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Salonul cãrþii de la Paris, tradiþionala
întâlnire de primãvarã a editorilor, scriitorilor ºi
cititorilor, desfãºuratã la Porte de Versailles, a
avut ca invitatã specialã în acest an literatura
mexicanã, cea care cunoºtea un moment
expoziv prin amploarea traducerilor ºi la noi, prin
anii 70. Din partea României, Gabriela
Adameºteanu,  Nicolae Prelipceanu, Daniel
Cristea–Enache ºi alþii au fost niºte veritabili
parteneri de dialog cultural dezinhibat,
promovând alteritatea ºi libertatea.Tot sub
aceastã sintagmã, care trebuie desigur fãcutã
vie, umplutã cu pasiune, tact ºi mai ales talent,
pentru a fi eficientã, s-a desfãºurat ºi proiectul
Eclosion, susþinut de Uniunea Scriitorilor din
România, mediatizat de ICR, Paris, concret o
întâlnire a poeþilor Gabriel Chifu, Nichita Danilov,
Dinu Flãmând, Magda Cârneci, directoarea ICR
Paris, bursierul Cosmin Perþa, subsemnatul, cu
publicul parizian. Proiectul  amintit a fost
coordonat cu competenþã ºi distincþie de
Roxana Sicoe-Tirea Baudouin, poetã recent
premiatã de Cartea româneascã pentru volumul
în manuscris Okii, dar ºi cadru universitar,
stabilitã la Paris, de mai mulþi ani. Ea s-a dovedit
o organizatoare excelentã a unor  memorabile
întâlniri, cea de la Casa Poeziei, din Saint
Quentin-en-Yvelines, ºi cea de la Biblioteca
Universitãþii de la Versailles, Saint Quentin-en-
Yvelines. Prima a beneficiat de aportul
experimentatului, comunicativului Jacques
Fournier, care a antrenat autorii români invitaþi
aici, la Cea de a patra Bienalã de Poezie
(acþiune cu impact în zona Parisului,  printr-un
program de lecturi, conferinþe, dezbateri etc.) nu
doar la consistente lecturi, dar la scurte con-
fesiuni literare, biografice, estetice. Cea de a
doua a întâlnire, cea  de la Bibliotecã a avut-o
drept gazdã pe Nathalie Lepoupon, iar reci-
talurile poeþilor români deja amintiþi au fost
urmate de discuþii cu asistenþa, unde criticul Dan
Cristea ºi Dinu Flãmând, mai ales, au conturat
cadrul istoric ºi atmosfera anilor 68, 71, 80, 90,
pânã la mai cunoscutul, de cãtre francezi, 89.

Tot la început de primãvarã timpurie în
parcurile oraºului, pe lângã Grand Palais, unde
o expoziþie Andy Warhol strânsese lume multã
la coada pentru avangarda anilor 60, sau în parcul
care dã spre Tuileris de la Champs Elysées
Clémenceau, ori de-a lungul podului Alexandru
al III-lea, pe unde am flanat bucuroºi de blândeþea

vremii, o ceremonie de decernare a Premiului
Benjamin Fondane, la Palatul Béhague, sub
patronajul ambasadorului nostru la Paris,
Theodor Baconsky, premiu oferit de ICR,
Bucureºti, ºi care a umplut somptuosul Salon
auriu cu invitaþi de marcã. Horea Roman
Patapievici, în calitatea sa de director al  ICR, a
înmânat Premiul internaþional de literaturã
francofonã, instituit de ICR, scriitoarei de origine
vietnamezã Linda Le. Nãscutã în 1962, la Dalat,
o fermecãtoare metisã cu casca pãrului aco-
perind, ca o perdea, uºor sprâncenele, Linda Le
este, aflãm din prezentarea ICR, autoarea
apreciatei scrieri Evanghelia crimei, 1992, a
volumului Calomnia, 1993, tradus în mai multe
limbi. Trilogia sa, consacratã morþii tatãlui, este
editatã de acelaºi Christian Bourgois. Dupã 2000,
Linda Le mai apare cu opt titluri, ceea ce
înseamnã cã opþiunea juriului român  de a-i
acorda premiul de francofonie a fost bine
motivatã.

Nu a lipsit din programul vizitei noastre nici
întâlnirea cu Nicolae Manolescu, în salonul de
la Bouillon Racine, vestitul restaurant în stil Art
nouveaux, semn arhitectural al anilor de
bunãstare dinainte de primul, apoi dintre dintre
rãzboaie, de lejeritate a vieþii, unde artistul
înflorea chiar dacã-i ajungea deseori o baghetã
ºi o sticlã de Beaujolais, pentru a supravieþui.
Discuþia a atins ºi criza economicã generalã, ºi
situaþia colegilor noºtri de la RFI, Flãmând,
Iorgulescu, Iluþiu, Viºniec, unde se vor face
restructurãri, urmare a unui conflict dintre
politicieni ºi patronul apreciatului post de radio,
dintre acesta ºi redactorii francezi, posibil ºi cei
români dacã se vor face disponibilizãri.

Nichita Danilov a cãutat absint la Paris, n-a
gãsit, poate nu a cãutat el unde trebuia, sau poate
nu mai era rafinata licoare decât în fantasmele
poeþilor, s-a mulþumit deci cu vin roºu de Rhône
sau Bordeaux, dar a aruncat o sticlã cu poeme în
Sena. “O anotimpuri, o castele...”

Franþa – visul scriitorului român rãmâne o
mare putere culturalã, unde la cei 64 de milioane
de locuitori, producþia de carte pe un an atinge
cifra de 64.000.Chiar dacã  Spania pare sã fie
mai productivã, iar Statele Unite ºtiu promova
cartea la nivel planetar, vechiul farmec universal
al Parisului se menþine intact. Tradiþia solidã,
onestã, formatoare de caractere se amestecã
subtil aici cu noutatea cea mai impertinentã.

Primavara pariziana
EDITORIAL

Adrian Popescu

)) ))) )) ))) )) )))
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«Dupã o tãcere de câteva
clipe, am auzit deodatã un
zgomot nou, ciudat, zgomotul
pe care-l face, când se sparge,
o tablã de sticlã acoperitã cu
stofã. Imediat apoi glasul tatii,
cunoscut: “Na, cã s-a spart
ceva!”.ªi dupã el glasul mamei,
mai liniºtitor pentru mine, deºi
atunci glasul pãrea speriat: “Vai
de mine, numai sã nu se fi
prãpãdit oglinda cea mare!”»

Mãrturisiri

Interesant, Mircea Eliade,
autorul Huliganilor ºi al lui
Maitreyi, foloseºte cuvântul
“genialul”, într-un articol al sãu
despre literatura românã publicat
în strãinãtate, prin anii rãzboiului
de-al doilea, când vine vorba
despre Liviu Rebreanu. Articol
scris cu patru luni înaintea trecerii
acestuia în nefiinþã. E adevãrat,
cu o delimitare: “genialul
romancier”. ªi  într-o scarã de
valori, în care Sadoveanu este
“naratorul prin excelenþã”, iar
“personajele lui trãiesc într-un
Cosmos, adicã într-o unitate
organicã dominatã de ritmurile
eterne”; Panait Istrati “e poate cel
mai mare povestitor european
dupã Maxim Gorki, dar nu este
cel mai mare scriitor român”;
Cezar Petrescu  “con-struieºte
romane cicl ice, care se
completeazã ºi se succed unul
altuia, constituind o
impresionantã panoramã a
societãþii româneºti din secolul al
XX-lea”; iar cu doamna Hortensia
Papadat-Bengescu, “modernistã
sutã la sutã”, titulara “romanului
analitic”de la noi, “mentalitatea
citadinã ºi modernã” ºi-a câºtigat
în literatura românã un “drept de
cetate”.

De reþinut aceastã nezgârcire,
sau altã unitate de mãsurã, în
raport cu toþi importanþii prozei
interbelice –  alãturi de care sunt

amintiþi, definiþi succcint, de
asemenea Camil Petrescu, Matei
Caragiale, Gib Mihãescu ºi Ionel
Teodoreanu, dar ºi mai tinerii
Pavel Dan ºi Radu Tudoran –  ca
un act de curaj, dar ºi ca un
document de epocã. Acelaºi punct
de vedere regãsindu-se expus
mai pe larg într-un alt text al
opinentului citat, tipãrit tot în
strãinãtate, cu un an mai înainte.
Redus totul, la doi  termeni:
autoritatea operei, în care e vãzut
“cultul vieþii epice, cultul acelei
magii care transformã o carte într-
un torent vital, al forþei care face
sã trãiascã un Julien Sorel ori un
Karamazov”, ºi “respectul”
autorului “faþã de pagina scrisã”,
marea stimã în care Rebreanu
þine munca, una de ocnã,  prin
care valoarea literarã e obþinutã.

Poþi numãra folosirea cu-
vântului “genial”, în acest al
doilea articol, de patru ori. O datã,
generic: “geniul sãu literar”,
desigur în legãturã cu romanul
Ion, care simbolizeazã “drama
tuturor þãranilor români sau
europeni”, ºi care ar exprima
“viaþa ºi sufletul” acestei categorii
sociale “mai mult decât cartea lui
Balzac Les paysans, mai mult
decât marele roman al lui Ladislav
Reymont”. Apoi, în legãturã cu
Pãdurea spânzuraþilor, care
“aratã din nou geniul lui
Rebreanu” de a da viaþã unui
“mare numãr de personaje”, ºi pe
urmã în legãturã cu Rãscoala,
unde “geniul lui Rebreanu de  a
pune masele în miºcare se mai
aratã odatã”. Ca, iar generic, pe
seama unui proiectat roman
nedus la capãt, Minunea
minunilor, sã se mai spunã cã,
dacã ar fi reuºit sã-l scrie,
prozatorul “i-ar fi imprimat nu
numai geniul sãu literar, ci ºi
toatã priceperea sa umanã”.
Contabilitate, dacã am lua

lucrurile în abstract, care sã
permitã întrebãri la adresa unui
stilist Mircea Eliade, care aici
aproape cã recurge la cliºeu;
trebuind sã-þi aminteºti însã cã
demersul e ºi unul de promovare
a valorilor culturale de acasã, cum
acest reprezentant de marcã al
unei noi generaþii în interbelicul
românesc e de mai mulþi ani
funcþionar diplomatic, de astã
datã în Portugalia. Dar nimic nu
îndreptãþeºte sã nu credem cã  la
mijloc e ºi o confesare de cititor.
Succesul cu primul roman al lui
Rebreanu, suntem asiguraþi, din
anul 1920, “A fost”, într-un orizont
poate de ne-aºteptãri, al criticii,
“ca un fulger”.

*
ªi într-adevãr, în creaþia lui

Liviu Rebreanu, solicitat de
evenimente fiinþiale, avem un caz
din cele mai spectaculoase, al
unui trãgãtor care reuºeºte din
primul foc.

Când într-o rãscruce, în þarã
strãinã, un necunoscut, ia
hotãrârea de a da un imperiu pe
un regat, de a se strãmuta în
Bucureºti, ca odinioarã George
Coºbuc, o cunoºtinþã de familie, i
se ureazã sã fie cât acesta, parcã
i s-ar citi în palmã, ori în suflet. Îºi
propune o urcare de la sol cu
materiale mai grele decât aerul,
nu ale poeziei, ca un Aurel Vlaicu,
dar spre deosebire de
“maestoraº”, odatã obþinutã forþa
portantã, nu cade, trece Carpaþii
cu bine în Ardealul de care nu se
desprinde niciodatã, ºi din nou în
celelalte provincii româneºti
surori, ca într-o proiecþie de jos
în sus, potrivindu-i-se nu mai
puþin, pentru cuprinderea
obþinutã, cuvintele despre
dragostea de pãmânt a þãranului
român, folosite de el în discursul
care va fi þinut la primirea în

Amalgam Liviu Rebreanu-
câteva secvente
Aurel Rãu

,
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Academie, ºi care sunã astfel:
“Þarina se amesteca necontenit
cu cenuºa ºi oasele înaintaºilor,
iar vãzduhul se umplea de
umbrele ºi sufletele lor pânã în
tãrii”. În fine, înþelegând sã rupã
cu un trecut de cãutãri în steril,
pentru a se afla deplin în centrul
nu în periferia culturii propriei
limbi, ºi ivindu-se la puþin timp
momentul când o graniþã milenarã
este abolitã, ºi odatã cu ea
“apãsarea unei culturi strãine”
(aceasta “nu numaidecât cu vreo
silnicie exterioarã”, cu “mijloace
materiale”, ci fiindcã “o respirai
fãrã sã vrei”, “rãspânditã
pretutineni”, ca unicã alternativã),
serbãrile cu foc de artificii ale unei
întregi etnii nu presupun ºi aripi
arse, ca pentru un Octavian
Goga, de-o pildã, profetul
vâzându-ºi cu ochii împlinirea unui
vis – ci în toate privinþele doar un
ceas auroral.

Afirmat în primii sãi ani
bucureºteni nu cu un rãsunet
deosebit, doar ca un povestitor,
cu un volum Frãmântãri, cu altul
Golanii, e dintr-odatã pe punctul
de a porni, cu Ion ºi Pãdurea
spânzuraþilor,  într-unul ºi acelaºi
interval, nu douã romane de
excepþie, pe care ºi le-a tot
pregãtit, ca o lucrare la o “unire”
pe cont propriu,  ci insãºi, în
accepþia lui modernã, cu un
freamãt cât o provincie, la români,
romanul modern. O  similitudine
de situaþie, dacã am mai urmãri o
raportare la valori româneºti de
prim plan, putând fi stabilitã pânã
la un punct, doar cu un alt
fenomen de conotaþii simbolice,
ori din inefabil, pentru un spaþiu
dat, ivirea lui Lucian Blaga, un
glas care, pentru un Nicolae
Iorga, “întinde” ºi el noii unitãþi
statale româneºti, nu mai timide
“braþe de energie”.

E mereu o desfãtare sã
rememorezi, în legãturã cu acest
decisiv moment, fapte care l-au
pecedat sau l-au pregãtit, ca sã
vorbim doar de importanþa
scrisului literar.

*
În care scop, ca-ntr-un act

ritualic, sau în gâlgâiri de izvoare,
unei atenþii se impun mereu
lucruri din volumul de confesãri

Amalgam, al unor “ani cruciali”. Nu
doar divagãrile cu farmec în jurul
a trei motive cu promisiuni de
simbol, de prime zãri într-o
acþiune, sau “intrigã”, trei nuclee,
culese prin pãrþi de þarã
nãsãudene, între care scena
sãrutãrii pãmântului de cãtre un
þãran îmbrãcat în haine de
sãrbãtoare, justificând exclamaþia:
“Uite un schelet de roman”. Ci
deopotrivã amãnuntele nu mai
puþin linii directoare, în legãturã
cu lecturi “exclusiv româneºti”, în
pregãtirea pentru forþat un destin,
care includ ºi “cãrþulii” ºi “broºuri”
despre drame nu doar indivi-
duale, “rãscoalele þãrãneºti dela
1907”, ce “sguduiserã grav statul
român”, ºi repesctiv despre
“stãrile din Basarabia ºi mai ales
colonizãrile pe care le fãceau ruºii
/.../ în provincia româneascã de
peste Prut”, cu “mutarea ro-
mânilor bãºtinaºi în alte pãrþi”.
Lecturi de naturã, ºi ele,  sã
deschidã pentru “un roman în
embrion orizonturi mai largi”, de
la care nu-i decât un pas pânã la
o nãzãrire a unei “trilogii”. Ca din
Scripturi,  “întreaga problemã a
pãmântului”! Aceasta, gânditã ca:
“însãºi problema vieþii româneºti,
a existenþei poporului românesc”,
umplând de un vuiet.

Chiar dacã proiectul se va
finaliza ciuntit, în funcþie de alte
solicitãri ale vieþii sorþii, subiectul
basarabean ne-mai-ajungând a fi
acoperit pânã în cele din urmã,
de autor, sau fiind destinat sã
rãmânã, tot dupã exprimarea
rebrenianã, doar “o muzicã a
viitorului” – viziunea organicã
despre o atare frescã, despre
cum unitãþile prevãzute sunt
imaginate a fi legate,  “prin fire
destul de solide între ele”, meritã
din plin sã fie reþinutã, ca o creaþie
în spiritual. El se realizeazã,
proiectul, altfel: fragmentar, însã
nu ca o decãdere din grandios,
întrucât vor fi duse, cum vor fi
duse, deplin la capãt primele lui
douã pãrþi: “pentru Ardeal,
povestea lui Ion Glanetaºu”,
“lãrgitã pânã sã ofere o frescã a
vieþii româneºti din provincia
aceasta”, iar pentru peste munþi,
“pãmântul fiind o problemã
socialã, deci o luptã între cei
puþini, care posedã pãmântul, ºi

cei mulþi, care-l muncesc”,
povestea redând, cu amploarea
pe care i-o cunoaºtem, “o
rãscoalã þãrãneascã”.

Sunt grãitoare ºi destãinuiri de
acest tip, privind gospodãrirea
personajelor, cu ponderea lor, în
þesãturile epice care vor urma:
“Pe soþul Laurei l-am fãcut odrasla
unui preot bãtrân, cu o familie
foarte mare, împrãºtiatã în toate
provinciile româneºti. Bãtrânul
cuscru al lui Herdelea are un
fecior ºi o fatã stabilþi în Vechiul
Regat, alt fecior în Cernãuþi, altã
fatã mãritatã în Basarabia”. Unul
din “firele” cu un rol central, sã nu
omitem a aminti, constituindu-l Titu
Herdelea, imaginat ca un poet, “ca
sã poatã circula mai uºor”
pretutindeni – într-o urzealã de
suveicã. Dar în legãturã cu
întroducerea lui, ºi a familiei
autorului, a intelectualitãþii rurale
ardeleneºti, în principiu
dãscãlime-preoþime, ca o
componentã “secundarã”, dacã
nu “paralelã”, faþã de cea a
þãrãnimii, cu care în atâtea moduri
îºi împleteºte destinele în lumea
realã, atâtea spunând ºi aceastã
mãrturie de atelier, ca o strofã
dintr-un poem: “Vedeam acum în
fiecare moment mersul romanului.
Începuse  a mi se sintetiza în
minte ca o figurã graficã: o tulpinã
se desparte în douã ramuri
viguroase care, la rândul lor, îºi
încolãcesc braþele, din ce în ce
mai fine, în toate pãrþile; cele
douã ramuri se împreunã apoi
iarãºi, închegând aceeaºi tulpinã
regeneratã cu sevã nouã”!

 Lucruri, toate, de prin 1908,
1909. Dupã cum, ar mai trebui
evocat ºi un   august 1916, în
Bucureºti având loc acþiunea, al
“intrãrii României în rãzboiul
unirii”, când “în mai fiece noapte
bãtea  într-o dungã clopotul
Mitropoliei, vestind aeroplane ºi
Zepeline duºmane” ºi când într-o
singurã noapte, “dela ora nouã
seara pânã la ora ºase ºi ceva
dimineaþa” e scris, stându-se
“neclintit” la birou, întreg capitolul
întâi al romanului de-nceput, “cel
mai lung, ºi începutul celui de al
doilea”. Sau sfârºitul anilor 1918-
1919, când lucrându-se la
Pãdurea spânzuraþilor, pornindu-
se de la o fotografie, cu mai mulþi



6

spânzuraþi cehi, nu sunt gãsite
“ritmul, atmosfera” pânã nu e gãsit
ºi îngropat creºtineºte ºi corpul
fratelui scriitorului mobilizat de
scris, considerat dipãrut, de fapt
condamnat la moarte ºi executat
pentru tentativa de trecere ilegal
din armata austriacã la români, în
Ghimeº-Palanca; sau  “o
construcþie, cerebralã la început”,
“s-a umanizat” la “contactul cu
viaþa realã, cu pãmântul”.

*
Dar în raport cu situarea din

articolele lui Mircea Eliade, e util
sã fie aduse o clipã subt priviri ºi
câteva linii de efigie dintr-un
studiu monografic apãrut nu de
mult,  iatã de secol XXI, în care
se opereazã ºi o trecere în revistã
a receptãrii critice de care opera
rebrenianã – acum clãditã într-o
ediþie exhaustivã, de douãzeci ºi
trei de volume, fapt încheiat în
2005 – a avut parte, de-a lungul
restului vremii, ºi în care îºi
gãsesc locul ºi câteva disocieri,
completãri, care ni se pot
împrumuta, într-o tehnicã de colaj.

Întâi o atare aserþiune, parcã
o reluare a unei proiecþii în
absolut, de unde o lãsase  autorul
Istoriei credinþelor ºi ideilor
religioase, cum ºi o delimitare:
“Înþelegem astãzi cu totul altfel
decât critica interbelicã
genialitatea scriitorului” ilustratã
prin “puternicele personaje
reprezentative, prin perceperea
dualitãþii interioare între
instinctualitate ºi idealism”, dar ºi
printr-o  “aspiraþie spre metafizic”.
O formulare în continuarea cãreia
autorul micii monografii la care ne
referim, Ion Simuþ, îºi propune “sã
denunþe ºi sã combatã  cel puþin
trei reducþionisme”: “valoarea
exhaustivã a romancierului
Rebreanu”, “limitarea” la cele trei
volume din faza eroicã a scrisului
zis “epopeic”, ºi “promovarea ideii
de realism pur, obiectiv,
monolitic”.

Aceste aparent simple
enunþuri, documente ºi ele de-o
epocã, pot apãrea pânã la un
punct, cum ºi sunt,  numai o
invitaþie la o luare în calcul a
întregii creaþii pe care o discutãm,
nu doar o stãruinþã mai mult
asupra celor trei mari sucese

romaneºti prime, cãrora trebuie sã
le mai fie adãugate Adam ºi Eva,
carte despre care Rebreanu
spune cã îi este “cea mai dragã”,
ºi Crãiºorul Horea, dupã ªerban
Cioculescu o creaþie de “planul
întâi” ºi ea - adânciri în epoci
imemoriale sau cantonãri într-o
istorie precisã. Dar mai ales ele
reprezintã ºi o desolidarizare de
unele preconcepþii sau
unilateralitãþi critice cu tendinþa de
a situa pe un plan inferior
romanele din anii ulteriori
Rãscoalei, sau ai unei a doua
etape, de o problematicã ºi arie
în principal citadine, într-un fel
premiere în formulele artistice
încercate de inovator, cum ar fi
Ciuleandra, Gorila, Amândoi, Jar
– cele mai multe, la vremea lor
mari cariere editoriale. Cu o
cântãrire criticã fiind puse în
evidenþã ºi unele tentative soldate
cu succes, mai recente, de
recuperare dintr-o altã per-
spectivã esteticã a cel puþin unei
pãrþi din aceastã modernã
moºtenire, cazul Ciuleandrei, dar
ºi al Gorilei, reaºezate printre
realitãþi de neconestat.

Totodatã însã, fãrã o
absolutizare a modelului înscris în
vreme rebrenian, cerându-ºi un
loc într-un tablou ºi acest alt
accent, avertisment, din
perspectiva relativitãþii tuturor
lucrurilor lumii, aparent numai de
ordinul evidenþei: “În febrilitatea
înnoitoare a prozei actuale, în
vacarmul asurzitor ºi buimãcitor al
vocilor ºi formulelor narative,
romanul realist rebrenian
strãluceºte pe bolta literaturii
române ca o stea depãrtatã”.
Unde singularizarea e însã ºi
condamnarea la o nesingurãtate,
din astrometrie: “Nu se poate scrie
astãzi ca Rebreanu, cum nu se
poate scrie ca Eminescu sau
precum I. L. Caragiale, Mihai
Sadoveanu, ca Arghezi, ca
Blaga”.

Dupã cum în spiritul invitaþiei
de mai sus, de a nu se rãmâne
doar la romancier, impunându-se
ºi aceastã frazã, din studiul
criticului orãdean: “Rebreanu
afirmã de-a lungul întregii sale
activitãþi creatoare o personalitate
proteicã, în interiorul cãreia se
remarcã ofensiva dramaturgului,

nuvelistului, publicistului, cro-
nicarului dramatic, traducãtorului
ºi memorialistului, aflaþi într-un fel
de competiþie interioarã, chiar ºi
atunci când romancierul câºtigã
supremaþia”. Cãci, a-l citi pe
Rebreanu în toate com-
partimentele scrisului sãu, între
care ºi Jurnalul, þinut din 1928
pânã în vara lui 1940, editat
dimpreunã cu incitantele
Interviuri, de cãtre Niculae
Gheran, îngrijitorul monumentalei
serii de “opere”.

*
ªi sã mai alegi în tehnica la

care ai recurs, de a te folosi de
mai multe oglinzi, într-o literaturã
în ultimã instanþã o mai mare
oglindã,  ºi o noþiune din secolul
XX devenit trecut, moºtenire din
secolul XIX, în legãtrurã cu
punctarea rebrenianã cea mai
decisivã: realismul, “realismul sãu
modernizat”. O apartenenþã
care-l plaseazã într-un pol opus
faþã de calofili ºi de un narcisism
al atâtor mari prozatori europeni
contemporani. Realismul –
instrumentul de care se foloseºte
în sufletul unui scriitor “pulsaþia
vieþii”. Dar sãrbãtorirea pe care
Liviu Rebreanu i-o consacrã
magistral în capitolul liminar Crez,
cum ºi în Mãrturisiri, din Amalgam.
O singurã floare în douã vaze:
“Când ai reuºit sã închizi în
cuvinte câteva clipe de viaþã
adevãratã, ai realizat o operã mai
preþioasã decât toate frazele
frumoase din lume”; “Creând
oameni vii, cu viaþã proprie, cu
lume proprie, scriitorul se apropie
de misterul eternitãþii”. Final
valabil, pentru doar câteva
secvenþe, astfel ca scrisul literar
sã rãmânã “cea mai minunatã
tainã” ºi pentru un îndrãgostit mai
mult de chipul vãzut al lumii.  Cu
condiþia sã-i asociezi ºi aceastã
– iatã, ºi prin el rostitã – parte
dintr-un întreg: “a pãtrunde ºi a
înfãþiºa absolutul care, cel puþin
în artã, rãmâne nãzuinþa su-
premã”.

Chiºinãu, noembrie, 2008

ª
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Dupã atâtea nemul-
þumiri ºi bombãneli câte
am citit ºi – de ce n-aº
spune-o – am ºi pus, eu
însumi, pe hârtie despre
Istoria criticã a literaturii
române. 5 secole de
literaturã (Piteºti, Ed.
Paralela 45, 2008, 1528
p.) a lui Nicolae Mano-
lescu, mi-am spus cã
rostul criticii este nu sã
strâmbe mereu din nas,
ci ºi sã prefire, dacã
gãseºte, firicelele de aur,
deosebindu-le, în sitã, de
cantitãþile de siliciu agile
în a se prefira printre
ochiuri, la vale. În
rândurile care urmeazã,
îmi propun sã discut
despre meritele acestei
cãrþi redutabile prin
grosime, prin anvergurã,
prin turul de forþã al
autorului ºi, nu în ultimul
rând, prin multe dintre
trãsãturile ei din text, de
dincolo ºi de dincoace
de acesta.

1. Depãºirea com-
plexelor literaturii ro-
mâne. Încã nu s-a
remarcat suficient de
judicios faptul cã
realizarea de acum,
apãrutã în ultima parte a
anului 2008, dar
începutã cu douã decenii
în urmã – volumul I
apãrea separat, în 1990
– reprezintã continuarea
unui proiect lãsat în
paraginã, amânat,
socotit de mulþi dintre noi
fãrã urmãri, definitiv
îngropat. Strãdania de a
relua totul de la capãt –
unele lucruri spuse în
primul volum de
odinioarã apar acum

regândite sau mãcar reformulate
– , continuând într-un marº alert
ºi solicitant, atât la nivelul lecturii,
cât ºi la acela al sintetizãrii ºi
plasticizãrii, al armonizãrii într-o
structurã livrescã gânditã cât mai
judicios, nu trebuie subestimatã.
Dacã ar fi fost posibilã mai
devreme, printre provocãrile care
au mãcinat atâtea energii în febra
ºi odatã cu tentaþiile tranziþiei,
fãrã îndoialã cã s-ar fi configurat
în anii dinainte. Acest lucru nu
a fost însã posibil decât acum,
probabil atât datoritã conjucturii,
cât ºi în virtutea unor decan-
tãri interioare menite sã creeze,
în cele din urmã, deplina dis-
ponibilitate, „timpul interior”
necesar maratonului mano-
lescian.

Aceste observaþii vizeazã,
cum se vede, o dimensiune
istoricã ºi una biograficã. Dar
existã ºi implicaþii de o anvergurã
mai mare în finalizarea proiectu-
lui criticului de la „România
literarã”. Printre complexele
literaturii române – cu care se
confruntã mulþi dintre scriitorii
fiecãrei generaþii – se numãrã ºi
cel, înregistrat încã de pana
cronicarilor, al lipsei de
continuitate, încropelii pripite ºi
parþiale, al fragmentarului ºi
nedesãvârºirii. Dupã cum
spunea Grigore Ureche, înainte
de 1647, „scriitorii noºtri n-au
avut de unde strânge cãrþi, cã
scriitorii dentãiu n-au aflat
scrisori, ca de niºte oameni
neaºãzaþi [= lipsiþi de instituþii
stabile] ºi nemérnici [=de condiþie
joasã], mai mult proºti [=
neinstruiþi] decât sã ºtie carte.
Ce ºi ei ce au scris, mai mult den
basne [= legende] ºi den poveºti
ce au auzit unul de la altul. Iar
scrisorile [= scrierile] striinilor mai
pe largu ºi de agiunsu scriu, carii
[strãini] au fost fierbinþi ºi

râvnitori, nu numai a sale sã scrie
ce ºi céle striine sã însemnéze.”
Deja în sec. al XVII-lea, motivul
trecea de la un autor la altul, fiind
reluat ºi de Simion Dascãlul, ºi
de Dosoftei, ºi de alþii, trecând
apoi, ca un adevãr incontestabil,
în subconºtientul omului de
culturã român ºi ilustrându-se,
cum se ºtie, în numeroase
ºantiere pãrãsite de-a lungul
vremii. Apãsarea grea a acestui
complex, care a rãzbãtut pânã la
Cioran, care invoca exasperat
cei o mie de ani de tãcere
româneascã, ºi pânã la Noica –
atunci când observa cã
„desãvârºirea ucide sãvârºirea”
-, pãrea greu de risipit, mai cu
seamã cã promiþãtoare între-
prinderi similare celei în care s-a
angajat Nicolae Manolescu
(de pildã cea semnatã de I.
Negoiþescu) s-au oprit prea
devreme pentru a satura
aºteptãrile. Scriindu-ºi istoria
literarã de la un capãt la altul,
adicã de la începuturi ºi pânã în
acest moment chiar, obþine nu
numai o victorie asupra sa însuºi,
ci oferã o revanºã ºi un prilej de
îndreptare a spatelui tuturor celor
pentru care aºa ceva conta. El
intrã în dialog cu Ureche, Simion
Dascãlul, cu toþi ceilalþi autori
resemnaþi sã dea atâta cât le
îngãduie contextele, umorile
proprii, neîmplinirile de tot felul,
arãtând cã se poate ºi o
asemenea aventurã. ªi fiindcã
tradiþia aceasta aratã aºa cum
aratã, etalându-ºi gãurile de
emmenthaler sau schweizer,
efortul constructiv al lui Nicolae
Manolescu depãºeºte prin
semnificaþie dimensiunile unei
queste personale.

2. Depãºirea propriei condiþii
critice. Dupã cum se ºtie,
domeniul în care Manolescu a
strãlucit pe parcursul majoritãþii

Meritele unei sinteze
istorico-literare
Ovidiu Pecican



8

activitãþii lui a fost cronica
literarã, întâmpinarea la cald,
diagnoza promptã. Rubrica lui din
„România literarã” a fost, decenii,
un reper solid, întemeind gustul
public ºi cernând valorile într-un
stil inconfundabil. S-a observat,
nu neîndreptãþit, cã în recent
apãruta Istorie criticã a
literaturii..., autorul clãdeºte, nu
o datã, ºi folosindu-se de
cronicile lui de odinioarã, recitite,
reformulate, sau adoptate –
fragmentar – ca atare, poate ca
semn cã revizuirea, în acele
cazuri, nu-ºi are rostul ºi
diagnosticele, odatã stabilite,
rãmân. Este însã tot atât de
important de observat cã în
sinteza despre care vorbesc
accentul cade, cum este ºi firesc,
pe reconstrucþie, nu pe disecþie
ºi izolare a filoanelor bogate de
cele secate. Operaþiunea este
majorã ºi, asemeni unui râu
îndepãrtat, face ca discursul
criticului sã îºi schimbe cursul,
luând-o cumva în amonte, nu în
aval, ca pânã acum. Practic,
Manolescu scrie o mie cinci sute
de pagini ample nu triind – cãci
trierea s-a fãcut, prin scrisul lui,
în toþi anii de criticã promptã,
pertinentã, ritmicã, ºi în cei de
predare universitarã –, ci punând
nume lângã nume, conturând
profiluri succinte, dar pertinente
pentru înþelesul pe care îl dã el
autorilor ºi lucrãrilor acestora,
descifrând tendinþe ºi dând
verdicte axiologice ºi etice.
Cronicarul rãmâne în urmã,
autorul eseisticii din Teme pare
mai degrabã cel care se exersa
în uverturi pentru viitoare
construcþii mai ample, ex-
ploratorul literar traseazã, de-
acum, – bine sau nu, dar cu
mânã sigurã ºi fãrã concesii în
raport cu propriul sistem de valori
– continente. Un Manolescu
wagnerian era destul de greu de
prezis, dar iatã cã el aduce o
metamorfozã apoteoticã în felul
ei, ºi ar fi nedrept sã se con-
trapunã acestei ipostaze a
criticului vreo alta, anterioarã,
oricât de împlinitã ar fi aceea. De
fapt, noua metamorfozã le
împlineºte pe celelalte, dinainte,
conferind scriitorului un plus de

complexitate ºi o sporire deloc
neglijabilã a operei.

Cât despre reproºuri la adresa
unora dintre formele de relief care
acoperã harta manolescianã, aici
le-aº rãspunde doar printr-un alt
citat din Ureche: „... carile de pre
în multe locuri de nu sã va fi ºi
nemerit, gândescu cã cela ce va
fi înþeleptu nu va vinui, cã de nu
poate de multe ori omul sã spuie
aºa pre cale tot pre rându, cela
ce véde cu ochii sãi ºi multe
zmintéºte, de au spune mai mult,
au mai puþin, darã lucruri vechi
ºi de demult, de s-au rãsuflat
atâta vréme de ani? Ci eu, pe
cum am aflat, aºa am arãtat.”

3. Depãºirea complezenþei.
Nu este puþin lucru sã lupþi cu
propria amenitate, mai cu seamã
într-o þarã unde unii o pot
confunda cu interesul jos, cu
linguºeala, iar alþii vor vedea în
ea o lipsã de fermitate, un
caracter slab. Riscul, atunci când
o faci, este ºi sã pari arogant,
crud, tãios, nedrept etc. Nicolae
Manolescu a învãþat scriitorii, în
vremea cronicãriei sale literare
(anii 60 – 80), cu o complicitate
care, nu doar o datã, îi supralicita;
nu mult ºi strident, dar destul
pentru a face din cronica
referitoare la fiecare dintre ei o
armã care sã îi legitimeze în
confruntarea inegalã cu cenzura
ideologicã, cu presiunile
partidului ºi chiar cu Securitatea.

Epoca aceea a trecut, iar
istoria manolescianã apare cu
douã decenii mai târziu, când
cenzura monopartinicã a murit,
PCR-ul ºi-a rãspândit sporii în
mai multe direcþii, pierzându-ºi,
totodatã, parte din nocivitate, ºi
când Securitatea s-a diluat în mai
multe servicii secrete, ocupate
sã-ºi mascheze întrucâtva
constantul interes pentru
totalitatea cetãþenilor români.
Mãcar pentru aceste modificãri
contextuale, era firesc ca bilanþul
critic al lui Nicolae Manolescu sã
fie, acum, altceva decât ar fi fost
în anii 80 sau chiar la începutul
decadei urmãtoare, atunci când
autorul îºi publica primul volum.
Existã însã, evident, ºi justificãri
interne ale reducerii cantitãþii de
îndulcitor într-o sintezã care
îmbrãþiºeazã într-o privire

întregul unei literaturi. De-acum a
venit vremea adevãrului nedi-
simulat; un adevãr personal,
desigur, subiectiv, inevitabil,
ponderat dupã ºtiinþã, puteri ºi
experienþã, dar adevãr, nu flaterie
ºi nici încurajare condescendentã
ori alergare umãr lângã umãr în
speranþa aprioricã a unei valori
care întârzie sã se confirme în
totalitate.

Existau câteva cazuri „grele”,
ºi acolo Nicolae Manolescu face
proba acestei penitenþe care, pe
faþã ori în aparteu, îi va atrage
multe veninuri. Exemplele se
oferã aproape de la sine, ºi ele
vin din zona literaturii vii încã, prin
însuºi faptul – de primã instanþã,
dar important – cã autorii care o
oferã sunt încã în viaþã. Lui
Nicolae Manolescu nu îi vine
peste mânã sã separe meritele
lui Paul Goma, fostul opozant la
dictatura ceauºistã, ºi scriitorul
gonflat de mulþi astãzi. Nu i se
pare dificil nici sã reducã
dimensiunile scriitoriceºti ale lui
Norman Manea, autor în vogã
occidentalã, angajat într-o cursã
de recoltare a premiilor inter-
naþionale, dar pe care criticul nu
socoteºte cã ar trebui sã îl
socoteascã prea important.
ªtefan Agopian, ajuns la vre-
mea ediþiilor de bilanþ, rãmâne
pentru istoricul literar de la
România literarã un autor
talentat, dar minor. De la Gabriela
Adameºteanu, ajunsã, ºi ea, la
ediþii de „Opere”, reþine, practic,
un singur roman, ajustându-i
autoarei alura de clasicã. Lui
Adrian Marino, autor de o facturã
pe care, în mod evident, nu o
prizeazã, îi refuzã orice loc în
istoria sa, în pofida unor merite
care o fãceau demnã de interes.
ªi exemplele ar putea continua.

Cu destule asemenea judecãþi
de valoare nu m-aº declara de
acord, socotindu-le insuficient
cumpãnite, demne de ajustãri.
Dar nu despre asta vorbesc. Îi
recunosc autorului pe deplin nu
doar dreptul la opinii deschise,
oricât de surprinzãtoare sau de
inconfortabile, ci ºi meritul de a fi
depãºit inhibiþiile eventuale în
faþa unui val apreciativ survenit
dintr-o zonã a receptãrii sau alta.
Iar aceste inhibiþii, active în cazul
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oricui ascultã vocile din exterior
precum ºi pe cele din interior,
neînfundându-se într-un autism
sau o schizofrenie de serviciu, nu
au cum fi ignorate. Prin urmare,
vãd cu toatã îndreptãþirea în
verdictele respective ale lui N.

Manolescu decantãrile unor
deliberãri solitare, asumate cu tot
cu eventualele lor consecinþe
þinând de convivialitate ºi de
gestionarea legãturilor proprii cu
lumea scriitoriceascã a românilor.

Pentru asemenea motive – se

mai pot gãsi, fireºte, ºi altele –,
Istoria criticã a literaturii române
semnatã de liderul ales al breslei
scriitoriceºti rãmâne un
eveniment, cu toate rezervele ce
se pot formula dintr-un unghi al
receptãrii ori altul.

În dezbaterea care a inflamat
critica francezã în jurul celui mai
important roman din secolul XIX,
Madame Bovary, intervine ºi
Charles Baudelaire, însã mult
mai târziu decât majoritatea
criticilor contemporani, adicã în
octombrie 1857 (romanul
apãruse deja în revistã la
sfârºitul lui 1856). Poziþia celui
care scrie decalat despre o carte
i se pare lui Baudelaire plinã de
avantaje: „Nu-i mai rãmâne criticii
decât sã indice câteva puncte de
vedere uitate, sã insiste ceva mai
tare pe anumite trãsãturi ºi sclipiri
care n-au fost îndeajuns de
lãudate sau de comentate.” De
altfel, aceastã poziþie a celui care
scrie cu întârziere, distanþat de
vehemenþa dezbaterilor „la cald”,
are, cum încearcã sã insinueze
Baudelaire, un „farmec
paradoxal”. Dupã ce toþi ºi-au dat
cu pãrerea, mai ales la modul
umoral, criticul întârziat are aerul
sã rezume dezbaterile ºi,
nemaifiind nevoit sã adopte
poziþia acuzatorului sau a
apãrãtorului, îºi creeazã un drum
nou, fãrã altã preocupare decât
dragostea pentru „Frumos” ºi
„Dreptate” (majusculele îi aparþin
lui Baudelaire).

La modul ideal, aceasta ar fi
poziþia de pe care aº dori sã scriu
câteva pagini despre Istoria
criticã a literaturii române a lui
Nicolae Manolescu (Editura
Paralela 45). Întârzierea o am
deja, însã pretenþia de a rezuma
dezbaterile îmi lipseºte, întâi de
toate pentru cã ar fi dificil sã

gãseºti puncte comune în
dosarele pe care toate revistele
de culturã importante le-au
consacrat cãrþii: pãrerile
divergente ale criticilor par sã se
suprapunã doar cu privire la
faptul cã avem de-a face cu cea
mai semnificativã apariþie
editorialã a anului 2008 (în bine
ca ºi în rãu). „Frumosul” ºi
„Dreptatea” mi se par, de
asemenea, douã concepte mult
prea cuprinzãtoare ºi nobile,
pentru a putea sã tranºez în ceea
ce le priveºte. Nu-mi rãmâne
aºadar decât sã subliniez câteva
puncte de vedere uitate, sau sã
insist pe câteva trãsãturi lãsate
în umbrã de criticii precedenþi:
scop mai modest, însã pe deplin
realizabil, ºi a cãrui atingere ar fi
mult mai de folos în cadrul unei
dezbateri care va continua, fãrã
îndoialã.

Întâi de toate, aº sublinia cã
Istoria criticã a literaturii române
nu apare pe un teren cu totul
necultivat în opera lui Nicolae
Manolescu. Cel mai important
cronicar al generaþiei ’60 (cum a
fost numit adesea, ca pentru a ni
se spune cã un critic de
asemenea formaþie nu e capabil
sã facã istorie literarã), s-a
preocupat, de fapt, în mod
constant, de circumscrierea
istoricitãþii literaturii, încã de la
primele sale cãrþi, propunând
soluþii teoretice dintre cele mai
captivante. „Pseudopostfaþa” la
Lecturi infidele (1966), intitulatã
Posibilitatea criticii ºi a istoriei
literare traseazã liniile mari ale

problemei, pe urmele lui
Cãlinescu, iar puþin mai târziu, în
postfaþa la Metamorfozele
poeziei (1968), purtând titlul
semnificativ Criticã ºi istorie,
Manolescu încearcã sã propunã
o serie de distincþii viabile pentru
reflecþia asupra fiinþãrii operelor
în timp. Din pricina unor ecouri
ale structuralismului francez, în
special ale scrierilor lui Roland
Barthes, criticul român, aflat la
începuturile activitãþii sale,
priveºte cu un oarecare
scepticism istoria literarã: dupã
câteva secole de la scrierea unui
text, doar anumite „straturi
superficiale” ale lui mai dau
seama de o înscriere în istorie.
În ochii tânãrului Manolescu, „nu
e posibilã o istorie literarã purã,
ci doar una socio-culturalã, pe
temeiul cãreia se înalþã studiul în
sine al operelor”, deºi studiul
istoric „pare cu neputinþã la nivel
estetic”. Programul acesta,
foarte puþin diferit în fond de
dogmele marxiste ori de
ortodoxia lansonianã, este
rãsturnat printr-un artificiu chiar
în Criticã ºi istorie: greutatea,
spune Manolescu parafrazându-l
pe Marx însuºi, nu constã în a
înþelege cã arta greacã e legatã
de anumite forme de dezvoltare
socio-politicã, a cãror descriere
obiectivã poate fi întreprinsã, ci
în a înþelege de ce operele
Antichitãþii ne mai produc ºi azi
plãcere esteticã. Paradoxul
implicat în judecata lui Marx stã,
conform cu pãrerea criticului
român, la baza oricãrei istorii

Ioan Pop-Curºeu

Mai multe istorii într-una
singura

)) )))
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literare, care trebuie sã fie în
egalã mãsurã una a contextelor
socio-culturale, dar ºi una a
formelor ºi a plãcerii estetice,
a cãror devenire e mult mai
lentã ºi mai insesizabilã. Dat
fiind cã primele studii teoretice
nu rezolvã în mod convingãtor
chestiunea istoricitãþii literaturii,
Nicolae Manolescu revine
asupra ei în Arca lui Noe (1980),
întreprindere ambiþioasã care-ºi
propune sã concilieze „de-
terminismul” cu „structuralis-
mul”, adicã înþelegerea feno-
menelor estetice „în legãtura ºi
evoluþia lor” cu trans-istoricitatea
intrinsecã a operelor de ficþiune.

Plecând de la aceste premise,
pe un teren extrem de fertil, însã
alunecos, se naºte proiectul
ambiþios al Istoriei critice,
susceptibil de a da câteva
rãspunsuri de ordin teoretic ºi de
a le ilustra prin punerea în
practicã la scara a „cinci secole
de literaturã”. Cele trei para-texte
t e o r e t i c o - e x p l i c a t i v e ,
introducerea (Istoria literaturii la
douã mâini), postfaþa (Nostalgia
esteticului), epilogul (Istoria unei
istorii), reiau problema istoricitãþii
literaturii discutând poziþiile
teoretice ale lui Wellek, Jauss,
Gadamer, Cãlinescu, unele nume
fiind prezente ºi în textele anilor
’60-’80 sau în prima versiune
(însoþitoare a ediþiilor din 1990,
1997), cãrora li se adaugã aici
nume de teoreticieni ai
„canonului” (H. Bloom, Virgil
Nemoianu). În domeniul literaturii
ar fi active trei forme ale
temporalitãþii: un timp rapid al
evenimentelor socio-culturale ºi
politice, un timp ceva mai lent al
genurilor ºi unul cu o curgere
aproape imperceptibilã, al
operelor. Istoricul literar trebuie
sã se arate sensibil la aceste trei
forme de temporalitate între-
pãtruse ºi sã aibã mereu în
vedere cã fiecare operã nouã
funcþioneazã prin intertextu-
alitate, raportându-se într-un fel
sau altul la ansamblul de scrieri
precedente, pe care-l modificã
mai mult sau mai puþin într-o
„interglosare infintã” (p. 13).
Manolescu, în spirit oarecum
postmodern, nu e partizanul unei
cronologii stricte, ci teoretizeazã

ºi pune în practicã o lecturã
„inversã”, afirmând cã noi, cititorii
de azi, nu ne putem interzice sã-l
citim pe Eminescu cu ochii celor
care l-au citit pe Arghezi ºi pe
Dosoftei cu ochii celor care l-au
citit pe Eminescu. Dubla miºcare,
ascendentã ºi descendentã,
combinatã cu o raportare
permanentã la sentinþele criti-
cilor precedenþi ºi cu o
aproximare a orizontului de
aºteptare, este susceptibilã de
a fundamenta ceea ce
Manolescu îºi doreºte sã
realizeze, o „istorie a valorilor
estetice”. Teoria este ambi-
þioasã, uneori realizãrile sunt pe
mãsurã (mai ales în ceea ce
priveºte literatura anterioarã
momentului eminescian), deoa-
rece Manolescu reuºeºte sã dea
cititorilor sentimentul unei triple
evoluþii istorice a operelor: în
istoria „mare”, socio-politicã ºi
culturalã, mai puþin în istoria
economicã; în istoria limbii; în
istoria formelor literare. Ceea
ce mi se pare cã lipseºte în
Istoria criticã a literaturii române
– dar se poate sã nu fie decât
o impresie de lecturã – este
sentimentul cã textele nu doar
fiinþeazã în istorie, ci ºi fac
istorie, la toate cele trei nive-
luri enumerate. Manolescu
subliniazã frecvent cum cutare
poem sau roman a modificat
istoria formelor lirice sau epice,
mai rar cum cutare operã a
influenþat evoluþia limbii române
(nu doar literare) ºi aproape deloc
cum „conºtiinþa istoricã” a
publicului (socio-culturalã,
politicã, mentalitarã) a fost
transfiguratã de publicarea unui
text semnificativ.

Analizele din corpul Istoriei
justificã îndeajuns opþiunile
metodologice ºi poziþiile teoretice
ale lui Nicolae Manolescu. Lucrul
cel mai discutabil însã, pe care
nu-l justificã nici o construcþie
logicã, oricât de subtilã ar fi, mi
se pare tentativa de evacuare
din literatura românã a tuturor
textelor care nu sunt scrise în
limba românã: un titlu mai potrivit
al istoriei manolesciene – cel
puþin în oglinda intenþiilor
auctoriale explicite – ar fi Istoria
criticã a literaturii în limba

românã. Regretul meu se
bazeazã în micã mãsurã pe un
protocronism remanent ºi într-o
mare mãsurã pe constatarea cã
lipsa de supleþe a istoricului
viciazã înþelegerea condiþiei
însãºi a scriitorului român, care
poate fi definit simplu ca scriitorul
ce are nevoie în permanenþã de
altã limbã în afara românei.
Respectiva nevoie ascultã de
diverse motive, variabile în
funcþie de epocile istorice.
Recursul la altã limbã poate fi un
fenomen de „modã culturalã”
(vezi cazul literaturii slavone sau
greceºti din perioada medievalã,
sau cazul poemului italian al lui
Petru Cercel), se poate naºte din
dorinþa de a face cunoscute
realitãþi româneºti unor cititori
nefamiliarizaþi cu limba românã
(scrierile polone ale lui Miron
Costin, Descriptio Moldaviae a lui
D. Cantemir, cãrþile în limba
francezã ale lui Heliade-
Rãdulescu, Odobescu sau
Mircea Eliade), poate izvorî din
complexul de inferioritate al
vorbitorului unei limbi periferice ºi
al apartenentului la o „culturã
minorã” (cazul notoriu al lui
Cioran sau cel al lui Dinicu
Golescu, care-ºi începe
„însemnarea cãlãtoriei” în
greceºte). De asemenea,
recursul la altã limbã vine dintr-o
educaþie cosmopolitã, frecventã
la români, ceea ce-i face sã
jongleze abil cu idiomurile în
funcþie de destinatarii textelor pe
care le scriu sau de circumstaþe
(paºoptiºtii îºi scriu cores-
pondenþa intimã în francezã ºi
opera publicã în românã, Matei
Cãlinescu, Matei Viºniec, Sorin
Alexandrescu scriu în limbi de
circulaþie internaþionalã, fãrã a fi
renunþat cu desãvârºire la
românã). Pe lângã toate acestea,
scriitorul român e prin excelenþã
un traducãtor (la noi traducãtorii
sunt prea puþin simpli
profesioniºti, ca în alte literaturi),
ºi Manolescu intuieºte bine cã
aici funcþioneazã o dorinþã de a
rãmâne conectaþi cu miºcarea
universalã a literaturii: „literatura
românã are dintotdeauna o
puternicã vocaþie a traducerii”,
„puþine literaturi au tradus la fel
de conºtiincios ca literatura
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românã” (p. 1394). În Istoria
criticã sunt comentate sau doar
menþionate traducerile lui ªt. O.
Iosif, G. Coºbuc, Ion Pillat, A. E.
Baconsky, Leonid Dimov, Mircea
Ivãnescu etc.

Orice autor scrie texte
diverse, dar ambiþioneazã sã facã
Operã (chiar dacã acest concept
pare azi complet cãzut în
desuetudine). Istoria lui Nicolae
Manolescu se vrea ºi chiar este
o istorie a textelor literare
semnificative scrise în limba
românã, dar nu e o istorie a
Operelor lui Costin, Cantemir,
Tzara, Cioran, Ionesco, Petru
Dumitriu, Viºniec... Proiectul
scriptural ºi expresiv al scriitorilor
multilingvi ºi multi-culturali e
prezentat în chip trunchiat,
parþial, incomplet, relativ, neunitar,
prin disocieri lingvistice abuzive.
Întrebarea care se pune e dacã
aceºti scriitori ar fi devenit la fel
de „canonici” în literatura românã
în absenþa operelor scrise în alte
limbi. Rãspunsul mi se pare
negativ. Tocmai pentru cã Cioran
a scris în francezã o operã de
negare a românitãþii ºi pentru cã
a practicat un stil lapidar diferit
de lirismul virulent din primele
cãrþi a devenit un autor canonic
al literaturii române (Manolescu
pare a intui aceasta la p. 879: „În
Amurgul gândurilor (1940) este
deja Cioran, francezul, în toatã
splendoarea lui.”). Istoricul
literaturii române se cade sã fie
atunci un filolog specialist în cele
15-20 de limbi pe care le-au
folosit scriitorii noºtri în decursul
timpului? Nu i se cere o astfel de
specializare, însã trebuie sã
rãmânã deschis la operele în alte
limbi, urmând totuºi firul roºu al
textelor scrise în românã. Acest
lucru se impune cu atât mai mult
cu cât „interglosarea infinitã” în
care se înscriu textele româneºti
nu comportã doar dialoguri cu
texte în limba românã (pot-pourri-
ul lingvistic din Þiganiada lui
Budai-Deleanu sau din Levantul
lui Mircea Cãrtãrescu ar fi
exemple concludente în sensul
acesta).

Din fericire, în ceea ce priveºte
chestiunea limbii, Manolescu nu
e aproape deloc consecvent cu
poziþiile metodologice inflexibile

luate în repetate rânduri (vezi de
pildã un subcapitol numit
Problema originalitãþii, pp. 26-27).
La cronicari ºi în general la autorii
din perioada veche, Manolescu
subliniazã deschiderea spre mai
multe culturi prin intermediul
limbilor vorbite: pentru a
transpune Psaltirea, Dosoftei „a
uzat de toatã cultura lui
lingvisticã, împrumutând ºi
calchiind termeni din cinci sau
ºase limbi” (p. 32); Costin ºi-a
ales modelul discursiv nu din
sfera culturii naþionale în limba
românã, ci din altã parte: „fraza
lui este grea, fastuoasã ºi
alambicatã, inspiratã de topica
latinã, aºa cum s-a bãgat imediat
de seamã” (pp. 63-64). Doar
Neculce e un autohtonist
convins, „precar ºtiutor de limbi”,
„xenofob”, anti-grec,  respingând
tot ce nu e în limba maternã: „E
greu de apreciat în ce mãsurã
stãpânea limbile þãrilor pe unde a
stat (rusa, poloneza) sau limbi de
circulaþie în acea vreme cum era
greaca. Fapt e cã printre
izvoarele lui nu se gãsesc decât
cronici scrise în româneºte, din
care, fãrã a le cita, Neculce
împrumutã adesea pasaje
întregi.” (citate pp. 66-67).
Lucrurile devin ºi mai complicate
când Manolescu trateazã –
excelent, de altfel – literatura
paºoptiºtilor ºi a postpa-
ºoptiºtilor. Aici, în capitolele
despre C. Negri, C. A. Rossetti,
Russo, Alecsandri, Hasdeu,
scrierile în limba francezã, din
care istoricul literaturii „române”
citeazã abundent, ocupã locul pe
care-l meritã.

Mai mult decât atât, iatã ce ni
se spune în finalul capitolului
pasionant dedicat lui Odobescu:
„Corespondenþa modificã
imaginea lui Odobescu din
scrierile antume tot aºa cum
jurnalul intim a modificat-o pe a
lui Maiorescu. Ea reprezintã nu
numai un document excepþional,
dar unul dintre cele mai împlinite
artistic opere literare din
romantismul nostru [sic!, eroare
de acord necorectatã în nici una
din cele trei publicãri succesive
ale textului] ºi, cu siguranþã,
romanul epistolar cel mai întins
ºi mai enigmatic din întreaga

noastrã literaturã.”(p. 326). Cum
adicã? Corespondenþa lui
Odobescu, scrisã aproape
integral în limba francezã ºi
comportând unele indicaþii în
rusã, face parte din „romantismul
nostru” ºi e „romanul epistolar”
cel mai fascinant din „întreaga
noastrã l iteraturã”? Dacã
Manolescu ar fi consecvent cu
anumite poziþii teoretice,
corespondenþa lui Odobescu ar
trebui sã facã parte din literatura
francezã. Însã pe francezi nu-i
doare capul sã-ºi anexeze încã
un autor „francofon” (deºi
franceza lui e superbã, cum
vãdesc citatele din Istoria criticã)
ºi, pe deasupra, scrisorile
odobesciene nu se înscriu în
complexe reþele de semnificaþii
decât în cadrul literaturii române.
Iatã ºi cazul unui junimist: „Dacã
fiul lui Costache, Iacob Negruzzi
(1842-1932), meritã a fi
menþionat într-o istorie a
literaturii, nu e, cu siguranþã,
pentru prozele propriu-zise
(Copii dupã naturã sunt
fiziologiile generaþiei anterioare
asortate realist), nici, cu atât mai
puþin, pentru poeziile sale,
absolut nule, ci pentru un jurnal
intim de primã tinereþe, þinut în
germanã, pe când era student la
Berlin, ºi încheiat abrupt dupã
întoarcerea de la studii.” (pp.
312-313). Încã un paradox: Iacob
Negruzzi îºi câºtigã un loc în
literatura românã printr-o scriere
în limba germanã!...

Dincolo de aceste aporii,
Nicolae Manolescu se aratã
sensibil la problemele de stil ºi la
înserierea scriitorilor în pa-
radigma istoricã a expresivitãþii
l iterare (spre deosebire de
Cãlinescu, ºi aceasta funcþio-
neazã ca o diferenþiere voitã,
asumatã, cãutatã). Ar fi dorit chiar
sã dea Istoriei sale un tilu mai
complex: „o istorie criticã ºi
stilisticã (dacã am ocolit, în titlu,
cel de-al doilea termen, a fost nu
numai pentru cã el se preteazã
lesne la confuzii, dar ºi dintr-o
raþiune, dacã pot spune aºa, de
esteticã a titlului!)” (p. 14).
Memorabile sunt paginile despre
limba poeticã a lui Dosoftei,
Bolintineanu, Macedonski,
Arghezi (acesta abuziv
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considerat, alãturi de Sa-
doveanu, cel mai mare scriitor al
veacului XX). De asemenea, sunt
pe de-a-ntregul citabile paginile
despre întemeietorul scrisului
istoric în limba românã, Grigore
Ureche, care a trebuit sã facã un
efort foarte specific, prins cum
era între „o tradiþie istoriograficã
scrisã, dar care nu este în limba
românã, ºi o expresivitate
româneascã de tip oral, dar care
n-a servit încã la comunicarea
ordonatã a unor fapte istorice” (p.
53). A scrie primul o cronicã în
limba românã constituia un prag
important de trecut, deoarece
trebuiau create un vocabular, o
sintaxã, o topicã: Ureche se
achitã de aceastã sarcinã
împrumutându-ºi figurile din
scrierile religioase, din istoricii
latini sau polonezi, din basmul
folcloric sau din cãrþile populare
„cu mitosul [lor] creºtin naiv” (p.
54), aºa încât istoricul literar
poate conchide cã „Totul nu este
doar o chestiune de limbã.”
(ediþia din 1990, Bucureºti,
Minerva, p. 46, pasaj devenit în
ediþia 2008 „Nu este însã doar
chestiune de limbã.”!).

Literatura este, aºadar, ceva
mai mult decât limba în care alege
sã scrie un autor sau altul, cu atât
mai mult cu cât stilul cuiva poate
fi impregnat de neologisme care,
chiar forþate fiind, nu fac decât sã
dea culoare exprimãrii, cum e
cazul franþuzismelor abundente
din Istoria criticã: a retorca,
epustuflantã, bavardã, mordantã,
inverosimil (corciturã între
neverosimil ºi invraisemblable),
qualité maîtresse, à tour de rôle...
sau unul care le bate pe toate:
zmeul din Fata în grãdina de aur
este „cuprins de o dorinþã la fel
de melancolic-deºirantã ca
aceea a lui Miron sau Hyperion”
(p. 123); ne putem întreba de ce
melancolia e „deºirantã” ºi nu
„sfâºietoare”... Cam la fel se
întâmplã, dar invers, în proza lui
Alecu Russo, unde franceza e
împestriþatã de românisme
savuroase, devenind un fel de
esperanto romantic...

Dincolo de chestiunea limbii,
Istoria lui Nicolae Manolescu
prezintã ºi o sumã de alte mici
aspecte discutabile, asupra

cãrora s-a comentat deja prea
mult aºa cã n-o sã întind coarda.
Selecþia de autori a fost definitã
ca eminamente bucureºteanã
(provincia contemporanã s-a
simþit, cu mici excepþii, exclusã
ºi, de aceea, lezatã), „hiper-
literarã” (istoricul nu lasã, cu
excepþia memorialiºtilor ºi a
unor istorici, nici o ºansã celor
care n-au scris literaturã pro-
priu-zisã, dar ale cãror texte
mustesc de o expresivitate nu
întotdea-una „involuntarã”:
teoreticieni ai literaturii, filosofi,
sociologi, folcloriºti ºi etnografi),
postmodernã (Manolescu
privilegiazã toate fenomenele de
inter- ºi meta-textualism,
valorizând retrospectiv opere în
afara criteriilor de literaritate
specifice anumitor epoci istorice:
Þiganiada capãtã un plus de
valoare dupã publicarea
Levantului, la fel cum un roman
de veac XIX Catastihul amorului
ºi La gura sobei devine mult mai
lizibil dupã tentativele ªcolii de la
Târgoviºte ºi ale optzeciºtilor).
Dacã o mare parte dintre aceste
obiecþii nu sunt decât parþial
întemeiate, nu e mai puþin
adevãrat cã Nicolae Manolescu
proiecteazã de multe ori
conceptul „modern” ºi
„postmodern” de literaturã ºi de
literaritate asupra întregii evoluþii
a literaturii române, ceea ce
diminueazã foarte mult
înþelegerea contextelor, de care
era preocupatã istoria literarã
tradiþionalã, ºi hipertrofiazã
evoluþia genurilor ºi dialogul în
sferã închisã dintre opere.

Oricum, Istoria criticã a
literaturii române se vrea în primul
rând una a genurilor: „Tot aºa,
dacã decupajul este acela pe
genuri (nu pe autori), am cãutat
sã nu dezmembrez autorii,
plasându-i în genul care mi s-a
pãrut a-i caracteriza cel mai
bine.” (p. 15). Schema ar fi
extrem de simplã ºi de logicã,
însã Nicolae Manolescu n-o
urmeazã întotdeauna cu
stricteþe, fãrã sã fie suficient de
clar de ce n-o face. Astfel,
Ienãchiþã Vãcãrescu are parte de
un lung paragraf ca poet (p. 96)
ºi de aproape douã pagini ca
prozator, pentru partea

memorialisticã din Istorie a
preaputernicilor înpãraþi otomani,
cu misiunea la Viena (pp. 136-
137). Sã nu fi vrut Manolescu sã-l
despartã pe „poetic” de clanul
„urmaºilor Vãcãreºti”, deºi proza
e cea care-i iese cel mai bine ºi
ar fi fost firesc sã i se acorde
stihuitorului câteva rânduri dupã
partea consacratã memo-
rialistului? Lucrurile sunt ºi mai
puþin clare la interbelici, unde
avem o vastã secþiune intitula-
tã Marii scriitori, care-i cuprinde
de-a valma pe Mihail Sadoveanu,
Liviu Rebreanu, Hortensia
Papadat-Bengescu, Tudor
Arghezi, George Bacovia
(capitolul despre acest poet e de-
a dreptul „minimalist”), Mateiu I.
Caragiale, Ion Pillat, Camil
Petrescu, Lucian Blaga, Ion
Barbu, George Cãlinescu, Anton
Holban, Max Blecher. Fãrã
discuþie, aceºtia sunt greii
perioadei interbelice, cu excepþia
ultimilor doi, însã a-i include într-
un decupaj pe autori sãrãceºte
perspectiva genericã, aºa încât
avem impresia cã între cele douã
rãzboaie n-au scris poezie,
prozã, sau teatru decât autori
minori. Excepþia aceasta de la
logica genurilor este cu atât mai
inexplicabilã ºi mai bizarã, cu cât
Manolescu nu o mai repetã
nicãieri decât în capitolul despre
Junimea, unde Eminescu,
Creangã, Caragiale, Slavici sunt
trataþi împreunã sub genericul
Marii scriitori, dar în virtutea
tradiþiei cãlinesciene, preluatã
ulterior de manuale.

Aspectul cel mai frapant al
Istoriei critice este cã peste
numeroase pagini pluteºte –
asemeni un duh atotcuprinzãtor
– o marcatã „anxietate a
influenþei”, ca sã-l citez pe
Bloom, sau o „melancolie a
descendeþei”, ca s-o citez pe
Monica Spiridon (faptul a fost
remarcat ºi de Alex Goldiº). Un
prim aspect al „anxietãþii
influenþei” constã în grija lui
Nicolae Manolescu de a se
demarca net de criticii care au
abordat anterior cutare sau
cutare scriitor, fie cã le foloseºte
ideile, fie cã le respinge în chip
radical. Dorinþa de a face sã
transparã toatã bibliografia
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privitoare la un subiect îl conduce
pe istoric sã preia idei care nu-i
folosesc neapãrat, dat fiind cã
sunt profund discutabile ºi cã
teoreticienii l iteraturii le-au
amendat drastic în timpul scurs
de la lansare. Aºa este distincþia
High / Biedermeier Romanticism,
pe care o propune Virgil
Nemoianu în anul 1984 în The
Taming of Romanticism.
European Literature and the Age
of Biedermeier. Lui Nemoianu –
ºi implicit lui Manolescu –
curentul nu le apare unitar, ci
împãrþit în douã etape: una (High
Romanticism) întinsã de la
Revoluþia Francezã pânã cãtre
1815, ºi înglobând romantismele
englez ºi german sub zodia
acþiunii, a energiei, a fantasticului,
a ezotericului; alta (Biedermeier
Romanticism, sau romantism
burghez), întinsã de la cãderea
lui Napoleon încolo, mai lungã
sau mai scurtã în funcþie de þãrile
unde se manifestã, ºi târând sub
tãvãlugul ei irezistibil celelalte
ºcoli naþionale, inclusiv cea
francezã, sub zodia unui
romantism exterior, democratic,
minor. Nicolae Manolescu
considerã utilã reluarea distincþiei
pentru a demonstra cã, în
literatura noastrã, nu existã
decât un romantism de tip
Biedermeier, manifestat în proza
moralistã ºi de observaþie
istoricã, în memoriile ºi fizio-
logiile, în scrierile „costumbriste”
ale paºoptiºtilor ºi postpa-
ºoptiºtilor, precum ºi în poezia
tuturor autorilor de la 1848 (cu
excepþia lui Heliade-Rãdulescu).
Chiar dacã distincþia lui
Nemoianu are meritul de a nu da
o imagine unitarã a ro-
mantismului, cum a preferat s-o
facã Wellek, aplicarea ei la
literatura românã pare uneori, în
Istoria criticã, destul de
mecanicã ºi de reductivã.

Mi se pare cã grila utilizatã de
Gilbert Durand în analiza
simbolurilor din Structurile
antropologice ale imaginarului
(masculin / feminin, diurn /
noctrun) i-ar fi putut furniza lui
Nicolae Manolescu un model mai
funcþional de analizã a
romantismului, cu o rupturã între
cele douã etape situatã în jur de

1848, când se încheie vârsta
revoluþiilor peste tot în Europa ºi
triumfã spiritul Biedermeier, care
urmeazã sã domine cultura
europeanã pânã cãtre 1900. S-ar
deschide aºadar perspectiva
unui romantism marcat de
dialectica masculin-feminin: un
romantism falic, erectil, ºi un
romantism vaginal, retractil. Un
romantism de luminã ºi altul de
întuneric. Un romantism al
cunoscutului, al vizibilului, al
focului ºi un romantism al
necunoscutului, al spaimelor, al
umezelii, al plãcerilor interzise, al
nopþii. Dincolo de faptul cã aceste
douã paradigme se succed, ele
se ºi întrepãtrund în spaþiul unei
singure perioade (între 1848-
1900 nu lipsesc total elementele
solare, la fel cum între 1789-1848
apar presimþiri simbolice ale
nopþii), sau chiar în spaþiul
creaþiei unui singur scriitor (la
Eminescu, autor prin excelenþã
nocturn, plutonic cum ar fi spus
Negoiþescu, existã ºi texte care
þin de solaritate ºi de
masculinitate). Dar nu numai pe
linia strictã a unui astfel de
simbolism ºi a unei asemenea
dihotomii ar putea fi citit
romantismul; s-ar putea propune
o cheie mitico-livrescã de
lecturã. Din cadrul literaturii
primei perioade, s-ar alege figura
miticã în care se întrupeazã cel
mai clar atributele masculinitãþii
ºi ale solaritãþii: Prometeu. Din
literatura celei de-a doua
perioade, s-ar alege figura în
care se întrupeazã cel mai bine
atributele umiditãþii ºi ale
feminitãþii, ale plãcerii ºi ale
cunoaºterii senzuale, o Mumã
nãscãtoare ºi ucigãtoare,
superficielle par profondeur,
frumoasã, pregãtitã sã-l seducã
pe trufaºul Prometeu: Doamna
Bovary. Cele douã romantisme
(1789-1848, 1848-aproximativ
1900) ar putea fi botezate
romantism prometeic ºi
romantism bovaryc...

O astfel de lecturã alternativã
a romantismului, cãreia doar i-am
schiþat principalele linii, ar fi
condus, în Istoria criticã a
literaturii române, la o mai bunã
lecturã a lui Eminescu. Capitolul
consacrat acestuia este cel mai

slab din toatã cartea, ca ºi cum
Nicolae Manolescu s-ar fi temut
nu atât de opera eminescianã în
sine, a cãrei valoare pur literarã
încearcã s-o reevalueze,
supralicitând importanþa
muzicalei Mai am un singur dor
în detrimentul Odei în metru antic
ºi al Luceafãrului, cât mai ales de
zecile de interpretãri sedimentate
în jurul celui care a fost
înscãunat, de pildã de cãtre
George Cãlinescu, drept „poet
naþional”. În primul rând, logica
High / Biedermeier Romanticism,
nu se mai potriveºte în cazul lui
Eminescu, cu toate acrobaþiile
istoricului pentru a justifica ceea
ce din punctul de vedere al logicii
instituite de Nemoianu ar
constitui o aberaþie: Eminescu e
un pur High Romantic în plinã
epocã de „victorianism junimist”
(p. 399), dupã o epocã în care
toþi romanticii noºtri au fost
Biedermeier. Contrazicând grila
istoricã, Eminescu e un nocturn,
lunar, plutonic, bovaryc, vizionar
cosmic ºi pesimist, lucru de care
ar fi dat seamã, în mod mai
firesc, o altã partiþie a
romantismului, naþional ºi
european. În al doilea rând,
aºteptãrile care se leagã de
capitolul Eminescu sunt extrem
de mari, deoarece Nicolae
Manolescu noteazã de fiecare
datã trãsãturi stilistice sau de
viziune care-l anticipeazã pe
marele romantic la toþi poeþii
precedenþi, începând cu Dosoftei
(„pare a suna eminescian suava
elegie din psalmul 20”, p. 33),
continuând cu Conachi (ale cãrui
texte au uneori „o solemnitate
aproape filosoficã la care puþini
pânã la Eminescu vor avea
acces”, p. 100) ºi cu toþi
paºoptiºtii, Asachi (versuri care
au, „poate ºi prin efectul
tetrametrului trohaic, un sunet
eminescian”, p. 159), Cârlova
(„viziunea selenarã emi-
nescianã”, p. 168), dar mai ales
Heliade (pp. 170: „alãturi doar de
Eminescu, un mare cântãreþ al
cerului, cu astrele lui reci ºi
sclipitoare, ºi totodatã ca loc al
empireului”, + pp. 176, 185) sau
Alexandrescu („nici un alt poet
român nu este mai eminescian
avant la lettre”, p. 194, ºi 197).
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Pregãtit de atâtea anticipãri,
capitolul Eminescu nu se
situeazã la înãlþimea aºteptãrilor,
fãcând impresia unui amalgam de
note de lecturã, fãrã cap ºi coadã
– concluzia e cu atât mai
memorabilã, cu cât nu existã!,
fãrã viziune de ansamblu, fãrã
triere criticã a surselor analitice
(în viziunea lui Manolescu, doar
trei lecturi ale marelui poet sunt
„deschizãtoare de drumuri”:
Maiorescu, Cãlinescu,
Negoiþescu, p. 378!!!).

Dacã utilizarea ideilor lui
Nemoianu nu este prea fericitã,
în schimb succesiunea doric,
ionic, corintic proiectatã asupra
evoluþiei romanului mi se pare
dintre cele mai fertile ºi mai
interesante (cf. Arca lui Noe;
Istoria criticã, pp. 555-557).
Doricul, vârstã socialã a
romanului, reprezentatã de
Agârbiceanu ºi Rebreanu,
corespunde unei viziuni fruste
asupra omului. Îi urmeazã ionicul,
cu psihologismul de intensitãþi
diferite de la scriitorii interbelici
inspiraþi de Proust, sau cu
analitismul lui Ivasiuc, ºi, mai la
urmã, „postrealismul corintic”
cãruia îi aparþin prozatorii greu
clasabili din interbelic, cei din
ªcoala de la Târgoviºte sau
optzeciºtii. În plan pur teoretic,
existã la Nicolae Manolescu o
privilegiere a corinticului, fie cã
se manifestã la Urmuz, la
Arghezi (Cimitirul Buna-Vestire),
la Mateiu Caragiale, în Creanga
de aur a lui Sadoveanu, în
Principele lui Eugen Barbu, în
Lumea în douã zile a lui Bãlãiþã,
la ªtefan Bãnulescu, sau M. H.
Simionescu. În planul pur al
gustului literar, mi se pare totuºi
cã criticul ºi istoricul se
îndreaptã cu precãdere spre
romanele dorice sau ionice.

„Anxietatea influenþei” apare ºi
în modul în care Manolescu îi
citeºte pe criticii ºi istoricii literari
contemporani cu el. Chiar dacã
le recunoaºte unele merite,
manifestã o tendinþã vãditã de a
le minimaliza contribuþia la
evoluþia disciplinei. Aceastã
strategie, fiindcã de o strategie
bine pusã la punct este vorba, are
drept scop de a-l erija pe Nicolae
Manolescu în criticul dominant al

generaþiei sale. Fenomenul nu se
întâmplã într-o simplã panoramã
a criticii contemporane sau într-o
cronicã repede uitatã în paginile
gãlbejite ale vreunei reviste, ci
într-un text de anvergurã, într-o
lucrare de talia aceleia a lui
Cãlinescu, într-o Istorie criticã în
care canonul pare definitiv
stabilit pentru posteritate. Sã
deschidem cartea la pp. 1201-
1302. Aflãm, de pildã, cã Eugen
Simion practicã o criticã definitã
de douã trãsãturi majore, pe de
o parte lovinescianismul – adicã
nimic original –, iar pe de altã
parte „natura [...] fundamental
descriptivã, adicã tradiþionalã” (p.
1214) – adicã, iarãºi, nimic
original. Sorin Alexandrescu
înþelege greºit chestiunea
canonului: cele douã pagini
care-i sunt consacrate se
încheie în coadã de peºte, cu o
polemicã asupra unor chestiuni
„canonice” minore. Nici Eugen
Negrici nu iese mai puþin ºifonat
din lectura lui Manolescu:
conceptul de „expresivitate
involuntarã” – utilizat de altfel în
Istoria criticã – „ascunde o
contradicþie” aºa cum îl foloseºte
Negrici (p. 1251), Recitirilor li s-
ar putea reproºa un anumit
„schematism demonstrativ” (p.
1252), iar în Iluziile literaturii
române exemplele sunt foarte
prost alese (p. 1256). Cornel
Ungureanu este apreciat în
calitate de cronicar literar prin
niºte formule vagi ºi generale, dar
e criticat pentru proiectele mai
ambiþioase, cum ar fi Istoria
secretã a literaturii române
(sesizaþi paradoxul!): „Expri-
marea a devenit imprecisã,
delirantã, ca o navã în derivã” (p.
1285). Exemplele ar putea
continua cu felul în care sunt
trataþi Valeriu Cristea, Ion Pop,
Nicolae Balotã, sau toþi criticii
care au fãcut strãlucite cariere
internaþionale (Matei Cãlinescu,
Nemoianu însuºi etc.), învinuiþi
pentru faptul cã studiile lor de
teorie nu conþin exemple
româneºti.

Un pasaj de la p. 1451 explicã
întru totul severitatea lui
Manolescu. Aici i se dã cuvântul
lui Sorin Alexandrescu: „O
discuþie despre canon ar trebui

sã porneascã de la recu-
noaºterea faptului evident cã
“ordinea literarã” româneascã a
fost stabilitã de patru oameni:
Maiorescu (1840-1917), Lovi-
nescu (1899-1965), Cãlinescu
(1899-1965) ºi Manolescu (n.
1939). [...] Însemnãtatea “celor
patru” este enormã.” ªi citatul
continuã pe acelaºi ton, în aºa
fel încât devine evident cã nici un
critic sau istoric din generaþiile ’60
sau ’80 nu poate pretinde sã
uzurpe locul lui Manolescu în
calitate de fãuritor de canon. Nu
alta era strategia lui Cãlinescu,
când scria despre criticii ºi
istoricii literaturii contemporani cu
el. Pasajul unde Nicolae
Manolescu comenteazã acest
fenomen conþine un „act ratat”
freudian ºi o frumoasã piruetã de
condei: „I s-a reproºat de obicei
lui Cãlinescu faptul cã-ºi
depreciazã confraþii. Faptul e
adevãrat, mai ales în Istorie. E
de notat cã G. Cãlinescu
greºeºte rareori în observaþia
concretã, de amãnunt.” (p. 704).

Nicolae Manolescu nu se
limiteazã doar la a împrumuta
tertipuri cãlinesciene. „Anxietatea
influenþei” e mai vizibilã ca
oriunde altundeva în raportul pe
care istoricul din anii 2000 îl
întreþine cu istoricul din anii 40.
Cãlinescu funcþioneazã, în Istoria
manolescianã, ca un model
recunoscut ºi asumat încã din
prefaþã, deºi se impune – cum
afirmã Manolescu – o renunþare
la „însãºi metoda epicã” (p. 15).
De multe ori, în Istoria criticã,
formulele, stilul, decupajul
frazelor, caracterizãrile ºi
portretele aduc aminte de G.
Cãlinescu. E drept cã sunt mai
palide ºi mai puþin proaspete
decât ale înaintaºului, însã nu li
se poate contesta un farmec, pus
deja în evidenþã în dezbaterile
ocazionate de carte. Iatã câteva
exemple suplimentare de
cãlinescianism stilistic: într-o
cronicã în versuri din veacul
XVIII, „panoplia de arme a lui
Mavrogheni este descrisã cu
pensula unui Leonid Dimov mai
ingenuu” (39); Hasdeu îmbinã
pozitivismul cu imaginaþia, în
asemenea mãsurã încât „cu el,
nu ºtii niciodatã dacã te afli cu
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picioarele pe pãmânt ori cu capul
în nori” (154); efectul poetic vine,
în poezia lui Bolintineanu, „din
valorificarea sugestiei artistice a
numelor proprii exotice [...] ºi a
unor cuvinte rare, de care textul
e la fel de plin ca mânerul unui
hanger al sultanului de pietre
scumpe” (206); „Umorul lui Ralet
este pince sans rire. Scriitorul
portretizeazã caustic cu aerul cã
înºirã caracteristici obiective ºi
incontestabile.” (278). ª. a. m. d.

Oricum, dincolo de aspectele
discutabile, inerente într-o operã
de asemenea anvergurã, Istoria
criticã a literaturii române
reprezintã o tentativã gran-
dioasã, titanicã, plinã de realizãri
remarcabile, pentru a cãrei
ducere la bun sfârºit e necesarã
o bunã dozã de curaj, mai ales
cã sarcinile nu sunt împãrþite
într-un colectiv de autori, cum se
întâmplã mai mereu astãzi în
proiectele similare. Subiec-
tivismul de care a fost acuzat
Manolescu devine principiu de
coerenþã ºi factor unificator al
întregului edificiu axiologic.

Interesul maxim al textului
manolescian este cã cititorul
parcurge de fapt – cum am
încercat sã arãt mai sus – mai
multe istorii într-una singurã, pe
deplin realizate, închegate, sau
abia schiþate. Printre cele abia
schiþate s-ar situa ºi o istorie
eroticã a literaturii române,
începând cu versurile scrise în
cheie licenþioasã de Cantemir în
Istoria ieroglificã (p. 81) ºi de
Budai-Deleanu în Þiganiada (p.
131), continuând cu Creangã (p.
416), trecând la Thalassa lui
Macedonski (pp. 536-537),
ajungând la Cimitirul Buna-
Vestire al lui Arghezi (pp. 633-
634) ºi la mãrturisirile lui Ion
Barbu din scrisorile cãtre Vianu
(pp. 699-700), oprindu-se la Felix
Aderca ºi H. Bonciu ºi sfârºind
la Emil Brumaru sau la optzeciºti
(Cãrtãrescu, Agopian). Citatele
sunt copioase. Alteori, Istoria
criticã devine una a simbolurilor,
a situaþiilor-tip care circulã de la
un autor la altul, sau de la o
epocã la alta. Mai mereu, Istoria
criticã e ºi una a oamenilor care

au fãurit canonul l i terar
românesc ºi, cu toate cã tinde
sã renunþe la metoda epicã a lui
Cãlinescu, Manolescu exce-
leazã în portrete (cel mai
grandios-mitologic fiind acela al
lui Sadoveanu, p. 595).

...ªi, mai presus de toate, o
istorie ce se þese mereu
inextricabil printre celelalte este
aceea a plãcerii estetice pure,
eliberate de orice scorii:
„Adevãrata problemã a literaturii
este totdeauna esteticã,
niciodatã moralã ori de altã
naturã: este greºitã premisa cã,
dacã nu ne identificãm cu
personajul de roman ori cu
simþirea poetului liric, romanul ori
poezia ne rãmân indiferente. [...]
Exact din acest motiv pledez
pentru estetismul criticii: doar o
astfel de lecturã ne poate face sã
vedem cã diferenþa este aceea
care ne îmbogãþeºte cu adevãrat
ºi cã încercând sã-i cunoaºtem
pe alþii, diferiþi de noi, reuºim sã
ne cunoaºtem mai bine pe noi
înºine.” (p. 1455, Nostalgia
esteticului).

Despre Istoria criticã a
literaturii române. 5 secole de
literaturã a lui Nicolae Manolescu
este extrem de dificil de scris
pertinent, coerent ºi relevant, datã
fiind durata foarte scurtã scursã
de la lansare. ªi totuºi, s-a scris.
Mult. Într-un fel, aproape dintr-un
simþ al datoriei, cea de a fi
implicat, fie ce-o fi, într-un astfel
de eveniment. Spun eveniment,
chiar dacã abia afirmasem cã e
dificil de stabilit astãzi în ce
mãsurã volumul e un triumf, o
reuºitã parþialã sau un eºec în
toatã puterea cuvîntului, întrucît
apariþia acestei istorii are, dincolo
de conþinutul ei efectiv, o serie de
implicaþii care vor avea, cu
siguranþã, urmãri dintre cele mai
spectaculoase. Pe termen mediu
ºi lung. Mi-am propus sã pun în
aceste pagini cîteva cuvinte

risipite, sînt convins, repetînd
inevitabil ceea ce deja s-a scris,
subliniind platitudini ºi speculînd
aspecte care, poate, nu vor
ajunge prea curînd, sau poate
niciodatã, sã fie discutate. Într-un
fel, aceasta e mai puþin un eseu,
o cronicã, e o recenzie la cald a
ceea ce, la rîndul meu, asemeni
tuturor celorlalþi semnatari de prin
alte reviste, am încãrcat afectiv
în aceastã apariþie.

Sã încep cu o platitudine.
Literatura românã tînjea dupã o
istorie literarã. O aºteptare febrilã
într-un orizont de aºteptare
încãrcat de nemulþumiri.
Întotdeauna am avut nostalgia
Istoriei lui George Cãlinescu.
Oricît de ciudat ar pãrea, dacã
vom considera cã textul lui
George Cãlinescu este unul
profund personal, original pînã la

manierizare, construit pe repere
teoretice pe care în literatura
românã le-a propus, circumscris
ºi exemplificat chiar criticul, fiind
astfel irepetabil ca demers.
Istoriografia noastrã literarã a fost
permanent una cuminte, mai
degraba atentã la detalii istorice,
fãrã o bazã teoreticã stabilã
(fiecare istoric literar preferînd mai
degrabã sã-ºi formuleze singur
principiile ºi avînd grijã sã se
limiteze la un set cît mai mic) ºi
chematã de necesitãþi sã joace ºi
rolul de instrument de lucru.
Dicþionarele literare au fost
întotdeauna puþine ºi invariabil
întîrziate, istoria literarã preluînd
constant ºi tacit rolul acestora. Pe
de altã parte, în literatura noastrã
s-a simþit întotdeauna necesitatea
(mult mai pregnant decît în alte
culturi) unor confirmãri critice. ªi

Câteva cuvinte risipite
Victor Cubleºan
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canonice. George Cãlinescu a
fost singurul autor care a reuºit
performanþa excepþionalã de a
reuni într-o singurã lucrare toate
aceste elemente. Textul sãu are
suficientã factologie pentru a
putea fi utilizat ca un dicþionar, are
intrinsec o delimitare coerentã ºi
pertinentã a unor principii
teoretice de a face istorie literarã,
eminte judecãþi de valoare,
opereazã decupaje ºi incluziuni
care au stabilit (mai clar decît în
oricare alt moment al culturii
noastre ºi mai eficient decît cu
oricare alt instrument) un canon.
O astfel de carte nu va mai putea
apãrea niciodatã în literatura
românã ºi este suficientã o dozã
ponderatã de bun-simþ pentru a
înþelege de ce. Dar bunul simþ nu
a reuºi niciodatã sã primeze în
faþa acestei nostaligii a unui text
critic atotcuprizãtor.

Nicolae Manolescu este, cred,
sigurul critic, teoretician ºi istoric
literar care acceptã fãrã rezerve
cã modul în care gîndim, în care
înþelegem istoria literarã trebuie
sã se schimbe. ªi o spune negru
pe alb în textele care însoþesc
Istoria sa, în Introducere, în
Postfaþã. Nostalgia esteticului ºi
în Epilog. Istoria unei istorii. Mulþii
dintre cei care aºteptau aceastã
lucrare nu au acceptat aceastã
transformare ºi par, în continuare,
deciºi sã nu o accepte. Istoria
criticã a literaturii române. 5
secole de literaturã are cel puþin
în aceste prime momente, la cald,
o primire în care rãzbate,
pregnant, nostalgia dupã textul
care sã fie caprã, varzã ºi lup.

Ce este foarte important în
cazul Istoriei lui Nicolae
Manolescu este cã autorul, con-
ºtient ºi intenþionat, încearcã o
construcþie a unei istorii canonice.
Nu a canoanelor. Este în acest
gest o lipsã de modestie care
personal nu mã deranjeazã.
Nicolae Manolescu a fost investit
de-a lungul timpului cu suficientã
autoritate criticã pentru a nu mai
fi o surprizã asumarea rolului de
arhitect al canonului actual. Pentru
cã, în ultimã instanþã, Istoria criticã
a literaturii române. 5 secole de
literaturã tocmai asta îºi propune
sã fie – canonul literaturii române
de astãzi. Istoricul literar nu îºi

propune sã fie istoric-
documentarist. Aceastã carte nu
va putea fi niciodatã consultatã pe
post de dicþionar ºi nu lasã nici o
clipã intenþia de a fi fost alcãtuitã
în acest scop. Pentru cel care are
nevoie de date sociologice,
istorice etc. detaliate despre un
timp sau un autor, existã (sau ar
trebui sã existe) monografii, studii,
dicþionare specializate. ”Nu ofer
un manual destinat instruirii, ci, cel
mult, o încercare menitã sã placã
celor instruiþi.” scrie Nicolae
Manolescu pe coperta a patra ºi
se þine de cuvînt. Mai mult, spre
nemulþumirea aparent generalã,
pe lîngã acest refuz al îngropãrii
în document, istoricul literar
opereazã ºi ”epurãri” generoase
de nume. Autorul reþine doar acei
autori pe care îi considerã
canonici, doar acei autori care în
viziunea sa mai reprezintã ceva
pentru momentul post 2008. Este
un gest radical, dur, un gest care
înlãturã nume la care mulþi
continuã sã þinã din motive dintre
cele mai diverse, pornind de la
cele afective ºi terminînd cu cele
ale alambicatelor ºi niciodatã
explicatelor afinitãþi ºi descen-
denþe literare. Dar, datã fiind
natura desenului de ansamblu,
cel al realizãrii unui ansamblu
coerent, este explicabil. La fel ca
mai toþi ceilalþi comentatori ai
lucrãrii aº putea întocmi aici o listã
foarte lungã, ºi, desigur, consider
cã excelent argumentatã, de
autori care nu ºi-au gãsit locul în
aceastã Istorie. Dar este o
tentaþie prea facilã ºi mult prea
personalã pentru a fi ºi
semnificativã. Acest joc, al
adãugãrii pieselor lipsã, este
extrem de necesar. S-ar putea ca
în cele din urmã sã fie tocmai cel
care va valida triumful/reuºita
parþialã/eºecul acestei extem de
ambiþioase lucrãri. Dar, din pãcate
pentru dorinþa noastrã de a pune
rapid lucrurile la punct, va fi
necesar ºi relevant abia peste un
numãr de ani. Îndrãznesc sã spun
cã vreo zece. Va fi nevoie ca
generaþia nãscutã în buza
revoluþiei sã fi ajuns la maturitate
ºi o nouã promoþie de tineri sã o
conteste. Va fi nevoie ca
propunerile lui Nicolae Manolescu
sã intre bine în conºtiinþa criticã

ºi sã se confrunte cu o serie de
reacþii mult mai meticuloase ºi mai
aplicate decît aceste cronici la
rece precum cea de faþã. Va fi
nevoie, în sfîrºit de normalizarea
pieþei de carte din România,
proces început abia de cîþiva ani.
Atunci se va vedea în ce mãsurã
Nicolae Manolescu a dat dovatã
de orgoliu nemãsurat, de un
extraordinar fler critic sau doar a
intuit parþial mutaþia receptãrii
valorilor literare.

Un punct sensibil în
creionarea acestei geografii a
canonului o constã operarea
tãieturior. Teoretic, Nicolae
Manolescu îºi argumenteazã
perfect modul de operare.
Relecturã. Relevanþã în
actualitate. Semnificaþie pentru
cultura românã contemporanã.
Opacitate la lecturã. Problema
vine din faptul cã aceastã istorie
literarã nu a fost scrisã de la
început pînã la sfîrºit ca un text
unitar. Autorul a refolosit adesea
materiale mai vechi, cronici,
fragmente din studii etc. Existã
deja liste întregi cu acestea. Este
ºi nu este un gest firesc. Este
firesc în mãsura în care este
perfect logic sã faci apel la
propriile texte în mãsura în care
contiunui sã le vezi relevante ºi
nedatate. Este nefiresc în mãsura
în care le plasezi sub umbrela
unui tipar teoretic nou, inexistent
în momentul scrierii lor. Aceste
diferenþe de, sã-i spunem, opticã,
sînt foarte uºor vizibile, adeseori
unele capitole fiind sensibil
diferite ca ton ºi sens faþã de cele
vecine, denotînd fãrã umbrã de
îndoialã perioade de lecturã ºi
scriere îndepãrtate. Aici se mai
strecoarã ºi indecenta problemã
a greºelilor din text. Greºeli de
atribuire, de titlul, de datare. Din
nou, existã deja liste. Este fãrã
îndoialã jenant sã le descopei
într-o lucrare cu pretenþii atît de
ridicate. Cred cã toate acestea
sînt semne ale unei vîrse, o vîrstã
a autorului care nu i-a furnizat nici
timpul, nici energia necesarã unei
elaborãri migãloase. Nu este
deloc o rãutate, este o constatare
rece – Nicolae Manolescu ar fi
trebuit sã aibã pesemne mai
puþini ani pentru a se înhãma la
un proiect atît de grandios.
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Oricum, toate aceste greºeli nu
sînt deloc fatale, dar aruncã din
pãcate un aer de neseriozitate
asupra lucrãrii pe care aceasta
nu îl meritã. De asemenea,
istoricul literar se mai grãbeºte în
cîteva cazuri cu afirmaþii, fãrã a
se osteni sã le acopere. Per-
sonal am fost rîcîit de remarca
sa care îl fãcea pe Ov. S.
Crohmãlniceanu cel mai valoros
autor de literaturã SF într-o
perioadã în care, spune el, s-a
scris prost, puþin ºi neinspirat. SF
este departe de a fi fost în
literatura noastrã vreodatã
mainstream. Dar, cu o minimã
documentare Nicolae Manolescu
ar fi descoperit o literaturã
efervescentã, protestatoare ºi
deloc lipsitã de autori valoroºi.

S-ar putea, cred, delimita,
cam patru tipuri de implementare
a canonului. Patru modalitãþi de
a valida autori sau de a-i înlãtura.
În cazul literaturii vechi se
opereazã cu relevanþa relecturii.
Criteriul funcþioneazã cam pînã la
începutul secolului XX. Apoi se
recurge la relevanþa lecturii
critice. La semnificaþia
descendeþei. Perioada de la
1945 ºi pînã la generaþia 60 se
bazeazã pe o combinaþie de
posibilitate de decupare esteticã,
de ecou politic ºi (vag) de
atitudine eticã (Nicolae
Manolescu combate teoretic
criteriul etic, dar în practicã se
lasã destul de des purtat pe
aripile acestuia). În fine, pentru
perioada mai recentã se
decupeazã aproape exclusiv
dupã principiul nasului critic
personal. Nici una dintre
modalitãþi nu poate fi consideratã
condamnabilã, dupã cum nici una
nu are o relevanþã absolutã. La
fel cum este logicã, pînã la un
punct aceastã variere a criteriilor
teoretice de receptare. Pe de altã
parte, o structurã mai riguroasã
a argumentãrii ar fi justificat
acest balet al unghiului de
abordare. Aºa cum se prezintã
în paginã sporeºte oarecum
impresia unei lucrãri adunatã la
un loc din fragmente, iar nu
neapãrat a uneia cu
intenþionalitate clarã, unitarã ºi
convingãtoare. Cel mai cinstit
procedeu rãmîne în opinia mea

tocmai cel al asumãrii directe ºi
totale. Pînã la urmã, aceasta
este Istoria lui Nicolae
Manolescu. Douã cuvinte ºi
despre excluderea textelor care
nu sînt scrise în limba românã.
E o operaþie dureroasã (pentru
literatura modernã ºi cea
contemporanã) ºi care pare sã
lase pe moment cîteva cicatrici
vizibile. Dar personal, subscriu
total acestei delimitãri ºi cred cã
este ºi perspectiva care se va
impune. Argumentele lui Nicolae
Manolescu sînt, funciar, de bun
simþ, ºi nu cred cã cineva va
putea vreodatã proba faptul cã o
literaturã naþionalã existã înafara
unei limbi naþionale. Textele
scrise într-o altã limbã vor putea
fi frumoase, relevante sau de

succes, dar nu vor fi niciodatã
canonice.

Nu ºtiu dacã Istoria criticã a
literaturii române. 5 secole de
literaturã este o lucrare bunã. Nu
ºtiu încã nici mãcar dacã mi-a
plãcut. Textele despre unii autori
au fost o lecturã extrem de
plãcutã, unele judecãþi m-au fãcut
sã zîmbesc larg, în timp ce alte
texte m-au enervat ºi mi-au stîrnit
dorinþa de a polemiza ºi protesta.
Dar ideea din spatele acestui
masiv volum m-a cucerit. Nu
vreau sã sun nici pretenþios, nici
bombastic, dar modul în care vom
scrie istorie literarã va fi de acum
înainte, altfel. Chiar ºi pentru atît,
cartea meritã toate aceste cronici,
mese rotunde, dosare, polemici,
cuvinte risipite.
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Nãscut în februarie 1931,
Petre Stoica moare la 78 de ani
în micul oraº de provincie
Jimbolia. Se mutase aici din
Bucureºti prin 1995. Era o
întoarcere spre locul sãu de
origine, sub presiunea unei
nostalgii pe care, încã din
tinereþe, a cultivat-o în propria-i
poezie. Dar era, totodatã, ºi un
gest neconvenþional de sfidare
a centrului, cãci existenþa
poetului s-a desfãºurat ca o
succesiune de sfidãri a
convenþiilor de tot felul. A fost în
felul lui un boem, însã unul
manierat, dînd nonconfor-
mismului aparenþa unui stil de
viaþã vetustã ºi anacronicã.
Avea ingredientele unui personaj
fermecãtor, descins în sudul
balcanic dintr-o Mitelleuropã
imaginarã. Un bãrbat frumos,
mereu sociabil, cu barbã bogatã
ºi albitã de timpuriu, purta
veºminte subtil desuete, de un
fantast dandysm provincial.
Avea întotdeauna o geantã
burduºitã cu cãrþi pe umãr,
venind parcã mereu dintr-o
aventurã enigmaticã ºi gata de
o istorioarã insolitã. Era în fond
un hedonist, cu un consistent
cult al valorii ºi al prieteniei.
Foarte instruit, iniþiat în principal
în literatura românã ºi în cea de
limbã germanã, el se afirmã, la
începutul anilor ’60 ai veacului
trecut, cu o poezie care nu se
conformeazã nici unuia dintre
codurile poetice active în epocã.
Deºi aflat în capitalã, în anii ’50
a aderat la grupul poeþilor de la
“Steaua”, grup care în plin
proletcultism, încerca o discretã
recuperare a lirismului printr-o
poezie de notaþie, uºor confesivã
ºi anti-retoricã. Petre Stoica
devine cel mai radical
reprezentant al acestei tendinþe

ºi nu se va schimba nici în noul
context al generaþiei lui Nichita
Stãnescu, Marin Sorescu ºi Ioan
Alexandru. Lirica sa este de la
început una de orientare
minimalistã, aproape integral
atropicã, prozaicã ºi tranzitivã.
În primele volume evocã
îndeobºte spaþiul unei provincii
plinã de personaje de epocã, de

obiecte însufleþite, în genere, de
mici miracole ale cotidianului. E
o lume patinatã de vreme, mirific-
vetustã ºi animatã de melancolia
luminoasã a poetului. Tehnica
ineditã constã în juxtapunerea ºi
în colajul de imagini, dezvoltatã
ºi rafinatã în toate cãrþi le
ulterioare. Arheologiei în
universul copilãriei ºi al
provinciei îi urmeazã în volumele
dintre anii ’70 o poezie a
cotidianului imediat, în care
nostalgiei i  se substituie o
perspectivã blînd-ironicã,
alternatã, uneori, cu o
dramatizare expresionistã  a
realului, asta sub influenþa
expresioniºtilor germani, a lui
Trakl în special, din care Petre

Stoica traducea atunci. Tot
acum poetul descoperã, în
descendenþã horaþianã, deliciile
fruste ale vieþii la þarã. Locuieºte
teporar în satul Bulbucata, unde
îºi cultivã grãdina ºi bea cu
þãranii la bufet. Þine un jurnal în
care experimenteazã scriitura
autenticistã, însã se observã ºi
de aici cã aceastã experienþã
rusticã e un gest de fraudã ºi nu
nostalgia paradisiacã a unui
tradiþionalist. El rãmîne un citadin
ºi un voluptos ludic al senzaþiilor
elementare. Degustã natura ºi
viaþa simplã ca un estet fãrã
emfazã. Imediat dupã revoluþie
practicã militantismul politic de
dreapta ºi scrie un volum de
poezii pamfletare împotriva
asasinatelor din piaþa Tien An
Men din China. E vîrsta revoltei,
premergãtoare crepusculului
elegiac ºi a ultimului refugiu în
Jimbolia. Deºi, de la o perioadã
de creaþie la alta, existã o
evidentã diversitate tematicã, ºi
una a tonalitãþilor afective, lirica
lui Petre Stoica are, în ansamblul
ei, o foarte personalã ºi unitarã
marcã sti l ist icã. Comparat
uneori cu poeþii de la “Steaua”,
cu Fundoianu ori chiar cu Ion
Pillat sau cu americanul E.L.
Masters, poetul este în realitate
profund original ºi inovator, el
anticipînd în multe privinþe
poetica generaþiei optzeciste. A
lãsat astfel o operã coerentã ºi
substanþialã pe care nici o
sintezã asupra literaturii române
nu o poate ignora. E interesant
de remarcat, altminteri, cã puþini
scriitori au avut parte de o
receptare crit icã atît de
susþinutã, adecvatã ºi integral
favorabilã. A fost, pe bunã
dreptate, un rãsfãþat al criticii.
“Potopit de glorie”, cum spune,
deºi ironic, titlul unui volum al
sãu.

Petru Poantã

Petre Stoica la capatul
calatoriei prin lume

)) )))

)) ))) )) )))



19

Detaliind surprinzãtoarele
alunecãri ale gîndirii eminesciene
ºi, totodatã, profunzimea acesteia,
Constantin Noica se întreba la un
moment dat – pe marginea
însemnãrii poetului: “Moartea
este stingerea conºtiinþei identitãþii
numerice” – care putea fi
semnificaþia notei respective: “Ce
va fi vrînd sã spunã? E interesant
totuºi”1. De fapt, filozoful trecea
dincolo de gîndul formulat al
poetului, intuind ºi o altã, posibilã
deschidere, nu într-atît de strãinã
lui Eminescu încît sã nu se poatã

depãºi ceea ce acesta dezvolta
în prelungirea aserþiunii în cauzã.
Fiindcã, imediat, poetul preciza,
izolînd conºtiinþa de “organul de
percepþiune” ºi raportînd-o la
“univers”, la “eternitate”: “Dar
identitatea numericã a unui individ
nu este decît o frunzã din miile de
frunze-n generaþii pe cari arborul
lumei le produce cu fiecare
primãvarã, astfel cã-nchipuindu-
ne chiar pierirea desãvîrºitã a
organului omenesc de per-
cepþiune, totuºi aceastã stare
oarbã ºi neconºtie a universului
rãmîne faþã cu eternitatea, prin
urmare cu o nesfîrºitã pro-
babilitate”2. Cu alte cuvinte,
desprinsã prin moarte de
materialitatea lumii, o datã cu
încetarea relaþiei prin simþuri cu
aceasta, conºtiinþa nu-ºi pierde
calitatea de “nesfîrºitã proba-
bilitate” ºi, în consecinþã, implicit
accesul la ceea ce presupune
eternitatea. Procesul s-ar petrece
în afara timpului, întrucît – vãzutã
kantian – durata este doar efectul
ordonãrii fiinþãrii prin acþiunea unui
construct categorial, absent din
efectivitatea realitãþii exterioare
subiectului: “Dacã acum, peste
(subiectiv vorbind) miliarde de evi,
acest cap omenesc ar rãsãri iar,
faptul cã acest timp nemãsurat s-
a scurs fãrã ca el s-o poatã ºti,
cãci timp n-a esistat în lipsa lui,
ar face ca tot acel timp sã fie mai
puþin decît [o] clipã de adormire
în care el º-ar fi suspendat
funcþiunea”3. Dezvoltînd ºi ºansa
metempsihozei, argumentul
numeric devine parte a posibilului:
eternitatea poate degaja sau
reface formele materialitãþii doar
dacã numãrul acestora nu tinde
spre infinit. Restaurarea identitãþii
numerice devine, deci, cu putinþã,
exclusiv în condiþiile în care suma
identitãþilor rãmîne limitatã, lãsînd
loc (dacã putem spune aºa)
hazardului controlat: “Este nu
numai verisimil, ci sigur cum cã
moartea desãvîrºitã a intelectului
nostru, aflîndu-se faþã cu
posibilitatea infinitã a eternitãþii,
dup-un interval nemãsurabil de
lung, dar a cãrui lungime e
indiferentã, va reapãrea iarãºi cu
aceleaºi funcþiuni ºi sub aceleaºi
condiþii – ºi-n aceasta consistã
nemurirea sa. Cãci, dacã ne-

nchipuim eternitatea moartã ca o
urnã de loterie în care stau închise
toate formele vieþii, e neapãrat cã
în ea se va trage neapãrat odatã
(ºi momentul acesta e indiferent,
oricît de îndepãrtat ar fi) numãrul
specific al formei omeneºti. Dar
totuºi aceasta e cu putinþã numai
într-un caz, dacã mulþimea
formelor posibile de viaþã ar fi
oricît de mare ar voi (cãci e
indiferent), dar totuºi mãrginitã –
îndatã însã ce-ar fi nemãrginitã,
atuncea probabilitatea ar
dispãrea, cãci ar fi ca o loterie ce
s-ar trage etern, dar cu numere
infinit de multe, astfel încît tocmai
numãrul formei omeneºti nu s-ar
trage niciodatã (sublinierile aut.
– n.n.). Rãmîne a decide dacã
numãrul formelor pe care natura
le produce este mãrginit”4.

Este din nou sesizabilã
apropierea de Kant ºi, coborînd
în timp, de Platon, de data
aceasta prin acceptarea traseului
comun al absolutului, eternitãþii ºi
infinitului, nu departe chiar de o
anume indistincþie a sferelor
respective. Dar e ciudat cã – în
respectivul concentrat, în care se
dizolvã conºtiinþa, moartea,
identitarul, posibilul, categoria
timpului, raportul pe care se ridicã
probabilitatea, mãrginirea ºi
nemãrginirea numãrului formelor
naturale, clauza eternitãþii fiinþãrii,
fie ºi prin resort metempsihotic,
etc. – axa dinamicii întrebãrilor ºi
a eventualelor soluþii, atingînd
problematica ontologicã fun-
damentalã, nu este alta decît,
cel puþin aparent, speculaþia
aritmeticã. Poate de aceea,
Eminescu nu pãrãsea linia mai
strînsã a comentariului speculativ
concis, riguros organizat, urmînd
logica argumentativã a ºtiinþei,
finalizat însã în plan filozofic, fãrã
a invoca, însã, bunãoarã, o putere
de dincolo de concret, cu toate cã
era de aºteptat un asemenea
recurs. Sigur, nu pierdem din
vedere faptul cã o paginã, oricît
de densã, nu este totuºi altceva
decît o paginã; dar colaþionînd
filele raportabile la deschideri
semnificative în ordinea mai sus
menþionatã, C. Noica vedea în ele
una dintre feþele gîndirii ºi simþirii
eminesciene, ridicatã  ca parte a
unui model cultural: “... Eminescu
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este o conºtiinþã de culturã
completã, de la înþelegerea
tragicului antic ca tragic al
edificãrii la un capãt al culturii, pînã
la organul, oricît de nedezvoltat la
el, al matematicilor, pentru celãlalt
capãt al culturii”5. Nu de trepte ºi
nici mãcar de simpla întindere era
aici vorba, ci de complexitate,
ceea ce diminueazã accentul pe
care îl pune atributul “ne-
dezvoltat”. Dar, în acelaºi timp,
caracterul “hibrid” al bazinului
semantic al multor texte
eminesciene ne este bine
cunoscut, îndeosebi de la G.
Cãlinescu încoace, explicabil sub
semnul uimitoarei capacitãþi
asociative a poetului, al încãrcatei
panoplii de cunoºtinþe ºi al
prodigioasei sale fantezii
creatoare. Toate acestea se
topesc în ceea ce, pe acelaºi
Constantin Noica, îl îndreptãþea
sã vorbeascã despre “spec-
tacolul Eminescu” în care – ºi era
inevitabil sã se întîmple aºa,
credem noi – efervescenþa nu
putea fi întotdeauna expresia
reuºitei. Poetul aglutina în discurs
planuri, direcþii ºi semnificaþii
diverse, în temeiul unei logici a
actului de creaþie care nu ocolea
insolitul, urmãrind o panoramã
care putea fi ºi a deºertãciunii
gîndului. El se miºca într-o sferã
în care tensiunile, venite din
cîmpuri în mod obiºnuit
intangente, erau supuse unui
nucleu unificator îndeajuns de
cufundat în miºcarea derutantã a
ideilor pentru ca pînza obscurã
rezultatã sã poatã provoca
blocajul receptãrii, cum s-a ºi
întîmplat la “Junimea”, cu
precãdere la lectura prozelor sale.
În ordinea raþiunii, a logicii
“naturale”, lucrurile intrau astfel în
amorf ºi impur; ideea de model
cultural susþinutã de C. Noica era,
însã, supusã unui criteriu nu doar
mai larg, ci ºi mai elastic, în
mãsurã a cuprinde întreaga
miºcare de la ºtiinþã la artã,
inclusiv (sau mai ales) cu ereziile
posibile în ambele zone. ªi chiar
dacã, astfel, lua naºtere încã o
erezie.

Hibridizarea, prezentã ºi în
comentariul eminescian reprodus
la începutul acestor rînduri, nu
este departe de ceea ce

înþelegem azi prin intertextualitate.
Am amintit de Platon ºi Kant, apoi
modulaþiile venite dinspre gîndirea
indianã sînt ºi ele vizibile,
operarea probabilistã trimite la
matematici º.a.m.d. Dar
ordonarea acestora  se face prin
regenþa pe care o stabileºte
conceptul de “conºtiinþã a
identitãþii numerice”, a cãrui
vizibilitate sporeºte dacã îl vom
raporta la un anume joc
semnificativ al numerelor, avînd
rezonanþe oculte ºi în acest fel
introdus de Eminescu în viziuni ºi
înþelesuri puternic marcate
imaginar. Nu ne îndoim cã Noica
intuise aceastã realitate, fapt care
transferã întrebarea sa în registru
retoric, nu fãrã umbra simulãrii
ignoranþei (“cochetãrie” pe care o
practica uneori, nu fãrã un uºor
amuzament, anahoretul de la
Pãltiniº). Filozoful nu era departe
de amintitul concept atunci cînd,
în 1984, în prelegerea despre
filozofia lui Blaga, insista asupra
faptului cã, dupã monadã ºi diadã,
anticii vedeau în cifra trei începutul
pluralitãþii6, iar în ultima sa carte
antumã, Modelul cultural
european, delimitase culturile,
printr-o morfologie sui generis, în
funcþie de raporturile dintre Unu
ºi Multiplu1. Cum era ºi firesc,
Noica viza un anume segment al
gîndirii elene; or, Eminescu putea
evada ºi în spaþii pe care un filozof
le frecventa mai puþin ºi, în orice
caz, cu pronunþatã reticenþã.

Încã din perioada studiilor
berlineze, poetul cunoscuse
doctrina pitagoreicã ºi, probabil tot
de atunci, dateazã informaþiile
sale cu privire la orfism ºi la
kabalã. Ulterior, în cîteva rînduri,
Pitagora va fi invocat în creaþia sa.
“Monahul cel sinistru” din
Antropomorfism, de pildã,
mãrturiseºte:

“În sublime revelaþii a
                       misterului etern,
Mulþãmesc vestalei groase
     ce-mi creã aceastã soartã;
Dumnezei or s-ospãteze
  umbra mea cînd va fi moartã,
Închin viaþa-mi cugetãrei, – un
                 Pitagoras modern!”

– dupã ce în strofa precedentã
accentua cã, eludînd individuaþia,

ajunsese sã vadã “în lume ºi în
lucruri numai sîmburul ºi-ideea”,
adicã “prototipul”. Rãmînem,
aºadar, la punctul de contact
dintre gîndirea lui Pitagora ºi cea
a lui Platon. O oarecare înclinare
a balanþei, sesizabilã ºi în
invocarea exerciþiului geometric
elaborat ocult, apare odatã cu
ampla prezentare a cãrþii în lectura
cãreia se cufundã Dionis: “La
cãpiþelul de lumînare ce sta în gîtul
garafei cu ochiul roº ºi bolnav, el
deschise o carte veche legatã cu
piele ºi roasã de molii – un
manuscript de zodii. [...] O
astrologie mai mult de origine
bizantinã, bazatã pe sistemul
geocentrist, sistem care admite
pãmîntul de centrul arhitecturei
lumeºti ºi pe om de creatura
pentru a cãrui plãcere Dumnezeu
ar fi fãcut lumea. Titlul era scris ºi
latineºte: «arhitecturae cosmicae
sive astronomiae geocentricae
compendium» [...]. Tablele erau
pline de schemele unei sisteme
lumeºti imaginare, pe mãrgini cu
portretele lui Platon ºi Pitagora ºi
cu sentinþe greceºti. Douã
triunghiuri cruciºe încunjurate de
sentinþa: «Director coeli vigilat
noctesque diesque, qui sistit fixas
horas terrigenae». Constelaþiuni
zugrãvite cu roº, calcule
geometrice zidite dupã o
închipuitã ºi misticã sistemã, în
urmã multe tîlcuiri de visuri,
coordonate alfabetic [...]. Pe o
paginã gãsi o mulþime de cercuri
ce se tãiau, atît de multe încît
pãrea un ghem de fire roº sau un
painjiniº zugrãvit cu sînge. [...]
Cine ºtie – gîndi Dionis – dacã în
cartea aceasta nu e semnul ce-i
în stare de a te transpune în
adîncimile sufleteºti, în lumi care
se formeazã aievea aºa cum le
doreºti, în spaþii iluminate de un
albastru splendid, umed ºi
curgãtor”. Parcurgerea cãrþii
încheie, de fapt, ceea ce poate fi
considerat un proces de iniþiere,
rolul de hierofant asumîndu-ºi-l
evreul Ruben (cãruia, nu
întîmplãtor, în text i se ataºeazã
cînd calitatea de “maistru”, cînd
de “dascãl”, cînd de “meºter”).
Planºa preocupãrilor acestuia se
dovedeºte întinsã: de presupus a
fi iniþiat în kabalã, nu este strãin
de ocultismul egiptean (este
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convins “cã egiptenii aveau pe
deplin dreptate cu metempsicoza
lor”), iar cartea pe care i-o
recomandase lui Dionis
concentreazã învãþãturile lui
Zoroastru (numele grecizat al lui
Zarathustra), deschise înspre
“adîncul grai ºi socoteala
combinatã a cifrelor” ºi înspre
“toate tainele ºtiinþei”. Vãzut în
lumea elenã ca filozof, profet,
magician, maestru de iniþieri ºi
autor al Cãrþii (prin Avesta,
zoroastrismul a beneficiat,
înaintea islamismului,
creºtinismului ºi islamismului, de
statutul de religie a Cãrþii; dar,
totodatã, spaþiul persan era
considerat drept locul unde s-au
nãscut magia ºi astrologia),
prestigiul lui Zoroastru – întãrit, pe
suportul unor convocãri cu iz
mitizant, prin ocultism ºi alchimie
– fusese încã viu pînã aproape de
începutul epocii moderne. În
veacul al XVII-lea, de pildã, Henry
Reynolds mai putea sã scrie cã
Zoroastru a fost “primul autor al
acelei Filozofii Religioase, sau
Religii Filozofice, care a fost
apoi urmatã & extinsã de
Mercurius Trismegistus, Orfeu,
Aglaophemus, Pitagora, Eu-
doxus, Socrate, Platon etc.”8 Or,
Pitagora însuºi fusese considerat
de cãtre eleni ca discipol al lui
Zoroastru, iar teogonia sa ca
îmbrãcînd veºmîntul unei teologii
raþionale; la rîndul sãu, Platon nu
sigilase doar învãþãtura lui
Socrate, dar preluase elemente
semnificative din orfism ºi din
pitagoreism. Numai cã, în orice
doctrinã ezotericã, accesul la
semnificaþii avea loc doar prin
utilizarea unui anume cod al
lecturii, fie aceasta a textului sau
a simbolurilor grafice sau de altã
naturã. Cifrele erau – ºi nu numai
la Pitagora – purtãtoare de sens
extins, cu alte cuvinte se
constituiau în  adevãrate bazine
semantice. Chiar dacã, prin ele
însele, în stare “purã” deci, nu
închid, nu sfîrºesc nimic, cifrele
reprezintã altceva în universul
ocult, ele se aflã pe prima treaptã
a codului ºi concentreazã puterea
înþelegerii: e punctul pe care îl
atinge Dionis, atunci cînd Ruben
îi dezvãluie cã, pentru a pãtrunde
taina cãrþii lui Zoroastru, trebuie

sã o citeascã din 7 în 7 pagini.
Dar, la Pitagora, prin compunerea
ei din 3 ºi 4, cifra 7 reprezintã actul
de uniune a omului cu divinitatea,
adicã tocmai starea la care – în
mod deformat, însã – aspira
Dionis. Iar “legea” triadei înseºi e
exprimatã, la Eminescu, pe suport
simbolic: într-una din ultimele sale
viziuni, Dionis se vede ajungînd,
împreunã cu Maria, în acel spaþiu

oprit deopotrivã unitãþii ºi dualitãþii
prin “cenzura transcendentã”,
cum ar fi zis Blaga: “Numai o
poartã închisã n-au putut-o trece
niciodatã. Deasupra ei, în triunghi,
era un ochi de foc, deasupra
ochiului un proverb cu literele
strîmbe ale întunecatei Arabii. Era
doma lui Dumnezeu”. ªi, astfel,
invocarea numelor celor doi
filozofi antici în contextul iniþierii lui

Dionis devine de înþeles dacã le
raportãm mai curînd la practicile
ezoterice ale ºcolii lui Pitagora ºi
ale Academiei platoniciene, fapt
întãrit ºi de caracterul unor
ilustraþii ale cãrþii lui Zoroastru,
amintind de o anume simbolisticã
– Pentagrama, Pecetea lui
Solomon sau, ca ºi la Eminescu,
triunghiul înscris în cerc ºi soare,
avînd în centru ochiul ca principiu

al divinitãþii – , pînã ºi azi prezentã
în ritualuri mai mult sau mai puþin
accesibile neofiþilor. ªi nu putem
ocoli faptul cã, în Geniu pustiu ºi
în Avatarii faraonului Tlà,
Eminescu însuºi introducea în
scenã societãþile secrete (ºi,
oare, nu cunoºtea el apartenenþa
masonicã a multor fruntaºi
junimiºti, inclusiv a lui Titu
Maiorescu?).



22

Cu siguranþã, lui Constantin
Noica nu-i fusese strãin teritoriul
respectiv. Afirmînd, însã, cã – în
gîndirea elenã – pluralitatea
începe cu trei, filozoful nu lua în
considerare practica ocultismului
antic: pentru hermetici, orfici ºi
pitagoreici, iar apoi – prin sudura
filozofiei antice cu doctrina
creºtinã efectuatã de Plotin – pînã
la filozofia idealistã ºi la
dogmaticã, singularitatea
cuprinde ºi cifra trei, doar în patru
fiind începutul pluralitãþii. În
ocultism, universul/lumea ºi fiinþa
sînt ternare, fie ca realitate
naturalã, realitate umanã ºi
realitate divinã, fie ca unicitate
alcãtuitã din trup, suflet ºi spirit.
Orice diadã (masculin/feminin,
trup/suflet, viaþã/moarte etc.) se
împlineºte, la limitã, doar în triadã,
aceasta identicã Marii Monade
Absolute, esenþã a Fiinþei
Necreate. Ca atare, formele
monadei simple ºi ale diadei pot fi
numeroase ºi variate; condiþia
împlinirii lor depline decurge, însã,
legic doar din integrarea lor
triadicã.

Evident, în cauzã se afla în
primul rînd cunoaºterea de tip
ocult, cea prin care deschiderea
semnificaþiilor modela orizontul
interior, elasticiza mentalul ºi
nuanþa comportamentul iniþiatului,
funcþia cifrelor fiind deopotrivã
catalizatoare ºi de semnalare a
insurmontabilului. De aceea, visul
lui Dionis poate avea loc, dar se
opreºte în faþa marelui adevãr prin
chiar efectul “legii” triadei
condensate simbolic, instituind
limita: unitatea ºi dualitatea, în
condiþia lor naturalã, se vor opri
întotdeauna în faþa a ceea ce
poate fi înþeles, dar nu poate fi trãit.
Devine evident cã triada, ca
expresie a Principiului Necreat,
“chemînd” la sine propria-i creaþie
doar prin integrare spiritualã, nu
aparþine prin nimic materialului,
concretului, nimic din “lumea”
acestora nu o poate atinge ºi nu
o poate determina. Aflatã în afarã
de timp ºi spaþiu, nelimitatã în
propria sa condiþie, exterioarã
lumii concrete prin chiar actul de
creare a acesteia ºi totuºi
interioarã ei prin putere, triada nu
este viaþã ºi destin, ci eternitate.

Or, condiþia formelor monadei
este alta:

“Ei numai doar dureazã-n vînt
Deºarte idealuri –
Cînd valuri aflã un mormînt
Rãsar în urmã valuri;

Ei au doar stele cu noroc
ªi prigoniri de soarte,
Noi nu avem nici timp, nici loc,
ªi nu cunoaºtem moarte.

Pãrînd pe veci a rãsãri
Din urmã moartea-i paºte,
Cãci toþi se nasc spre a muri
ªi mor spre a se naºte”.

Însumînd principii care
organizeazã, care structureazã
lumea, nici diadele nu se supun
nelimitatului, eternitãþii. Într-un fel,
ele sînt instrumente ale creaþiei,
guverneazã concretul ºi dureazã
atît cît dureazã acesta: ca funcþii
în bunã mãsurã ale destinului,
diadele ar aparþine veºniciei doar
dacã universul ar fi veºnic. Sînt o
treaptã, dar nu un absolut, fiind în
mãsurã a acoperi atît particularul,
cît ºi generalul lumii, avînd
exclusiv puterea categoriei,
oprindu-se însã la porþile dincolo
de care legitatea categorialã nu
mai existã. Împlinirea diadei,
bunãoarã a masculinului ºi
femininului, este posibilã la nivelul
universului doar strãjuitã de
efemer ca rang al destinului.
Aceasta e ºi povestea lui Arald ºi
a logodnicei sale:

“Cãlãri ei intrã-nuntru ºi porþile
                                        recad;
Pe veci pierirã-n noaptea
                     mãreþului mormînt.
În sunete din urmã pãtrunde-n
                                     fire cînt,
Jelind-o pe crãiasa cu chip
                           frumos ºi sfînt,
Pe-Arald, copilul rege al codrilor
                                    de brad”.

Altfel spus, moartea este doar
un prag, aparþine duratei monadei
simple ca punct final al acesteia,
favorizînd uniunea cu Marea
Monadã configuratã triadic. O
explicaþie, oarecum mecanicã, a
respectivei supradeterminãri
ne-a oferit-o Platon în tabloul
descinderii în concret a ideilor

supuse unicei idei generatoare.
Totodatã, problematica respectivã
se aflã pe una dintre suprafeþele
unde se întîlnesc religiile
misterelor, doctrinele oculte ºi
gnozele de diferite tipuri, de la cele
anterioare cu mult creºtinismului
la cele aflate sub semnul Vechiului
ºi Noului Testament. Diferenþele
dintre diferitele reliefuri doctrinare
n-au dus niciodatã la evadarea din
gradualitatea demersului ºi nici n-
au abandonat þinta oficierii:
cunoaºterea este mijloc de
pãtrundere a Adevãrului ºi, prin
aceasta, ºansã a mîntuirii. Într-un
text gnostic se spune, la nivelul
unui cîmp ideatic pe care nu l-au
pãrãsit, pãstrîndu-l în termeni
aproape identici, hermeticii,
pitagoreicii, platonicienii ºi, mai
tîrziu, neoplatonicienii din ºcoala
lui Plotin: “A avea gnoza
înseamnã a cunoaºte cine
sîntem, de unde venim ºi unde
sîntem, lucrurile prin care sîntem
mîntuiþi, care este naºterea ºi care
este renaºterea noastrã”9.
Întrebãrile subsecvente frazei de
mai sus par a vieþui, însã, într-un
context în bunã mãsurã “anis-
toric”, acoperind o permanenþã în
calitatea lor de agenþi provocatori
ai efortului de cunoaºtere ºi de
autocunoaºtere. Respectiv –
întrebãrile rãmîn, rãspunsurile pot,
uneori, varia. În fond, cãutãrile
filozofiei ºi ale eticii, ale unor ºtiinþe
exacte chiar, pentru a nu mai vorbi
de religie (dacã aici poate fi vorba
de “cãutãri”...), îºi au punctul de
pornire în planºa înainte
menþionatã, fie ea armonizatã ca
întreg, fie ridicînd în prim plan
decupajul. Tradusã în termenii
fiecãrei epoci ºi în conformitate cu
mentalul propriu acestora,
problematica existenþialului nu a
lipsit în niciuna din ipostazele
sale, regula fiind – aºa cum ne
învaþã psihologia – departajarea
ºi ritmarea întrebãrilor, teoria
însãºi rãmînînd prudentã în faþa
intenþiei, formulate uneori, de
abordare a lor în simultaneitate.
Ca o consecinþã a necesarului
stimul iniþial, acesta preponderent
în condiþia sa materialã, gînditorul
antic, medieval, modern ºi, apoi,
cel al zilelor noastre aveau a defini
cu precãdere locul ºi momentul
“unde/în care sîntem”. Gnosticul,
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ca ºi romanticul (ne referim la o
parte a romantismului), pentru a
ne limita doar la aceºtia, se
credeau a fi într-o lume
imperfectã, decãzutã, “strãinã”.
Dar “a cãdea” implicã un ab initio
conºtientizat dacã nu întotdeauna
ca expresie a perfecþiunii, în orice
caz ca termen de referinþã
superior. Cãutarea originarului
fiinþei ºi al lumii împlinea cu-
noaºterea lumii ºi cunoaºterea de
sine, cuprinderea adevãrului ºi
aproprierea acestuia. În totul,
scrie Henri-Charles Puech,
referindu-se la drumul conºtiinþei
de sine, aceasta “este o
experienþã sau se referã la o
eventualã experienþã interioarã
destinatã sã devinã stare care nu
poate fi pierdutã; prin intermediul
unei iluminãri care este
regenerare ºi divinizare, omul se
întoarce în adevãrul sãu, îºi
reaminteºte ºi îºi reia conºtiinþa
de sine adicã, în acelaºi timp,
conºtiinþa naturii ºi originii sale
autentice; prin acest fapt el se
cunoaºte sau se recunoaºte în
Dumnezeu, îl cunoaºte pe
Dumnezeu ºi îºi apare sieºi ca
emanat din Dumnezeu ºi strãin
de lume, dobîndind astfel, odatã
cu «eul» ºi condiþia lui veritabilã,
ºi explicaþia destinului sãu, ºi
certitudinea definitivã a mîntuirii
sale, descoperind cã este – de
drept ºi din toatã veºnicia –
mîntuit”10. Textul ne apare ca un
comentariu aproape exact al
eminescienei Ode (în metru antic),
un soi ciudat de intertextualitate
involuntarã, sprijinitã pe un
substrat al ideilor despre fiinþã
elaborat în timp, adevãrat edificiu
de bun comun, deºi cîte o datã
contestat, dar întotdeauna
captînd interesul datoritã
inepuizabilei alunecãri de gînd. O
întîlnim aceasta ºi la Eminescu,
pentru care împlinirea de sine
cere, este condiþionatã de
asumarea morþii:

“Nu credeam sã-nvãþ a muri
                                     vreodatã;
Pururi tînãr, înfãºurat în
                                  manta-mi,
Ochii mei nãlþam visãtori la
                                         steaua
Singurãtãþii.

Cînd deodatã tu rãsãriºi în
                                      cale-mi,
Suferinþã tu, dureros de dulce...
Pînã-n fund bãui voluptatea
                                          morþii
Nendurãtoare.

Jalnic ard de viu chinuit ca
                                      Nessus,
Ori ca Hercul înveninat de
                                      haina-i;
Focul meu a-l stinge nu pot cu
                                            toate
Apele mãrii.

De-al meu propriu vis, mistuit
                                   mã vaiet,
Pe-al meu propriu rug, mã
                      topesc în flãcãri...
Pot sã mai renviu luminos din el
ca Pasãrea Phoenix?
Piarã-mi ochii turburãtori din

                                        cale,
Vino iar în sîn, nepãsare tristã;
Ca sã pot muri liniºtit, pe mine
Mie redã-mã!”

Dar “a învãþa sã mori” se
desprinde din lecþia triadei prin
care se cere abandonarea
unicitãþii concrete, a identitãþii
numerice ºi dobîndirea conºtiinþei
Marii Monade aparþinînd
Increatului, Absolutului ºi, ca
atare, refuzîndu-le componentelor
identitatea. Cînd îi reaminteºte lui
Hyperion ce reprezintã
apartenenþa la absolut, Divinitatea
deschide semnificaþia unui plural
determinat prin scoaterea sa din
identitatea concretã: “noi nu
avem”, “noi nu cunoaºtem”. Nu
pluralitatea este în cauzã, ci
emblema apartenenþei la nedefinit:
în raport cu monada simplã,
triada nu poate avea identitatea
numericã simplã a lui Unu, întrucît
s-ar oferi accesului imediat,
nemijlocit, ar deveni materialã. Or,
omul-monadã este, de fiecare
datã, în forma sa concretã, unul
singur, el poate fi identificat ca
atare ºi are tocmai conºtiinþa
acestei identitãþi a lui Unu,
numerice aºadar. Pierderea de
sine în lume ºi prin lume aparþine
naturalitãþii; a învãþa, voit sau
nevoit, extincþia este legea
monadei simple; împlinirea de
sine poate decurge din logica
triadei, însemnînd tocmai
“stingerea conºtiinþei identitãþii

numerice”, adicã moartea sinelui,
dar dobîndirea Sinelui. Iar cînd se
îndoia de chiar existenþa acestei
logici, poetului îi mai rãmînea sã
creadã doar în visul monadei
care-i purta numele.

1 Întrebarea a fost formulatã în felul
acesta în cadrul conferinþei þinute de
filozof în sala de lecturã a Bibliotecii
“Astra” din Sibiu, la 15 ianuarie 1980,
cu prilejul aniversãrii a 130 de ani de la
naºterea poetului, cînd – totodatã – C.
Noica donase instituþiei culturale
sibiene cele 17 caiete cuprinzînd copiile
xerografiate, realizate de el, ale unor
msse eminesciene. A se vedea: C.
Noica, Eminescu – omul deplin al culturii
româneºti, Sibiu, Biblioteca Judeþeanã
“Astra”, 2007 (col. “Conferinþele
Bibliotecii «ASTRA»”, nr. 2); text
reprodus, de asemenea, ºi în vol.
Constantin Noica ºi Sibiul. Ediþie îngrijitã
ºi prefaþatã de Mircea Braga, Sibiu,
Editura Imago, 2007, pp. 71-98
(momentul consemnat aici se gãseºte
la p. 84). În textul menþionat este, de
fapt, reluatã ºi uºor extinsã o aserþiune
din Constantin Noica, Eminescu sau
gînduri despre omul deplin al culturii
româneºti, Bucureºti, Editura Eminescu,
1975, p. 33. Trimiterea lui Noica este la
mssul eminescian 2255, fila 10.

2 M. Eminescu, Opere, vol. XV.
Fragmentarium. Addenda ediþiei,
Bucureºti, Editura Academiei Române,
1993, p. 25 (Ediþie criticã întemeiatã de
Perpessicius). Textul respectiv este
invocat, mai recent, ºi în comentariul
consacrat de Diana Câmpan motivului
morþii în creaþia eminescianã (Diana
Câmpan, Solitudine întru înþelepciune,
Sibiu, Editura Imago, 2006, pp. 156-
166).

3 M. Eminescu, Opere, vol. XV.
Fragmentarium. Addenda ediþiei, p. 25.

4 Ibidem.
5 Constantin Noica, Eminescu sau

gînduri despre omul deplin al culturii
româneºti, p. 94.

6 Constantin Noica ºi Sibiul, p. 68.
7 Vz. C. Noica, Modelul cultural

european, Bucureºti, Editura
Humanitas, 1993, pp. 42-49.

8 Apud Wayne Shumaker, ªtiinþele
oculte ale Renaºterii. Un studiu al
patternurilor intelectuale. Traducere din
limba englezã de Petronia Petrar, Cluj-
Napoca, Editura Dacia, 2003, p. 291.

9 Apud Henri-Charles Puech, Despre
gnozã ºi gnosticism. Traducere din
limba francezã: Cornelia Dumitru,
Bucureºti, Editura Herald, 2007, p. 207.

10 Ibidem, pp. 232-233.
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Norman Manea
sau exilul intern
si extern
 Mara Magda Maftei

,

Norman Manea publicã la
Editura Polirom în 2008
Sertarele exilului. Dialog cu
Leon Volovici, sau istoria unui
evreu care a suportat exilul
intern în propria þarã
comunistã ºi pe cel extern
graniþelor României, dupã
plecarea sa din þarã. Norman
Manea a suferit de douã ori,
pentru cã s-a nãscut evreu ºi
pentru cã a trãit în România
comunistã. Antisemitismul a
existat pretutindeni ºi avem tot
timpul senzaþia cã aceastã urã
are rãdãcini religioase. Din
acest punct de vedere, lumea
se împarte în douã: antisemiþi
ºi indiferenþi. Totul e precar,
dar antisemitismul face parte
din acele resentimente pu-
ternice pe care nici cea mai
cumplitã ciumã nu le-ar putea
ºterge de pe faþa pãmântului:
„...oricâte suferinþe ar provoca,
rãmâne o provocare jalnicã”,
scrie Norman Manea ºi trebuie
sã-l credem. Dacã noi, ceilalþi,
în majoritate, ne trezim în
fiecare zi cufundaþi în propriile
probleme, evreii au de
înfruntat, la propriu ºi la figurat,
ºi teama cã s-au nãscut evrei.
Dispute pe care o lume
limpede ºi logicã nu le-ar
putea înþelege. Urãºti pentru
cã ai o motivaþie, ºi aceastã
motivaþie a fost creatã istoric
de cãtre naþional-socialismul
nazist, iar religios de cãtre un
Iuda care ºi-a trãdat maestrul.
Existã însã ºi cauze
economice, evreii ºtiu sã facã
negoþ, sunt produsul parcã
firesc al capitalismului, iar în
România capitalismul a fost
naturalizat de cãtre evreii
însiºi în perioada interbelicã,

dacã ar fi sã le dãm crezare,
ºi trebuie, unor autori precum
ªt. Zeletin sau Keyserling.
Apoi evreii au abuzat, iar
starea lor de prosperitate nu
s-a acomodat prea bine cu
mizeria românilor, care au

profitat de contextul european
antisemit pentru a le reclama
acestora apetenþe economice
ºi istorice exagerate. Cineva
trebuia sã fie de vinã. Pentru
o perioadã au fost evreii. Dar
românii sunt în general un
popor pasiv, cuminte, incapabil
de resentimente rasiale. Doar
impulsurile „exterioare” îi pot
provoca, aþâþa. În rest,
nealimentaþi, dorm liniºtiþi în
neajunsurile lor, dupã cum
remarcã ºi Norman Manea în

volumul sãu de dialoguri cu
Leon Volovici: „mi se pãrea
indecent, în contextul anilor 80,
sã te plângi de antisemitism,
când totul era în jur un dezastru”.
Când evreii fãceau coadã pentru
depunerea actelor de emigrare
în Israel, Norman Manea refuzã
sã plece. El se simte mai mult
scriitor decât evreu, dupã
propriile sale declaraþii, un
scriitor român, care a muncit
mult ºi a avut un destin
complicat într-o Românie
slugarnicã în faþa oricãrei
stãpâniri a momentului.

 Intelectualii români de la
Sãptâmâna, Luceafãrul sau
Flacãra, oportuniºtii epocii, nu
aveau cum sã vadã cu ochi
buni un scriitor evreu.
Trebuiau sã loveascã pentru
cã doar aºa îºi dovedeau
fidelitatea faþã de sistem.
Când în sfârºit a hotãrât sã
emigreze din România, spre
sfârºitul perioadei comuniste,
din vremurile pe care nimeni
nu le mai suporta ºi nu le mai
credea sfârºite, plecarea îi
distruge „echilibrul fragil”.
Ajunge mai întâi în Germania.
„Germania....e legatã definitiv
de destinul evreiesc. Nici
nemþii nu vor scãpa vreodatã,
nici noi (sublinierea ne
aparþine), de acest nod, în
piatrã. La Berlin, un an, în 87,
nu am putut evita trecutul.
Pentru nemþi, eram un evreu
român care a fost deportat”.
Nu sunt de acord cu aceastã
urã structuralã împotriva
evreilor, pe care Manea o
alocã caracterului românilor.
Românii voiau ºi vor sã
mãnânce; dacã Ceauºescu le-
ar fi dat de mâncare, nicio
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agenþie secretã nu i-ar fi putut
scoate în stradã! Nu sunt nici
antisemiþi prin structurã ºi nici
capabili sã acumuleze resen-
timente. Un popor blajin, fãrã
mari salturi istorice.

Exilul geografic nu i-a adus
eliberarea ºi mulþumirea pe
care o aºtepta. Parcã tot mai
confortabile erau vremurile
din România, când deodatã,
surprizã mare, la colþ de
stradã, se vindeau portocale!
În 1982, Norman Manea avea
deja patruzeci ºi ºase de ani!
Mulþi pentru cineva care vrea
sã se facã cunoscut în viaþã,
mulþi pentru oricine într-un
final. O bãtrâneþe încã tânãrã,
dar accentuatã de depresia
neputinþei de a fi liber, de a nu
mai suferi, de a realiza ceea
ce ºi-a propus. Nu pãrul care
cade deranjeazã, ci oboseala
de a înfrunta zi de zi
imposibilul, nerealizabilul,
proiecþia unui viitor al cãrui
capãt nu reuºeºti sã-l vezi
niciodatã. Lipsa certitudinii
distruge neuronii! „Prelungitã
adolescenþã, un soi de
puerilitate obositã ºi delicatã...
...Pãrul s-a tot rãrit, cãlcâiele
s-au îngroºat. Au sporit
oboseala, descurajarea, inima
ºi mintea dau semnale
încurcate. Se insinueazã tot
mai acut gândul abandonului
sau al evadãrii din fundãtura
în care nimic nu mai este
posibil”. În 1981, interviul lui
Manea din Familia, în care
ataca naþionalismul regimului
ºi a foarte mulþi intelectuali
români, a provocat numeroase
reacþii negative. Politica
naþionalistã a lui Ceauºescu
nu era singularã în peisajul
vremii ºi nici al celui istoric
românesc. O astfel de înde-
letnicire a fost instrumentatã
de-a lungul multor veacuri,
tocmai pentru a ne proteja
împotriva veºnicilor ocupaþii,
la propriu, cu armata în þarã ºi
puºca la tâmplã, sau indirect,
mai nou, prin impunerea unor
politici ce trebuie neapãrat
urmate pentru binele general
al Europei! De fapt, chiar
Manea scrie la un moment
dat cã naþionalismul lui

Ceauºescu nu era chiar atât
de dramatic, ustura foarte
mult manifestarea lui directã,
cea a foamei indusã de
obnubilaþiile lui Ceauºescu,
care prin încãpãþânarea lui
de a obþine i ndependen þa
economicã a supãrat ºi mai
mult Occidentul. Comunismul
stânjenea capitalismul din
Vest pentru cã-i interzicea
acestuia accesul pe o piaþã
flãmândã, numai bunã de
exploatat ºi de alimentat cu
surplus de produse. Nu
ideologia în sine deranja ºi
nici foamea celor mulþi. O
istorie care fericeºte pe toatã
lumea e greu de imaginat. Nici
naþionalismul românesc nu
era atât de acerb, dar nici

antisemitismul curent: „în
ciuda politicii naþionaliste tot
mai evidente a regimului
Ceauºescu, cu ciclice jeturi an-
tisemite, comunitatea evre-
iascã pãrea ºi chiar era, iatã,
«privile-giatã ...Un privilegiu

obþinut prin complicate strategii
de supunere ºi legitimare
publicã a sloganurilor «so-
cialiste» – cu atât mai ridicolã,
cu cât venea din partea unor
tribuni în haine religioase”.

Manea provine dintr-o
familie unde credinþa durea.
El a încercat sã deghizeze în
ceea ce a scris aceastã
moralã a credinþei, aceastã
vinã, aceastã teamã ºi povarã
pe care nu vroia sã ºtie nimeni
cã o poartã în permanenþã.
Doreºte sã fie judecat prin
intermediul a ceea ce a fãcut,
creat, nu a ceea ce i s-a dat la
naºtere, adicã o origine
încãrcatã biblic ºi social.
Evreii sunt mai calmi în
suferinþa lor, mai obiºnuiþi sã

o accepte, pentru ei primeazã
viaþa în sine, viaþa de zi cu zi
ºi nu idealul unei vieþi împlinite
din punct de vedere social,
adicã viaþa unui creºtin tipic
care se strãduieºte sã câºtige
premiile umanitãþii.
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„La vérité géométrique
pure, immuable et trans-
missible, n’est autre que le
résidu de quelques grandes
passions” (Elie Faure, L’esprit
des formes 2)

Un manifest literar nu este un
program. Chiar ºi aºa, mulþi sunt
cei iritaþi de constrângerile
doctrinare ale vreunui manifest
ori de imprecizia lui. Se face
confuzie între armãtura teoreticã
a manifestului, care are mai
degrabã o funcþie conativã (ca sã
folosesc un termen din
lingvisticã), de convingere.
Predictiv ºi limitativ este
programul. Politic vorbind, primul
dovedeºte „indiferenþã politicã
creatoare” (Morris Janowitz), în
timp ce al doilea, ca ºi limba în
sine, este un „mediu al dominaþiei
ºi puterii sociale” (Jürgen
Habermas). Cãci, bineînþeles,
existã o politicã a literaturii.
Oarecum la aceastã distincþie se
referã Adrian Urmanov când
admite cã „noi am fãcut prefaþa
generaþiei [2000 n.n.]. cu
geacãriþa se scrie primul poem”.
O are în vedere pe Diana Geacãr,
ºi nu pe mama acesteia, Ioana
Geacãr, fireºte.

Dar chiar persistând în
confuzie terminologicã, problema
de fond este aceeaºi: manifestul,
însoþit sau nu de program,
practicã delimitarea de alte
generaþii ºi grupãri, contestã ºi
propune ceva nou. Cel puþin ca
intenþie. Sunt situaþii când
manifestul precedã o generaþie/
grupare, fiind emis de unul sau
mai mulþi teoreticieni, ºi ajutã la
coagularea ei. Dar este posibilã
ºi varianta opusã: generaþia/
gruparea a ajuns deja la o

Manifeste literare
nouazeciste
si (post)douamiiste

)) )))

Felix Nicolau

)) )))

,

conºtiinþã de sine ºi îºi propune
sã se adune sub un stindard
procedural. Gloanþele oarbe nu
sunt excluse: manifeste care nu
se verificã în creaþii propriu-zise
ºi rãmân simple documente de
istorie literarã.

Ultimii douãzeci de ani au fost
rodnici în emiterea de manifeste
ºi programe. Mi se pare ºi normal.
Odatã cu pluripartitismul
postcomunist, era firesc ca
scriitorii sã aibã libertatea de a se
organiza în partide literare.
Totalitarismul mai tolera o anumitã
varietate creatoare, dar nu vedea
cu ochi buni lansarea unor
programe care sã stabileascã
reguli exclusiviste. În afarã de
platforma-program a literaturii
proletcultiste, bineînþeles. Tot ce
s-a putut practica în perioada cu
pricina a fost fenta, evazionismul
ºi onirismul. Dar ºi acest lucru a
fost posibil numai pe durata
relaxãrilor ideologice. Ce ar fi,
aºadar, rãu în faptul cã dizolvarea
rigorii comuniste a permis
teoretizãri agresive, contestatare
ºi, implicit, cu personalitate? Fãrã
polemicã viaþa literarã devine ”life-
in-death”, un trai mort, cum ar fi
spus Coleridge. Am avut, deci,
manifeste ale himerismului,
delirionismului, autenticismului,
performatismului, utilitarismului,
fracturismului, deprimismului,
boierismului, nunuismului ºi alte
câteva mai mult sau mai puþin
hazlii. Se observã cã în
manifestele construite de
nouãzeciºti predominã cultu-
ralismul, limbajul elevat, evita-
rea polemicii ºi ataºamentul faþã
de inconºtient, fantasmã,
psihanalizã. Mai puþin subtile,
manifestele/programele tinerilor
sunt însã incisive: vor distanþare

de generaþiile anterioare, ori-
entare cãtre modele strãine (în
special beat-ul american), încli-
naþia spre simplitate stilisticã ºi
concediere a evazionismelor de
tot felul. Problema programelor
literare este cã ele tind sã
degradeze generaþia pânã la
rangul de gaºcã ºi sã impunã
reþete. S-a tot discutat acum
câþiva ani, când cenaclul
Euridice îºi atingea apogeul în
Sala Oglinzilor de la U.S.R., cã
generaþia 2000 va avea drept la
card de identitate de la biroul de
evidenþã al personalului literar
abia când îºi va avea propriii
critici, ridicaþi din rândurile ei.
Ceea ce s-a ºi întâmplat. E
adevãrat cã grila de apreciere a
unui critic se poate îngusta teribil
cu trecerea vremii. E adevãrat
cã e nevoie de oameni tineri ºi
vive la mort! cum zice un savant
francez. Dar nu-mi surâde deloc
ipostaza criticului înregimentat.
A fi criticul unei generaþii – iar
generaþiile se succed tot mai
repede – echivaleazã cu o
speranþã de viaþã literarã foarte
scurtã. Or, pãrerea mea, criticul
are ºansa de a rãmâne „în
funcþie” mai mult decât un
scriitor pur-sânge. Tocmai
datoritã faptului cã nu se lasã
absorbit de mode, reþete ºi
maniere. Criticul este forþat sã fie
modern sau sã-ºi dea demisia.
Dacã existã nostalgici care
citesc cu pasiune romane ºi
poeme cu patinã, ca sã nu zic
îmbãtrânite, cine ºi-ar pierde
timpul cu o criticã de întâmpinare
înþepenitã de reumatism? ªi nu
e uºor deloc sã reziºti câteva
decade bune în maximã formã
intelectualã, deschis la minte,
fãrã parti-pris ºi frustrare
biologicã.
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Manifeste literare nouãzeciste

Delirionismul sau manual
concentrat despre cum sã
nu rãmâi blocat în realitate
este propunerea Ruxandrei
Cesereanu pentru a evita
termenul de neo-onirism. Oricum,
important este ca scriitorul sã se
rupã de realitate, sã treacã înspre
altceva. Delirionismul este o
formã de evazionism care, pe
lângã vis, conþine „o alterare mult
mai intensã a realitãþii, un vis mult
mai traumatizant”. Ar putea fi
vorba de coºmar, dar, de fapt, este
ceva mai tehnicizat ºi þinut în frâu.
„Tehnica delirului” autoarea ar fi
deprins-o de la Leonid Dimov, cel
cu „imaginaþia debordantã”, iar de
la Angela Marinescu partea legatã
de „nevroza poeziei”. Imaginaþie
ºi nevrozã sunt combinate, apoi
are loc clivajul, ruptura. Acum
poate intereveni ºi metafizica. Mai
precis, cu ajutorul transei
provocate prin tehnici ºamanice,
se ajunge la metafizica abisalã.
Scopul este „resemantizarea
nebuniei”, iar „metafora ºi
imaginea potrivite pentru poemul
delirant este aceea a submarinului
scufundat ºi inundat”. Ulterior,
Ruxandra Cesereanu a scris un
lung poem în colaborare cu Andrei
Codrescu, Submarinul iertat.
Abandonarea submarinului în
mediu lichid, ceea ce ar coincide
cu accederea la „o memorie
prenatalã, fetalã”, prin „supapele
inconºtientului”, mã duce cu
gândul la feminitatea absolutã a
acestui tip de poezie. De
asemenea, apelul la teoria
inconºtientului ºi a arhetipurilor a
lui C. G. Jung relevã structura
subiacentã a delirãrii. Este citat ºi
Freud cu amintirile refulate care
se transformã în fantasme. Or,
fantasmaticul este altceva decât
fantasticul. Fantasma este ceva
care creeazã impresia de real
fãrã a fi aºa. O semiiluzie, deci.
Iar Jung, detaliind despre delir,
aducea în discuþie termenul de
inflaþie. Personalitatea se
expandeazã ºi, în felul acesta,
strãbate pânã la arhetipuri.

Delirionismul are un þel înalt,
dar nu precizeazã exact
mijloacele ºamanice de dereglare

a luciditãþii: pastile, ciuperci,
ierburi, poþiuni? Nimic despre
aceºti intensificatori ai percepþiei
extrasenzoriale. De la un atelier
de creative writing al scriitoarei
ºtiu cã s-au fãcut exerciþii de
scriere pe muzicã. Într-adevãr,
delirionismul pare a fi diferit de
onirism: mai deliteraturizat ºi mai
riscant (dar nu foarte). Propriu-
zis, nu se recreeazã paradisurile
artificiale, deºi gama drogurilor
s-a diversificat. Cred cã un punct
de referinþã ar putea fi romanele
lui Carlos Castañeda, despre care
a scris Corin Braga. Castañeda
a descris ºtiinþa de a visa. ªi dacã
citim Submarinul iertat, o sã
vedem cã delirionismul este un
joc superior, complex derulat cu
inteligenþã ºi umor. Însã punerea
în practicã a celor preconizate în
manifest ar depãºi graniþele
securizate ale universitãþii, ale
disciplinei scriitoriceºti – ale
culturalului în general. Sã vedem
cine va avea curajul clivajului
biografic!

Primul manifest al
Himerismului a fost publicat de
Vasile Baghiu în România literarã
în 1998. Declarat poetic,
himerismul trateazã pe larg
despre condiþia socialã a
scriitorului ºi despre iluziile sale.
Manifestul este lung ºi desfãºurat
ca o povestire. Iatã, Himerele din
1854 ale lui Gérard de Nerval au
fost recuperate sub teoreticã ºi în
þara româneascã...

Sã esenþializez: profesia de
scriitor este cea mai nobilã. Nu i
se cuvine oricui, nu oricine poate
intra în joc, aºa cum susþine teoria
literarã postmodernistã, vãrsatã
tot mai mult în teorie a
comunicãrii. Mai ales cã literatura
este o „pasiune maladivã”, e ca
ºi cum te-ai îmbolnãvi „de
hepatitã sau de SIDA”. Boala
scrisului, vezi bine, nu s-ar prinde
de oricine (ba bine cã nu!). Mândru
cã a reuºit sã impunã „tema
sanatoriului în literatura românã”,
poetul redimensioneazã termenul
de bovarism. Sanatoriul, dupã
cum ºtim, a fost asimilat intens de
scriitorii interbelici, contaminaþi de
tematica francezã. A „impune”
este, însã, altceva. Starea de

boalã poate provoca delirul sau o
fantazare compensatorie pe
marginea lecturilor. Bovarismul de
sanatoriu înseamnã cutreierarea
imaginativã în timp ºi spaþiu.
Vasile Baghiu a lansat ºi un
personaj care trãieºte din plin
himerismul: Himerus Alter. Dacã
pronumele este limpede, numele
mã duce cu gândul la vechime,
experienþã, dar ºi la elevaþie.

Surpinde întrucâtva inaderenþa
declaratã a scriitorului la spiritul
generaþiei nouãzeciste. Spun
„întrucâtva”, pentru cã ºi
„dizidentul” are o reprezentare
culturalã a lumii. Diferenþa faþã de
propria lui generaþie ar consta în
faptul cã el chiar se ia în serios ºi
respinge ironia ºi parodia
postmoderniste. Vasile Baghiu
doreºte reinstaurarea iluziei ºi a
magiei. Imaginarea de „realitãþi
paralele”, „gustul înstrãinãrii ºi
Febra” au nevoie de o ramã. Dupã
proclamata întoarcere a autorului,
încep sã se întoarcã ºi unele iluzii
moderniste.

Himerismul combate pro-
vincialismul prin „nevoia de
utopie” ºi „evaziune istoricã ºi
spaþialã”. În fond, o rezistenþã
eroicã prin culturã, înþeleasã ca
antidivertisment.

ªi în Al treilea manifest al
Himerismului sau Experienþa
live a realitãþii ficþionale (Poesis,
nr. 6-7-8, 2006) sunt susþinute
aproape patetic vechile principii,
deºi bovarismul transfigurant
mai are ca motivaþie doar
constrângerile financiare.
Impresioneazã la Vasile Baghiu,
dincolo de demersul lui expus la
atacul moliilor, fermitatea cu care
îºi susþine opþiunile literare ºi
politice. În ce priveºte con-
sideraþiile entuziast-patetice
despre „boala himeristã”, cred cã
ele þin de o anumitã alintare
literarã. Orice scriitor este himerist
pãnã la un anumit punct. Poate
diferi capacitatea de abandonare
în braþele himerei. ªi totuºi,
conºtiinþa de breaslã exacerbatã
ºi consemnarea orgolioasã a
naºterii noului curent literar („pe
la orele 16.30, în ziua de 21 august
1988”), mã fac sã-l privesc cu o
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oarecare suspiciune pe pãrintele
sãu. Îmi dã impresia de meseriaº
bãþos, obsedat de omologare. Mai
ceva ca un inventator invitat la o
emisiune de divertisment. Poate
mã înºel. Himerismul îmi este
simpatic pentru altceva – anume
pentru încãpãþânarea cu care se
opune postmodernismului. Nu cã
aº fi fericit cu o artã prea serioasã
ºi visãtoare. La fel ca în cazul
delirionismului, nici Vasile Baghiu
nu se referã la specii sau inovaþii
stilistice. Libertatea ar fi totalã
dacã nu ar exista iritarea
provocatã de parodie ºi
demitizare.

Manifeste douãmiiste

Chiar de la începutul
Manifestului deprimist, Gelu
Vlaºin declarã ritos cã poezia
rãmâne „defularea persoanalã a
unei trãiri la nivel existenþial”. Cu
alte cuvinte, nu imitaþie ºi nu
bagatelizare. Nu manierã, nu
minimalism. „Scriitura cole-
gializatã” ºi „ipocriþii care fabricã
poeme ca ºi cum ar fabrica reþete
pentru gospodine” îl scot din minþi
pe manifestar. ªi are dreptate: din
acest punct de vedere situaþia era
lamentabilã atunci, cum este ºi
acum. În sfârºit, manifestele încep
sã aibã nerv ºi sã ia atitudine faþã
de contextul cultural. Teoretizãrile
pãtimaºe îmi amintesc de zisa lui
Pascal : „le coeur a ses raisons
que la raison ne connaît pas”.

Claritatea incipientã se
înnegureazã pe parcurs.
Deprimismul primeºte ºi o
definiþie: „un curent literar desprins
din zona new wave” care „se
caracterizeazã prin abordarea
tematicã a unei realitãþi bazate pe
suprimarea conceptului de
individualitate ºi pe încarcerarea
lui într-un sistem globalizant etc”.
Farmecul se cam risipeºte.
Limbajul devine preþios,
ingineresc. Totuºi, primim indicaþii
referitoare la formã: „dispersia
spaþiilor albe pe toatã suprafaþa”
poemului. Nu ne este oferit ca
model volumul Atac de panicã al
legislatorului, dar este evident cã
la el se face trimitere. Acolo,
nervozitatea ºi angoasa erau
sugerate de spaþierea exageratã

a cuvintelor. Deprimismul mi se
pare insuficient explicat. În
concluzie, nici nu se poate mândri
cu adepþi notabili.

Fracturismul, cel mai agresiv
manifest, a fost pus la cale în
noaptea de 10 spre 11 septembrie
1998 de Marius Ianuº ºi Dumitru
Crudu, dupã ce au fost caftiþi pe
stradã. De aici „fracturile”... Scris
la nervi de cãtre douã victime,
manifestul gãseºte cauza primã
a caftelii în instituþionalizarea
culturii. Falºii marxiºti-anarhiºti,
aºa cum se autodefinesc, sunt
supãraþi pe lumea care „distruge
valorile spirituale ale umanitãþii”.
Aºa cã mai bine o distrug ei.
Anarhismul nemilos face loc
curând rãfuielii cu colegii de
breaslã. Jos poeþii „premianþi”, jos
„mafioþii” care folosesc succesele
literare pentru a obþine sluijbe, jos
mica-burghezie literarã! Dupã
cum se vede, chestii noi...

Retorica e mai guralivã ca
oricând: „Fracturismul nu va
omorî pe nimeni dacã nu e
necesar”. Apoi se cautã
„prefiguratori” printre poeþii strãini.
Se ataºeazã ºi o listuþã cu
aderenþi. La zece ani de la
lansare, vedem cã ei s-au
îmblânzit complet, mai precis
s-au culturalizat ºi niciunul nu a
fãcut vreo nebunie.

Remarcabil este cã
fracturismul ia poziþie contra
optzeciºti lor, lunediºti lor,
textualiºtilor&comp. Aceºtia ar fi
„foºti” care nu mai percep
autenticitatea cotidianului ºi se
folosesc de un limbaj sofisticat,
impenetrabil. Ca ºi himerismul,
dar din alte motive, fracturismul
cere abolirea postmoder-
nismului. Utopic ºi violent, Ianuº
a continuat o vreme pe aceastã
cale. Revolta sa a fost perfect
întemeiatã. Ajunge sã
deschidem o antologie de
poezie optzecistã ca sã vedem
cât de prãfuitã ºi de inauntenticã
este multlãudata l ir icã a
cotidianului din acei ani.
Supravieþuiesc unele parodii ºi
metafore spectaculoase. Foarte
puþinã tranzitivitate ºi literalitate,
însã.

Dar ce este un fracturist
mãrturisesc cã nu am ºtiut
niciodatã. Îl mai întâlnesc pe Ianuº
la diverse întruniri literare. Cum
aude o poezie care-i place, o
declarã fracturistã. Ianuº încã
încearcã sã trãiascã aºa cum
scrie: tranchilizat ºi naiv pânã la
scandal. Un anarhism cu statut
social în regulã, oriºicât.

Utilitarismul lui Adrian
Urmanov, aºa egocentric („eu
sunt poemul utilitar”) ºi cazon
cum apare el, a fost unul dintre
cele mai moderne manifeste
lansate dupã 2000. Modern atât
în scriere, cât ºi în intenþii.
Ataºat ca prefaþã la Poemele
utilitare, Pontica, 2003,
manifestul ridica probleme de
teoria comunicãri i ºi de
advertising. Dacã fracturismul
introducea în „ecuaþia
comunicãrii ºi contextul scrierii,
perspectiva receptorului nu
interesa prea mult”. În
consecinþã, arta utilitaristã va
funcþiona asemenea sloganului
publicitar, cu scopul imediat de
a convinge cit i torul. „Con-
vingerea echivaleazã cu
imprimarea mesajului în
memoria receptorului. Textul
poetic uti l i tar nu mai este
literaturã, aºadar, ci un fel de
semnal morse obsesiv. El este
util receptorului prin uºurinþa cu
care se lasã asimilat. Un fel de
inoculare poeticã. Poemele din
volum oferã mostre de
persuasiune: fluenþa textului
(simplu, declarativ ºi plin de
compasiune) este întreruptã de
paranteze în care emitentul îºi
mãrturiseºte empatia faþã de
frãmântãrile existenþiale ale
receptorului. Tactica publicitarã
este folositã în josul paginii,
unde lectorul este îndemnat (tot
între paranteze) sã întoarcã
pagina, sã citeascã mai departe.
Dincolo de smerenia ºi empatia
programate, strãbate tentaþia
manipulãri i . Demersul lui
Urmanov este original mai mult
în practicã decât în teorie. Dintre
confraþi, Andrei Peniuc a
practicat un uti l i tarism mai
vitalist ºi mai puþin reþetar la
modul metronomic. Chiar mã
întreb dacã primul utilitarist
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avant la lettre nu a fost Dimitrie
Bolintineanu...

Menþiuni s-ar mai putea face ºi
la performatism sau la
autenticism, reprezentanþii
„omologaþi” la noi ai acestor direcþii
fiind Claudiu Komartin ºi Dan
Sociu. Spun „la noi”, pentru cã
performatismul este teoretizat de
Raoul Eshelman, în timp ce mult
clamatul autenticism douãmiist
este o mixturã de beat american
cu trãirism interbelic. Asta nu
înseamnã cã douãmiiºtii nu ar fi
fost de multe ori mai îndrãzneþi
decât antecesorii lor. Însã nu
împãrtãºesc punctul de vedere al
lui Octavian Soviany, dupã care
Dan Sociu ar fi un autenticist total.
Înclin mai curând spre pãrerea lui
Paul Cernat, exprimatã în
legãturã cu romanul Urbancolia,
conform cãreia urbancolicul
practicã mistificþiunea ºi
contextualizeazã cultural.
Cântecele lui eXcesive mi se par
în aºa mãsurã infuzate de lecturi,
încât putem vorbi doar de un
autenticism de bibliotecã. De
altfel, autenticismul românesc, în
ansamblul lui, þine de experiment.
Adicã de ceva pus la cale,
controlat ºi limitat la o perioadã
bine delimitatã. Niciodatã nu este
scãpatã din vedere intenþia
finalistã: cea de a scrie. Sociu
postând pe blogul lui poze din
spital, în care se vede cum era
intubat dupã operaþie. La fel ca în
Reportaj cu ºtreangul de gât,
scris de Julius Fucik în
închisoare, contactul cu cititorul
este imperios. Nu conteazã
experienþa în sine, relevanþa ei în
ordinea conºtiinþei, ci efectele
literare pe care le poate genera.
Nu degeaba atitudinea lui Fucik
este privitã cu suspiciune de unul
dintre eroii Glumei lui Milan
Kundera.

Performatismul preluat de
Komartin cred cã meritã discutat
în contextul originar. Deci într-un
eseu viitor. Oricum, ºi acest
manifest pleacã de la premisa
post-postmodernitãþii, a globa-
lismului post-industrial. Per-
fecþionarea continuã într-o lume
virtualã a blogosferei nu spune
prea multe. Ideile de bazã rãmân

spiritualizarea, recuperarea
metaforei ºi a poeticitãþii. Efortul
holistic are ca scop recuperarea
subiectului ºi diminuarea
teoretizãrii excesive. O întoar-
cere la umanitatea „profundã”. În
varianta româneascã, per-
formatismul echivaleazã cu
gravitatea recitãrii unor poeme
expresioniste, apocaliptice,
susþinute din interior de o
gestificaþie uriaºã, profeticã.

Radu Vancu dedicã eseul
Poezie ºi individuaþie lui O.
Nimigean ºi lui Dan Sociu. Faptul
cã nu crede în manifeste poetice
nu mã mirã. Nici eu nu cred în ele
decât ca fermenþi pentru miºcarea
de idei. Conceptul central al
eseului este individuaþia,
discutatã în funcþie de
interpretãrile date de C. G. Jung.
Anume „individuaþia” ar însemna
„ajungere la propriul sine” sau
„realizare de sine”. În acest sens,
este acuzat „autismul metaforic
spre care se îndrepta” poezia
ºaizecistã. Mai simplu spus,
eseistul militeazã pentru
profunzime în defavoarea
machiajului tropic, care scon-
teazã doar efecte poetice. La po-
lul opus, poemul personist al lui
O’ Hara „îºi simte numai eul, nu
ºi sinele”. Ca sã alcãtuiascã
mandala eurilor multiple, poetul
trebuie sã fie adeptul unei „vieþi
serioase”. Adicã, dupã definiþia lui
Allan Bloom, sã fie „pe deplin
conºtient de alternative”, gândind
intens la acestea. Iatã, poetul este
un om responsabil ºi preocupat
continuu de arta lui, mai ales în
mãsura în care ea îi asigurã
forarea individuaþiei pânã la
fruntariile inconºtientului ºi dincolo
de ele. Aºa spune cã pledoaria
este în favoarea autenticismului
într-o epocã post-industrialã. Un
autenticism grav ºi chiar detaºat
de cotidian. ªi dacã nu aº fi
serios, aº risca sã-l numesc
autenticism ardelenesc.

Manifeste post-douãmiiste

Despre boierism (2006) n-aº
vrea sã scriu prea mult, întrucât
am luat parte activã la construcþia
lui. Dincolo de balastul
conceptual, ca sã nu mai zic de

cel ideologic-literar, manifestul
avea ca þintã repudierea
manierelor din poezia tânãrã, a
sarcasmului, a teribilismului ºi a
tezismelor de tot felul. Era vizatã
în principal poezia, dar nu erau
trecute cu vederea nici celelalte
genuri. Cum luarea de poziþie era
fãcutã în numele portalului
agonia.ro, cel mai mare ºi mai
democratic site literar românesc,
era firesc ca programul sã fie unul
cu ambitus larg. Agonia este o
pepinierã. Din el au rãsãrit multe
din talentele care au confirmat.
Aºa cã interesul primordial era
recunoaºterea valorii, indiferent
de gruparea care ar fi produs-o ºi
de abordarea stilisticã. Deºi eu
personal votez pentru poezia
tranzitivã, pentru literalitate în
general, nu era exclusã nici
literaritatea. În locul înjurãturii
plate, cliºeizate, se cerea
înregistrarea argoului con-
temporan. Întoarcerea dinspre
periferie (care poate fi extrem de
elitistã intelectual) înspre
mahalaua inventivã lingvistic. Din
pãcate, mai toatã lumea s-a
cramponat de titlul manifestului ºi
de limbajul voit vetust ºi pompos
pe alocuri. Au fost unele minþi
„hermeneutice” care au vãzut în
el germeni naziºti! Mai nimeni nu
a sesizat autoironia absorbitã în
text. De aceea am ºi intitulat
manifestul boierismul, iar nu
aristocratismul. Am apelat la
cuvinte bombastice, de circulaþie
între 1995 ºi 2005, special pentru
a le nãrui soclul pe care erau
aºezate. Iar (auto)ironia este un
semn de generozitate ºi de
plasare între limitele firescului.

În 2005 este publicat în Ziarul
de Mureº Manifestul Cenaclului
din Turn. Subiectul: Rãzboiul
poeþilor. La prima vedere, pare o
ceartã între tineri ºi bãtrâni. Cei
mai tineri (cãci ei scriu manifeste)
dau impresia, paradoxal, cã s-au
izolat într-un turn de fildeº. Nu e
chiar aºa. Divorþul este dat nu
doar de academici, ci ºi de „tinerii
furioºi”, de beatnici. Cerinþa de
bazã: apropierea de public, deci
un oareºce comercialism.
Formulãrile sunt piramidale:
„Poem, deci exist”, „Nu vrem sã
fim deºtepþi. Vrem sã fim poeþi”,
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„Vrem o poezie cotidianã, dar
autenticã”. Revoluþionarii strâng
rândurile în jurul viitoarei reviste
Bastion. Ca membri îi avem pe
Monica Pop, Dumitru Mircea
Buda, ªtefan Roman ºi Laurenþiu
Blaga. Sincer sã fiu, nu înþeleg
exact ce vor turniºtii. Cã luptã
împotriva provincialismului e
salutar. De ce însã o poezie ar
trata despre cotidian, dar nu ar fi
autenticã, asta nu ni se explicã.
Am vagi bãnuieli cã se fac
învechite distincþii între poezia
înaltã ºi cea joasã, ceea ce n-ar fi
îmbucurãtor deloc. Din nou un
manifest bãtãios, dar lipsit de
porþiunea programaticã, în care sã
se descrie modalitatea concretã
de a scrie poezie. Niciun posibil
model nu este oferit. Putem crede
ce vrem.

Un manifest simpatic este NU-
NU-ismul (2006), subintitulat „artã
comunalã”. Adrian Grauenfels
înþelege prin nunuism o „formã de
gândire post-dadaistã, deschisã
iubitorilor de absurd ºi hedonism
mental”. Aº zice cã e foarte puþin
„post” în aceastã teoretizare ºi mult
dada. Ne sunt dezvãluiþi membrii:
Mihaela Visalon, Hanna Segal, Ina
Voievozeanu, Adina Batir etc.
Refuzat este doar Emil Cioran. Nu
ºtim de ce. Metoda NUNU: „Nimic
NU se petrece în afara cuvintelor”,
de unde ºi corolarul: „Ceea ce NU
poate fii (sic!) scris, nu existã”. Ce
mai reþin: oroarea de tehnologie,
deschiderea faþã de experimentul
bizar, fuga de trivial ºi sincopa, anti-
elitismul. Ni se oferã ºi mostre
poetice ale aderenþilor. Aºa epigonic
cum este el ºi mai degrabã parodic-
bufon, NUNU-ismul îndeplineºte
condiþiile de existenþã ale unui
manifest literar. Neo-avangardismul
acesta nu s-a dovedit foarte prolific.
Un reprezentant notabil al acestei
direcþii ar fi putut fi Mugur Grosu,
care cred cã nici nu a auzit de
Nunuism.

Manifeste vesele ori pseudo-
manifeste

Recenzând volumul de poezii
al lui Ion Maria, Balene zburând,
Editura Patmos, 2002, Tudor
Negoescu vorbeºte despre
manifestul sufletismului.

Armãtura „teoreticã” este consti-
tuitã din versuri incluse în volum.
Mai întâi notez latura cvasi-
religioasã: „poezia este forma mea/
de ascezã ºi rugãciune/prin ea mã
apropii ºi/mã îndepãrtez de
Dumnezeu”. Mai importantã decât
supunerea la dogme este
resuscitarea sensibilitãþii: „sã fim
desueþi/sã avem sentimente/sã fim
tragici/sã fim serioºi/sã fim
asemenea îngerilor”. Ion Maria
înþelege, aºadar, prin sufletism
lirism ºi religiozitate artisticã.
Pentru postmoderniºti el este
desuet, pentru cãlugãri e cam
profan. Cãci atât poetul, cât ºi
cãlugãrul au o laturã rece,
robotizatã, extrem de eficientã, mai
puþin sufleteascã.

Un avangardist anarhist în
teorie este Petre Flueraºu, care
lanseazã Manifestul partidului
literar român. Interpelându-ne cu
„Tovarãºii mei!”, revoluþionarul
mãrturiseºte cã se aflã „într-un
moment crucial al luptei noastre
împotriva inculturii de clasã care
a cuprins aceastã þarã”. Fãrã sã-l
citeze mãcar o datã pe Caragiale,
el continuã: „Fumul revoluþiei îi va
îneca pe toþi ºi noi, cei demni, ne
vom ridica ºi vom fãuri un viitor
adecvat pentru copiii noºtrii
(sic!)”. Din câte ºtiu, Flueraºu
încã nu a lansat pe piaþã vreo
progeniturã...Mai avem apoi
rãþoieli la maneliºti, la devoratorii
de literaturã... ºi cam atât.

20 de ani de manifeste.

1998 – 2008 este probabil cea
mai mai prolificã perioadã în
teoretizãri de acest gen. Credem

sau nu în generaþii literare, rãmâne
de discutat. Interesant este cã
radicalizarea poziþiilor adverse a
fost întreprinsã chiar de creatori.
Dacã ar fi fost doar acþiunea
criticilor, aº fi considerat cã
procesul a fost artificial, didacticist
ºi alimentat de orgoliu. E adevãrat
cã în justificarea sau contestarea
generaþiei 2000 s-au implicat
condeie critice consacrate: Marin
Mincu, ªtefania Plopeanu,
Octavian Soviany, Radu
Voinescu. Manifestele, însã, adicã
partea cea mai activã ºi mai
spectaculoasã, sunt produsul
jucãtorilor, nu al antrenorilor. ªi, în
plus, vedem cã fenomenul literar
al perioadei a fost mult mai
complex decât se crede
îndeobºte. Douãmiismul a avut tot
timpul în coastã o solidã falangã
anti-douãmiistã. Ea a început sã
fie omologatã prin opere literare
mai cu seamã dupã ce
douãmiismul s-a anchilozat ºi a
cãzut într-un manierism
devitalizat.

În final, o altã trãsãtura
importantã a manifestelor
nouãzeciste ºi douãmiiste: poziþia
explicit defavorabilã postmoder-
nismului. Chiar ºi delirionismul,
care nu sare la gâtul curentului
mastodontic ºi, în acelaºi timp,
aflat mereu în stare gazoasã,
cautã alte puncte de reper.
Concluzia se întrezãreºte:
postmodernismul românesc a
durat mult mai puþin decât cel
occidental. A debutat tardiv, dar,
în ce priveºte agonia, are ºansa
de a fi contemporan cu restul
mapamondului. Oricât s-ar mai
crampona unii de el.

PREMIILE REVISTEI „CONVORBIRI LITERARE”
Ediþia a XIII-a, Iaºi, 23-25 aprilie 2009

Premiul pentru reviste literare:
Observator Cultural
Premiul pentru Debut:
Emanuela Ilie
Premiul pentru Cartea de
ºtiinþã: Tiberiu Brãilean
Premiul pentru Memorialisticã:
Dan Ciachir
Premiul pentru Traduceri:
Geo Vasile
Premiul pentru Cartea
Eveniment: Ovidiu Hurduzeu

ºi Mircea Platon
Premiul pentru Eseu:
Dan Puric
Premiul pentru Criticã:
Daniel Cristea-Enache
Mircea Martin
Premiul pentru Poezie:
Dinu Flãmînd
Premiul de Excelenþã:
Eugen Negrici
Opera Omnia:
Irina Mavrodin
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Alexandru Jurcan

TRECUTUL APRINS

Mi-ai telefonat cã vei întârzia
a trebuit sã te întorci acasã
trecutul þi-a rãmas aprins
toþi vecinii i-ar putea simþi misterul
ba ai uitat ºi iubirile în pivniþã
amestecate cu întunecimea vinului
... te-am aºteptat
pe inegale coloane pestriþe
ºi niciodatã n-ai mai sosit.

UMBRE CROMATICE

Ceasul a cãzut þãndãri
de pe dulapul de sticlã
peste pântecele tãu
treceau umbre cromatice
precum norii îmbãtaþi de albastru
o clepsidrã s-a lipit de sânul tãu stâng
ca un cancer trecut de prima tinereþe
Atunci au explodat ierburile.

MAI POÞI GÃSI IZVOARE

Zici cã e soare acolo la voi
cã grãdinile s-au scuturat de noroi
de ploile mele albastre poate nu-þi pasã
nu mai am livadã, nu mai am casã
pentru tine mi-am vândut viitor ºi trecut
simt doar fãrâma galbenã de lut
te mai chem în aceeaºi burã de stele
mai poþi gãsi izvoare în cuibul braþelor mele.

NEÎNTÂLNIREA

Atât a fost –
acolo la semafor
o întâlnire de ochi
o privire pentru o viaþã
– atât ni s-a dat –
Iubire a mea
de lângã restaurantul Jules ºi Jim
doar pubelele verzi de umezealã
au bãnuit neîntâlnirea
– în braþele mele n-ai fi simþit
curgerea neînfrânatã a fluviului.

POALELE BIBLIOTECII

Mã tot gândesc cum
ar trece mama
ori tata în carul cu bivoli
ori eu cãlare pe un mãgar
prin faþa bibliotecii Mitterand
când rafale de vânt parizian
poartã mirosuri de cãrþi
înghesuite în palate de sticlã
– o, tempora! ºi bietul tata

ar prefera zvon de iarbã crudã
decât poalele parfumate ale bibliotecii
– la el în mormânt
creºte ruginã pe întuneric.

DORINÞELE PORTOCALII

Sub podul Bercy
spre vaporul Nix Nox
mi-am fãcut culcuº
un câine uriaº pãzeºte zborul solar al pãsãrilor
îi duc de mâncare seminþe de lunã
doar tu erai în grãdina Rabin
soare de cinci stele îþi încãlzea pãrul
buzele-þi închise spre dorinþe portocalii
încã auzeai clopotele venirii mele
pe scãri de aluminiu ca un lord pãºeam
cu inima ta în palmã
la chemarea ta de dincolo de vis.

LACÃTE ÎN SÂNGE

Se cern vapoare pe Sena
într-o coadã de flãcãri
un fum suprarealist
îºi leagã destinul de cer
fumez o þigarã de fosfor
pânã la întâlnirea cu tine
– iubire a mea, cu lacãte în sânge.

OASE PROASPETE

În fiecare dimineaþã schimbul de oase
– gãsesc oase proaspete
pe plaja mea ascunsã
între speranþã ºi renunþare
Cum intri în subconºtient
imediat la stânga
oasele iubirilor efemere
chiar oase ale iubirilor grele.

ÎNTRE DOUÃ APE

Singur undeva spre nord
între douã ape
fãrã nici o busolã
nu ºtiu care sunt morþii mei
care sunt viii
atât de mult se amestecã visele
de o parte ºi de alta
lupii singurãtãþii au orbit
muzica prefãcutã în prinþesã
îmi unge tâmplele cu miere.

CALUL

Þi-ai lãsat câmpiile
sosind în oraº
cu calul nãrãvaº ºi alb
la etajul 33
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fân artificial
apã filtratã
baie cu ºampon special
poze cu ierburi libere
–- pânã în ziua în care
calul a zãrit o muscã
de pe balcon s-a nãpustit asupra ei
încã ºi acum pluteºte în diafana cãdere
spre pavajul cu cafea cotidianã.

SEPIA

Peºtele sepia atacat fiind
împroaºcã un soi de cernealã
( întreaga corniºã poartã culoarea

Ca un semn de protecþie)
doar fotografiile noastre în sepia
Strigã înfrângerea
unui palimpsest închis.

AISBERGUL MEU

În fiecare dimineaþã
aisbergul meu se clatinã
îl scarpin în coarne
sã-i gãsesc echilibrul cel bun
sã pot privi în depãrtarea de apã
calul cenuºiu ce poartã
o manta roºie
de-a lungul zãpezilor de altãdatã.

NOSTALGII DE ARGINT

Cãlare pe Piramida Luvru

imaginea de sticlã
a iubirilor mele
biata imponderabilitate
mai fragilã ca vorbele bunicii
minotaurul îmi ºopteºte
cã totul e putred în labirint
când te-alungã
 nostalgii de-argint.

PRÉVERT ÎN PIJAMA

Chiar Dumnezeu a plâns
vãzându-mã palid
lângã corpul inert al iubirii
Pe cer foºneau avioane roºii
muzicã de operã
luna
ºi douã cafele fierbinþi
timid, în spatele ei,
domnul Prévert
în pijama de mãtase.

CER SIDEFIU

Pe strãduþa din Guérande
dincolo de poarta Saint-Michel
mi-a curs sânge
din vorbele tale
din buzele tale apuse pentru mine
din cerul atât de sidefiu
prãvãlit peste capitolul iubirii noastre.

UNDUIRI DE SARE

Fluviul vieþii îngrãºat cu zile
Cinic se târãºte printre sãlcii imaginare
Somnul îºi fierbe ceaiuri subtile
ascunse prin unduiri de sare

încã mai sunt mesteceni în viaþã
încã mai gãseºti castani în floare
Spune-mi amarnic, spune-mi în faþã
despre iubirea noastrã ce moare.

GOLFURI ASCUNSE

Pot trãi fãrã iubire
pânã seara când
pânã noaptea când
pânã mâinile tale
îmi apasã golfurile ascunse
aisbergul din mine
se-ntoarce pe partea cealaltã
ca o balenã decupatã din vise.

ª
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Comunismul în câteva
„istorii secundare“
Andrei Simuþ

Dincolo de totalitarism

Încã din 1998, Daniel Barbu
prefigura importanþa pe care avea
s-o dobândeascã suma istoriilor
personale, cotidiene, biografiile
având ca fundal comunismul, cu
alte cuvinte istoria „secundarã” a
lui, amploare care avea într-
adevãr sã punã pe un plan
secund în decada urmãtoare
tocmai istoria oficialã a regimului,
plenarele, congresele, deciziile
politice, planificarea economiei,
ingineria socialã (Daniel Barbu în
Miturile comunismului românesc,
1998).

Procesul asimilãrii comu-
nismului de conºtiinþa identitarã
a românilor parcurge faze similare
cu ale oricãrui episod traumatic,
survenit într-un moment istoric al
unei naþiuni. Se pot degaja
numeroase analogii între tra-
seul parcurs de societatea ro-
mâneascã dupã 1989 ºi fazele
care survin îndeobºte dupã marile
catastrofe/mutaþii sociale, stadii
ce apar cu multã claritate nu doar
în discursul civic, ci mai ales în
discursul beletristicii: momentului
imediat urmãtor evenimentului
(prãbuºirea unui sistem opresiv,
sfârºitul unui rãzboi) îi urmeazã
un impas al discursului, cauzat de
o rupturã identitarã a societãþii, iar
eforturile de a depãºi ºocul
schimbãrii de paradigmã se
transleazã într-o amplã literaturã
a confesiunii, o literaturã a
martorilor ºi a mãrturiei, aºa cum
s-a întâmplat în prima decadã
dupã sfârºitul celui de-al doilea
rãzboi mondial, unde evenimentul
traumatic era revelarea publicã a
ororilor Holocaustului, mai apoi ºi
a Gulagului, iar în cazul nostru,
comunismul ºi mutaþia socialã
produsã de sfârºitul sãu; o a doua
fazã, care presupune un plus de
distanþare faþã de evenimentul
traumatic, este cea în care

acesta devine un subiect
interesant ºi aparent inepuizabil
pentru reprezentarea artisticã, în
roman, film sau teatru; un al treilea
ºi ultim stadiu este subminat de
aparenta epuizare a subiectului ºi
de saturaþie din partea publicului,
de aici ºi masiva intervenþie a
componentei ironic-parodice, iar
Evenimentul-matrice devine doar
un decor pe fundalul cãruia se
scriu naraþiuni tot mai îndepãrtate
de specificul epocii. Proza despre
comunism ce se scrie azi
traverseazã un punct de
inflexiune, aflat între interesul
maxim al etapei a doua ºi suflul
crepuscular, marcat de conºtiinþa
epuizãrii literare a subiectului din
ultima etapã a reprezentãrii, când
intervin masiv strategiile distanþãrii
de istorie, ecranatã de capriciile
ficþiunii.

Prin urmare, se pot distinge trei
tipuri de reprezentãri despre
comunism, ºi, implicit, trei categorii
de romane: o reprezentare de
gradul întâi a comunismului-
romanul paradigmei etice;
reprezentarea de gradul doi-
dislocarea istoriei de cãtre
literaturã, romanul istoriei
alternative; reprezentarea de
gradul trei-triumful secundarului ºi
sfârºitul paradigmei etice.
Caracterul diacronic al schemei
nu exclude posibilitatea de a mai
gãsi scrieri care prelungesc
paradigma eticã ºi marea tradiþie
a ficþiunii antitotalitare (distopice),
marcatã de viziunea sumbrã,
uneori apocalipticã, a comu-
nismului ca sistem opresiv, care
sfârºeºte prin a desfiinþa
identitatea, ºi, într-o ultimã fazã,
chiar natura umanã. Re-
prezentarea de gradul întâi a
comunismului, implicând un
minimum de distanþare, un
coeficient etic de maximã

amploare, este dominantã atâta
vreme cât sistemul comunist
supravieþuieºte în spaþiul est-
european ºi se stinge la scurtã
vreme dupã dispariþia regimurilor
totalitare. Acest corpus de texte
a trecut deja spre faza clasicizãrii,
fiind o specie pe cale de dispariþie
în anii 2000, dupã o considerabilã
longevitate, de la Noi al lui
Zamiatin pânã la opera lui
Soljeniþîn, de la 1984 a lui Orwell
pânã la Al doilea mesager de
Bujor Nedelcovici sau Mica
apocalipsã de Tadeusz Konwicki.
Acest tip de reprezentare
oscileazã mereu între necesitatea
mãrturiei directe ºi tentaþia formei
distopice, adecvatã caracterului
coºmaresc al lumii descrise. O
constantã a tuturor reprezentãrilor
despre comunism rãmâne
discursul confesiv, cu toate
derivatele sale. Cu toate acestea,
ultimele douã tipuri de reprezentãri
se disting radical de prima,
schimbând funcþia mãrturiei/
confesiunii, scopul nemaifiind
captarea adevãrului istoric despre
o perioadã, reprezentarea ei cât
mai directã, ci redarea coloraturii
ei inedite, bizare, reînvierea unor
tipologii sociale dispãrute, privirea
care se strãduie sã distingã
aspectele cotidiene, dincolo de
coºmarul totalitar, cu un
„minimalism” al perspectivei. În
peisajul prozastic autohton, cele
douã tipuri de reprezentãri se
concureazã intens, fiind dificil de
diferenþiat la o privire rapidã. Este
uºor de observat cã se confruntã
de fapt douã generaþii de scriiitori
în sensul larg: cei pe care
sfârºitul comunismului i-a
surprins la mijlocul vieþii, cu
sentimentul irosirii-optzeciºtii în
special; ultimii care au mai
cunoscut epoca, la o vârstã
fragedã-douãmiiºtii. Primii
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avanseazã o criticã profundã la
adresa epocii care i-a menþinut
într-o marginalitate traumatizantã,
ceilalþi se refugiazã din prezentul
cenuºiu într-o ficþiune com-
pensatorie despre comunism, din
care n-a mai rãmas decât un
decor fascinant al unei vârste
fericite. În ambele reprezentãri,
strategiile secundarului (aºa cum
a fost definit de Virgil Nemoianu)
se regãsesc masiv, doar cã în
primul caz ele duc tot spre o
perspectivã eticã, mult filtratã de
plãcerea de a face literaturã, iar
în al doilea caz acestea converg
spre registrul comic, din care a
dispãrut orice intenþie pro-
gramaticã de a condamna epoca,
în schimb a apãrut un alt fel de
tezism, al insistenþei pe
componenta exoticã a lumii
descrise.

Voi prezenta în continuare trei
exemple de romane care
ilustreazã al doilea tip de
reprezentare, o categorie hibridã,
de trecere de la maximalismul
reprezentãrii de gradul întâi la
minimalismul ultimei faze, unde
coexistã trãsãturi ale paradigmei
etice cu cele ale noii etape
guvernatã de estetic ºi secundar:
Pupa russa (2004) de Gheorghe
Crãciun, Fantoma din moarã
(2008) de Doina Ruºti ºi Sînt o
babã comunistã (2007) de Dan
Lungu.

Cheia de boltã a romanului lui
Gheorghe Crãciun este
contrapunerea biografiei Leontinei
Guran unei istorii ludice a
comunismului, construitã din
fragmente de discurs, menite sã
de-realizeze trecutul comunist ºi
sã confere microistoriei (destinul
Leontinei Guran) tãria ontologicã
a unei naraþiuni care dislocã istoria
realã. Avatarurile existenþiale ale
Leontinei interfereazã cu fazele
comunismului: Leontina se naºte
în 1948, copilãria îi este marcatã
de atmosfera sumbrã a
obsedantului deceniu. Scena în
care copii gãsesc paraºuta
îngropatã dezlãnþuie o avalanºã
de consecinþe catastrofice, care
vor determina întreg parcursul
existenþial al eroinei, de la
arestarea tatãlui ºi pânã la
pactizarea ei cu puterea. La fel
cum vârstele Leontinei par a fi

separate una de alta, dar totodatã
incluzându-se reciproc, co-
munismul nu poate fi parþializat
într-o unicã imagine. Istoria
„oficialã” a comunismului, cea a
decretelor, plenarelor, deciziilor
politice este prezentã prin
fragmentele unui text ludic, menit
sã exorcizeze limbajul de lemn ºi
sã deconstruiascã imaginea
schematicã despre decadele
totalitare, în contrast cu realitatea
polimorfã a vieþii Leontinei.
Emanciparea ei sexualã coincide
cu valul liberalizãrii din anii ’60,
iar decãderea ei corporalã
corespunde cu aerul crepuscular
al anilor ’80, când sistemul îºi
trãieºte ultimele clipe. Seria
avatarurilor Leontinei se opreºte
la cea care observã într-o derutã
totalã ºi cu un acut sentiment de
vinovãþie spectacolul ireal al
Revoluþiei, un moment al
retrospectivei menit sã izoleze
punctul de unde istoria a urmat o
cale greºitã. Ambivalenþa
vinovãþie colectivã/vinovãþie
individualã, destin colectiv/istorie
personalã este abil orchestratã
pânã la sfârºit, atunci când
Leontina asistã la mitingurile
din Piaþa Universitãþii, unde este
pus la zid comunismul, iar
„cuvintele lor îi pârjoleau carnea,
o rupeau în bucãþi, îi strãpungeau
ca niºte ace creierul” (p.357).
Incapacitatea de a se opune este
comunã unei întregi naþiuni.
Moartea Leontinei coincide cu
sfârºitul romanului ºi al
comunismului, fiind o ucidere
simbolicã a acestuia, similar cu un
efort disperat al unei naþiuni de
a-ºi eluda trecutul culpabil. Cu
toate cã romanul reprezintã o
implicitã incriminare a trecutului,
lumea postdecembristã este
prezentatã în culorile cenuºii ale
unei imense sãli de aºteptare, o
mare masã de ruine aproape la fel
de deprimantã ca ºi era totalitarã
abia încheiatã, o nouã lume a
descumpãnirii ºi deziluziei, pe
care o trãieºte ºi eroina lui Dan
Lungu (Sunt o babã comunistã)
ºi V. Ernu în eseul sãu Nãscut în
URSS.

Pupa russa ilustreazã
paradigma eticã prin chiar
sugestia din titlu, reiteratã în chip
de leitmotiv obsesiv pe parcurs:

Leontina este un produs integral
al regimului totalitar (nãscutã
simultan cu instaurarea comu-
nismului ºi moartã puþinã vreme
dupã prãbuºirea lui), prin urmare
lipsitã de conºtiinþã proprie, o
entitate vidã, „o biatã fiinþã de
mucava”, care trãieºte exclusiv
într-un regim al suprafeþelor (dupã
formula lui ªtefan Borbély),
rezultatul inevitabil al ex-
perimentului social comunist fiind
omul nou, adicã individul post-
identitar. Transplantat într-un
mediu diferit, acest tip de individ
nu are ºanse de supravieþuire -
aºa poate fi interpretatã moartea
rapidã a Leontinei dupã prãbuºirea
sistemului, anticipatã de ºocul
traumatic trãit de ea atunci când
asistã la primele discursuri
anticomuniste. Deruta totalã trãitã
de Leontina în acel moment trimite
la impasul identitar al unei întregi
naþiuni în confruntarea cu o eroare
întinsã pe jumãtate de secol.
Viaþa Leontinei este echivalentã
cu un episod detestabil ºi renegat
din istoria românilor, repudierea
comunismului fiind un act care o
anuleazã ca fiinþã, un dramatic
moment revelator: „În ce lume
trãise? În ce lume intrase? (..) Se
înhãitase încã o datã cu ei, era
complicele lor, avea mânile pãtate
de sânge, participase la un
complot odios” (p.473).

 Marea ecuaþie pe care o
propune implicit acest roman
reflectã o rãsturnare/dislocare a
istoriei prin intermediul a trei
categorii de strategii ale
secundarului: tehnica literarã
(fragmentarea, amestecarea
momentelor temporale, refuzul
linearitãþii), gama variatã a
erotismului ºi dedublarea ironicã
a discursului (parodie, pastiºã,
ironie gravã, melancolie). Oroarea
de orice reflex totalizant sau
ideologizant a autorului este
manifestã în fiecare aspect al
romanului, precum ºi într-o
confesiune explicitã de poeticã:
„Nu mi-am propus prin Pupa
russa sã scriu un roman politic
sau sã fie panorama socialã
a unei perioade istorice (co-
munismul românesc). Nu cred în
viziunile cu ambiþiile totalizante
pentru cã ele sunt pândite de
pericolul ideologizãrii.”. Procedeul
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tehnic de efect al romanului, reluat
mai târziu de numeroºi prozatori
tineri (un exemplu este Iulian
Ciocan, cu Înainte sã moarã
Brejnev), este punctarea
naraþiunii cu scurte fragmente de
discurs menite sã reprezinte
tocmai istoria oficialã a
comunismului, cu tot caracterul ei
alienant ºi dezumanizant.
Macroistoria va fi întâi izgonitã din
textul principal al romanului, adicã
din naraþiunea despre Leontina
Guran, restrânsã la spaþiul
fragmentar al mostrelor de limbaj
comunist, menit sã-i reprezinte
fazele oficiale, dar ºi aici intervin
procedeele secundarului precum
parodia, pastiºa sau decon-
strucþia cliºeelor de  limbaj ale
epocii,  menite sã dizolve omo-
genitatea alienantã ºi dezu-
manizantã a ideologiei.

Tot o cuprindere panoramicã
implicitã a metamorfozelor
comunismului realizeazã  Doina
Ruºti, cu Fantoma din moarã,
roman care se constituie într-o
microistorie completã a regimului:
de la 1948 la 1989, urmãrind chiar
mai departe destinul fericit al unor
vechi corifei ai regimului, a cãror
ascensiune nu este opritã de
revoluþia din 1989. ªi aici se evitã
linearitatea istoriei cunoscute,
prozatoarea optând pentru o
privire retrospectivã, care
porneºte din prezentul consumist
al invaziei blogurilor ºi ajunge la
vârsta idilicã întruchipatã de
atmosfera anului 1910. Metafora
centralã a romanului este
dispersia duhurilor din moara
bântuitã, aflatã în centrul unor
sinistre întâmplãri, o dispersie a
rãului ca mizerie moralã de care
niciun personaj nu scapã în urma
experienþei comuniste, concluzie
similarã cu cea subiacentã în
Pupa russa. Comunismul este
aici un spectru malefic, faþã de
care niciun individ nu e imun, idee
sugeratã într-o imagine a
dispersiei duhurilor ieºite din
moarã, invadând fiecare colþ al
lumii Comoºteniului, o sugestie
destul de univocã a mizeriei
morale care a înghiþit în totalitate
universul comunist. Cele trei pãrþi
ale romanului reprezintã tot atâtea
stadii ºi perspective din care
poate fi perceput comunismul,

aspiraþia romanului fiind de a
surprinde toatã gama posibilã a
atitudinilor. „Viaþa secretã a
Adelei Nicolescu”  filtreazã viaþa
cotidianã din comunism prin ochii
unui copil ºi prin efortul
retrospectiv al martorului, similar
cu istoriile autorilor tineri de azi
despre copilãria petrecutã în
ultimul deceniu ceauºist, dar
naratorul, implicit ºi autoarea
reneagã ignoranþa ºi naivitatea
specificã vârstei eroinei, care o
împiedicã sã perceapã adecvat
realitatea opresiunii din pro-
ximitate. „Vinovaþi cei ce ºtiu ºi nu
protesteazã”, iatã aserþiunea
implicitã, sugestie a unei
culpabilitãþi colective. Excepþia
este Sãndina, unica figurã
justiþiarã a satului, care reuºeºte
sã scape Comoºteniul de
reprezentanþii represiunii,
adoptând tactica subminãrii
sistemului din interior (este
informatoare) ºi este singura care
are curajul de a înfrunta
autoritatea, de a sesiza mulþimea
amorþitã a sãtenilor atunci când se
petrece vreo nedreptate.
„Adevãratul paznic al morii”, este
singura care rãmâne imunã la
proliferarea rãului/spectrelor. În a
doua parte, „Moara”, naraþiunea
plonjeazã în dezvãluirea crimelor
cotidiene, abil escamotate de
reprezentanþii autoritãþii reale, cei
doi agenþi de securitate, Nini, ºeful
cel mare, care îl conduce din
umbrã pe Grigore, plutonierul.
Perspectiva narativã difuzã
dezvãluie cu precãdere postura
„cãlãilor”, a „regizorilor terorii”,
focalizându-se mai mult pe Nini,
stãpânul din umrbã al întregii
regiuni, posesor al dosarului
complet despre misterele morii,
cel care cu alte cuvinte deþine
chipurile ºi cãile rãului. La fel ca
ºi ceilalþi exponenþi ai autoritãþii,
Nini este ºi el fascinat de duhul
morii.

Partea a doua se constituie din
gândurile ºi discursul intim al
conºtiinþelor celor care au fãcut
pactul (profitorii regimului sau
cei incapabili sã-l condamne),
avatarurile compromisului ºi
autojustificãrile pe care ºi le oferã
personajele cu fiecare destin pe
care l-au frânt: Grigore, care îl
ucide pe Maxu, Gabriel

Neicuºoru, care participã la un viol
colectiv sau Nini care e mulþumit
de  faptul cã i-a ajutat pe mulþi. Nu
lipseºte nici naraþiunea care
sondeazã pshilogia victimei în faþa
totalitarismului, o a treia
reprezentare, care resusciteazã
critic atmosfera romanului
obsedantului deceniu, la fel cum
partea a doua se integra în seria
ficþiunilor antitotalitare, a
romanului dizidenþei. Ultima parte
(„Douã zile”) este unghiul
privilegiat ºi singular pentru a
judeca ºi condamna regimul
totalitar. Spre deosebire de Pupa
Russa, unde nu se postuleazã
nicio „vârstã de aur” în contrast
cu coºmarul prezentului, în ultimul
capitol al acestui roman gãsim
descrierea unei astfel de epoci
idilice de la 1910, o lume deplinã,
unde relaþia dintre stat ºi cetãþean
este în totalã armonie: învãþãtorul
Nicolescu primeºte personal o
scrisoare de la ministrul Spiru
Haret. Anul 1953 îi aduce
învãþãtorului Nicolescu convin-
gerea cã vor fi cu toþii ºterºi din
istorie, atunci când foºti elevi de-
ai sãi deveniþi între timp activiºti
de partid îi ard cãrþile din
bibliotecã. Lumea paradisiacã a
lui 1910 îºi are corespondentul de
semn contrar în lumea anului
1953, o lume pe dos în care
suferinþa transformã clãdirea morii
într-un centru blestemat al noii
orânduiri, locul-vid care ameninþã
sã absoarbã întreg Comoºteniul.
Fiecare parte se organizeazã în
jurul unui personaj axiomatic:
Adela Nicolescu (perspectiva
parþialã a copilului); Nini, activistul
de partid care stãpâneºte
întreaga regiune ºi Ion Nicolescu,
parte din generaþia interbelicã ºi
din elita satului, un anticomunist
convins, descriind implicit trei
generaþii cu trei tipuri de
mentalitãþi în faþa comunismului:
cei nãscuþi în ultima decadã a
regimului, pentru care
comunismul a fost doar un decor
al copilãriei; generaþia nãscutã ºi
maturizatã sub auspiciile
totalitare, în roman reprezentaþi
doar de profitorii regimului;
generaþia vârstnicã, martorii
obsedantului deceniu, care n-au
reuºit sã înþeleagã adevãrata
naturã a regimului instaurat în
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1948, prin urmare n-au ºtiut cum
sã-i reziste.

Concluzia amarã a autoarei
este cã toate trei ipostazele sunt
marcate de un grad variabil de
culpabilitate, iar confruntarea
individului cu totalitarismul nu
poate rezulta decât într-o iden-
titate scindatã ºi o conºtiinþã schi-
zoidã. Fantoma din moarã poate fi
considerat un roman total despre
comunism, diferenþiindu-se radical
de mentalitatea relativizantã,
amoralã a prezentului, care se
fereºte sã mai incrimineze fãþiº
comunismul, provenind parcã
dintr-o altã epocã, amintind de
marea tradiþie a ficþiunilor
antitotalitare, în care lupta
individului cu sistemul este
interpretatã ca un conflict
dramatic, dificil de relativizat prin
ironie. Având forþa epicã
necesarã, abilitatea de a crea
personaje tridimensionale, cu
precizia descriptivã care reface
atmosfera „întunecatului deceniu”
în fiecare detaliu, romanul
reuºeºte sã resusciteze re-
prezentarea de gradul întâi a
comunismului (ca regim totalitar
coºmaresc, care nu lasã loc
râsului sau uitãrii), combinând-o
cu nuanþele inedite ale
reprezentãrii de gradul doi (istoriile
alternative, secundare în
confruntarea cu teroarea
principalului).

Romanul lui Dan Lungu, Sînt o
babã comunistã, face parte din
canonul creat de Pupa Russa lui
Gheorghe Crãciun în privinþa
încercãrii de a suprapune biografia
comunã a unei femei proletare
peste macroistoria comunismului
ºi prãbuºirii sale, neperceput aici
ca sistem totalitar sau represiv, ci
din perspectiva unei femei
comune, pentru care orice altã
ordine socialã pare de
neconceput. Naraþiunea alter-
neazã prezentul deziluziei
postdecembriste (marcat de
nostalgia dupã era apusã) cu
trecutul idealizat, din care se
decupeazã diverse cadre, în
special din cadrul rural, dar lipsit
de idilism, al copilãriei eroinei.
Imaginea obsesivã pentru Emilia
Apostoae este cea a fabricii unde
lucrase, acum închisã, în ruine:
„am senzaþia cã acolo, în secþie,

scheletele noastre au rãmas în
poziþie de lucru, gata în orice
moment sã înceapã treaba. Cã e
doar o panã de curent.” (p.6)
Suntem imediat dupã prãbuºirea
comunismului, amintirile despre
vechea ordine sunt încã vii, iar
deziluzia în legãturã cu prezentul
e mai acutã ca oricând. Fiica
Emiliei tocmai se întoarce din
Canada, pentru a-ºi prezenta
viitorul soþ, întâmpinat cu mari
emoþii de pãrinþii fetei. Alice este
reprezentanta noii generaþii, dorind
sã uite cât mai repede de Româ-
nia ºi sã se stabileascã definitiv în
Occident. Sunt semnificative
pentru criza de reprezentare a
strãinului de dupã 1990 felul în care
pãrinþii Alicei îl primesc pe
canadian, privindu-l cu atenþie ºi
miraþi cã acesta pare un om
obiºnuit. Rememorarea obsesivã
a anilor comunismului, planurile
utopice de resuscitare a lui prin
reînfiinþarea fabricii ca afacere
particularã, refuzul de a vota,
dificultatea de a se integra în lumea
nouã sunt toate teme curente ale
imaginarului colectiv postde-
cembrist care se regãsesc în acest
roman inserate mult prea
programatic. Ca ºi în celelalte
scrieri ale douãmiiºtilor, punctul de
referinþã este „întunecatul deceniu
nouã” în toatã concre-teþea lui, cu
cozile interminabile, lipsa ali-
mentelor, ostilitatea crescândã a
populaþiei faþã de regim ºi vizitele
de lucru ale lui Ceauºescu. Doar

o victimã a comunismului i-ar
putea demistifica ºi deconstrui
mitul: Rozalia, care este dovadã
vie a existenþei componentei
represive, prezentându-i Emiliei
cealaltã versiune despre
comunism: „ãsta e comunismul
meu: cel care a luat cu forþa
atelierul tatii, care mi-a refuzat în
faºã visul de a mã face pictoriþã,
care m-a lipsit de culori toatã viaþa”
(p.207). Spre deosebire de
Leontina Guran, Emilia îºi refuzã
autoculpabilizarea: „unde erau
tinereþile mele? Nu fãcusem rãu
nimãnui, nu bãgasem pe nimeni
la închisoare, nu turnasem la
Securitate, de ce sã mã simt
vinovatã?” (p.209).

Romanul lui Dan Lungu
problematizeazã conflictul
insurmontabil între asumarea
nostalgicã a comunismului ca
parte din istoria naþionalã, fiind un
sistem care a greºit doar parþial
(viziunea Emiliei, prototip al omului
obiºnuit care s-a „descurcat”
excelent în comunism) ºi
necesitatea judecãrii lui morale
ca principal factor de sciziune
identitarã individualã ºi naþionalã
(perspectiva Rozaliei).  Neorea-
lismul autorului readuce o sugestie
moralizatoare la adresa nostal-
gicilor, examinându-le în detaliu
motivaþiile ºi dificultatea de a le
demonta, sugerând totodatã cã
perspectiva asupra comunismului
diferã radical în funcþie de generaþii
ºi categorii sociale.
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CONFLUENÞE

Doru Pop

Exista un scriitor.
Îl iubesc. Îl urasc

)) )))

)) )))

Péter Esterházy a debutat în
literatura maghiarã cu câteva
texte de prozã experimentalã
(Fancsikó ºi Pinta, urmat de Nu
fiþi piraþi în ape papistaºe ºi de
excelentul Roman-de-producþie –
deocamdatã netraduse în ro-
mâneºte), iar aceastã com-
ponentã experimentalã, cris-
talizatã ulterior ºi maturizatã, l-a
transformat într-unul dintre cei
mai importanþi prozatori con-
temporani.

Deºi tradus la noi de mai mulþi
ani (Verbele auxiliare ale inimii a
apãrut la Institutul European încã
din 1997, iar volumul O femeie a
fost tipãrit în 2002 de Humanitas),
proza lui Esterházy a rãmas
oarecum  într-un con de umbrã,
atât din perspectiva receptãrii
critice, cât ºi din perspectiva
audienþei. Începând de anul trecut
(prin efortul Aneimaria Pop,
excelenta traducãtoare a lui
Esterházy, ºi al editurii Curtea
Veche) au fost publicate ºi
republicate o rafalã de romane (O
femeie, Harmonia Caelestis,
Ediþie revãzutã, anticipate în 2007
de Un strop de pornografie
maghiarã – la editura Humanitas
acest din urmã roman fiind tradus
de George Volceanov).

Cucerit de farmecul jovial (ºi
trivial) al scrisului lui  Esterházy
trebuie sã spun cã dintre toate
aceste romane citite pe
nerãsuflate, cel mai drag mi-a fost
O femeie, roman pentru care a
meritat sã mã trezesc dimineaþa
la cinci, dupã ce l-am abandonat
cu suferinþã pe la miezul nopþii (eu
nefiind o pasãre de noapte!).
Cartea aceasta aparent uºoarã
începe simplu, cu propoziþiile
(repetate ulterior în nenumãrate
ipostaze, forme, situaþii ºi relaþii):
Existã o femeie. Mã iubeºte.
Aceasta este o trãsãturã

definitorie pentru tehnica lui
Esterházy. Aparenta simplitate cu
care ne amãgeºte scriitorul este
urmatã de o suitã de mijloace
narative care fac interschimbabile
nu doar identitãþile personajelor,
opiniile noastre despre obiectivele
narative, ci ºi poziþia naratorului/
cititorului. Pentru cã lectura
cãrþilor lui Esterházy este, pe cât
de captivantã, pe atât de
primejdioasã pentru cititorul
neavizat.

Pentru cei care aºteaptã un
roman erotic (aºa cum se
întâmplã ºi în cazul Puþinei
curvãsãrii maghiare), erotismul
nu este altceva decât o metodã
prin care se genereazã schimbãri
abrupte de situaþie ºi prin
intermediul cãruia cititorul este
momit pe terenul alunecos al
ambivalenþei. Aºa se întâmplã, de
exemplu în „capitolul” 90 din O
femeie: „Existã o femeie. Mã
iubeºte. Mã urãºte. Mã iubeºte.
Mã urãºte. Nici mãcar nu e
femeie. E bãrbat. Mã iubeºte. Mã
urãºte.” – unde transpoziþia este
dusã la limitele ei extreme.
(Aceeaºi transpoziþie, rãsturnatã,
apare în capitolul 50, Existã un
bãrbat. M. U. Nu, totuºi e o
femeie...).

În acest sens, Esterházy
rãmâne un experimentalist, dar
unul lipsit de orice fandoseli
formaliste. Proza lui este frugalã,
verbul lui echilibrat ºi bine cântãrit,
totul pentru a genera imagini ºi
emoþii extraordinare dintr-un
minim de resurse livreºti. Fiecare
bucatã de prozã este un decupaj,
o secþiune transversalã prin viaþã,
emoþii ºi sentimente. În 97 de
astfel episoade, Esterházy
creioneazã un univers sentimental
în care nu numai cã iubirea ºi ura
coexistã, dar coexistã ºi
dezgustul cu pasiunea,

promiscuitatea ºi fidelitatea,
dorinþa ºi suferinþa, toate lucrurile
despre care ºtim ºi despre care
nu ºtim cã însoþesc iubirea. În
plus, toate povestirile (altfel
descrise ca autonome) sunt
legate între ele prin fire nevãzute,
prin subtile referinþe textuale. De
exemplu capitolul 2 (Existã o
femeie. Mã urãºte. Umbrã, aºa
îmi zice) este cuplat cu multiplele
referiri la natura evanescentã a
iubirii. Astfel asistãm la un roman
despre O femeie, care este toate
femeile, care nu este nicio femeie,
care, la urma urmelor nu este o
femeie ci un bãrbat, bãrbat care
sunt eu însumi, cititorul, scris ºi
rescris de autor, care se descrie
pe sine.

Aceastã abilitate plurivocã,
multifaþetatã, construitã cu minim
de mijloace reprezintã forþa
extraordinarã a scriitorului din
orice timp, din orice gen, dar care
la Esterházy devine o formulã
artisticã, o marcã auctorialã
inconfundabilã.

Trabantul, Pobeda ºi in-
dustria (porno) în comunism

Apãrut în 1984, volumul Kis
magyar pornográfia (tradus
incomplet ºi incorect drept Un
strop de pornografie maghiarã)
este, de fapt o parodie asupra
comunismului ºi ar trebui citit ca
„Puþinã curvãsãrie maghiarã”,
adicã un roman „cu cheie”, unde
„ºpilul” este dat de anagramarea
titlului în Partidul Comunist
Maghiar.

Aceastã “puþinã pornografie”
nu stricã nimãnui, nici mãcar
comunismului, pare sã spunã
Esterházy, care construieºte mici
poveºti „cu poantã” despre „tova-
rãºii” care îºi expun neruºinarea
eroticã („Ah tovarãºa, cum puteþi
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fi atât de necruþãtoare”) ºi care,
în acelaºi timp, încearcã sã
pãstreze aparenþele „eticii
socialiste”. Aºa se întâmplã cu
securiºtii „puºi pe giugiulealã” sau
cu un miliþian din comunism care,
„dintr-un motiv ºtiut numai de el,
ºi-a sãrutat bulanul”. Frivolitatea
(nu doar esteticã) a comunismului
constã tocmai în ruptura (evidentã
doar pentru ochiul format) dintre
ceea ce este cu adevãrat ºi
aparenþe (Aici doar aparenþã-i
existenþa).

Puþinã curvãsãrie... este o istorie
parodicã a efectelor comunismului
asupra oamenilor, respectiv o
descriere clinicã a modului cum
oamenii îºi pierd conºtiinþa.
Laºitatea ºi autocenzura, frica ºi
duplicitatea, toate aratã cum
„neîncrederea devenise a doua
naturã a comuniºtilor în vremurile
grele”. Aici, în comunismul „de
gulaº” al lui Kadar chiar ºi trimiterile
la Lenin sunt „frivole”. Intrarea fricii
în oase din democraþia care se
face „pe bancheta din spate a unei
Pobeda” este demonstratã prin
murdãria generalizatã în care se
scufundaserã indivizii. „Jegul care
ne împresoarã nici mãcar nu are un
caracter intim, domestic” (Un strop,
p. 183, Humanitas, 2007).

Prin acest tip de comunism
circulã numai: „Trabanturile roºii ca
sângele”, care „gonesc în doi timpi
ucigaºi” (Un strop..., p 192).
Trabantul este la Esterházy o
expresie a pornografiei profunde
specifice comunismului, de altfel
volumul începe cu un citat din
Manualul de folosinþã al celebrului
automobil redegist: „Trabantul se
þine excepþional de bine pe drum ºi
accelereazã de minune (întocmai
ca ºi comunismul!); cu toate
acestea, el nu trebuie folosit
imprudent ºi iresponsabil” de cãtre
„conducãtorii auto”. De ce este
regimul comunist „pornografic”?
Pentru cã însãºi structura lui
conduce la vulgaritate, este
pornografia unei ideologii în care
promiscuitatea consta în
convieþuirea minciunii ºi a trãdãrii,
cu falsitatea ºi cu ipocrizia.
Comunismul pe care îl descrie
Esterházy are în fundal imaginea
scãldatã în luminã a Angyalföldului
(Tãrâmul îngerilor), cartierul
muncitoresc al Budapestei, locul

unde au loc multe din povestirile din
comunism ale lui Esterházy. Ele
sunt doar aparent îmbibate de un
erotism vulgar, sexualitatea ºi
limbajul imund fiind expresii ale
falsitãþii generalizate ºi o mani-
festare a degradãrii trupeºti ºi
sufleteºti a oamenilor.

„Într-o þarã ca asta, în care,
eufemistic vorbind, nu-mi pot
permite orice, mã descurc mult
mai bine, ºi nu spun asta ca sã
mã plâng, dacã trãiesc, învãþ ºi
muncesc la modul socialist”,
spune, glumind autorul. De fapt
fragmentele de prozã pe care le
coleazã autorul sunt anecdotice,
unde anecdota, considerã
Esterházy, este o glumã istoricã,
iar comunismul, am putea adãuga,
este ºi el o glumã (proastã) a
istoriei. Unul dintre personajele
scoase parcã din bancurile cu
Bulã este însuºi fostul lider
comunist al Ungariei, Mátyás
Rákosi. Epoca Rákosi, a liderului
brunet cu „capul ca o bilã”, începe
din cauza unei femei („Ceea ce
dovedeºte cã miresele-s
coioase!”). Sau scena cu „duduia
„devotatã trup ºi suflet miºcãrii
muncitoreºti” care, frigidã fiind,
aleargã la tovarãºul Rákosi
cerându-i sã îi redea „curajul”.

Maestru al limbajului ºi al
jocurilor de cuvinte, unele dintre
ele intraductibile în altã limbã
decât în maghiarã, Esterházy
descrie scenele ºi episoadele în
cele mai mici nuanþe lingvistice ºi
narative. De exemplu, la primirea
veºtii cã a murit Stalin: „A murit
iubitul nostru conducãtor, fãclia ºi
lancea noastrã... cineva bate
încetiºor în ceaºca de cafea ºi
spune cu glasul stins... Chelner,
ºampanie” (Un strop..., p. 101).
Acelaºi mecanism al umorului îl
gãsim în Harmonia Caelestis,
propoziþia 162, unde la moartea
lui Stalin un unchi spune: „ªi-a dat
ochii peste cap, capul”;
traducerea Aneimaria Pop
încearcã sã pãstreze jocul de
cuvinte, dar în maghiarã aliteraþia
szem ºi szemet presupune o
ofensã, o jignire la adresa marelui
Tãtuc de la Rãsãrit.

O altã sursã a pornografiei
constã tocmai în falsitatea ºi
ipocrizia sistemului, în minciuna
generalizatã prin care indivizii

sunt expuºi violenþei (fizice, dar
mai ales psihice) a Puterii, violului
continuu asupra intimitãþii ºi vieþii
private. Pornografia regimului
comunist vine din faptul cã totul
în privinþa lui este o minciunã,
democraþia fiind de fapt
„democraþia popularã” care, în
fond, nu mai este nicio de-
mocraþie; economia socialistã
este o formã de furtiºag
generalizat, sub controlul unei
elite perverse; revoluþia ºi ea a fost
transformatã într-un cuvânt golit
de semnificaþii.

La urma urmei nu doar epoca
lui Kadar este aici descrisã în
sensul sãu pornografic. Tovarãºul
Rákosi apare (figurã similarã lui
Gheorghiu Dej, dar ºi lui Walter
Ulbricht sau Vulko Cervenkov) în
mici contexte pornografice
(aparent benigne), care con-
tureazã marele context vulgar
ºi odios (malign) al comunismului
în ansamblul sãu. Umilinþa ºi
umilirea continuã ºi cotidianã,
prezentate în aparent mãruntele
detalii ale interacþiunii sexuale
între „tovarãºi”, aluzii ºi
subterfugii, standardele duble
ºi dublul sens al reacþiilor ºi al
manifestãrilor cotidiene, toate
acestea descriu „curvãsãria
maghiarã” (echivalentã cu
curviºagul comunismului), spa-
þiul (livresc ºi proletar) în care
coexistã sexualitatea ºi politica,
ambii termeni interºanjabili.
„Împrejurãrile pornografice” ca-
re au constituit impunerea
comunismului sunt date de
esenþa pornografiei ca absenþã a
alegerii, a opþiunii, ca lipsã a
adevãrului ºi ca disimulare
continuã – toate fiind forme ale
pierderii de sine.

Cu toate acestea relaþia lui
Esterházy cu comunismul este
aceea a unui „ironic amuzat”,
asemenea lui Calvino. Dupã
formula lui Thomas Mann, ironia
lui Esterházy trebuie vãzutã ca o
formã de obiectivitate, ca un mijloc
de a concretiza impalpabilul ºi de
a ne elibera din captivitatea
memoriilor trecutului. Dar
„obiectivitatea ironicã” nu este o
formã de detaºare, dimpotrivã, ea
reprezintã o declaraþie personalã
a influenþei negative a memoriei,
o recunoaºtere a faptului cã
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realitatea este opresivã.
Esterházy priveºte dinafarã, dar
în acelaºi timp este înãuntru, este
detaºat, dar în acelaºi timp suferã.

Esterházy este un tehnician
desãvârºit, un prozator
ceasornicar (pregãtirea sa de
matematician accentuând
precizia cu care scrie). De
exemplu Un strop de
pornografie... nu este doar o
succesiune de istorioare, ea este
construitã ca o reacþie la tehnicile
realismului socialist, unde
„Realitatea” este proiectatã într-
un lung ºir de convulsii narative,
toate ficþionale, ce compun o
contra-narativitate, o anti-
literaturã unde iluzia este
realitatea, iar ficþiunea este mai
concretã decât materialitatea
existenþei. O lume în care
semnificaþiile sunt absurde, iar
absurditatea lor guverneazã
Realul. Fragmentariul ºi colajul
sunt metodele preferate ale lui
Esterházy, iar pastiºa, ironia,
jocurile de cuvinte, schimbul de
roluri, glumele ºi referinþele la
bancurile din epocã refac puzzle-
ul unei epoci imposibil de reprodus
prin simple trimiteri istorice.

Fragmente, bucãþi ºi aºchii
din Numele Tatãlui!

La cincizeci de ani Péter
Esterházy a publicat Harmonia
Caelestis (editura Curtea Veche,
2008, tradus de inepuizabila
Anamaria Pop), un roman al noului
mileniu dedicat taþilor din mileniile
trecute. ªi pentru cã un poem al
Tatãlui este un fenomen literar
destul de rar (dacã nu-l trecem la
aceastã categorie pe Père Goriot
al lui Balzac), parcurgerea lui
devine mai mult decât participarea
la unul din experimentele prozei
postmoderne, ea reprezintã un
recurs la propriul trecut.

În Harmonia Caelestis
Esterházy reuºeºte sã facã un
exerciþiu de auto-analizã laca-
nianã, desfãcând mitul Tatãlui în
cele mai intime, indisolubile
elemente ale sale, ceea ce
conduce la disiparea Tatãlui în
multiplele sale „nume” ºi
reprezentãri. Esterházy scrie
despre tatãl absent, tatãl
neimplicat, care coincide cu tatãl

puternic, care dã identitate. Iar
degradarea funcþiei pe care o
îndeplineºte Tatãl în câmp
simbolic duce tocmai la afirmarea
de sine. În sensul psihanalizei
lacaniene, noþiunea de „Nume-al-
Tatãlui”,  este legatã direct de
angoasã, unde figura paternã a
tatãlui castrat ºi umilit genereazã
la fel de multã anxietate ca ºi
prezenþa tatãlui atotputernic,
interdictiv. Tatãl este o fiinþã cvasi-
divinã: „Deosebirea dintre tatãl
meu ºi Dumnezeu? Deosebirea
este evidentã. Dumnezeu este
peste tot; în comparaþie cu asta ºi
tatãl meu este peste tot, numai aici
nu este” (HC, p. 75). Pe tata îl lega
de Dumnezeu o prietenie profundã
ºi, în acelaºi timp, tata îl „dã în
judecatã pe Dumnezeu”. „Când un
tatã de-al meu înceteazã din viaþã,
paternitatea este redatã Tatãlui
Atotputernic care este suma
tuturor taþilor noºtri morþi” (HC 151)

În Harmonia Caelestis asistãm
la substituirea continuã a tatãlui,
acest Tatã cu „NU” în faþã, fãrã
de care copilul nu are identitate,
un Tatã metaforizator, prin a cãrui
prezenþã eul fragil al cititorului se
deformeazã ºi se formeazã. El,
„dragul tatã”, este responsabil
pentru toate relele umanitãþii, în
secolul al XVIII-lea el „omorâse
religia”, în secolul al XIX-lea îl
omorâse pe Dumnezeu, iar în
secolul XX pe om. Aceasta
pentru cã vinovãþia ºi nevinovãþia
convieþuiesc în mod tragic atât în
destinul fiecãruia dintre noi, cât ºi
în destinul Europei. „Groaza ºi
spaima de suferinþã au provocat
enorm de multã suferinþã”, descrie
Esterházy lumea aceasta, o lume
în care angoasa este legatã
strâns de impotenþa taþilor.

Întreg romanul este o
compoziþie multifaþetatã a Tatãlui
imaginar, readucând la suprafaþã
fantasma unui tatã descompus ºi
recompus prin opoziþie cu Tatãl-
Real, care existã numai în
discurs. Chiar ºi funcþia falicã a
Tatãlui este metaforizatã în scrisul
lui Esterházy. Figura magicã a
penisului tatãlui, unde „în stare de
repaos magia tatãlui se retrage în
alte pãrþi ale trupului (buricele
degetelor, fruntea)”, iar pater-
nitatea în stare de semi-erecþie
genereazã o „abordare filosoficã

interesantã” – totul pentru a
contura o imagine fãrã contur a
Tatãlui. Numele tatãlui este „o
legendã”, „un vis”, un „Gargantua
firav”, tata cãlãreºte un „Cal-
Nãzdrãvan” (ca Fãt frumos în
basme) ºi se întoarce acasã
împleticindu-se.

Harmonia Caelestis este titlul
unei „culegeri de cântece
religioase” apãrutã în 1771,
atribuitã unuia dintre taþi, dar
nescrisã de el. „Tata a cântat atât
la harfã, cât ºi la stele”, spune
Esterházy despre “Tatãl meu
drag”. Acesta Tatã mitologizat este
descendent din Adam ºi Noe, din
prinþul Csaba ºi din Attila, este
strãmoºul Estoras, cãsãtorit cu
nepoata lui Decebal, Ida, a cãrui
familie avea renume de pe
vremea lui Isus Hristos. Prima
parte din Harmonia Caelestis –
Cartea întâi, „Propoziþii nu-
merotate din viaþa familiei
Esterházy” (în 371 de sub-
capitole) – ne conduce din secolul
XII pânã în secolul XXI, ne plimbã
fãrã cronologie printr-o mie de ani
de istorie, sute de taþi care se
perindã liber prin zeci de
episoade narative, într-o epopee
cu iz poetic ºi filosofic de peste
opt sute de pagini. ªi aici se vede
natura anecdoticã a prozei lui
Esterházy, pentru cã Tatãl reia
marile Istorii ale omenirii, el este
Oedip „din Csákvár” ºi evreul
rãtãcitor „din trenurile interzonale”,
mama îi vorbeºte ca în 1001 de
nopþi, iar toþi aceºti Taþi mitologici
ºi fictivi, taþi adevãraþi ºi strãmoºi
reinventaþi, construiesc o sagã
postmodernã al cãrei erou nici
mãcar nu are o identitate. Aici sunt
toþi bãrbaþii din familia Esterházy,
toþi taþii din istoria Europei
Centrale, toþi eroii, prinþii, conþii,
luptãtorii ºi cavalerii, care coexistã
în contrapunct cu bãdãranii, laºii
sau figurile reprobabile („Tata era
un monstru, mama idem”, HC., p.
109)

De fapt întrebarea „Cine a fost
tata?” primeºte o pluralitate de
rãspunsuri: Tata a fost un viteaz,
tata „era o scârbã ordinarã, dar
ºtia sã fie ºi drãguþ”, „tata, eternul
perdant”, a cãrui gãsire nu este
nici mãcar doritã. „Pierdut tatã
rasã purã, uzat, pãtat (...) pe bune,
ai vrea sã-l gãseºti?”. Cine este
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tatãl „Real”, este el bãrbatul care
existã în cotidian, fiinþa din ima-
ginaþie sau figura recompusã din
istorii ºi povestiri? În Harmonia
Caelestis figurile paterne se
amalgameazã într-o suitã
nonlinearã de amintiri, unde
memoria colectivã se suprapune
peste memoria personalã, la
rândul ei dublatã de o memorie
artificialã, recompusã livresc.

A doua carte din Harmonia
Caelestis – „Confesiunile unei
familii Esterházy” – este scrisã ca
o autobiografie, la rândul ei
proiectatã în ficþiunea absolutã:
„Personajele acestei biografii
romanþate sunt fictive: ele sunt
autentice ºi au personalitate
numai în paginile acestei cãrþi, în
realitate nu trãiesc ºi nici n-au trãit
vreodatã”. Totul începe cu Contele
Móric Esterházy ºi înfiinþarea
primei republici comuniste ma-
ghiare ºi se încheie cu Mátyás
Esterházy, tatãl decãzut în
alcoolism. Aici  prezentul este
trecut, trecutul este viitorul ºi toate
se contopesc în aceeaºi ficþiune
fãrã limite ºi fãrã identitate.

Esterházy scrie într-un
amestec de roman realist-
magico-fantastic sud-american
(„bunica... ar fi stat inconºtientã
zile la rând pe dalele reci din
bucãtãrie, unde pisicile, avusese
foarte multe pisici, s-ar fi ospãtat
din trupul ei”) ºi proza cea mai
bizarã, Milorad Pavic fiind exem-
plul cel mai bun (tata îºi hrãneºte
fiii cu lapte de hamster ºi îi
pregãteºte pentru fabrica de
oase). Asistãm la o falsã istorie
de familie, pentru cã familia
aceasta nu are margini intime ºi
nici nu are condiþionãri spaþiale.
Tatãl este vinovat pentru „cazul
Markov”, tot el face false expediþii
pe continentul american sau
australian, converseazã cu figurile
istorice ale Estului European, se
înfruntã cu Kossuth, se ceartã cu
Iosif al II-lea ºi semneazã pacea
cu Napoleon. Harmonia Caelestis
este un fals „manual pentru fii”, un
depozit ºi un inventar de tandreþe
ºi brutalitate, de bãdãrãnie ºi
nobleþe, de iubire ºi urã. Tatãl
„ameþit” de aburii alcoolului, tatãl
„cu inimã de leu” care conduce
armatele în luptã, tatãl sfânt ºi cel
„picat din cer” coexistã fãrã

probleme într-un spaþiu psihic ºi
fizic spart. „Tata, omul fãrã calitãþi”
„Tata, un specimen talentat ºi
cinic, care-ºi vânduse pe trei
lulele sufletul comuniºtilor”, „Tata,
un domn mare ºi un nimeni”,
„Tata, fire slabã, caracter de
cãcat”, Tata „palatin ºi prinþ al
imperiului”, „un viteaz renumit”,
toate fiind expresii ale Numelui
Tatãlui, în sens profund lacanian.

Folosind cu mãiestrie in-
strumentele prozei contempo-
rane, Esterházy amplaseazã
elemente de punctuaþie narativã
(cum este repetiþia propoziþiei:
„Aºa s-au cunoscut mama ºi
tata”) prin care construieºte un
conflict continuu, trans-istoric,
între memorie ºi adevãr (pãrinþii
sãi se cunosc la o spargere dintr-
o benzinãrie, în urma unui sãrut
homosexual, la venirea trupelor
ruseºti violatoare de orice fiinþe în
Ungaria sau dupã atacul turcilor
asupra cetãþilor creºtine). În fond
aceasta este memoria unei întregi
Europe Centrale – aºa cum se
întâmpla ºi în „Puþinã curvãsãrie
maghiarã” – memoria unui spaþiu
lipsit de continuitate, dar omogen
prin fragmentaritatea lui.

„Conform celor apãrute în ziar,
despre viaþa tatei ar merita scris
un roman”, spune Esterházy, iar
aceastã ambivalenþã rãmâne o
constantã a scrisului sãu, unde
autoironia rãmâne principalul
refugiu. „Tata nu voia sã semene...
cu fiul sãu. Se speria când i se
nãºtea un copil” (HC 160), dar în
acelaºi timp el este un „om cu
principii”, „care niciodatã, în niciun
fel de condiþii, nu ºi-a devorat
niciunul dintre copii”. O carte plinã
de umor, în care umorul ºi comicul
reprezintã mijlocul principal prin
care figura tatãlui este expiatã ºi
salvatã în cele din urmã.
Jovialitatea cu care trecem de la
un palier la altul, de la cele mai
tragice la cele mai nostime situaþii,
relaxarea cu care Esterházy
descrie cele mai complexe volute
ale naturii umane sunt remarcabile.

Nimic nu existã pe lume,
decât pentru a deveni carte!

La scurt timp dupã publicarea
Harmoniei Caelestis, volum ajuns
repede printre cele mai

binevândute romane din literatura
maghiarã,  Péter Esterházy
depune o cerere la Oficiul Naþional
de Istorie Contemporanã (un fel
de CNSAS maghiar), pentru a
vedea dosarul tatãlui sãu.
„Pendularea între ficþiune ºi non-
ficþiune” din Harmonia Caelestis
se opreºte brusc în faþa unei
cumplite realitãþi în care tatãl
„Profaneazã viaþa oamenilor. O
murdãreºte. O aserveºte”,
descoperã Tatãl-ca-Iudã. Astfel
scrie Ediþie revãzutã, ca o
addendã la Harmonia..., de fapt
ca un roman expiere, ca un roman
lacrimã despre tatãl real, despre
tatãl atât de uman ºi atât de
neputincios în faþa istoriei. Pentru
cã  Esterházy descoperã cu
durere cã tatãl sãu, dragul sãu
tatã, fusese ani de zile informator
al AVO (Poliþia secretã maghiarã).
Dupã ce termin, spune autorul
celui mai frumos poem în prozã
despre tatã, n-am sã mai fiu în
stare sã scriu cuvântul tatã.
Adevãrata deconstrucþie a figurii
tatãlui începe abia o datã cu
devorarea definitivã a tatãlui
concret.

Ediþia revãzutã descrie istoria
(„nouã, revãzutã, distrusã,
aialaltã”) a unui tatã supus
greºelii, cãzut pradã slãbiciunii, un
tatã al cãrui destin este scris din
umbrã de cozile de topor ale poliþiei
politice. Volumul este o asumare
absolutã a responsabilitãþii, a
faptului cã „toate sufletele îºi au
limitele lor. Cartea se încheie cu
fraza dureros de adevãratã:
„Viaþa tatãlui meu, dovada
nemijlocitã (ºi greþoasã) a faptului
cã omul este liber”, dar conþine în
ea urmãtorul crez: „nimic nu
existã pe lume decât în scopul de
a deveni carte”.
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Adrian  Bodnaru
(n. 4 octombrie 1969, Bocºa-Românã) a mai publicat în: Orizont (unde
susþine, din 2003, o rubricã în versuri), România Literarã, Luceafãrul,
Zig-Zag Magazin, Echinox, Apostrof, Tribuna, Verso, Poesis, Familia,
Timpul, Vatra º.a. A debutat în 1994 cu A bodnaru ºi alte verbe (Ed.
Marineasa). I-au urmat: Noi ºi purtate (Ed. Marineasa, 1996), Toate
drepturile rezervate, inclusiv Suedia ºi Norvegia (Ed. Brumar, 2000)
(Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Timiºoara), Versuri ºi alte forme fixe
(Ed. Brumar, 2002), Ziua de apoimâine (Ed. Brumar, 2004) (Premiul
Uniunii Scriitorilor, Filiala Timiºoara). Are în curs de apariþie, la Ed.
Cartea Româneascã, volumul O legãturã de chei.

*
Paznicii îºi aprindeau câinii ºi

jucau liniºtiþi pe neveste bãtrâne.
Luna învãþa sã numere pânã la
ei de la ºcoala lãsatã peste
noapte cu ferestrele deschise. Era
liniºte: plopii se ascuþeau sã
ningã, negri ºi tari. O femeie
frumoasã începea, ca în fiecare
noapte, sã-ºi probeze toate
hainele: erau atât de multe încât
nimeni nu se mai mira cã nu avea
nevoie, niciodatã, de un bãrbat,
în afara, poate, a perdelei cu
ochiuri aspre ºi mari, ce-i înroºea
sângele adânc înaintea primei
cafele. Ziua ieºea moale ca un
drapel de camerã cãlduroasã.

*
Eram îndrãgostit: þigara, când

îmi cãdea pe câte un cartof
moale, pierdut în stradã, credea
cã a cãlcat pe un pui de pisicã
bolnav, iar dacã nu-ºi dãdea
seama la timp cã nu fãcuse vreun
rãu, nu putea sã se stingã în
liniºte; ardea mai departe, plinã
de remuºcãri, încercând sã se
rostogoleascã pânã la prima
picãturã de apã. Uneori, ºi atunci
îi era cel mai greu, aºtepta,
fumegând, sã plouã sau sã se
stropescã asfaltul, dimineaþa.
Altãdatã, mã privea în ochi, de
acolo, de jos, cu jarul ei obosit,
vineþiu, cerându-mi parcã sã o
strivesc odatã cu talpa cizmei;
eram îndrãgostit: lãsam pe oricine
sã mai tragã din ea câteva fumuri.

*
Erai frumoasã: cãrþile þi se

deschideau în faþa oglinzii la cele
mai bune pagini ale lor ºi
rãmâneau acolo, singure, ceasuri
în ºir. Uneori, când lipseai pânã
seara, pe farduri se întipãrea câte
o literã înaltã, semn cã se privise
prea mult aºa cum era, în rând
cu celelalte, iar în ruj gãseai

adâncitã o alta, subþire ºi micã,
adesea împreunã cu o virgulã
înclinatã; sub colþul îndoit al unei
file simþeai parfumul tãu
îmbãtrânind fericit: abia atunci te
aºezai în faþa oglinzii pentru
noapte, zâmbind încet, cu un
semn ascuþit de carte în mânã.

*
Blocurile erau lãsate singure,

în pãmânt, cu ferestrele scoase:
pisici sângerii le atârnau în locul
luminilor, vindecându-se; pãsãrile
le creºteau în voie, dese ºi albe,
pânã la literele arse cu genunchiul
roºu, în iarbã, unde le era mai
uºor sã-ºi ducã zilele. Pânã la
urmã, câte un copil li se oprea din
joacã în fiecare scarã: inimã
întoarsã, cu greu, la pãrinþi.
Atunci, ieºeau din ele, sã
pluteascã un timp peste ºanþuri,
felii de pâine uscatã.

*
Ne întâlneam greu, la sfârºitul

verii, când începea sã se scuture
frunziºul de aluminiu. Ne
ascundeam pe blocurile dupã
care ziua, cãzutã din neatenþie,
rãmânea pânã la curãþenia de
Crãciun. Cu paºi de pietriº
ocoleam antenele, oprindu-ne,
uneori, lângã trunchiurile moarte
ale celor smulse de furtuna din
vremea cireºelor. Prin unele încã
mai trecea viaþa unui post
apropiat, naþional, ºi sârmele lor
erau încã verzi ºi dese ca ale unei
dupã-amieze cu familia, de
duminicã. Priveai mereu alt cer
între braþele mele, iar când
începeai sã devii fericitã, se
vedea atât de bine pânã jos, la
parter, încât doi bãtrâni cãutau
ceva prin casã valsând pe imnul
unei þãri vecine cu inima lor fãcutã
una de versuri neînþelese. Dar
auzisem cã timpurile se vor
schimba ºi mã vedeam singur, în

paltonul îngheþat al unei ierni mai
aspre ca niciodatã, pe blocul
pustiu: numai urme de smoalã
amintind zvelte pãduri de demult.

*
Sâmburii alergau prin prune

dupã ciocul pãsãrii: le furase
ceasurile de aur, primite pentru
victorie chiar de la varã, ºi fugise
uºor, din ziua groasã ºi verzuie,
spre ziua cealaltã, unde cu toþii se
temeau sã ajungã, fie cã mai
credeau sau nu într-o istorie
despre coborârea la pãmânt.
ªtiau însã cã de acolo nimeni nu
s-a mai întors cândva: numai unii
spuneau întruna cã va veni ziua
unui prun tânãr din nou, iar atunci
li se va face dreptate ºi lor, ºi
pãsãrii înnorate dintr-o datã, ca
înaintea trãznetului de la amiazã.

*
Dupã mult timp, era ordine în

poºete ºi în afara lor: ferestre,
lame, pastile; ziua scãzuse pânã
la capãt ºi nu vorbea cu nimeni
de teamã sã nu strice totul: o
monedã nelalocul ei ar fi îngheþat
oglinda, un ºerveþel mototolit puþin
mai la dreapta decât trebuie ar fi
stins rujul poate pentru
totdeauna. Ar fi putut chiar începe
sã cadã pudra, ºi numai dupã o
noapte, mãrgelele ar fi încetat sã
curgã lin ºi ar fi trebuit adusã din
nou forfecuþa. Era ordine: o poºetã
plinã, cu cordonul tãiat, jos, în
dreptul ferestrei: foºnetul femeii
se aºternuse cu liniºtea.

*
Iarna închidea ochii paharelor

ºi îºi mesteca, cu grijã, cãmaºa:
se apleca spre câmp, dar nu ca
sã-l munceascã sau sã se roage;
semãna cu mesteacãnul, când se
tãia cât mai des pe scoarþã, Gina
sau Gabi, fete drãguþe, ce puteau
fi atinse doar în scris, cu
briceagul, sã nu se vadã, sã nu
se ghiceascã, dupã anii de sub
ele, cine sunt. Uneori, ajungea jos
o mânecã întreagã, semn, poate,
cã iarna era sãtulã: femeile se
certau atunci pe ea, care sã o
coase la cãmaºa de duminicã a
bãrbatului: aºa s-ar fi închinat ºi
el mai bine la bisericã, unde fulgii
ciuguleau grãunþele pentru pãsãri
ºi zburau înapoi.
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Introducere în
SECOND LIFE
Marius Conkan

UNGHIURI ªI ANTINOMII

Lumea postmodernã are în
centrul ei o fiinþã care ºi-a pierdut
centralitatea, care nu mai vizeazã
o restructurare identitarã,
definindu-se drept un subiect
schizoid ºi scindat. Omului modern
(care râvnea sã-ºi construiascã o
identitate unicã) i-a luat locul fiinþa
politropicã, postmodernã, care nu
realizeazã un demers teleologic în
a-ºi coagula identitatea în jurul
unor nuclei ordonatori, ci „se
deschide inevitabil spre cele mai
diverse dimensiuni ce îi
configureazã personalitãþi
multiple” (Corin Braga, Concepte
ºi metode în cercetarea
imaginarului, 2007). Dincolo însã
de simpla sesizare a acestei stãri
de fapt, ceea ce propun este
delimitarea spaþiilor „virtuale” (un
soi de cyber-spaþii) în care fiinþa
policronicã se aflã concomitent ºi
care converg în ceea ce voi numi
drept second life.

Înainte însã de a încerca sã
definesc în ce constã conceptul
de second life, voi dezvolta câteva
idei care stau la baza structurãrii
acestuia ºi care derivã din teoria
despre fantastic a lui Tzvetan
Todorov. În studiul sãu exhaustiv
despre literatura fantasticã
(Introducere în literatura
fantasticã, 1973), Todorov
circumscrie douã subgenuri ale
fantasticului: straniul (care se
naºte prin aplicarea – de cãtre
personaj – a unei grile
interpretative raþionale asupra
elementelor supranaturale,
infiltrate în imaginar) ºi
miraculosul (care este înfãptuit
prin acceptarea supranaturalului
ca posibil de cãtre personaj).
Todorov precizeazã cã, în vreme
ce fantasticul este configurat în
prezent (atâta timp cât dureazã
incertitudinea ori îndoiala
personajului), miraculosul (care,
de altfel, ne intereseazã în acest

studiu) este proiectat în viitor.
Miraculosul, ca subgen al
fantasticului, suportã de
asemenea douã delimitãri:
fantasticul miraculos ºi miraculosul
pur. În vreme ce fantasticul
miraculos este configurat prin
acceptarea supranaturalului ºi prin
lipsa unei interpretãri raþionale a
acestuia, miraculosul pur se
cristalizeazã ca aderare la
supranatural atât a personajului,
cât ºi a cititorului. Todorov nu
analizeazã însã conjuncþiile care
se întreþes atunci când personajul
ºi cititorul sunt integraþi ºi aderã la
supranatural, ºi anume ce se
petrece dincolo de acestã
aderenþã (fapt care nu poate fi
explicat decât prin conceptul de
second life). Completând teoria lui
Todorov, voi oferi urmãtoarea
definiþie pentru second life, pe care
o voi analiza ulterior pe cele douã
segmente ale sale:

Second life este dimen-
siunea care succede
fantasticul miraculos ºi
miraculosul pur, insti-
tuindu-se dincolo de ºi
dinspre lumea textului,
cãtre ºi în cititor.
1. dimensiunea care suc-

cede fantasticul miraculos ºi
miraculosul pur:

Având în vedere faptul cã
miraculosul este proiectat în viitor,
second life se poate coagula doar
dupã strãbaterea aproape
visceralã a acestuia (fie cã e vorba
de fantastic miraculos ori de
miraculos pur), adicã se
contureazã treptat prin
parcurgerea unui traiect iniþiatic
de cãtre personaj ºi cititor. A
succede înseamnã aici a se
construi dupã,  dincolo de.

2. instituindu-se dincolo
de ºi dinspre lumea textului,
cãtre ºi în cititor:

Aceastã instituire vizeazã, în

fond, o construcþie second life ca
virtualitate, dincolo de universul
imaginar ºi totodatã în conºtiinþa
personajului pe care acel univers
îl conþine (de unde acest dincolo
de ºi dinspre lumea textului).
Apoi, are loc translaþia second life
în conºtiinþa cititorului care va fi
integrat în imaginarul miraculos ºi
care, în acelaºi timp, poate opta
pentru o detaºare de lumea
textului. Unor personaje politro-
pice ºi policronice le va cores-
punde un cititor scindat între douã
dimensiuni. Meritã pomenitã aici
convingerea unor teoreticieni
postmoderni, conform cãreia rolul
fundamental al imaginaþiei este
acela de a transpune „per-
sonalitãþile distincte pe care le
creãm în noi înºine” (Corin Braga,
Concepte ºi metode în cercetarea
imaginarului, 2007).

Una din chestiunile-cheie cu
privire la second life este aceea de
a preciza care sunt etapele de
coagulare în cititor a celeilalte
dimensiuni? Rãspunsul este
simplu, dar meritã o analizã
detaliatã. E indiscutabil faptul cã
omul postmodern a devenit
actantul ºi receptorul unui
spectacol de dezvrãjire a lumii.
Resorturile acestei dezvrãjiri
trebuie cãutate tocmai în
alienarea de sine ºi în spargerea
centrului, care transpun
degenerarea fiinþei în obiect.
Dezvrãjirea s-a acutizat mai ales
în universul mundan ºi în literatura
ultimelor decenii, constituind un
proces inerent societãþii actuale,
însã nu neapãrat condamnabil.
Oamenii supuºi dezvrãjirii sunt
rareori iniþiatorii unei contrareacþii,
atitudinea de aderenþã la acest
proces fiind aproape generalã.
Cititorului postmodern îi parvine
partea lui de dezvrãjire, însã
pentru el existã, din fericire,
posibilitatea unei salvãri prin
second life. În contact cu
fantasticul miraculos ºi miraculosul
pur, cititorul trãieºte mai întâi o
uimire (de tip cathartic), aceasta
reprezentând prima etapã a
pãtrunderii în second life ºi primul
moment de extirpare a dezvrãjirii.
Gestul uimirii este unul
fundamental, fãrã el demersul
instituirii second life ar fi imposibil.
Uimirea presupune, în primul rând,
lipsa tãgãduirii/îndoielii în faþa
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miraculosului. Ulterior, cititorul
suferã o absorbþie/integrare în
„jocul de ce-ar fi” (Toma Pavel,
Lumi ficþionale, 1992), aceasta
constituind a doua etapã în
coagularea celeilalte dimensiuni
(„Watson insistã cã cititorii sunt
primiþi în interiorul lumii ficþionale
care, pe durata jocului, este luatã
drept realã.”, Toma Pavel, Lumi
ficþionale). Odatã absorbit de
universul imaginar, cititorul este
supus unei revrãjiri prin miraculos,
revrãjire care marcheazã
extirparea definitivã a dezvrãjirii
iniþiale. Revrãjit fiind, în baza
structurii duale realitate-miraculos,
cititorul are posibilitatea de a-ºi trãi
„cealaltã viaþã” ºi în afara „duratei
jocului”, mundanul putând fi de-
acum receptat din perspectiva
revrãjirii. Second life presupune
aºadar o formatare ontologicã a
cititorului în funcþie de miraculos,
un „ca ºi cum” ca deschidere
înspre lumile alternative ºi
compensatorii pentru o realitate
dezvrãjitã.

În ceea ce priveºte per-
sonajele, putem sesiza douã
posibile categorii: 1. personaje
care ating second life printr-un
traseu asemãnãtor cu cel al
cititorului ºi 2. personaje care au
existat dintotdeauna în cealaltã
dimensiune. Referitor la prima
categorie, personajele pot atinge
second life fie pe axa uimire-
absorbþie-revrãjire, fie, mai
simplu, pe axa uimire-absorbþie
(acest lucru în cazul în care
personajul respectiv trãia deja
într-o lume revrãjitã).

Un cititor cusurgiu ar putea sã
obiecteze teoriei mele douã
chestiuni care, la prima vedere,
ar pãrea viabile. Prima chestiune
vizeazã o restricþionare second
life asupra miraculosului, fapt
care exclude posibilitatea
configurãrii acestei dimensiuni în
alte genuri ºi specii literare. Primei
observaþii i-aº opune urmãtorul
argument: în proza realistã, spre
exemplu, contactul dintre cititor ºi
lumea textului se realizeazã, cel
mult, în baza unei identificãri
simpatetice. În altã ordine de idei,
un cititor dezvrãjit nu poate avea
parte de second life prin
pãtrunderea într-un univers
realist care, la rândul lui, este
produsul unei dezvrãjiri. Altfel

spus, intrând în contact cu o lume
realistã, care nu transfigureazã
decât prin ficþionalizare
elementele realitãþii, cititorul nu
poate trãi nici mãcar o revrãjire,
darmite un second life. Doar prin
miraculosul care restructureazã
realitatea în baza unei alte logici
interne, acelaºi cititor poate pãrãsi
mundanul pe parcursul „duratei
jocului”, confecþionându-ºi ulterior
propriul sãu second life. A doua
chestiune care s-ar putea obiecta
ar fi aceea cã, la nivelul conºtiinþei
cititorului, second life presupune
nuanþe prea „mistice”, care nu
sunt neapãrat plauzibile. Or,
funcþiile miraculosului sunt tocmai
de teleportare în alte dimensiuni,
de transgresare a realului, prin
incluziunea cititorului într-un
univers cu legitãþi diferite. Second
life nu are în vedere o schizoidie
patologicã a cititorului, ci
construirea unei virtualitãþi
distincte de cea a ficþiunii în
general, pornind de la resursele
pe care miraculosul le deþine.

Voi trasa, în cele ce urmeazã,
douã distincþii fundamentale cu
privire la conceptul care face
obiectul acestui eseu. Prima
distincþie are în vedere faptul de
a nu se confunda imaginarul
miraculos, care este conþinut de
lumea textului, cu second life. În
vreme ce primul reprezintã un
construct ficþional rezultat prin
restructurarea asociativã a
elementelor realitãþii, în baza unor
unitãþi ºi combinaþii lingvistice care
nu au neapãrat un referent în
lumea realã, second life se
instituie dincolo de imaginar, ca
proiecþie eschatologicã în
conºtiinþa personajului ºi a
cititorului. Cu alte cuvinte, second
life este, în acelaºi timp, depozitar
ºi efect al imaginarului miraculos,
þâºnind din lumea textului ºi
circumscriind-o, aºadar o
dimensiune virtualã ca translaþie
ºi introproiecþie dincolo de
ficþional. Cealaltã distincþie va
demarca douã tipuri incongruente
de second life: cel configurat în
conºtiinþa personajului ºi cel care
se instituie în cititor. În vreme ce
primul tip de second life este unul
static, în strânsã concordanþã cu
þesãtura imaginarului (în termeni
concreþi, personajele ºi universul
miraculos sunt construite o datã

pentru totdeauna), al doilea tip de
second life este unul dinamic, în
continuã metamorfozã, variind de
la un cititor la altul, în funcþie de
resursele ºi fantele imaginative ale
acestuia. Raportul dintre static ºi
dinamic poate fi ilustrat mai ales
fãcând apel la axa de construþie
second life. În timp ce, în cazul
personajului, axele uimire-
absorbþie-revrãjire sau uimire-
absorbþie sunt definitiv stabilite
textual, adicã nu oscileazã prin
fiecare lecturã, în cazul cititorului,
axa uimire-absorbþie-revrãjire se
diferenþiazã prin corelaþie cu
formatarea mentalã a fiecãrui
cititor în parte.

O analizã exhaustivã a
conceptului de second life, în
operele în care se înscriu subge-
nurile de fantastic miraculos ºi
miraculos pur, presupune mai
întâi identificarea ºi decodificarea
geografiilor simbolice care sunt
proiectate în imaginar, adicã
segmentarea cu precizie a
planurilor dincolo de care second
life se profileazã. Ulterior, fapt care
mi se pare esenþial, analiza ar
trebui centratã pe felul în care
personajul percepe ºi este
integrat în second life, pornind de
la axele uimire-absorbþie-revrãjire
sau uimire-absorbþie. În ceea ce
priveºte cititorul, lucrurile sunt mai
dificile. Pentru a evita o analizã
statisticã a modului în care second
life este proiectat în conºtiinþa
acestuia (cititorul implicit al unui
text poate fi doar intuit teoretic,
conform dinamicii receptãrii), se
impun câteva limitãri her-
meneutice care converg, în fond,
la evidenþierea propriu-zisã a
demersului de revrãjire a cititorului
postmodern.

Teoria de faþã privitoare la
second life se aflã într-un stadiu
schematic ºi poate suferi îm-
bunãtãþiri. Ceea ce ar urma mai
departe ar fi analizarea câtorva
opere literare care, prin construcþia
lor de tip miraculos, declanºeazã
incluziunea personajului ºi a
cititorului în second life. Nu este
deloc de mirare faptul cã omul
postmodern cautã sã fie revrãjit prin
contemplarea lumilor miraculoase,
care funcþioneazã dupã principii
total opuse  mundanului.

ª
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Viaþa în vis. Frica ºi
manifestãrile sale în registrul
oniric

Visele ocupã un loc important
în memorialistica de detenþie ºi
în interviurile de istorie oralã, ca
pasaje privilegiate, care oferã
prin intermediul textului
experienþe psihice ale deþinuþilor
politici, din timpul somnului pe
perioada încarcerãrii sau ca
recurenþã a traumelor dupã
eliberare. Liviu Popoviciu afirmã
cã “la portile visului se zbat, se
ciocnesc, se contopesc, sau se
sparg toate fluxurile ºi refluxurile
memoriei” (Liviu Popoviciu et alii,
Visul. Probleme de fiziologie,
psihologie ºi patologie, p. 114).
Starea psihicã ºi afectivã  a
individului în stadiul de vigilenþã
aflat în proximitatea desfãºurãrii
activitãþii onirice îºi pune
amprenta în mod direct asupra
viselor, care se constituie ca un
avatar al activitãþii mentale
diurne, astfel încât tensiunea sau
liniºtea mentalului ºi a afectului
înaintea adormirii determinã
conþinutul visului. Astfel, “re-
gãsirea memoriei în arhitectura
labilã a visului þine de fluctuaþia
stãrii de conºtiintã, în cadrul
cãreia se desfãºoarã visul. Sunt
vise clare, logice, ca stãrile
limpezi ale existenþei, alãturi de
vise tulburi, halucinante, de-
formate, ca stãrile tulburi,
noroioase ale stãrilor de nebunie”
(Ibidem, p.118).

În sprijinul “intricãrii visului cu
memoria”, Liviu Popoviciu
identificã câteva argumente: a.
conþinutul viselor este strâns
dependent de dis-poziþia
dinanintea adormirii, care
determinã apariþia unui conþinut

Dinu Gherman

Avatarurile fricii
în registrul oniric al
marturiilor de detentie

)) )))

,

plãcut sau neplãcut al visului,
corespunzãtor unei bune sau mai
proaste dis-poziþii; b. sugestiile
fãcute înainte de adormire se
regãsesc în conþinutul vi-sului; c.
experienþa vizualã din starea de
veghe, per-sonalitatea, fantezia
ºi dorinþele influenþeazã con-
þinutul visului. Cu alte cu-vinte,
visele relatate în memorialistica
de detentie ºi în interviurile de
istorie oralã spun cercetãtorului
men-talitãþilor cum era starea
psihicã ºi afectivã a deþi-nutilor
politici, cum se mani-festa frica
ºi cum reuºeau sã îºi gãseascã
modalitãþile de liniºtire.

Conþinutul oniric, deo-
sebit de criptic, poate fi cunoscut
prin medierea limbii, mai precis
prin conþinutul semantic, un
veritabil indice al activitãþii
mentale, redat de memoria
subiectului. La nivelul povestirii,
calitatea ºi ritmul naraþiunii,
tematica redãrilor onirice
(persecuþia, frica, moartea etc.)
sau codificãrile simbolice
analizabile psihanalitic ori
lingvistic, constituie tot atâtea
instrumente de identificare a
obiectivãrilor fricii. Cercetãrile
psihologice au scos în evidenþã
faptul cã percepþia visului se
desfãºoarã aproape exhaustiv ca
imagini compunând aºa numita
imagerie vizualã oniricã (Ibidem),
redatã  prin conþinutul verbal
dupã trezire. Printre modalitãþile
retorice ale redãrii visului,
Benveniste a inventariat o serie
de figuri ale “stilului” oniric, printre
care se numãrã eufemismele,
sinecdoca, metonimia, litota,
antifraza, aluziunile, preteriþia,
metafraza, eclipsa, cãrora li se
mai pot adãuga personificãrile,
hiperbolizãrile, etc.

Memorialistica de detenþie
relevã faptul cã frica ºi suferinþa
se conjugã cu speranþa
liniºtitoare a eliberãrii, fapt
prezent deopotrivã în starea de
veghe ºi, într-o formã “su-
blimatã”, în registrul oniric. Cu
alte cuvinte, în plin cadru al fricii
fizice, dihotomia spaimã-liniºte
se actualizeazã dublu, atât la
nivelul percepþiei (veghe) cât ºi
al reprezentãrii (în vis).

În timpul unei nopþi
premergãtoare anchetei, Victor
Maghear se confruntã cu
coºmaruri personificate în
fantome “care cãutau sã mã
sugrume; nu reuºeam sã-mi
continuu somnul obiºnuit, cum
aþipeam îmi apãreau acele
fantome care continuu mã
torturau ºi la fiecare apariþie mã
trezeam ºi þipam de spaimã ºi
trezeam pe ceilalþi (sublinierile
noastre) colocatari ai celulei”
(Victor Maghear, Drumul robilor,
vol I, 2006, p. 74). În aceeaºi
noapte, imageriei onirice a fricii îi
alterneazã în scurte secvenþe
vise de liniºtire, cu un conþinut
legat de natura ºi de mieluºeii
copilãriei, însã visele liniºtitoare
sunt din nou contracarate de
imagini ale fricii aparþinând
bestiariului, cu câini agresivi care
invadeazã cadrul pastoral ºi
încearcã fãrã succes sã îl sfâºie
pe deþinut. Maghear este
preocupat de interpretarea
viselor pe care le împãrtãºeºte
si celorlalþi deþinuþi, iar aceastã
preocupare este reluatã ºi
în mãrturia sa asupra spaþiului
concentraþionar. Pãrintele
Gheorghe Armancei, deþinut în
aceeaºi celulã, interpreteazã
visul cu câinii ca fiind un semn
pozitiv, prin care se reveleazã
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faptul cã subiectul visului va
scãpa uºor de suferinþã, putând
fi chiar eliberat, deoarece cei doi
câini din vis, “psihanalizaþi” ca
duºmani, nu au reuºit sã îl muºte
(Ibidem, p. 77). Împãrtãºirea ºi
interpretarea viselor de cãtre
alteritate aduce liniºte ºi
speranþã celui care a visat, cu
atât mai mult atunci când
talmaciul face parte din ierarhia
Bisericii.

Un alt vis al lui Victor Maghear,
interpretat de el însuºi, are ca
obiect neliniºtile ºi speranþele
legate de durata încarcerãrii.
Atmosfera din vis se referã la un
cadru natural, tonifiant, în care
acþiunea stã sub semnul relaxãrii
ºi al norocului, fluxul narativ
curge amplu ºi coerent, iar
deznodãmântul, completat de
interpretarea autorului, transmite
un happy end.  “În noaptea
precedentã procesului am avut
un vis deosebit; am visat cã am
plecat sã pescuiesc pe un canal,
care conducea apa la o moarã,
proprietatea lui tata socru. Am
pescuit niste peºti frumoºi, deºi
nu eram pescar amator, nici nu
mã pasiona aceastã înde-
letnicire, totuºi i-am spus soþiei
cã mã duc sã mã relaxez puþin,
sã-mi încerc norocul în aceastã
ocupaþie îndrãgitã de mulþi
oameni. Mulþumit de rezultatul pe
care l-am avut la prima încercare
de a pescui cu undiþa, mã întorc
cu un trofeu bogat ºi satisfãcut
acasã, iar când mã vãd ceilalþi ai
mei cu un coº de peºti atât de
frumoºi ºi de uniformi, încep sã-
mi aduca laude, cã sunt un om
norocos. Mama soacrã începe
sã-mi pregãteascã un peºte care
era mai frumos, dupã ce îl curãþã
de solzi ºi intestine îl taie în 6
bucãþi, ºi-l pune pentru mine
personal la prãjit, iar dupã ce se
rumeneºte frumos, pune toate
cele ºase bucãti pe farfurie ºi mã
invitã la masã. Era un deliciu ºi o
plãcere (sublinierile noastre) sã
consumi acest preparat de
peºte, dar cu toatã bunãtatea nu
am putut consuma nici patru
bucãti întregi din peºtele
preparat. În cursul zilei
urmãtoare visului le-am povestit
colegilor de celulã visul ºi le-am
spus cã voi fi condamnat la ºase

ani inchisoare, însã am sã fac mai
puþin de patru ani” (Ibidem, p. 63).

Oniricul devine un jalon
maniheist de ghidare a persoa-
nei în labirintul realitãþii trau-
matizante, iar componenta pre-
monitorie, legatã ineluctabil de
interpretarea visului, este menitã
a tempera incertitudinile legate
de viitor.

 În jurnalul scris de Elena
Spijavca timp de cinci ani în
Bãrãgan, cronica nãcãjitã a
deportãrii familiei sale, autoarea
se referã la conþinutul viselor
printr-un singur determinant:
“proaste” (Elena Spijavca, Munci
ºi zile în Bãrãgan, p. 71). Alteori,
conþinutul acestora este reþinut
într-un registru succint al
notaþiilor: “Mereu merg pe strãzi
singurã ºi mã trezesc în câmp gol
umplut cu manã! Chiar astã
noapte, mergeam în neºtire fãrã
þel ºi cu frica de-a nu fi urmãritã
de o femeie rea! (s.n.)”. Redarea
conþinutului visului este urma-
tã de o menþiune implicit inter-
pretativã care exprimã neliniºtea
legatã de viitorul familiei, reþinând
iminenþa unor întâmplãri nefaste:
“Nu ºtiu ce anunþã aceste vise!”
Chiar ºi în cazul viselor cu
conþinut liniºtitor, notate la fel de
fugar în jurnal, având ca
determinant cuvântul “frumoase”,
sfera pozitivã în care se
plaseazã conþinutul oniric se
gãseºte într-o opoziþie brutalã ºi
imediatã cu realitatea trau-
matizantã: “Avem vise destul de
frumoase, dar realitatea e foarte
crudã, cãci atunci când n-ai ce
mânca e aproape cu boala”.

Tãlmãcirea a fost modalitatea
prin care deþinutii politici au
valorificat registrul oniric  si a
devenit ea însãsi o modalitate de
liniºtire, traducând necesitatea
intrinsecã a deþinutului politic de
a investi cu sens „realitatea”
psihicã ºi de a o adecva la o
realitate în care ordinea normalã
a lucrurilor a fost suspendatã.
Povestirea ºi tãlmãcirea viselor
au îndeplinit un rol purificator ºi
au fost elemente de solidaritate
în suferinþã, precum ºi un refugiu
din spaþiul concentraþionar.

Unul din visele deþinuþilor
politici, relatat de Iosif „Sicã”
Haiduc, a devenit ocazie de

liniºtire colectivã ºi de speranþã,
mai ales cã interpretarea
tãlmaciului, aceea cã deþinutul
care a visat va fi liber în trei zile,
se împlineºte. Anamneza oniricã
se desfãºoarã în cadrul unei
tonice povestiri în povestire, în
care persoana intervievatã îºi
aminteºte la persoana întâi visul
povestit în închisoare de un alt
deþinut politic. “Visul, cum mi-a
povestit el ... No, stãteam întins,
aºa, am adormit ºi am visat cã
pluteam deasupra unei biserici de
mânã cu îngeri. Unul mã þinea de
o mânã ºi unul de alta. Dar îmi
era fricã sã nu cad. ªi o fãcut
cercul ãla deasupra bisericii cu
mine ºi dupã aia am ajuns tot
dedesubt, în pat” (Iosif “Sicã”
Haiduc, intervievat de Dinu
Gherman).

ªi Lucreþia Jurj îºi aminteºte
un vis în centrul cãruia se aflã
imageria vizualã religioasã.
Conþinutul oniric este dezvoltat
de profunda educaþie religioasã
a deþinutei ºi îi aduce acesteia
liniºtea ºi determinarea de a lupta
cu TBC-ul în timpul internãrii sale
la închisoarea Vãcãreºti: “Pã
mine m-a ajutat foarte mult un vis.
Io tãt timpu’ m-am rugat, cã la noi
în casã credinþa o fost foarte
importantã. Cam la o lunã dupã
ce am ajuns la Vãcãreºti, într-o
noapte am visat cu Maica Sfântã
ºi cu Isus, erau aºa în formã de
icoane. Cum aveam patu’ pã colþ,
Isus era la capu’ meu ºi Maica
Sfântã era în lateral. ªi atunci
când m-am trezit am ºtiut cã io
nu mor. Aºa curaj mi-o dat visu’
ãsta…” (Cornel Jurju, Cosmin
Budeancã, “Suferinþa nu se dã la
fraþi…”. Mãrturia Lucreþiei Jurj
despre rezistenþa anticomunistã
din Apuseni, pp. 227-228)

Visele cu conþinut religios
relatate de Iosif Haiduc ºi
Lucreþia Jurj redau indirect viziuni
ale unor fiinþe extramundane, într-
un caz îngeri, iar în celãlalt însãºi
hierofania lui Isus si a Maicii
Sfinte, sub formã iconicã, ceea
ce reprezintã intervenþia
salvatoare a divinitãþii. Spaima,
dar ºi eliberarea din teritoriul ei,
sunt etape prezente în viziunile
religioase din registrul oniric.
(Doru Radosav, Sentimentul
religios la români, p. 315)
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Ocurenþele onirice ale fricii
în afara sistemului pe-
nitenciar

Coºmarul, ca experienþã
oniricã post-concentraþionarã, se
leagã indisolubil de experienþa
traumaticã a fostului deþinut
politic, ca  manifestare recurentã
a fricii ºi durerii experimentate în
spaþiul concentraþionar. Memoria
redã în registrul oniric
experienþele cele mai marcante
ale suferinþei din spaþiul
concentraþionar, astfel încât
coºmarurile cu conþinut
rememorativ ale detenþiei au ca
obiect determinant arestãrile,
ancheta sau traumele suferite în
timpul unor momente extreme de
manifestare a terorii de cãtre
aparatul de represiune, cum ar fi,
bunãoara, reeducarea de la
Piteºti. În cazul deþinutilor care
au trecut prin procesele de
reeducare de la Piteºti, intervine
chiar dificultatea de a discerne
între coºmaresc ca plan al
realitãþii ºi realitatea însãºi (Aurel
Viºovan, Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai
pãrãsit?, p. 73).

Sicã Haiduc trãieºte ºi în
prezent  sincopele  somnului
agitat ºi ale emoþiilor negative din
închisoare. La cea mai micã
miºcare, fostul deþinut politic se
trezeºte ºi încearcã sã determi-
ne natura zgomotului. “Cum sã ai
somnu’ liniºtit? O intrat în sângele
omului, fãrã sã vrea. Imediat, la
orice zgomot, tresãreai. ªi
acuma, eu, domnule, dacã eu
dorm, dumitale deschizi uºa aia,
eu imediat întreb: care-i acolo?”

ªi Bucur Braºoveanu
retrãieºte în cadrul deselor sale
coºmaruri, printr-un fel de
cenestezie retrospectivã,
suferinþele prin care a trecut în
cadrul anchetelor: “Chiar ºi azi,
la 54 de ani de la anchetele
turbate din 1948 de la
Securitatea din Rahova,
Bucureºti, unde, timp de 186 de
zile, 186 de nopti am fost torturat
în mod sãlbatic, nopþile mele sunt
nopþi de coºmar… rar noapte  sã
nu mã visez arestat, torturat,
omorât… durerea oaselor
zdrobite, durerea tãlpilor
discarnate ºi a unghiilor zmulse

atunci, acolo, mã vor însoþi pânã
în mormânt!” (Bucur Braºoveanu
apud Alexandru Mihalcea, O
viaþã sub semnul Crucii, în
Memoria, 50, p. 78)

ªtefan Domocoº a avut dupã
eliberare numeroase coºmaruri
despre reeducarea prin care a
trecut la Gherla. Deºi imediat
dupã întoarcere „frica era
extraordinar de mare”, fiind
generatã de ameninþarea unei
posibile reîncarcerãri, pe parcurs
aceasta s-a mai diminuat.
Intervievatul a mãrturisit însã cã
nu existã nici o zi în care sã nu îl
tulbure amintirea reeducãrii ºi
visele care îi readuc în memorie
„momentele de groazã”. „Eram
ca un nebun tot timpul. Îmi era
fricã ºi de umbra mea. Aveam o
stare de nervi extraordinarã, de
surescitare de asta puternicã. ªi
acuma am rãmas foarte nervos
din cauza asta. Eu iau
medicamente. ªi acum, înainte
de a veni dumneavoastrã am luat
un Distonocalm ºi zilnic iau
medicamente din astea. De
multe ori, pur ºi simplu nu mã
recunosc. ªi io-s vinovat pentru
asta?” (ªtefan Domocoº,
intervievat de Dinu Gherman)

Ion ªtefan mãrturiseºte cã
arestãrile îi reveneau obsesiv
sub formã de vise (“îmi visam
mereu arestãrile”), în plus,
neliniºtile zilnice cu privire la
posibilitatea exmatriculãrii din
cauza condamnãrilor politice
þinute sub tãcere, au vivificat o
spaimã nocturnã permanentã:
“Acum s-a adãugat ºi coºmarul
exmatriculãrii din liceul din
Roºiorii de Vede, din care mã
trezeam aproape în fiecare
noapte îngrozit! Am trãit acest
coºmar noapte de noapte, pânã
în decembrie 1989, când am
crezut cã am scãpat de calvarul
comunist”. (Ion ªtefan,
Închisoarea de afarã, în Memoria,
58-59, p. 108)

Coºmarurile ºi visele generate
de mecanismele psihice ale fricii
apar în memoria colectivã de
multe ori în contexte difuze,
contagioase, la graniþa dintre
realitate ºi imaginaþie (Cornel
Jurju, Cosmin Budeancã, op. cit.,
pp. 49-50). Ana Neag relateazã
despre întâlnirea cu Teodor

ªuºman, conducãtorul unui grup
de partizani din Munþii Apuseni,
în clipele premergãtoare unei
salvatoare sinucideri, preferabilã
arestãrii de cãtre Securitate, în
termenii unei interferenþe
premonitorii între registrul oniric
ºi cel ontologic. Nu în ultimul
rând, ambiguitatea sensului
marturiei este amplificatã ºi de
desfãºurarea intempestivã ºi
prevestitoare a naturii. “O fost un
control noaptea. Sã apucase
ãºtia din sat sã controleze pã la
case sã vadã dacã nu cumva i-
or prinde. Fusã o furtunã, o neauã
mare ºi m-am visat cã mã duc la
poiatã, la vitele noastre ºi-l vãd
acolo pe ªuºman, stând, þânând
de poartã. ªi zâc: Da’ de ce stai
acoale? M-o pedepsit ãºtia,
zâce. O zâs în vis. Io, când mã
scol, mã ºi duc [sã vãd dacã]
visu’ meu spune drept…
[ªuºman -  n.n.] era în pod. Sta
în gura podului, aplecat, ºi sã
uita. O început sã plângã ºi zâce:
Nu te teme dragã. Amu nu pre
pot cã îi bai… Io zâc: Ce-o sã
faci? Am venit sã mã puºc. […]
Du-te unde þi-o ajuta D-zeu! Da`
unde sã mã duc…? M-aº duce
la gardu’ meu, da’ mã tem cã mã
prind. Du-te unde-þi ajutã D-zeu,
da’ te du. Sã mã bag sub fân?
Ba nu, io zâc, ca or þâpa tot fânu’
din pod sã te afle. (sublinieri în
text) Stete noaptea, stete zua.
[…] O zâs cã nu mai are cum sã
trãiascã. I-o fost spãrietã
Securitatea” (Ibidem).

Activitatea oniricã redatã în
memorialistica de detenþie oferã
în sine o importantã mãrturie
despre prezenþa fizicã ºi psihicã
a fricii, condensatã de memoria
individualã la frontiera stãrii de
veghe cu visul. Alãturi de
experienþa “diurnã” a suferinþei,
experienþa oniricã reconstituie la
nivelul “esenþial” al procesãrii
psihice, îndurarea ºi contagiunea
fricii dincolo de cadrele spaþio-
temporale ale detenþiei.

ª
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ªtefan Bolea

rumoare

nu mi-e teamã de iad, ci de purgatoriu
am supravieþuit cu brio infernului
aveam facþiunea mea chiar
ne spuneam însângeraþii
pentru cã aveam ochii crãpaþi de nesomn
ºi irisul roºiatec

trebuie sã fii mereu atent în infern te poþi pierde la
fiecare vamã

un ascet îºi poate produce iadul
pentru a-ºi testa caracterul
n-am avut aceastã curiozitate
am fost zvârlit în iad
la fel cum depui vita  la abator

au încercat sã mã stranguleze
sã-mi punã botniþã
sã mã axfisieze
a fost un nimerit antrenament

a urmat deºertul – un alt eu, mic ºi scârbavnic

mi-a luat tãria ºi glasul
fãrâmiþat, am preluat fizionomia ºobolanului
ferindu-mã de freamãtul vieþii
ascuzându-mã în canale
m-am hrãnit cu spectre ºi mizerii

a fost mai greu sã sar la beregata lui sã-mi înving
greaþa de a lupta cu un vrãjmaº atât de jegos ºi
fãþarnic dar l-am biruit la echinox,
ºi am ieºit din pustiu, încãrcat de dispreþ, furie ºi
                                                                     luminã
acea strãlucire pe care doar dominarea
                        tenebrelor þi-o proiecteazã pe chip

am cartografiat putreziciunea ºi înþepenirea
dincolo de oglinzile sparte

stau îngerii de gardã la porþile sinelui
o altã scarã? prãpãstii noi?
îmi calc pe amorþealã
ºi m-arunc în vâltoare
n-am sã mã opresc
pânã nu-mi intrã tancurile în shambala
ºi-mi aprind trabucul pe acoperiºul lumii
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Au trecut puþin peste doi ani de
la stingerea din viaþã a criticului,
istoricului literar, eseistului Lucian
Raicu (12 mai 1934-23 noiembrie
2006) ºi Editura Hasefer publicã un
volum cu titlul Dincolo de literaturã,
o antologie îngrijitã de Carmen
Muºat, scriitoare, jurnalistã
(conduce revista Observator
Cultural). În general publicaþiile din
România  nu l-au rãsfãþat pe acest
valoros om de culturã, plecat în exil
în 1986, cu soþia sa, Sonia Larian
(Loewenstein). Este frate cu
scriitorul  de limbã românã, Virgil
Duda aflat în Israel. Norman
Manea, prietenul sãu, elogia
talentul lui Raicu de a lansa tinere
talente, generozitatea sa, gustul ºi
pasiunea pentru literatura bunã. În
1967, avea sã primeascã Premiul
Uniunii Scriitorilor pentru studiul
Liviu Rebreanu. Anul acesta ar fi
împlinit 75 de ani, bibliografia sa
este destul de voluminoasã -
Structuri literare (1973), Gogol sau
fantasticul banalitãþii (1974), Critica-
formã de viaþã (1976), despre
Labiº, despre „practica scrisului”,
apoi Printre contemporani, Calea
de acces, º.a., iar dupã stabilirea
la Paris (de unde ºi acum „trimite”
scrisori publicate postum la
România literarã) a mai publicat
Journal en miettes cu Eugène
Ionesco (1993), Scene, reflecþii,
fragmente (1994). În 2004, i-a
apãrut la Polirom cartea Calea de
acces, care a avut un ecou
binemeritat, în presã. Scrisul lui
Raicu „nu este pentru minþi leneºe”,
scria un comentator. Eugen
Ionescu îl aprecia la modul
superlativ, drept primul critic al
generaþiei sale. Despre el au scris
confraþi din diverse generaþii, ceea
ce denotã afinitatea pe care a ºtiut
s-o trezeascã, valoarea perenã a
scrierilor sale – Daniel Cristea-
Enache, Alex Stefãnescu, Nicolae
Manolescu, Matei Cãlinescu,
Gabriela Melinescu, Ileana
Mãlãncioiu, Gabriel Dimisianu º.a.
Am fãcut aceastã digresiune

bibliograficã  pentru cã Lucian
Raicu nu este bine cunoscut la noi,
cum ar merita. “Scrisorile de la
Paris” sunt niºte bijuterii, numai ele
i-ar putea asigura lui Raicu un loc
de seamã în galeria gânditorilor
români. El nu atacã frontal pe
nimeni, atacã false principii ºi
dogme, metehne omeneºti, literare.
Viaþa Româneascã i-a publicat timp
de mai mulþi ani Jurnalul în fãrâme
cu Eugen Ionescu ºi Scene,
reflecþii, fragmente, o desfãtare
pentru cititor ºi o înnobilare a
revistei.

Volumul de faþã cuprinde un
Argument semnat de Carmen
Muºat ºi patru studii ale lui Lucian
Raicu – Dincolo de literaturã (din
Structuri literare – 1973), Critica –
formã de viaþã – 1976, Reflecþii
asupra practicii  scrisului –1978  ºi
Scene din romanul literaturii  –
1985, toate completate cu
comentarii ale îngrijitorului ediþiei.

„Adevãrata literaturã totdeauna
tinde sã fie mai mult decât
literaturã”. Dacã am adãuga ºi
faptul cã literatura este ceva mai
mult decât viaþa, atunci afirmaþia lui
Raicu este chiar ºocantã. Citatul
este din prima carte publicatã de
critic. „Critica nu are trecut, nu are
viitor, nici nostalgii, nici speranþe, ea
nu lasã umbre, ea nu spune
altceva decât spune”, scrie cu
oarecare sarcasm ºi scepticism,
adãugând – „Critica dispare
fulgerãtor de o eroicã obosealã”.
Criticii ar trebui  sã reflecteze
asupra posibilei ingratitudini a
soartei, deºi unii se considerã deja
demiurgi, creatori de... scriitori, sau
demolatori imbatabili. ªi totuºi –
„Obiectivitatea în criticã înseamnã
putere de a trãi... Obiectivitatea
reprezintã o acceptare cordialã a
diversitãþ i i ” .  Se emite aici  o
normã de lucru pentru orice critic
care se ia în serios, dar, ca ºi în
alte discipline,  mulþi îºi dau cu
pãrerea, puþini îºi fac datoria
înaltului profesionalism. Critica –
formã de viaþã (Editura Cartea

Româneascã”-1976) este un
credo demn de urmat. Raicu
dezvãluie labirintul relaþiilor critic –
autor de literaturã, complexitatea
acceptãrii reciproce,  o chemare la
un fair-play  obligatoriu pentru
normalitatea vieþii literare. În studiul
Practica scrisului ºi experienþa
lecturii (Ed. CR – 1978) este citat
Blaga cu versurile – „Sapã, frate,
sapã, sapã/ pânã când vei da de
apã/...zodii sunt ºi jos, sub þarã/ fã-
le numai  sã rãsarã/ sapã numai,
sapã, sapã/ pânã dai de stele-n
apã”. Îndemnul poetului se
adreseazã  aici, în egalã mãsurã ºi
criticului  ºi lectorului fãrã veleitãþi
de critic. În demersurile sale, Raicu
recurge la exemple ilustre – André
Gide, Rebreanu, alte numeroase
nume de moderni ºi de clasici. O
vastã culturã îi asigurã criticului
fundamentul unor judecãþi de
valoare. El este un bun discipol al
lui Tudor Vianu, fãrã a-ºi face un
titlu de glorie din aceastã
descendenþã.  Arderea cãrþilor lui
Thomas Mann  în Germania
nazistã, ale lui Sadoveanu, în
România, de cãtre  legionari, este
explicatã prin furia cu care
analfabeþii distrug frumosul, aºa
cum barbarii, cândva, distrugeau
Roma. Agresivitatea nu are un
numai un substrat politic sau rasial,
ea izvoreºte din ignoranþã ºi
insatisfacþie oarbã. Din ultimul
studiu citãm – „Literatura se
învecineazã la un capãt  cu
banalitatea ºi la celãlalt cu
artificialitatea” ...perfect adevãrat,
sunt cele douã mari riscuri ale
meseriei de scriitor. Iar  despre
criticã  – „Dragoste cu sila ºi criticã,
tot cu sila, nu merg”. Lucian Raicu
a fost un mare critic, iar
înþelepciunea sa, în alte vremuri
l-ar fi condus pe treptele marilor
moraliºti, în sensul profetic.
Mulþumim doamnei Muºat ºi Editurii
Hasefer pentru aceastã valorificare
ºi aºteptãm celelate scrieri lãsate
de bunul ºi pasionatul lector  sã
aparã în aceeaºi  formã elevatã.

Lucian Raicu în re-actualitate
Boris Marian
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Ioan Muºlea

Text.110

Abia într-un târziu am înþeles, rãsuflând uºurat.
Alcãtuite din pietre’ncheiate, ne’mprejmuiau firide
Oarbe, o gurã de umbrã, arcade pustii
ªi nici intrarea, nici rostul
nu le ºtiam.

Toate, simþeam, erau însã nume
Chipuri ori felurite înfãþiºãri
Ale iluziei, ale memoriei
Mereu aducând
Vorba despre cum
Sã fixezi o absenþã

Text. 10

Ne mint iscoadele,
Cu toþii mint în preajmã
ªi totuºi ºtim; de bunã seamã,
Am aflat: e altceva bunãvestirea,
Cu totul altceva; aduceþi torþele, dar!
Veniþi ca sã-L vedeþi,
In carne strãluminând
In adânc
De când un giuvaer ca de scrum
Impudic
Stã deschis
Nepereche

Text 13

De-acuma vãd ºi cred:
E mult strãlimpede
Totul, în jur, e neînstare,
Nepereche ori neasemenea ...

De când, în preajmã, fãrã tãgadã,
Fãrã înconjur, am putut desluºi,
Cuprinde am ºtiut, Slinos ºi umed, ºi lunecos,
în preajmã, ºtiut,
Scâncetul haitei
Neînstare, nepereche,
Solzos, e mult strãlimpede,
Jilav, Realul a toate,
Umed,
Mucedul strãveziu

Text.14

Un înþeles stã’n toate încât,
Venind de cãtre umbrã,
sã aflu nu-i chip
ªi nu pricep de care
Dincolo

mereu mã’mpiedec
ºi mã tot clatin, încerc ºi mã zbat
sã aflu de caut smintit un înþeles atoate
ori stau ºi mã’ntreb, aproape orb, încerc
sã pricep: de care (din ele) sau ce altceva în cale
Opac?, se puse împotrivã, aproape de tot,
Bîjbîi în cãtre Ambrã când umblu, alt înþeles
Anume sã aflu ºi larve’n loc de rodie, în
Loc de fruct, egal – în jurul sâmburelui –
La fel îmbrãcându-l, ghem!, îl acopãr ºi
Vai!, colcãie viermii
Spornic lucrând într’ascuns
Iatã ce mi se-aratã mereu
o clipã doar, într-o monotonie bolnavã,
Repetitivã ...
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Dacã am citit Maestrul ºi
Margarita de câteva zeci de ori
(fiindcã sunt o bulgakovianã pe
viaþã ºi pe moarte), romanul
Pãmântul de sub tãlpile ei1, cu
adevãrat capodopera lui Salman
Rushdie, în opinia mea, l-am citit
doar de douã ori. Mãrturisesc cã
m-am pregãtit pentru aceastã a
doua lecturã ca pentru o stazã
de drog ºi extaz. Cã am dorit sã
mã acopãr în ºi sã-mi fac cuib
din acest roman, o varã întreagã.
Sã nu mai dorm, sã nu mai
mãnânc, sã nu mai ies din casã,
doar sã citesc ºi sã citesc. Cu
creionul în mânã. Întrucât
romanul acesta s-a dovedit a fi
aproape un soi de carte de
înþelepciune, din care înveþi o
grãmadã de lucruri, de la cum sã
scrii la cum sã nu scrii. Înveþi ºi
cum sã gãseºti tãria creatoare
dinãuntru ºi dinafarã ºi mai ales
cum sã o pãstrezi. Înveþi ºi cât
de amarnicã ºi tãioasã ºi
pãienjenoasã este dragostea.
Am migãlit în minte ceasuri în ºir
la frazele lui Rushdie, le-am
rãsucit, le-am chiar rescris,
mângâiat ºi, nu în ultimul rând,
am vorbit cu ele.

Pãmântul de sub tãlpile ei
începe cu un coºmar al Vinei
Apsara, un coºmar arhetipal, aº
zice: femeia maturã, dupã o
partidã sexualã sãlbaticã cu un
tânãr amorez, viseazã cã îi este
tãiatã beregata într-un sacrificiu
aztec al cãrui patron este ºarpele
Quetzalcoatl. Coºmarul ei este,
fireºte, unul iniþiatic ºi simbolic:
întrucât viaþa Vinei aratã precum
coºmarul ei devorator. Vina este
chiar viaþa (în forma ei brutalã ºi
asprã, crudã): a devorat ºi va fi
devoratã, va pieri. Martorul
imediat ºi naratorul ei longeviv
este Umeed Merchant,
îndrãgostitul loial, fotograful, cel
care îi recomandã cititorului
prima imagine numinoasã a Vinei:
ea este însuºi arhetipul zeiþei
rock la jumãtatea drumului spre
dezolare ºi ruinã. La 44 de ani,
Vina este solitarã ºi lunarã: s-a
desprins de Ormus Cama, iubitul
ei fatal, Orfeul solar-întunecat
care a aºteptat-o toatã viaþa.
Vag, se înþelege deja cã Vina nu
este doar Euridice, ci ºi Orfeu,

Maharajahul
Rushdie

Ruxandra Cesereanu

de aici bãtãlia ºi rivalitatea
creatoare, eroticã ºi voliþionalã
între cei doi iubiþi. Dionisiaca Vina
înstrãinatã de dionisiacul solar
Ormus, deºi sunt unul ºi acelaºi,
singuri nefiind întregi niciunul, nici
celãlalt. Pe deget, ea poartã
piatra lunii, piatra aleºilor orfeici
ºi a cuplului alcãtuit cu Ormus
(piatra gãsirii lor, atunci când
unul e mort sau dispãrut).

Coºmarul Vinei începe sã se
materializeze atunci când se
declanºeazã cutremurul pre-
simþit de animale ºi pãsãri: iar
cititorul intuieºte cã imaginea
beregatei tãiate din coºmar
camufleazã scena viitoare a
femeii pierind în hãurile ºi
crãpãturile din pãmânt lãsate de
cutremur. Este Vina Apsara o
Euridice sau este chiar Euridice?
Cutremurul se declanºeazã
atunci când ea cântã (pe o
plantaþie) Trionfi Amore de Gluck
(tema este chiar aceea a cuplului
Euridice-Orfeu). Dragostea bate
moartea, argotic spus. Rushdie
(ºi Umeed) interpreteazã aºa:
Inima chinuitã nu numai cã-ºi
gãseºte fericirea, dar devine

fericirea. M-am tot gândit la fraza
aceasta. Chinul, chiar el, conþine
fericirea, acea fericire ulterioarã
pe care o pregãteºte. Fericirea
este deja conþinutã în durere, dar
durerea nu ºtie încã. Sau
fericirea nu ºtie cã este conþinutã
în durere, fiindcã este adormitã
ºi vagã încã: fericirea nu are
conºtiinþã de sine. Doar durerea
are conºtiinþã de sine. Umeed se
simte obligat, în acest moment al
definirii infernului (în care se va
sãlãºlui Euridice) sã defineascã
dragostea, tocmai fiindcã
definiþia lui este diferitã de cea a
lui Ormus. Pentru Ormus,
dragostea înseamnã viaþã ºi
moarte, este fatalã ºi are sens de
destin. Pentru Umeed, dragostea
este o artã a progresiei sau
regresiei, cu dialectica ei de
apropiere-retragere-revenire,
plus ingrediente psihologice de
tipul înseninãrii neliniºtilor sau
prilejuirea pseudo-rupturilor de
cuplu.

Umeed este alintat ºi poreclit
ca fiind Rai (mic rajah, prinþiºor),
acest alt nume fiindu-i dat în
copilãrie de cãtre Vina. Dar Rai
înseamnã dorinþã ºi voinþã (ceea
ce eºti ºi ceea ce râvneºti sã fii).
Plus nãdejde (cuvânt feminin).
Pe nesimþite, legãtura esenþialã
dintre Vina ºi Ormus se
dovedeºte a fi muzica. De ce?
Umeed explicã: Poate cã am
învãþat de la pãsãri. Sau poate
cã nu. Poate cã suntem doar
creaturi în cãutarea exaltãrii. De
ce exaltarea sã fie legatã de
muzicã? Richard Wagner ar fi
flatat de interpretarea lui
Rushdie. Exaltarea înseamnã, în
acest caz, pasiune, desãvârºire
ºi mister. Umeed explicã în
continuare – Existã cinci mistere
care deþin cheia nevãzutului:
actul iubirii, naºterea unui copil,
contemplarea marii arte,
prezenþa morþii ºi a dezastrului ºi
ascultarea vocii umane înãlþate
în cântec. ªtiu cã lucrurile stau
astfel, chiar dacã al doilea mister
îmi este necunoscut. Dar poate
cã celelalte patru, pe care le
cunosc întrucâtva, com-
penseazã absenþa celui de-al
doilea. Actul iubirii ºi prezenþa
morþii sunt, însã, cele dominante.
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De-abia apoi arta ºi vocea
umanã.

Cântãreþã genialã, Vina este
catalogatã de Umeed a fi Madonã
a stadioanelor, Madona arenelor:
fiind aºa ceva, Vina are dreptul
existenþial ºi artistic de a prilejui
crearea unui nou cuvânt –
upsarian, upsarianã. Nu este
limpede ce înseamnã. Abisal,
sãlbatic, inefabil? Pânã la capãt?
Infernul pentru Euridice ºi Orfeu
poate fi simulat ºi nu doar mimat,
ci chiar vivificat, printr-o lume
subteranã a cernelii, prin infernul
limbajului. Este aceastã carte
aºa ceva? Este Pãmântul de sub
tãlpile ei povestea unui infern în
care Euridice ºi Orfeu se cautã
ºi se salveazã unul pe celãlalt?

Rushdie ºi personajul sãu
Umeed nu sunt nici ignoranþi, nici
orbi: personajul-cheie din mitul lui
Orfeu ºi Euridice ar putea fi
Aristeu – crescãtorul de albine
care intenþioneazã sã o seducã
ºi agreseze pe Euridice ºi care,
dupã accidentul eroinei, comite
un sacrificiu ritualic. Primul
capitol este încheiat prin
afirmarea trioului Ormus, Vina,
Umeed sau dragoste, muzicã,
moarte. Nici unul nu este doar
una sau alta, toþi trei sunt ºi una,
ºi alta, din fiecare câte puþin. Aici
e miza lui Salman Rushdie ºi al
celui mai teribil roman dionisiac
de la sfârºitul secolului XX: mitul
poveºtii de dragoste dintre Orfeu
ºi Euridice este povestea unui
ménage à trois, nicidecum
povestea unui cuplu perfect.
Întotdeauna existã un al treilea
(indiferent cã acest al treilea este
bãrbat sau femeie).

Ormus se naºte sub semnul
morþii: fratele lui geamãn,
Gayomart, moare, Ormus
trãieºte – se înþelege cã toatã
viaþa Ormus va fi ºi Gayomart,
va fi ºi celãlalt, fetusul mort. Îl va
conþine pe cel mort. Tatãl lui
Ormus, Darius Xerxes Cama,
megaloman cu vocaþie
mitologicã, obiºnuia sã îºi
numeascã fiii gemeni dupã o
logicã simbolicã: unul era
pãmântesc, celãlalt, divin. În
cazul de faþã, mortul Gayomart

e proiectat a fi copilul pãmântesc,
Ormus rãmânând sã fie copilul
divin, cu pedigree nemuritor, dupã
cum precizeazã Rushdie. De
aceea, numele sãu trebuie sã fie
de zeu: Ormus este o latinizare a
lui Hormuz ºi Ormazd ºi Ahura
Mazda (indicaþiile onomastice sunt
fãrã cusur). Soarele ºi lumina care
ucide infernul, cel salvat din iad,
chiar dacã demoni autohtoni ar mai
putea încerca sã rãpeascã în
sublume pruncul nãscut cu nume
de zeu. Deºi e viu, Ormus e
crezut a fi mort: zãrit în incubatorul
sãu de prunc subdimensionat, el
seamãnã cu Albã ca Zãpada în
coºciugul ei de sticlã. Percepþia
aceasta este consideratã a fi de
ursitoare rea, drept care pruncul va
purta în spinare un blestem
nenumit, ca ºi cum ar fi fost
purtãtorul unei boli. Fiindcã el este
purtãtorul unei boli, dar al uneia
artistice ºi mântuitoare: el este deja
un cântãtor din degete, în incubator
se aflã chiar Orfeu, un Orfeu din
neamul parºilor. În paralel cu
naºterea mortului Gayomart ºi a
viului Ormus, un alt frate-copil,
accidentat de tatãl Darius Xerxes
Cama, se sigileazã în muþenie.
Pentru a se pedepsi pe sine ºi a
prezerva tãcerea ca pe un ritual,
tatãl Cama alungã muzica din
casã, muzica vãzutã ca virus,
molimã, infecþie. Dar pruncul
Ormus este, repet, un cântãtor din
degete. Datoritã naºterii sale sub
ursitã rea, pruncul va fi crescut de
servitori. Existã, însã, fãpturi care
nu aparþin vreunei lumi, fãpturi-
cometã, explicã Rushdie. Reacþia
antimuzicalã a tatãlui va fi
contracaratã de muzica divinã a
fiului, cândva.

O altã speculaþie a numelui lui
Ormus Cama va fi fãcutã în
tinereþea acestuia (când Ormus se
îndrãgoºteºte de Vina) de cãtre
Ameer, mama lui Umeed. Spirit
ludic ºi inventiv lingvistic, un
specimen tolkien indian prin
adopþie, Ameer îl înrudeºte pe
Ormus Cama cu Vasco da Gama
(cãutãtorul a noi continente), apoi
din Gama face Gana (cântec) ºi
ajunge la Kama (zeul dragostei).

În ciuda agresiunii antimuzicale
paterne, pruncul izolat este dotat
sonor în chip supraomenesc:

degetele sale de la mâini ating
coarde invizibile, iar cele de la
picioare au calitãþi percuþioniste;
gângurelile sunt, ºi ele,
performante. Nimeni nu îl aude,
însã, decât fratele sãu Cyrus,
agasat de însãºi viaþa de nou-
nãscut a lui Ormus, proiectat ca
þap ispãºitor pentru toate
neajunsurile familiei. Într-o noapte,
pe când pruncul orfeic cânta în
somn (ºi nu oricum, ci frenetic, cu
bucurie de viaþã, vrãjind pãsãrile),
Cyrus decide sã îl suprime:
fratricidul este împiedicat de doica
vrãjitã ea însãºi de cântecul
neobiºnuit al copilului. Dupã
aceastã trecere razantã pe lângã
moarte, Ormus nu va mai cânta
vreme de paisprezece ani, pânã
când o va întâlni pe Vina Apsara.

De ce Ormus este Orfeu încã
de la început? Pentru cã el este,
vrând-nevrând ºi fratele sãu mort
(pãmântescul Gayomart), fratele-
umbrã; pentru cã el este bântuitul.
ªi tocmai din aceastã bântuire se
va naºte sonoritatea lui abisalã:
nefiind iubit în familie, ci repudiat ori
chiar urât, Ormus va fi o fãpturã
liberã. Rushdie comenteazã aici
diferenþa dintre ceea ce doreºte
orice fãpturã umanã (dragostea) ºi
libertate. Dar ceea ce dorim noi
este dragostea, nu libertatea. Care
om e mai nefericit? Cel iubit, cãruia
i s-a împlinit dorinþa inimii, dar se
teme întruna cã o sã-ºi piardã
visul, sau omul liber, cãruia i s-a
acordat o libertate pe care nu o
cãutase, ºi care se simte gol ºi
singur printre oºtile de captivi de
pe pãmânt? Amândouã nu sunt
posibile: cel iubit ºi care iubeºte
este plin (oare poþi sã fii plin ºi
numai iubind, fãrã sã fii iubit?), dar
nu este neapãrat liber; cel liber este
gol ºi singur, fãrã sã fie iubit. Ameer,
mama lui Umeed, este cea care
intuieºte condiþia de bântuit a lui
Ormus: acesta este, devine,
nãscut fiind în umbra fratelui sãu
mort, o fãpturã psihopompã, care
circulã între lumi, se scoboarã în
lumea morþilor, în stãri de
transparenþã a nevãzutului,
cãutându-l pe Gayomart. ªi, oare,
nu cumva chiar Gayomart va fi cel
care îl va inspira sonor pe fratele
sãu Orfeu-Ormus? Rushdie
combinã, însã, în chip sofisticat,
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mitologia orfeicã cu povestea
gemenilor Castor ºi Pollux. Dupã
moartea lui Castor cel pãmântesc,
Pollux cel nepãmântesc a locuit, o
vreme, cu fratele sãu într-un infern
special, îmblânzit. În mod identic,
zeii i-au îngãduit lui Castor, la
rându-i, sã petreacã timpi alãturi de
fratele sãu viu, la suprafaþa
pãmântului. O mitologie modernã
ºi mai vie se adaugã acestei
poveºti clasice, în ºirul simbolic
gândit de Rushdie: Ormus este o
fãpturã secondatã de umbre de
sine, de ceilalþi (care sunt tot el),
de alteri, iar acest lucru aduce
aminte de Peter Pan, cu care ar
putea fi înrudit. Atâta vreme cât
este încã o umbrã, Gayomart e viu:
dar este viu pentru cã Ormus se
coboarã dupã el ca sã îl menþinã
viu. Se mai poate adãuga aici,
premonitoriu, o nuanþã pe care
Rushdie a intuit-o ºi care se
potriveºte perfect: povestea Korei-
Persefona, cea care trãieºte o
vreme în Hades ºi altã vreme la
suprafaþa pãmântului. Asemenea
ei va fi ºi Ormus; ºi tot asemenea
ei va fi ºi Vina Apsara. Euridice ºi
Kore-Persefona ºi Orfeu, toþi
laolaltã. Dar unde este Aristeu?
Aristeu este Umeed (sau Rai).

Orfismul cuplului Ormus-Vina
este despicat astfel: cei doi iubiþi
depãºesc graniþele, trec dincolo de
frontiere, cu riscul de a fi devastaþi
ºi de a pieri. Existã o dialecticã
între Acasã ºi Departe, explicã
Rushdie, dialecticã încãlcatã de
cei doi. Cântecul lor esenþial
despre frontiere depãºite (sau
depãºibile) vorbeºte de la sine. La
graniþa epidermei nu existã câini
de strajã. La graniþa epidermei,
unde totul e doar vrajã. Unde
sfârºesc eu ºi începi tu. (...) Lasã
orice speranþã ºi pãtrunde. Sufletul
mi-l nimiceºte. La graniþa epidermei
nimeni nu strãjuieºte. Oare chiar
nimeni nu vegheazã la graniþa
epidermei? Cântecul continuã
astfel: La graniþa epidermei
strãjuiesc câinii nebuni. Câinii care
te sfâºie dacã nu ºtii sã-i îmbuni.
Unde pielea ºi menirea nu-þi poþi
lepãda. Tu nu poþi ieºi, eu nu pot
intra. De cum ai început, ai ºi
sfârºit. Sau sufletul þi-e nimicit. La
graniþa epidermei drumul e strãjuit.
Cititorul sã nu se lase înºelat,

fiindcã eu nu m-am lãsat înºelatã.
Salman Rushdie nu vorbeºte aici
despre piei ºi trupuri (ele sunt doar
pretext ºi amãgire), ci despre
întoarcerea sufletelor dintre cei
morþi. La graniþa epidermei
strãjuiesc câinii nebuni, cam aºa
aratã infernul. Cerberii clasici nu
sunt nebuni, dar cei moderni sunt.

Spre deosebire de Ormus ºi
Vina (amândoi sonori pânã la
strãlucire), Umeed este afon,
împreunã cu toatã familia sa: adorã
muzica, dar nu este apt sã o cânte.
Latura artisticã nu-i lipseºte, totuºi:
e o coþofanã lingvisticã, asemenea
mamei sale Ameer, adicã un soi
de poet jucãuº ºi ironic. În plus,
locuieºte în Vila Thracia, situatã pe
principala ºi eleganta promenadã
a metropolei cosmice care este
Bombay. Sugestia este explicitã:
Umeed nu este Orfeu, dar are ceva
din Orfeu, un grãunte, o parantezã,
o sintagmã. Umeed este un Orfeu
neterminat, larvar: aºa se explicã
viitorul ménage à trois pe care îl
va alcãtui alãturi de Ormus ºi Vina.
În ei toþi bântuie elementele
primordiale. Pãrinþii lui Umeed sunt
niºte zeitãþi trace, apollinice, aºa
le percepe copilul Umeed. Dar
apollinicul lor va fi destrãmat de
dionisismul fãpturilor stihiale.

Vina, în schimb, îºi construieºte
progresiv ºi constant o adevãratã
mitologie subteranã: la maturitate
ºi la apogeul carierei sale muzicale
se portretizeazã adesea, vorbind
despre originile sale, ca fiind
zãmislitã de niºte entitãþi de origine
divinã, care coborâserã din spaþiul
extraterestru în care de argint. În
plus, entitãþile sunt androgine.
Umeed o percepe de la început pe
Vina ca pe o fãpturã dionisiacã,
marcatã de cântecul þapilor, de
tragedie. Catharsisul este, prin
urmare, inerent ºi firesc. Bacantã
ºi zeitate în acelaºi timp (Rushdie
ºi Umeed o numesc limpede
Dionysos-femeie), Vina este o
încarnare fãþiºã a zeului care a
pustiit cândva India. Legãtura cu
Ormus este ºi în acest sens
stratificatã: onomastic, ritualic,
istoric. Ormus s-a nãscut ºi a
crescut pe strada Apollo, Umeed
a crescut în Vila Thracia. Vina va
fi adoptatã, silitã de împrejurãri, ca

adolescentã, ºi va creºte, la rându-
i, o vreme în Vila Thracia. Istoria
zeilor este cea care a marcat India
ºi oraºul Bombay, iar fãpturile
dezmãrginite ºi fãrã graniþe
precum Ormus, Vina ºi chiar
Umeed, nu sunt altceva decât
niºte recipiente ale acestor divinitãþi
pustiitoare. Zeii greci s-au
suprapus peste zeii indieni ºi au
cucerit India, impregnând-o cu
nimicire ºi trãire sãlbaticã,
intempestivã. Rolul lui Apollo este,
însã, minimalizat faþã de cel al lui
Dionysos. Sau ar putea fi vorba
despre un Apollo întunecat,
sumbru, obscur, el însuºi
dionisizat? Apollo destrãmat ºi
preluat (reprelucrat) de Dionysos?
Întrucât Dionysos a venit în tinereþe
pe aceste meleaguri cucerind ºi
chefuind, ºi i-a învãþat pe indieni
cum sã facã vin. Apoi, Dionysos
a câºtigat toate bãtãliile, ºi-a
împlinit partea lui de mãcel ºi de
pustiire ºi a plecat cu o sumedenie
de elefanþi, ca de obicei. Unde a
plecat Dionysos nu este greu de
ghicit (deºi Rushdie nu explicã ºi
nici nu sugereazã în acest sens):
tragedia Bacantele de Euripide
exact despre acest lucru vorbeºte.
Dupã cãlãtoria sa asiaticã,
Dionysos a plecat în Grecia, la
Teba, sã îi pedepseascã pe
necredincioºi ºi sã îºi gãseascã
adepþi: principalele sale preotese
erau femei, unele voluntare, altele,
involuntare. Bacantele asiatice
(spre deosebire de cele greceºti)
erau preotesele lui exemplare.
Deja lucrurile se limpezesc
încetul cu încetul: cine este Vina?
O bacantã asiaticã, o bacantã
indianã, din cortegiul lui Dionysos.
O bacantã care va isca mãcel,
precum zeul ei: fiindcã ea este ºi
zeiþã. Apoi ea este ºi Meduza:
bãiatul Umeed îi zãreºte ºerpii
lucioºi de pãr ºi privirea
incendiatã, ºtiind cã este, ar
putea fi, o privire care ucide ºi care
are sens de destin fatal. ªi iatã-
ne astfel plonjaþi în miezul
tragediei greceºti ºi al originilor
acesteia. Nu în ultimul rând, Vina
îºi schimbã numele: Nissa
Doodhwala devine Vina Apsara,
adolescenta se reboteazã. Are
puterea sã facã acest lucru,
fiindcã ea este o zeitate.
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Încã de la început (din
copilãrie), Umeed o celebreazã
pe Vina ca pe o zeitate
rãvãºitoare: când bãiatul de nouã
ani zãreºte fata de treisprezece
ani, pe malul mãrii, ºi îi simte
chipul, el identificã în ea o stihie
cu drept de viaþã ºi de moarte
asupra celorlalte fãpturi umane.
Peste ani va recunoaºte, de
altfel, în Vina portretul faraoanei
Hatshepsut (vagi origini egiptene
ale eroinei, simbolic vorbind, pot
fi detectate prin intermediul uneia
dintre familiile adoptive agresive
ale Vinei, clanul Egiptus din
America, unde femeii Egiptus i se
spunea ºi Coana Faraon, la
senectutea ei decãzutã); dar Vina
se va dovedi o sintezã atât
greceascã (Elena sau
Cenuºãreasa din Troia –
ipostazã extravagantã a Elenei
exilate ºi înstrãinate; apoi
Euridice, Persefona, Dionysos-
femeie), cât ºi indianã (deºi iniþial
urãºte India ºi zeii indieni).

Preocupat de structura
umanã a dificilelor sale personaje
(trioul Ormus-Vina-Umeed),
Salman Rushdie face amplul
portret al celor care nu aparþin
niciunei lumi ºi nimãnui. Autorul
îi numeºte cei fãrã nicio
apartenenþã. Eu le spun, într-un
singur cuvânt, diferiþii. Rushdie
explicã frumos ºi pe îndelete: în
fiecare generaþie existã unele
suflete - consideraþi-le
norocoase sau blestemate, dacã
vreþi – care s-au nãscut, pur ºi
simplu, fãrã nici o apartenenþã,
care au venit pe lume
semidetaºate, fãrã legãturi
strânse de familie, þarã, naþiune
sau rasã; s-ar putea sã existe
milioane ºi miliarde de astfel de
suflete, poate tot atâþia
neapartenenþi cât ºi apartenenþi;
poate cã, pânã la urmã,
fenomenul e o manifestare la fel
de “fireascã” a naturii umane, ca
ºi opusul sãu, dar, în orice caz,
e o manifestare cãreia i s-au pus
mai tot timpul piedici de-a lungul
istoriei umanitãþii ºi cãreia nu i
s-au oferit ºanse de dezvoltare.
ªi nu numai atât: dar toþi cei care
preþuiesc stabilitatea, care se tem
de tranzitoriu, de incertitudine, de
schimbare au ridicat un baraj

solid de stigmatizãri ºi de tabuuri
împotriva celor lipsiþi de rãdãcini,
a acelei forþe disruptive,
antisociale, aºa încât noi, în cea
mai mare parte, ajungem sã ne
conformãm, pretindem cã am fi
motivaþi de loialitãþi ºi de
solidaritãþi pe care în realitate nu
le simþim ºi ne camuflãm
identitãþile tainice sub pielea falsã
a identitãþilor ce poartã pecetea
ºi aprobarea apartenenþilor. Dar
adevãrul se strecoarã în vise;
singuri, în pat (pentru cã noaptea
suntem absolut singuri, chiar
dacã mai doarme cineva lângã
noi), ne avântãm, ne luãm zborul,
plutim. ªi în visele cu ochii
deschiºi, atât cât ne îngãduie
societãþile în care trãim, în
miturile noastre, în arte, în
cântece, îi celebrãm pe
nonapartenenþi, pe cei care sunt
altfel, pe ostracizaþi, pe bizari.
Plãtim bani grei ca sã vedem
ceea ce nu ne îngãduim noi sã
fim, ca sã-i vedem la teatru sau
la cinema, sau sã citim despre ei
în paginile unei cãrþi. Bibliotecile
noastre, sãlile noastre de
spectacol spun adevãrul. Despre
vagabonzi, despre asasini,
despre tâlhari, despre inadaptaþi,
despre proscriºi, delincvenþi,
diabolici, pãcãtoºi, nomazi,
gangsteri, fugari, adevãrul
despre mãºti; dacã nu am
recunoaºte în ei nãzuinþele
noastre neîmplinite, nu i-am
inventa întruna, în orice loc, în
orice limbã, în orice epocã.

Aceastã tipologie a diferitului,
a omului altfel, pe care Rushdie
nu se sfieºte sã îl includã în seria
alienatului existenþial, are nuanþe
infinite ºi ramificate, dupã cum
reiese din lista de mai sus. Dar
lista rãmâne deschisã pentru
destule alte categorii (creatorul
linºat public, apostatul lãuntric,
boemul automarginalizat,
sinucigaºul virtual din motive
cvasi-metafizice, ºi ar mai fi).
Nonapartenenþii, cum îi numeºte
Rushdie, sau diferiþii, cum îi
numesc eu, practicã fie o
delincvenþã exterioarã (pentru a
ieºi din sistem în chip fãþiº), fie
una lãuntricã. În orice caz, ei sunt
alterii pe care aspirã sã îi
contemple toþi cuminþii,
dogmaticii, obedienþii lumii

noastre (ºi din care noi nu facem
excepþie, fiindcã suntem ºi aºa
ceva), pentru cã ei, diferiþii, sunt
ceilalþi, cei liberi, Anti-
Establishment. E de mirare cã
Rushdie nu a inclus aici ºi
categoria dandy-ului. Dar cel mai
important lucru e faptul cã
nonapartenenþii calcã oricând
graniþele ºi limitele impuse,
desconsiderând astfel de
opreliºti ale realitãþii imediate.
Un risc major existã, însã:
neaparþinând niciunul sistem
ºi  nimãnui, diferiþi i sau
nonapartenenþii nu îºi aparþin nici
lor înºile întru totul. Sau îºi aparþin
în deplinãtate dar nediferiþii ºi
apartenenþii de noi nu ne dãm
seama de acest lucru?

Cum s-a preschimbat Ormus
în Orfeu sutã la sutã, pe jumãtate
apollinic, pe jumãtate dionisiac?
Plonjând în tãcerea autoimpusã,
dupã fratricidul ratat comis de
fratele sãu Cyrus, Ormus a
acumulat stihial înãuntru un soi
de muzicã a sferelor combinatã,
însã, cu o muzicã a sublumii
morþilor (unde cãlãuzã i-a fost
întotdeauna geamãnul sãu
Gayomart). Muzica necântatã în
cei paisprezece ani de tãcere
s-a strâns în el sub forma unui
taifun charismatic, fãcând din
Ormus un vrãjitor muzical, un
trubadur de aur ºi un ºaman
menit sã facã sã danseze ºi sã
rãscoleascã metropola Bombay.
Dar el este chiar mai mult de atât:
se pretindea a fi, nici mai mult,
nici mai puþin, decât fãuritorul
secret, iniþiatorul, creatorul prim
al muzicii care curge în sângele
nostru, care ne stãpâneºte ºi ne
însufleþeºte oriunde ne-am gãsi,
muzica aceea care vorbeºte în
limbajul tainic al întregii umanitãþi,
moºtenirea noastrã comunã,
indiferent care ne e limba
maternã, indiferent de dansurile
pe care am învãþat sã le dãnþuim.
Ormus este însãºi originea
muzicii, o fãpturã-matcã, o
matrice, un motor ºi un generator,
singurul apt sã capteze cosmic
energia sonorã a lumii încã de la
începuturile ei, dezvoltând-o,
însã, într-o direcþie modernã.
Conºtient sau inconºtient (nu
este limpede cât a prelucrat cultic



54

în acest caz), Rushdie
construieºte prin Ormus o cale
iniþiaticã având destule
componente din ritualurile
secrete în cadrul Misterelor de la
Eleusis, întrucât ingredientele
ceremoniei respective sunt
prezente: moartea, învierea,
întunericul, lumina, muzica.
Inclusiv trupul lui Ormus este o
lume sonorã, un microcosm
muzical, o fãpturã interjecþionalã,
în care oasele, carnea ºi pãrul,
gura, ºoldurile ºi braþele nu fac
decât sã construiascã un sens
zvârcolitor al lumii cucerite,
invadate ºi rãvãºite de muzicã
(zvâcnirile din ce în ce mai
explicite ale regiunii pelviene,
zvârlirea braþelor spre cer, ca o
implorare de derviº, curba buzei
superioare etc.).

Atunci când aude pentru întâia
datã muzicã rock americanã,
Ormus se simte prãdat ºi
vampirizat: întrucât muzica sa
lãuntricã este exact muzica rock,
dar dictatã ºi direcþionatã de
geamãnul mort, Gayomart (care îl
cãlãuzea în lumea defuncþilor ºi în
vis). Pretinzând cã este creatorul
sonor dintotdeauna, Ormus este
crezut pe cuvânt de o singurã
fãpturã, la întâlnirea lor destinalã:
de Vina Apsara. Aceasta îi
nareazã legenda naºterii muzicii,
dar pornind de la o adaptatã
mitologie mexicanã (ºi nu
greceascã sau indianã, aºa cum
ne-am aºtepta):

A fost odatã ca niciodatã când
ºarpele cu pene Quetzalcoatl
domnea peste vãzduh ºi peste
ape, în timp ce zeul rãzboiului
domnea peste pãmânt. Erau
vremuri frãmântate, pline de bãtãlii
ºi de ciocniri pentru putere, dar
muzica nu exista deloc ºi amândoi
potentaþii tânjeau dupã o melodie.
Zeul rãzboiului nu avea puterea de
a schimba situaþia, dar ºarpele cu
pene o avea. ªi anume, a zburat
la casa soarelui, care era leagãnul
muzicii. A trecut în zbor pe lângã
numeroase planete ºi din acestea
rãzbeau sunete muzicale, dar
nicãieri nu se vedea vreun
muzicant. Soarele s-a mâniat
cumplit când s-a pomenit tulburat
de ºarpe, dar Quetzalcoatl nu s-a
speriat, ci a dezlãnþuit furtunile
aprige care erau specialitatea lui.

Furtunile erau atât de
înfricoºãtoare, încât pânã ºi casa
soarelui a prins sã se zgâlþâie din
þâþâni, iar muzicanþii s-au speriat
ºi s-au rãspândit care încotro.
Câþiva dintre ei au cãzut ºi pe
pãmânt, ºi astfel, datoritã ºarpelui
cu pene avem azi muzicã.

Desigur, componentele eline nu
lipsesc: casa soarelui, chiar dacã
nepatronatã de un zeu exact, este
o rãmãºiþã ori chiar un nucleu
apollinic. Quetzalcoatl însuºi are
ceva din Dionysos sau mãcar
dintr-un bacant originar care se
comportã stihial ori stârneºte
patimi. Vina nu se limiteazã, însã,
doar la epicizarea legendei, ci este
ºi o hermeneutã strategicã: ea
însãºi este ºarpele cu pene, casa
soarelui este legãtura pe viaþã ºi
pe moarte dintre ea ºi Ormus, iar
muzica este Ormus însuºi.

Întâlnirea fatalã (în sens de
destin) dintre Ormus ºi Vina este
interpretatã de Umeed ºi în sens
autodonjuanesc: cei doi se seduc
reciproc, construiesc cuplul
muritor nemuritor, dar sunt, în
acelaºi timp, ºi niºte adoratori ai
chiar iubirii lor ridicatã la rang
urieºesc. O iubire posibilã ºi
imposibilã. Se iubesc, dar iubesc
ºi iubirea. Parþial, povestea nu este
nouã, ci are antecedente celebre:
Novalis ºi Sophie von Kühn
(pomeniþi, de altfel, de Rushdie),
dar ºi Dante ºi Beatrice
(nepomeniþi de autor). În perioada
castitãþii lor care a durat patru ani
de zile (pânã când adolescenta
avea sã împlineascã ºaisprezece
ani), Ormus ºi Vina nu au fãcut
altceva decât sã cânte: erotismul
lor se derula sonor (ºi vizual). Dar
în timp ce Ormus a rãmas adict
toatã viaþa la tiparul unei singure
femei (Vina), aleasa lui, deºi loialã
structural iubirii destinale, a avut
parte ºi de alte jocuri erotice.
Dragostea lor bazatã pe dialectica
kenosis-plerosis (explicã Umeed)
a cumulat o energie purificatoare
pentru cuplu, dar devastatoare ºi
catastrofalã pentru cei din jur
(pustiiþi la propriu ºi nimiciþi prin
moarte chiar).

Muzica lui Ormus nu este una
etnicã, localã, ci rock. Este o
muzicã a metropolei. Acuzatã ca

fiind infectatã ºi virusatã,
corupãtoare, o muzicã oc-
cidentalã, Umeed o apãrã
strategic: e o muzicã urbanã care
are conotaþii cosmice (întrucât
Bombay este chiar lumea). Dar
este, asemenea nonapartenenþilor
care o gireazã, ºi o muzicã fãrã
frontiere, dezmãrginitã. Orfeu nu
poate fi controlat de sistem: el este
liber ºi provocator. În plus, Orfeu
este, parþial, ºi Dionysos redivivus:
cântând, mai târziu, despre iubirea
damnatã dintre el ºi Vina, Ormus
este perceput de tatãl sãu ca un
þap în agonie. Cântând în duet cu
fratele sãu Virus, vocalistul Ormus
este criticat ca fiind un þap cu gâtul
tãiat – ºi iatã astfel tragedia greacã
ºi originile sale discutate aproape
în chip clasic.

Care este, însã, mecanismul
prin care Ormus simte ºi
genereazã muzica ºi prin care o
aduce la suprafaþã? Umeed
vorbeºte despre (Ormus) Cama
obscura. Lãsându-se locuit de
umbre ºi mai ales de umbra
geamãnului Gayomart, Ormus
ajunge la o stare de transã
autoindusã, prin intermediul cãreia
construieºte lumi ºi le modificã în
funcþie de percepþiile sale alterate.
Semnul purpuriu, din naºtere, pe
care îl are pe pleoapa stângã, este
întotdeauna un soi de semafor
dupã care poate fi detectatã transa
lui Ormus. Îºi deregleazã simþurile
fãrã niciun stimulator ºi fiindcã el
este, sã ne aducem aminte, un fel
de ºaman. Componenta dionisiacã
este evidentã, chiar dacã bacantul-
preot Ormus se dovedeºte
deocamdatã a fi paºnic, fãrã o
sãlbãticie agresivã, ci doar latentã.
Uneori, Gayomart însuºi îl poartã
pe neofit, cântându-i, prin spaþii
babelice ale umbrei, ale lumii
defuncþilor. Infernul nu este, însã,
înfricoºãtor, ci doar sufocant ºi
obositor prin înghesuiala lui: iar
Ormus este perceput de umbre ca
un virtual mântuitor. Misterele de
la Eleusis sunt conþinute aici fie ºi
numai într-o formã schiþatã. Iar
lumea morþilor este, ar putea fi, ºi
o lume oniricã (desigur,
subpãmânteanã, nu celestã).
Fratele-strigoi cântã nelumeºte,
interjecþional, iar sunetele lui sunt
dionisiace ºi evoheice: e-e-ee ei
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ai-iii, ee-ii, ae-ai-ae ei ai oo ock, ai
uue er au ou oh-ii ee, oo ... ah-ai
oh-ec... Stranietatea lor frisoneazã:
acele acorduri diabolice care se
înãlþau din bezna satanicã au
devenit cântecele lui Ormus.
Infestat de eul sãu sumbru,
întunecat, de fratele mort, Ormus
nu renunþã la luminã, ci o combinã
cu întunericul. Amestecul, o ºtim
deja (fie ºi numai pictural) este
faimosul chiaroscuro (indiferent cã
este caravaggesc sau nu).

Vina se îndoieºte, însã, de
calea regalã oferitã de muzica
subpãmânteanã cãlãuzitã ºi
preluatã de Ormus de la Gayomart.
Sfatul ei strategic este acela ca
Ormus sã nu urmeze întotdeauna
doar calea subteranã ºi intrândurile
spre care-l direcþioneazã
geamãnul mort, ci sã caute
încãperi neºtiute, cu noi sunete, în
amplul edificiu funerar ºi oniric pe
unde Ormus rãtãceºte iniþiatic. Ar
fi posibil, sugereazã femeia, ca, în
acest caz, Ormus sã perceapã nu
doar o muzicã nouã, ci ºi sã
înþeleagã cuvintele pânã atunci
ininteligibile din sonoritãþile preluate
de la mortul Gayomart.

În paralel, care este originea
muzicii în Vina? Aceasta îºi
descoperã vocea în solitudine,
rãtãcind printr-o pãdure americanã
despre care se zvonea cã era
locuitã de un monstru (dionisiac,
fireºte, întrucât este un þap sau un
centaur, dupã cum se zvoneºte) –
ºi iat-o deja pe viitoarea bacantã
sau Dionysos-femeie în staza sa
primarã. Nissy pãdureanca (încã
nu este Vina, ea va deveni Vina
doar dupã plecarea din America,
dupã întoarcerea în India ºi
ruperea ei completã de familia de
origine) este marcatã de la început
de o sãlbãticie structuralã:
sonoritatea ei este agresivã ºi
colcãitoare, întrucât nimfa este
violentã. Este poreclitã Fata-caprã
sau Fiica Omului-Þap (la balul
mascat din zonã, exista acest
travesti al unui Om-Þap, Pan
zdrenþãros, al cãrui rol era sã
sperie profilactic minorii lipsiþi de
obiedienþã). Trepideazã, vibreazã,
rostogoleºte-te! Aceasta era
marea ei tainã, acest glas ca o
þâºnire de rachetã. Nu în ultimul

rând, Nissy este o supravieþuitoare:
singura rãmasã în viaþã a familiei
sale mãcelãritã de o mamã
nevroticã. O mamã care intuise,
însã, destinul sãlbatic ºi unic al
fiicei sonore. Rãtãcind prin
America, în varii familii adoptive,
Nissy îºi descoperã ºi puterea
eroticã de seducãtoare: bacanta
primarã este ºi Elena, dar este ºi
Diana (femeia-vânãtor, fecioara
intangibilã), drept care se
prezervã pentru un ales, pentru
Ormus.

Cã Pãmântul de sub tãlpile ei
este un roman dionisiac, în cel

mai pur chip cu putinþã (chiar
dacã prelucreazã în chip
primordial ºi inovator mitul lui
Orfeu), pentru aceasta pledeazã
începutul capitolului cinci (intitulat
Cântecul þapului), când Rushdie,
asemenea unui autor tragic sau
de epopee anticã (deºi este
autoironic, în acelaºi timp), îºi
invocã zeul patron. Iar invocaþia
este desãvârºitã ºi relativ amplã:
Începem ziua de azi cu o jertfã
de animale. (Sau, mãcar, cu o
descriere a unei asemenea
jertfe.)

Oh, Dionysos de douã ori

nãscut, oh, taur oþelit de nebunie,
fântânã nesecatã a energiei vieþii,
beþiv divin, cuceritor al Indiei,
maestru al menadelor ce se
prefac în ºerpi, primeºte din
parte-ne, înainte sã purcedem
mai departe la umilele noastre
preocupãri, o sângeroasã
poveste a mãcelãritelor dãtãtoare
de lapte; ºi, fiind astfel mulþumit,
revarsã asupra sãrmanelor
noastre strãdanii binecuvântarea
rânjetului tãu dement, mortal!

Douã lucruri ies în evidenþã
din aceastã invocaþie:
necesitatea jertfei de animale ºi
nebunia vulcanicã a menadelor

(iar menadele vor fi douã, nu doar
una: atât Vina, cât ºi Ormus,
chiar dacã Vina este menada
predilectã).

Nu voi spune mai mult de atât,
îmbiind cititorul sã parcurgã
acest roman neobiºnuit ºi care,
dupã cum am fãcut deja
precizarea, este cel din urmã
mare roman dionisiac din secolul
XX.

1 Citatele sunt selectate din ediþia
Salman Rushdie – Pãmântul de sub
tãlpile ei, ediþia a II-a, traducere de
Antoaneta Ralian, Iaºi, Editura
Polirom, 2008.
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Interviu cu poetul francez Jean-Max Tixier

 Horia Bãdescu

Poetul este aici, pe
aceasta planeta, pe timpul
acestei bucati de istorie,

)) ))) )) )))

)) )))

Nãscut în 1935 la Marsilia,
poet, critic ºI romancier, autor a
numeroase scrieri, în cele mai di-
verse genuri, dintre care nu mai
puþin de 15 volume de poezie,
încununat cu Marele Premiu
Literar al Provenþei în 1994, Jean-
Max Tixier este, în acelaºi timp,
membru în comitetele de
redacþie ale unor cunoscute
reviste literare franceze precum
«Autre Sud», «Encres Vives»
sau «Poésie1».

Horia Bãdescu: Aº începe prin
a te întreba ce crezi  dumneata,
dragã prietene poet,  despre starea
umanitãþii ? Cum aratã ea la acest
început de veac XX ?

Jean-Max Tixier : Umanitatea,
astãzi, nu aratã altfel decât a arãtat
totdeauna, în ciuda evidentelor
progrese pe care le-a fãcut de la
începuturile istoriei sale. Din
punctul meu de vedere, ea se
prezintã însã mult mai bine ºi se
bucurã de avantaje niciodatã
avute mai înainte. Ca sã poþi
judeca cum trebuie ai nevoie însã
de o viziune diacronicã ºi nu
sincronicã. Defectele pe care ea
le aratã ºi consecinþele uneori
deplorabile ale acestora sunt în
bunã masurã datorate faptului cã
e umanitatea noastrã, cã suntem
direct implicaþi în ea. Din aceastã
cauzã nu avem o percepþie
relativã, ci exacerbatã, deformatã
afectiv de forþa amplificatoare a
prezentului. Resimþim lucrurile cu
o intensitate care bruiazã
înþelegerea. În realitate, noi nu
suntem decât o etapã din lungul
drum al umanitãþii. Aºa fiind, existã
aspecte caracteristice de naturã
a propaga neliniºti nu întotdeauna

logice: creºterea demograficã,
globalizarea, generalizarea
informþiei, importanþa fluxurilor
migratoare, urbanismul galopant
aflat la originea megapolisu-
rilor…Trebuie sã învãþãm sã le
gestionãm! Cursul istoriei nu se
întoarce înapoi niciodatã. La
începutul celui de al XXI-lea secol
umanitatea e diviztã ºi sfâºiatã de
crize de civilizaþie care stau la
originea fanatismului ºi
terorismului.  Ele sunt rezultatul
diferenþei crescânde dintre ritmul
de evoluþie rapid al þãrilor
occidentale sau emergente dupã
aceleaºi criterii ºi þãrile prizoniere
propriilor lor arhaisme, mai ales în
aria de influenþã musulmanã.
Aceste arhaisme religioase
cangreneazã însã ºi þãri precum
Statele Unite, care-mi apar mai de
grabã ca o teocraþie decât ca o
autenticã democraþie. Preºedintele
lor nu e obligat sã jure cu mâna pe
biblie ? Fenomenul cel mai
neliniºtitor, cel mai grav, mi se pare
a fi revenirea religiozitãþii împãnate
de toate interdicþiile care aduc
atingere libertãþii individuale ºi
colective ºi se opun laicitãþii,
singurul ferment al democraþiei ºi
prima ei justificare. Consider pe
bunã dreptate cã drepturile omului
prevaleazã în toate cazurile asupra
drepturilor ipotetice ale zeilor.

H.B: Ipocrizia, minciuna,
cinismul, retorica, mi se par a fi
cei patru cavaleri ai Apocalipsei
epocii noastre…

J.-M. T: Ipocrizia, minciuna,
cinismul þin de moralã. Retorica
însã are o alta naturã; e o tehnicã.
Desigur ea le poate favoriza  pe
celelalte prin mijloacele folosite.

Chiar dacã asta nu e prima sa
funcþie.

H.B: Dar a devenit ! ªi prin
exces ºi-a schimbat pânã ºi
natura…

J.-M. T: Poezia însãºi foloseºte
retorica ºi pânã nu demult aceastã
disciplinã era învãþatã în liceu.
Asta nu e o noutate. Machiavelli
sau Baltasar Grácian nu sunt
autori contemporani iar cazuistica
iezuitã face ravagii de pe la 1534,
data înfiinþãrii Ordinului. Sã nu
uitãm persecuþiile de altãdatã,
pogromurile, masacrele ºi cele
mai nenorocite atrocitãþi care
jaloneazã istoria. Apãrarea
drepturilor omului este o idee nouã
care-ºi croieºte drum cu
dificultate. Suntem fãrã îndoialã
mai bine protejaþi, mai bine hrãniþi,
mai bine îngrijiþi, mai bine educaþi,
în ciuda inegalitãþilor totdeauna
revoltãtoare ºi a persistenþei
insulelor de barbarie. Nu aº vorbi
despre Apocalips, noþiune
religioasã pe care o refuz.

H.B:  Apocalipsul despre care
vorbesc eu nu e unul religios…

J.-M. T: Vãd venind drame farã
îndoialã teribile ºi îngrozitoare
atrocitãþi, cum au mai fost deja.
Dar judecata lui Dumnezeu n-are
nimic de-a face cu asta. Nu-i
vorba despre pedepse venite de
la o putere superioarã în numele
unei morale mai înalte. Oamenii
comit erori pe care le plãtesc dar
nu greºeli, în sens creºtin, sau
pãcate. Cred însã cã, oricâte
obstacole s-ar ivi, umanitatea le
va depãºi. Prin urmare ea se va
schimba inevitabil. Ea nu va mai
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semãna niciodatã cu aceea pe
care o cunoaºtem ºi pe care o
iubim. Ei ºi ? Eu o accept fãrã
fricã. Nu mã încearcã nici o
nostalgie aºa cum se întâmplã cu
mulþi dintre contemporanii mei. E
în firea lucrurilor sã ucizi în tine
ceea ce te-a clãdit. Progresul
înseamnã renegare.

H.B.: « La ce bun poeþii în
vremuri sãrace? », spune un vers
de Hölderlin. E o întrebare care
poate fi pusã oricând. Mai are
umanitatea nevoie de poeþi ?

J.-M. T: ªi rãspund lui Hölderlin
cã tocmai în vremuri sãrace e cea
mai mare nevoie de poezie. Cu tot
respectul, el a spus o prostie.
Problema nu e de a ºti dacã
umanitatea are nevoie sau nu de
poeþi, ei îi este dat sã ºtie dacã
existã sau nu poeþi, oameni cãrora
le place sã citeascã poezia sau
s-o scrie. Odatã acceptatã
aceasta, înrebãrile sunt vane.
Favorabile sau defavorabile,
optimiste sau pesimiste, opiniile
sunt de prisos. Realitatea
observabilã e cea care are
importanþã: câte volume scrise,
câte publicate, câte tiraje, câþi poeþi
se declarã astfel ? E mai bine sã
te determini plecând de la fapte,
nu de la emoþii sau stãri sufleteºti.
Când scriu un poem, nu mã întreb
dacã el rãspunde unei aºteptãri
oarecare. Nu-mi fac griji nici
mãcar pentru eventuala lui
publicare. Îl scriu. Asta e !

H.B : Poezia rãmâne o cauzã
de apãrat? Mai serveºte ea la
ceva ?

J.-M. T: E datoria poeziei sã se
apere cu propriile mijloace.
Cuvintele sunt arme contra
indiferenþei, refuzului, ignoranþei.
Nimeni n-ar ºti sã intervinã în
laboratorul interior al poetului.
Singura acþiune posibilã este
exterioarã. Ea vizeazã structuri,
organizãri de circuite, mijloace de
comunicare, care sunt utile
poeziei în afarã dar care nu sunt
niciodatã suficiente, cãci au o altã
naturã. E datoria celor care iubesc
poezia de a o face cunoscutã, de
a sprijini difuzarea ei, de a-i
transmite virtuþile. Poezia este o

cauzã, adicã un motiv de
angajament ? Ca sã spun drept,
nu ºtiu ! Nu cred. Nimeni nu ne
obligã sã scriem poezie sau orice
altceva. O facem pe propria
rãspundere. Fiindcã o dorim. Ne
asumãm riscul. Societatea nu ne
datoreazã nimic pentru cã suntem
poeþi. Ea nu contribuie la vocaþia
noastrã. Malherbe afirma cu
brutalitatea lui obiºnuitã cã un
poet  nu e mai util statului decât
un jucãtor de popice. Zona lui de
acþiune ºi domeniul sãu de
influenþã se aflã în altã parte.
Saint-John Perse spunea cã scrie
poezie pentru a trãi mai bine ºi,
eventual, pentru a permite
lectorilor sãi sã trãiascã mai bine.
Nu-i un serviciu neglijabil ! Existã
ºi altele care pun în evidenþã
puterea poeziei. Nu-i aici loc pentru
o asemenea dezbatere. În ceea ce
mã priveºte, nu cred cã poezia are
de transmis un mesaj, nici cã are o
misiune. Cu atât mai mult cu cât e
atât de diversã ºi atât de singularã
în demersul fiecãrui poet.

H.B: Pentru mine poezia este
«memoria Fiinþei», memoria
esenþialã a omului ºi umanitãþii.
Dar, om ºi umanitate, mai au
nevoie azi de o asemenea
memorie? Mai vor sã-ºi amin-
teascã, atunci când uitarea pare
cea mai comodã modalitate de-a
exista?

J.-M. T: Este evident cã
societatea contemporanã  privi-
legiazã orizontalitatea, pier-
zând dimensiunea istoricã ºi
valorizând abuziv imediatul. De
aici importanþa pernicioasã a
sondajelor de opinie, valoarea
acordatã reacþiei afective în
detrimentul reflecþiei. Individul îºi
pierde consistenþa. Se vorbeºte
despre datoria de a nu uita dar mã
tem ca nu cumva  memoria sã fie
întreþinutã artificial ºi sã nu
corespundã realitãþi i trãite.
Memoria nu se decreteazã. Ea
acþioneazã diferit în fiecare dintre
noi. Formula ta «memoria Fiinþei»
pare a se referi la gândirea lui
Martin Heidegger ºi, dupã el, la
alternativa neantului care-l
preocupa pe Jean-Paul Sartre. Eu
n-aº utiliza acest cuvânt pentru cã
el pune mai presus de ansamblul

de fiinþe concrete, identificabile,
fiinþele omeneºti, o noþiune care le
depãºeºte ºi care presupune
reunirea lor într-un tot organic
servind tuturor ca referinþã. Omul
are însã nevoie de memoria
care-l leagã de timp, care
materializeazã raportul sãu cu
timpul delimitând în conºtiinþã
spaþiul variabil pe care-l ocupã
cronologic ºi fãrã de care s-ar re-
duce la un simplu cursor fãrã
consistenþã. Într-un anumit fel,
omul este produsul memoriei.
Totuºi, despre care memorie e
vorba? Memoria individualã care
însilozeazã amintirile unei vieþi,
memoria colectivã care-l înscrie
pe fiecare în marile miºcãri
culturale ºi de civilizaþie, memoria
cuvintelor care rezultã din straturile
de secularã folosire a lor, memoria
latentã îngheþatã în biblioteci ºi
alte felurite locuri de conservare a
vorbei ºi imaginii …? Problema e
mult mai complicatã decât ar
pãrea. Dacã este evident cã omul
nu poate trãi fãrã memorie, decât
doar la modul vegetativ, aceasta
nu conduce la expresia folositã în
întrebare, care implicã trans-
cendenþa. Cum aceasta îmi este
complet strãinã, nu pot deci
rãspunde altfel decât am fãcut-o.
Metafizica nu mã intereseazã
ºi  n-am nici-o nevoie de
transcendenþã.

H.B.: Poezia ºi omul pot exista
fãrã transcendenþã ?

J.-M. T: Sfârºitul precedentului
meu rãspuns este elocvent pentru
poziþia mea. Nimic nu este
generalizabil în materie. Dacã unii
au nevoie de transcendenþã, e
treaba lor. Dar n-au dreptul de a
face din asta o regulã, cu atât mai
puþin de a arunca anatema asupra
acelora care – asemeni mie – nu
le împãrtãºesc idealul. Totdeauna
am observat, atunci când
discutam cu un credincios, cã eu
îl  înþelegeam ºi-i acceptam
poziþia, în timp ce el se dovedea
incapabil de a se pune în locul
meu. Nu putea concepe cã poþi fi
necredincios. Cam asta se
întâmplã ºi cu susþinãtorii
transcendenþei. Scriu ºi public
poezie de mai bine de cincizeci de
ani fãrã ca aceastã dimensiune sã
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mã intereseze. Sunt considerat
fãrã îndoialã poet ºi mã bucur de
o oarecare recunoaºtere. Nu sunt
singurul din aceastã specie. Îmi
revendic o scriiturã materialistã,
ireductibil strãinã la orice influenþã
religioasã ori de unde ar veni ea.
Nu caut nicio depãºire a condiþiei
mele de om, aici ºi acum. Nu mã
definesc în raport cu asemenea
valori ºi mã simt foarte bine astfel,
împãcat cu mine însumi ca poet
ºi ca om.

H.B.: Ce valoare mai poate
avea cuvântul într-o lume
dominatã de vacarm ºi de
vorbãrie?

J.-M. T:  Sã notãm cã pânã ºi
vacarmul ºi bavardajul utilizeazã
cuvântul, fãrã de care n-ar exista.
Dar nu despre acest cuvânt e
vorba, ci despre cuvântul viu,
autentic, exigent, aºa cum apare
el în poezie. Cuvântul semnificant
ºi semnificativ, care libereazã ºi
îmbogãþeºte, capabil sã se afirme
negând tocmai vaarmul ºi
vorbãria, încercînd sã dejoace
toate perversiunile vorbei care
mascheazã sau falsificã realita-
tea. El rãspunde necesitãþii ºi
meritã sã fie auzit pentru ceea ce
este. Chiar dacã multe obstacole
îl reprimã ºi încearcã sã-l
marginalizeze, sã-l condamne la
dispariþie, el existã. El va exista
totdeauna atâta timp cât talente
dezinteresate îl vor servi, pentru
cã ele nu pot renunþa la el aºa cum
nu pot trãi fãrã oxigen. Lupta asta
nu se terminã niciodatã. Cuvântul
nu cunoaºte victoria. E iluzoriu
sã-i aºtepþi triumful. Verbul nu va
mai fi la sfârºitul lumii  aºa cum n-
a fost nici la-nceputul ei. Ceea ce
conteazã, ceea ce dã sens ºi
viaþã e confruntarea permanentã,
lupta prin care, graþie limbajului,
poetul se bate contra lumii ºi a lui
însuºi. Refuzul luptei ar însemna
înfrângerea cuvântului, renunþarea
la viaþã.

H.B.: Ar trebui sã tãcem pentru
a ne putea înþelege, în lumea
aceasta în care trãim?

J.-M. T:  Zgomotele ne
înconjoarã, ne agreseazã din toate
pãrþile. La radio, la televiziune,

tãcerea este proscrisã. Nici o
pauzã, nici o clipã de tãcere: asta
costã bani. In supermarcheturi, în
baruri, magazine, domneºte o
ambianþã muzicalã anesteziantã
care distruge comunicarea, îl
înveleºte pe individ într-o bulã
sonorã. Te poþi izola totuºi pentru
a reflecta, medita, visa, pentru a
te reda þie însuþi. Altãdatã lucrurile
se petreceau invers. Oamenii
sufereau de singurãtate ºi de
izolare. Se întâmpla ca ei sã
resimtã aceastã stare ca pe o
fatalitate care-i împiedica sã
comunice cu semenii lor. Noi, din
contrã, protestãm contra unei
circulaþii prea intense ºi prea
prea rapide a ideilor. Nu mi se
pare cã e ceva negativ. Te
înþelegi pe tine însuþi în raport de
ceilalþ i, prin ciocnirea
conºtiinþelor ºi sensibilitãþilor, nu
în izolarea solitarã, un autism
social voit ºi cãutat. Vreau sã
spun prin asta cât de bine mã
simt în epoca mea în ciuda a tot
ceea ce îmi displace la ea. Nu-
mi adun puterile pentru a o
renega ci, din contrã, pentru a o
accepta aºa cum e, cu calitãþile
ºi defectele sale, fiindcã-i a mea
ºi nu voi avea parte de alta.

H.B: În ciuda fundamentalis-
melor religioase de toate felurile,
am impresia ca lumea modernã
trãieºte într-un soi de comã
profanã. Poate cã, în acest caz,
am avea nevoie de o transfuzie
de transcendenþã, de ceea ce
Jean Biès numea, atât de
inspirat,  «o respiraþie gurã la
gurã cu cerul»?

J.-M. T:  Îmi doresc din toatã
inima profanitatea. Departe de
a fi o comã, o vãd ca pe o eli-
berare de toate obscurantismele
religioase care abuzeazã de noi
de atâtea veacuri. De altminteri,
eu n-aº utiliza cuvântul profan
care postuleazã existenþa
credinþei, a ceea ce credinþa
sacralizeazã. Persistenþa ºi
dezvoltarea acestei posturi devin
scandaloase în ochii mei. O
respiraþie gurã la gurã cu cerul
echivaleazã cu o respiraþie gurã
la gurã cu vidul. Prefer s-o fac cu
o femeie realã.

H.B.: Ar fi necesarã stabilirea
unui nou raport între ºtiinþã ºi
religie, un alt fel de a considera
acest binom fundamental pentru
interioritatea umanã? Cum sã le
reconciliezi?

J. -M. T:  Nu sunt pentru
aceastã reconciliere care, din
punctul meu de vedere, s-ar
dovedi pãguboasã. Religia ºi
ºtiinþa þin de douã lumi radical
diferite ºi orice apropiere între ele
provine dintr-un artificiu sau dintr-
o manipulare. ªtiu bine cã unele
spirite contemporane se strã-
duiesc sã  susþinã, printr-o
prestidigitaþie interesatã – cãci
aceasta ar fi în profitul religiei nu
al ºtiinþei – cã religia se fondeazã
pe raþiune ºi cã, prin intermediul
acesteia se poate spera unirea lor.
Admiþând veracitatea acestei
alegaþii, ce facem cu metoda
ºtiinþificã fondatã ºi cauþionatã pe
observarea faptelor ºi ex-
perienþei? De milenii, doctorii
religiilor monoteiste multiplicã
exegezele, comentariile, pa-
rafrazele, interpretãrile cãrþilor
fondatoare acceptând fãrã
rezerve faptul cã ele exprimã
cuvântul lui Dumnezeu. Ei susþin
un discurs, logic în aparenþã,
asupra unui postulat nede-
monstrabil prin natura lui ºi
aglomerând cu nonsensuri
rafturile bibliotecilor. Cã religiile
trebuie respectate, de acord ! Dar
fãrã conscinþe aberante. În ceea
ce mã priveºte, am studiat
îndelung relaþiile între ºtiinþã ºi
poezie care ºi una ºi alta, ºi fiecare
în felul ei, utilizeazã potenþele
limbajului. Inrudirea lor – pusã în
evidenþã de Saint-John Perse în
discursul sãu la primirea Nobelului
– le face sã foloseascã aceleaºi
instrumente intelectuale în
exerciþiul lor specific. Ele
procedeazã prin invenþii,
descoperiri ºi formulãri specifice.
Sunt de acord cu continuarea
cercetãrilor în aceastã direcþie
pentru cã ele se articuleazã la o
realitate obiectivã, pe care o poþi
discerne ºi verifica. Ceea ce nu e
cazul religiei.

H. B.: Cum sã trãieºti ca poet
ºi « deºtepãtor de umanitate »,
dacã pot spune asfel ?
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 J. -M. T:  Poetul este aici, pe
aceastã planetã, pe timpul
acestei bucãþi de istorie. El va
sã trãiascã precum toþi ceilalþi.
Nu sunt motive pentru un statut
particular. Ce înseamnã a trãi ca
poet? Sã devii un cerºetor ca
Verlaine sau Germain Nouveau?
Sã te închizi într-un turn de fildeº
ca Hölderlin sau Vigny? Sã
cultivi societatea în maniera lui
Valéry? Sã ocupi un post impor-

tant ºi sã accepþi onoruri ca
Paul Claudel ºi Saint-John
Perse? Nici unul nu-i mai prost
poet ca altul.  Încl inarea
fiecãruia, dupã temperament.
Am oroare faþã de expresia
«poeþi blestemaþi». Sã trãieºti
ca poet înseamnã sã iubeºti
poezia, s-o scri i  pentru cã
aceastã funcþie rãspunde unei
necesi tãþ i  inter ioare, unei
exigenþe egoiste. Prin natura

muncii sale, care atinge chiar
fundamentul umanitãþii, lim-
bajul: “onoarea oamenilor”,
poetul deºteaptã conºtiinþele,
spulberã iluziile inteligenþelor,
bulverseazã inimi le.  El  ne
învaþã sã recunoaºtem lumea
ºi,  fãcând aceasta,  sã ne
adaptãm contingentului pentru
un mai bun echilibru, ba chiar
pentru o armonie mai bine
realizatã.
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George Remete

Suflete

Suflete bun la toate
ce mã minþi atât de bine
 – adicã m-ajuþi sã trãiesc –
Suflete al meu
cu viaþa pânã-n gât
ºi poezia bombã amorsatã,
sânge ce nu curge
lacrimã ce nu plânge
ºi nu se plânge,
cuvânt ce nu zice
ºi nu se zice,
viaþã ce nu trãieºte
ºi moarte ce nu moare,
suflete ce þii lumea
ºi nu spui la nimeni,
suflete al meu:
pentru ce mã tulburi?

Minunea zilnicã

Iubirea e minunea ce o ucidem zilnic
Profetul e ucis în patria lui
El trebuie jertfit ca lumea sã trãiascã
Prezenþa lui, de nu-i viaþã-i moarte.

Iubirea moare zilnic ºi zilnic învie
Strigoiul se întoarce ca sã-l omori din nou
De spaima aceasta nimeni nu scapã
ªi de-l omori eºti propriul tãu strigoi.

Sonet

Nãdejdea florii nãvãlind în luminã
ªi-n acelaºi zâmbet murind împãcat
Aceasta mã-ntãreascã ºi susþinã
Sã te zãresc prin ochiu-nlãcrimat

Credinþa soarelui ce-n orice dimineaþã
Nu uitã sã se-ntoarcã sã mã scoale
Strigând cã dupã moarte vine viaþã
Sã ies în drum cu picioarele goale

Iubirea care-nvârte necurmat
Pãmântul împingându-l pe orbitã
Mã þinã treaz cu ochiul nempãcat

Sã o privesc arzând nemistuitã.
De n-oi juca în hora lor cereascã
Mã prindã ºi-ntre ele mã zdrobeascã
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Printre arhiereii Blajului,
Episcopul Petru Pavel Aron
(1709 – 1764) este al doilea
mare întemeietor. Înaintaºul sãu,
Inochentie Micu Klein a întemeiat
Blajul , mutând în primãvara
anului 1737 reºedinþa epis-
copalã, de la Fãgãraº la
încrengãtura Târnavelor, care
va deveni peste ani, o cetate de
credinþã ºi tãrie româneascã, a
deschis o luptã curajoasã în
Dieta Transilvaniei pentru
drepturile neamului românesc.
Petru Pavel Aron este
întemeietorul ªcolilor din Blaj,
deschise în 11 octombrie 1754,
printr-o înºti inþare care în-
seamnã o datã importantã în
istoria învãþãmântului românesc
ºi care, în l imba veche ºi
înþeleaptã a strãbunilor, are
pentru noi atâta farmec …am
socotit a fi de lipsã acum acestei
însemnate turme sã se deschidã
fântânile darurilor…! Cã mai
toþi  sunt însetaþi ºi flãmânzi de
hrana cea sufleteascã, pentru
aceea, fiilor noºtri, care vor cere,
trebuie dupã putinþã sã li se
frângã sfânta pâine ºi a-i
cuprinde la învãþãturã. Splendidã
metaforã pentru ºcoli – „fântâni
de daruri” ºi pentru învãþãturã –
„sfânta pâine”. S-au deschis
atunci trei tipuri de ºcoli: ªcoala
de obºte („deschisã tuturor ºi de
toatã vârsta spre a se deprinde
în cetanie, cantare ºi scrisoare,
nici o platã de la ucenici
aºteptându-se”), ªcoala lati-
neascã ºi ªcoala de preoþie.
Sunt primele ºcoli sistematice
de un grad mai ridicat din
Transilvania, din care se vor
dezvolta mai târziu acele ºcoli
care au devenit, dupã expresia
lui Al. Odobescu, „inima ºi fala
Blajului”: ºcoala normalã (de
învãþãtori), liceu ºi facultatea
de teologie. Este, fãrã exa-
gerare, actul de naºtere al

învãþãmântului românesc
modern: ºcoalã generalã,
gratuitã, cu o programã analiticã
adecvatã momentului istoric.

La meritul de cãpetenie, de
întemeietor de ºcoli, Episcopul
Petru Pavel Aron îºi mai adaugã
cel puþin douã: a întemeiat
tipografia blãjeanã, adusã încã
de pe vremea predecesorului
sãu, Inochentie Micu Klein, de
la Alba Iulia, vechiul Bãlgrad,
unde se tipãriserã de cãtre

Mitropolitul Simion ªtefan, Noul
Testament (1648) ºi Psaltirea
din 1651. Petru Pavel Aron o
reutileazã, o reparã ºi începând
din 1756, tipãreºte aici cãrþi
ºcolare, cãrþi de cult ºi de
spiritualitate creºtinã.

Un al treilea merit este cã a
coordonat ºi instruit un grup de
cãlugãri învãþaþi de la mãnãstirea
Sfintei Treimi din Blaj, sã
tãlmãceascã Biblia, dupã
versiunea Vulgatã latinã a
Sfântului Ieronim. Prin anii 1760-
1761 aceastã tãlmãcire ro-
mâneascã a Sfintei Scripturi era
gata. Era a doua traducere
integralã a Bibliei, dupã cea din

1688, Biblia de la Bucureºti
sau Biblia lui ªtefan
Cantacuzino.

ªi în aceastã privinþã, Petru
Pavel Aron este un deschizãtor
de drumuri, pentru cã se
inaugureazã acum, pe la mijlocul
secolului al XVIII- lea, o
adevãratã ºcoalã biblicã
blãjeanã, Blajul fiind singurul
oraº din þarã  în care Cartea
Sfântã a fost tradusã în flux
cont inuu, înregistrându-se
într-un rãstimp de douã secole,
nu mai puþin de cinci tãlmãciri
ale Bibliei. A urmat la câteva
decenii Biblia de la Blaj sau
biblia lui Samuil Micu, în 1795 –
aceasta, singura tipãritã; Biblia
lui Timotei Cipariu, Biblia lui
Victor Szmigelschi  ºi Biblia
Episcopului Ioan Bãlan al
Lugojului. Toate au rãmas în
manuscris. Ca ºi Biblia, început
de serie, pe care o putem numi
de acum, a lui Petru Pavel Aron,
rãmasã în manuscris aproape
un sfert de mileniu. Ea a vãzut
lumina tiparului abia în 2005,
într-o impunãtoare ediþie în cinci
tomuri la Editura Academiei, ºi
într-un pãtrunzãtor Cuvânt
Înainte, academicianul Eugen
Simion, preºedintele de atunci al
Academiei Române, subliniazã
cã manuscrisele acestei
traduceri a Bibliei „lãsate de
învãþatul ºi luminosul Petru
Pavel Aron cuprind splendide
pagini de limbã româneascã, o
limbã care, luptându-se cu
influenþele ºi complicatele
construcþii de cancelarie, se
sprijinã pe limba vorbitã. Optând
pentru aceastã soluþie,
episcopul de la Blaj n-a greºit.”

ª

Aniversãri culturale ºi pedagogice blãjene

300 de ani de la naºtere

Episcopul Petru Pavel Aron
Ion Buzaºi
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Omul-personaj, omul-particulã,
omul-portret, omul-figurã sunt
probabil faþetele aceleiaºi entitãþi
în miºcare, construcþie înlãuntrul
valorii de actant. Am putea vorbi
de un procedeu frecvent, mai ales
în genul epic, care constã în
relevarea trãsãturilor specifice ale
unui personaj în scopul
individualizãrii ºi obiectivãrii lui,
însã trebuie fãcutã distincþia clarã
asupra termenului „procedeu“,
care este exclusiv o perspectivã
tehnicã. Ne-am propus ca în
planul efectului portretului ca
procedeu sã gãsim corespondent
într-o figurã, adicã un spaþiu sepa-
rator între sensul gândit ºi modul
de a-l reda. Ca orice spaþiu, ºi
acesta presupune o formã ºi, im-
plicit, o semnificaþie, care ne-ar
permite sã asimilãm portretul unei
figuri. Sã fie figura un spaþiu sepa-
rator între sensul gândit ºi modul
de a-l reda? Ar însemna cã
autorul care construieºte portrete
una gândeºte ºi alta scrie, cu
perfecta conºtiinþã a distanþãrii.
Apoi, despre ce fel de figurã este
vorba? De stil nu poate fi, pentru
cã am situa astfel portretul pe
acelaºi plan cu metafora,
metonimia, sinecdoca, etc., ceea
ce, fireºte, iese din discuþie. Sã
fie figurã de gândire? Probabil cã
aici se gãseºte germenul definirii,
se poate vorbi astfel de asimilarea
unui portret cu o figurã logicã.

Tabla de ºah poate fi
deopotrivã propria mea tablã de
ºah sau tabla de ºah a lumii, mai
precis a lumilor. Am putea asimila
tabla de ºah, ca ºi loc de perdiþie
a gândurilor ºi raþionamentelor, cu
romanul lui Julio Cortázar,
ªotron. Dacã jocul de ºah al lui
Stefan Zweig din Secret arzãtor
este sicriul aºezat între cer ºi
pãmânt, la Cortázar cele opt
pãtrate ale ºotronului se aflã de
asemenea suspendate între cer
ºi pãmânt, în ceea ce se numeºte
interval, ºi care nu aparþine nici
cerului nici pãmântului, dar este

Sah sau macelul zeilor
Alexandru Bogdan Petrovai
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deopotrivã al cerului ºi al
pãmântului. Aºadar cerul ºi
pãmântul de o parte ºi împreunã
este locul de pulsaþie al ºahului ºi
al lumii.

Piesele unei table de ºah sunt
în sine universurile unei lumi cu
ierarhiile ei, cu egalitãþile ºi
inegalitãþile ei, cu toate categoriile
unei lumi, mai puþin douã dintre
ele: gândirea ºi visarea. Acestea
douã sunt proprii demiurgului din
colþul fiecãrui pãtrat, fie el alb sau
negru, ºi dacã ne gândim la
etimologia cuvântului grecesc,
demiurgos înseamnã meseriaº.
Un meseriaº înzestrat cu gândire
ºi visare, de asemenea însã
numai cu gândire sau numai cu
visare. Jocul ar însemna prin
urmare miºcarea asimptoticã
între gând ºi vis, între lume ºi
lume, între lumi ºi lumi, între ceruri
ºi pãmânturi, toate sub trupul alb
al timpului. Jocul începe acolo
unde se terminã hotarele, acolo
unde toate drumurile se ºterg;
este o rãzvrãtire împotriva
oricãrei sterilitãþi ºi în acelaºi timp
istoria unei dramatice ºi
fundamentale înfruntãri cu infinitul
soluþiilor. Violenþã, contradictoriu,
impetuozitate, paradoxal, toate
sub crusta unei poezii vibrante
sau a unei luciditãþi ostentative.

Asemãnarea tablei de ºah cu
romanul ªotron al lui Cortázar nu
este întâmplãtoare, deoarece
aceastã carte este organizatã nu
ca structurã fixã, ci ca un câmp
de posibilitãþi în care succesiunea
tipograficã a capitolelor reprezintã
doar una – cea mai simplã – dintre
variantele de lecturã, comparabilã
cu alfabetul cunoaºterii miºcãrilor
pieselor pe o tablã de ºah. Existã
însã o a doua cale pe care
Cortázar însuºi o oferã în legãturã
cu romanul sãu (schimbarea
ordinii capitolelor comandatã de
un tabel indicator), fapt care lasã
deschise cititorului o infinitate de
cãi similare cu ceea ce ar
însemna nenumãratele combinaþii

existente în jocul de ºah. Ideea
de structurã narativã e astfel
conciliatã cu cea de infinit
combinatoriu, într-o posibilã
actualizare a mereu himericei
Cãrþi absolute.

PIONII pe o tablã de ºah ar
putea avea corespondent în
opera literarã în mai toate
personajele anexe, secundare,
bineînþeles cu excepþiile de
rigoare. Fie cã sunt doamnele
infidele din Don Juan sau
Dragostea pentru geometrie, fie
cã sunt cele 24 de fecioare ucise
din Parfumul lui Patrick Süskind,
tot ceea ce este predispus la
sacrificiu, tot ce este mai mult sau
mai puþin semnificativ, alcãtuieºte
panoplia mediocritãþii, singura vir-
tute a unui posibil pion fiind aceea
de a deveni o altã piesã, de a-ºi
schimba statutul ºi de a-ºi depãºi
limita în momentul în care,
parcurgând tabla pânã la celãlalt
capãt devine oricare altã piesã, cu
excepþia regelui. Singura diferenþã
dintre pioni, nesemnificativã însã,
este aceea de a se afla pe un
pãtrãþel alb sau pe unul negru.
Pionul este figura sacrificiului fãrã
drept de apel.

În ceea ce priveºte figura
TURNULUI, personajul potrivit ar
fi Meursault din Strãinul lui
Camus. Spunem cã nu este
deplasatã aceastã asemãnare
deoarece chiar ºi poziþionarea
turnului pe o tablã de ºah este la
limita dintre existenþã ºi neant, la
limita dintre miºcare dreaptã, atât
în plan vertical cât ºi în plan
orizontal, ºi inexistenþa tablei de
ºah în imediata vecinãtate a
pãtratului pe care îl ocupã. Cele
patru puncte de amplasare ale
celor patru turnuri în jocul de ºah
alcãtuiesc, în fapt, marele pãtrat
al lumii în care pulseazã miºcãrile
celorlaltor piese. Am putea spune,
datoritã faptului cã se aflã la
hotarul dintre miºcarea
coordonatã ºi inexistenþa unei
miºcãri, cã personajul lui Camus
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este în tocmai o piesã la limita
dintre uriaºul mecanism social al
vieþii ºi inexistenþa oricãrei funcþii
organizatoare. De la început
Meursault dã dovadã de o anume
insensibilitate ce-l caracterizeazã
ºi-i impregneazã toate gesturile,
toate acþiunile. Este acea
insensibilitate a liniilor drepte,
acea insensibilitate a tãvãlugului
care poate caracteriza turnul în
jocul de ºah. Turnul este, de
asemenea, figura solitarului, figura
celui fãrã chip pe care personajul
nostru o demonstreazã din plin.
Refuzul convenþiei sociale a
personajului nostru nu este
ieºirea din tiparul turnului, acela al
culoarelor în linii drepte, ci este
refuzul oricãrei împotriviri, din
partea oricãrei baricade pe care
substanþa acestei piese o poate
escalada. O linie dreaptã care se
opune altei linii drepte este de fapt
zidul care se opune unei forþe.
Dacã ar fi sã ne gândim la un alt
personaj care ar putea sã joace
rolul turnului, acela ar fi Josef K.
din Procesul lui Kafka, însã acesta
ar putea fi turnul de culoarea
opusã celeilalte sau ocupantul
pãtratului de culoare diferitã,
fiindcã personajul lui Kafka este
un om perfect normal, rãtãcit
într-un mediu absurd, în timp ce
Meursault este de fapt un
comportament nefiresc în raport
cu obiceiurile ºi exigenþele
societãþii în care trãieºte.

Figura CALULUI poate sã fie
relaþionatã cu personajul unei
piese de teatru într-un singur act
a lui Fernando Arrabal, care se
numeºte nu întâmplãtor Labirintul.
Etienne, personajul central, este
prins într-un labirint de pãturi
întinse la uscat. Similitudinea
acestui personaj cu figura calului
din jocul de ºah ar pãrea
nepotrivitã, însã dacã ne gândim
la funcþionalitatea calului în cadrul
jocului ajungem inevitabil la
miºcarea în formã de L. Mai mult
decât atât, dacã ne gândim la o
succesiune de miºcãri fãcute de
un cal pe tabla de ºah se poate
lesne observa cã se ajunge la o
þesãturã labirinticã. Labirintul
funcþioneazã dupã principiul liniei
ºi cotiturii, personajul nostru în
miºcarea sa spaþialã trebuind sã
realizeze acest drum, mai mult

decât atât, miºcarea lãuntricã a
lui Etienne funcþioneazã dupã
acelaºi principiu. Unica piesã a
tablei de ºah care, printr-o singurã
mutare, realizeazã principiul la-
birintic al liniei ºi cotiturii este, fãrã
îndoialã calul. De asemenea, ceea
ce îi este propriu numai calului
dintre toate figurile tablei de ºah
este saltul. Însã este vorba de un
salt în interiorul aceloraºi patru
pãtrate în formã de L ºi nu un salt
care sã permitã ieºirea dintr-un
astfel de spaþiu, desprinderea de
pe suprafaþa tablei de joc nu este
desprinderea faþã de natura
acestei figuri, ci deschide
posibilitatea unui alt atribut al
acestei figuri (este vorba despre
unica abilitate a calului de a evita
confruntarea, fiind singura piesã
de pe tablã care poate sã refuze
lupta).

Figura NEBUNULUI sau a
OFIÞERULUI poate fi asimilatã
personajului Joffrey Firming din
romanul La poalele vulcanului al
lui Malcolm Lowry. Ar fi un nebun
alb cu partea de sus neagrã. Con-
sul al Angliei, fost ofiþer al forþelor
navale în primul rãzboi mondial,
este personajul care se
strãduieºte sã cunoascã mai
toate lumile posibile (încearcã sã
înveþe pe de rost partea filozoficã
din Rãzboi ºi pace, încearcã sã
înveþe Kaballa), încearcã sã
realizeze deplina diagonalã pe
care o poate parcurge figura
nebunului pe o tablã de ºah,
încercarea de cuprindere totalã a
lumii, în cazul unei table de ºah ar
fi traversarea infernului unui câmp
de bãtãlie. Aburul nebuniei acestui
personaj este dat ºi de faptul cã
este alcoolic, însã alcoolul este o
predispoziþie a iniþierii, tentaþia
fausticã a cunoaºterii fiind vãzutã
ca spectru al nebuniei. Aºadar
diagonala piesei de ºah este
diagonala personajului nostru,
prin destinul tragic al umanitãþii.
Deºi ar putea sã fie muºchetar
sau papã, gâlcevitor, ne-am oprit
asupra acestui personaj datã fiind
posibilitatea diagonalei totale.

Figura REGINEI, cea mai
importantã piesã de pe tabla de
ºah, exceptând regele, reprezintã
forþa de acþiune, puterea actantului
absolut atât pe o tablã de ºah, cât
ºi în spaþiul unei opere literare. Ar

putea fi consideratã reginã marea
din Thalassa lui Macedonski,
chiar dacã nu reprezintã regnul
uman; ea oricum este elementul
hotãrâtor ºi piesa de rezistenþã a
întregii construcþii a  acestui poem
în prozã. Nu este întâmplãtoare
alegerea pentru figura reginei a
unei opere din literatura noastrã,
cu atât mai mult, cu cât
emblematicã pentru figura regi-
nei este personajul Pena
Corcoduºa din Craii de Curtea-
veche a lui Mateiu Caragiale.
Pena Corcoduºa ar putea fi în
acelaºi timp reginã albã ºi reginã
neagrã, personaj care susþine
arhitectura interioarã a acestei
cãrþi, care ar putea fi consideratã
roman, însã suntem de pãrere cã
este, mai degrabã, un poem în
prozã. Apãrut simetric în
Întâmpinarea Crailor ºi în
Asfinþitul Crailor, acest personaj,
prin infuzia sentimentului zã-
dãrniciei vieþii pe care o produce
în interiorul romanului, ar putea sã
reprezinte figura reginei de negru.
Am menþionat posibilitatea
existenþei personajului atât sub
vãlul culorii negre, cât ºi în lumina
culorii albe. În primul capitol al
cãrþii se poate lesne observa
existenþa personajului la hotarul
dintre grotesc („Bãtrânã ºi
veºtejitã, cu capul dezbrobodit ºi
numai trenþe toatã, cu un picior
desculþ […]. Beatã moartã …“) ºi
sublim (Pena cea tânãrã cu „niºte
ochi mari, verzi, genaþi ºi
sprâncenaþi“). Sensul spiritual cel
mai tulburãtor al cãrþii se
desluºeºte din pãtimirile ºi din
moartea izbãvitoare a Penei,
întocmai luptei ºi morþii reginei pe
o tablã de ºah, care produce totuºi
un dezechilibru în cazul oricãrei
partide. Aºadar, regina albã cu vãl
negru ºi reginã neagrã cu vãl alb,
tron ºi eºafod deopotrivã, este tot
ceea ce ar putea sã fie mai
puternic în spaþiul unei table de
ºah ºi pe suprafaþa unei opere
literare.

Pentru ilustrarea forþei de
conexare personaj – piesã o
evidenþã este figura REGELUI, nu
atât pentru faptul cã decide
existenþa sau nonexistenþa jocului,
ci mai degrabã pentru faptul cã
este o figurã imposibilã, deoarece
poate sã fie el însuºi ºi în acelaºi
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timp toþi la un loc. Mai mult decât
atât, am ales figurile a doi posibili
regi gândindu-ne la personajele lui
Cervantes – Don Quijote ºi
Dostoievski – Prinþul Mîºkin, din
romanele Don Quijote ºi Idiotul.
Apropierea celor douã personaje
este de fapt anticipatã de
apropierea dintre cei doi mari
creatori. Cercetarea filiaþiilor
literare – mai cu seamã a celor
de naturã structural-tematicã – nu
s-a arãtat însã, pânã acum, egal
de darnicã în reliefarea completã
ºi multilateralã a fenomenului.
Filiaþia Cervantes – Dostoievski,
des amintitã dar niciodatã tratatã
din unghiul genezei marilor
romane, nu numai cã ar constitui
un punct de sprijin în definirea
unui posibil ideal uman, a utopiei
dostoievskiene, ci ne-ar oferi ºi
preþioase elemente pentru
explicarea contextului psihologic
ce faciliteazã apropierea, peste
veacuri, a unor personalitãþi
creatoare cu totul diferite ca
structurã ºi înclinaþii. În cazul de
faþã: un reprezentant de seamã al
spiritualitãþii ruseºti  din
zbuciumatul secol al XIX-lea
modeleazã personaje de roman
împrumutând elemente din
universul uman romanesc creat
de cel mai reprezentativ proza-
tor al „secolului de aur spaniol“.
În acest caz, influenþa literarã
propriu-zisã este dublatã de
un paralelism al construcþiei
figurilor, fenomen de paralelism
cu profunde implicaþii de natu-
rã psihologicã ºi socialã.
Dostoievski sesizase de la bun
început dubla semnificaþie a lui
Don Quijote: cea utopicã (am
putea spune o utopie de naturã
psihologicã) ºi cea satiricã,
îndreptatã împotriva tuturor viciilor
lumii contemporane. Regele este
figura care se grefeazã pe aceste
douã principii ale utopiei ºi satirei;
sã ne gândim la faptul cã un rege
pe o tablã de ºah, ca ºi actant, ca
ºi miºcare, se aseamãnã pionului,
cea mai slabã piesã a jocului.

Ideea construcþiei regelui ºi a
întregii cãrþi  Idiotul constã în
reprezentarea unei naturi prin
excelenþã frumoasã. Aceasta
este cea care se întâlneºte atât
de greu în lume, toþi cei care au
încercat sã reliefeze frumosul

absolut au eºuat întotdeauna. Aici
se gãseºte principiul figurii
imposibile care este cel al regelui.
Este o încercare incomensu-
rabilã. Frumosul este un ideal, iar
idealul este departe de a fi fixat.
El  nu existã decât într-o singurã
figurã prin excelenþã frumoasã ºi
care puncteazã istoria – cea a lui
Crist. Dintre toate figurile fru-
moase ale literaturii, cea mai
elevatã este cea lui Don Quijote.
Acesta este frumos deoarece, în
acelaºi timp, e ridicol. Pickwick al
lui Dickens (care reprezintã o idee
mare, un alt posibil rege, este mai
fragilã decât Don Quijote) este, de
asemenea, ridicol.

În pofida rãtãcirilor lui, Don
Quijote reuºeºte sã menþinã me-
reu în vigoare o trãsãturã tipicã
pentru ceea ce înseamnã figura
regelui, ºi anume simþul calitãþii. E
un cavaler spaniol; adicã un om
care merge cãlare. Nivelul de viaþã
al cavalerului este superior celui
comun. Cavalerul era, prin urmare,
un om de calitate, un senior firesc,
ºi aºa se defineºte Don Quijote în
raport cu Sancho; îl face sã stea
la masã alãturi de el când se
îndestuleazã din bucatele
pãstorilor de capre ºi-i spune:
„Vreau sã te aºez aici lângã mine
ºi sã mâncãm pâine ºi sare de pe
acelaºi taler ºi sã bei din ce-oi bea
eu.” Aceasta este atitudinea unui
rege, în fapt milostenia rangului
sãu. Pentru Don Quijote izvorul
nobleþei îl constituie faptele omului
– temã asupra cãreia revine în
repetate rânduri.

Vãzut din perspectiva de
schiþare a personajului Mîºkin, Don
Quijote ar apãrea ca cel mai
mãrinimos dintre toþi cavalerii care
s-au perindat prin lume, sufletul cel
mai ingenuu ºi având una dintre
cele mai cuprinzãtoare inimi pe
care le-a purtat pãmântul.
Personajul lui Cervantes semnificã
misterul cel mai profund, misterul
fatal al umanitãþii. Regele din el ne
dezvãluie cã cea mai mare
frumuseþe a omului, puritatea cea
mai profundã, castitatea, can-
doarea, bunãtatea ºi, în fine, cea
mai vastã inteligenþã nu pot fi
utilizate în folosul omului, ci doar
ridiculizate ºi batjocorite de
oameni, cele douã pãtrate de
miºcare ale regelui într-o lume

care existã datoritã propriei sale
existenþe.

Prinþul Mîºkin este un personaj
creat dupã legile imaginaþiei ºi nu
o reproducere sau o reactualiza-
re a naraþiunii biblice (Cristul
dostoievskian, idealizat în sensul
unui profund proces de uma-
nizare a hieraticului ºi sche-
maticului simbol teologal, se aflã
destul de departe de mesianismul
creºtin afirmat de textul Noului
Testament, ca ºi de cel al
Evangheliei lui Ioan). Dostoievski
a cãutat sã creeze un fel de imag-
ine omeneascã a figurii lui Crist,
dupã mãsura ºi legile poeziei.
Conturat în mod conºtient profan,
Crist este discreditat în mod
penibil în viziunea celor din jurul
sãu; aceleaºi douã pãtrate
înlãuntrul cãrora se miºcã
puterea regelui. În fapt, este greu
de recunoscut ceva din simbolul
creºtin în persoana care
cãlãtoreºte cu clasa a treia a
expresului Varºovia-Petersburg,
tremurând sub muºcãtura frigului
de noiembrie, în pofida
pretenþiosului titlu de „prinþ“;
situaþie parodicã care ne
aminteºte mai degrabã de armura
ruginitã a lui Don Quijote ºi de
biata sa Rosinanta, decât de
legenda rãstignitului pe cruce.

Don Quijote ºi Mîºkin apar ca
douã personaje mesianice al
cãror mesaj încãrcat de
semnificaþie rãmâne steril la nivel
de semnificaþie. Unei asemenea
familii îi aparþine ºi Hamlet. Don
Quijote e un Crist burlesc a cãrui
acþiune rãmâne sterilã, ambii eroi
transformându-se treptat ºi,
poate, involuntar în parodii ale
Cristului teologal, mutaþii
semnificând în esenþã, în mod in-
direct, primatul naturii ºi spiritului
omenesc, acea limitare a piesei
pe o tablã de ºah care este
inevitabilã ºi care nu poate atinge
limita de jos a infinitãþii ºi
absolutului decât în succesiunea
de miºcãri combinatorii care sunt
proprii gândului sau imaginaþiei.
Existã, de asemenea, la cei doi
regi un proces de îndepãrtare faþã
de dimensiunile fireºti ale lumii
reale. Atât Mîºkin, cât ºi Don
Quijote par adesea a recepta
realitatea nu aºa cum este ea, ci
aºa cum ar dori ei sã fie. Este de
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fapt infuzia principiului dupã care
voinþa regelui este lege pentru
spaþiul care îi este alãturi. Însã
chiar ºi acest fenomen este
departe de a avea implicaþii de
naturã divinã, deoarece în cazul
lui Don Quijote el trebuie pus pe
seama locurei (nebuniei), iar în
cazul lui Mîºkin, pe seama
inocenþei, douã stãri psihologice
care dobândesc statut metaforic.

Trebuie fãcutã distincþia clarã
între Don Quijote – Mîºkin pe de
o parte, ºi Crist pe de alta, fiindcã
primii doi, în pofida înþelepciunii lor
abstracte, se dovedesc copii în
confruntarea cu ceilalþi oameni, în
timp ce Crist stãpâneºte împãrãþia
care nu este din aceastã lume.
Crist a fost un realist însãrcinat
cu o misiune, în timp ce Don
Quijote ºi Mîºkin sunt niºte
visãtori plini de idealuri, Mîºkin se
caracterizeazã prin iubirea pentru
cei din jur ºi nu prin iubirea pentru
un principiu abstract, fapt ce îl
îndepãrteazã mult de Crist.
Distincþia între ei nu se face la
nivelul personalitãþilor ci la nivelul
regatelor pe care le stãpânesc.
Sentimentele ºi comportamentul
omenesc dominã configuraþia
spiritualã a celor doi regi în pofida
excepþionalitãþii de care par a fi
amândoi conºtienþi.

Metafora perfecþiunii se
configureazã prin ridicol ºi teza
dostoievskianã ar rãmâne pentru
noi de nedescifrat, dacã s-ar face
abstracþie de faptul cã scriitorul se
referã la un frumos identificabil cu
binele. Credulitatea ºi naivitatea
aparentã a prinþului Mîºkin, aºa-
numita sa „idioþenie“ – trãsãturi
care-l acoperã de ridicol în ochii
celorlalþi – sunt, de fapt, principalul
element de cenzurã a tuturor
gesturilor reprobabile sub raport
moral. Astfel, din punct de vedere
al structurii romaneºti ºi al
implicaþiilor realiste ale unei
posibile table de ºah, prinþul
Mîºkin are mai degrabã rolul de
element semnificant, pe când, în
cazul lui Don Quijote, romanul e
construit pe un permanent
echilibru între elementul
semnificat (Don Quijote ca
parodie a romanelor cavalereºti)
ºi structura semnificantã
(psihologia ºi ideologia eroului ca
principale elemente de cenzurã ºi

apreciere a lumii contemporane
cu Cervantes). Aici se face
distincþia între regele alb ºi regele
negru. Evident, atât nebunia lui
Don Quijote, cât ºi inocenþa
prinþului Mîºkin, constituie mãºti
din dosul cãrora se rostesc
adevãruri fundamentale despre
umanitate. Nu întâmplãtor, ambii
eroi nutresc o autenticã înclinaþie
spre elocinþã, apanajul figurii
regelui. Semnificativ e ºi faptul cã
acele personaje (celelalte piese
de ºah) care se apropie de eroi ºi
descifreazã ce se aflã în spatele
ridicolului (miºcarea în limitele a
douã pãtrate) ajung sã descopere
perfecþiunea, au brusc revelaþia
acesteia. Într-un asemenea mo-
ment, Aglaia Epancina se
adreseazã astfel prinþului: „Aici
nici unul nu face cât degetul cel
mic al dumitale, nici unul n-are
mintea ºi nici inima dumitale!
Eºti mai cinstit decât toþi
ceilalþi, mai nobil decât toþi, mai
bun decât toþi, mai inteligent
decât toþi“. Iar în romanul lui
Cervantes, Sancho Panza,
însoþindu-ºi stãpânul se
quijotizeazã, în timp ce un alt
personaj, Don Diego de
Miranda, surprins de
profunzimea gândirii lui Don
Quijote, îi acordã acestuia tot
respectul cuvenit unui oaspete
atât de înþelept.

Chiar dacã inocenþa
prinþului Mîºkin este diferitã de
nebunia lui Don Quijote, cele
douã stãri psihologice se aflã
într-o relaþie dialecticã cu
calitatea de ingeniozitate care,
credem, trebuie înþeleasã în
primul rând ca niºte miºcãri pe
o tablã de ºah ºi mai apoi este
vorba de iscusinþa de a te
ascunde în dosul unei mãºti. ªi
nu în ultimul rând este vorba de
aceeaºi distincþie între rege alb
ºi rege negru, asemãnarea de
statut ºi distincþia de culoare
care realizeazã de fapt sfera
înfruntãrilor.

Prãbuºirea din final a
prinþului Mîºkin semnificã
conºtiinþa zãdãrniciei tuturor
încercãrilor sale, crima lui
Rogojin oferindu-i pe deplin
certitudinea eºecului. Se
reîntoarce la sanatoriul din
Elveþia într-o stare de totalã

inconºtienþã (ce poate fi
echivalatã cu moartea), în timp
ce Don Quijote redevenea, în
ultimele clipe ale vieþii,
cumsecadele ºi modestul
Alonso Quijano. Aºadar, sub
raportul construcþiei celor douã
figuri suntem în faþa unor
structuri închise întocmai
limitelor celor douã pãtrate. În
ceea ce priveºte jocul de ºah,
suntem în faþa unei situaþii de

pat pe care am putea sã o
concepem ca echilibru, dar ºi
ca sterilitate.

Jocul de ºah este, de fapt,
încercarea petei albe de a
deveni patã neagrã, a petei
negre de a deveni patã albã,
este încercarea mâinii drepte
de a deveni mânã stângã, a
mâinii stângi de a deveni
mânã dreaptã, a raþiunii de a
deveni simþire, a simþirii de a
deveni raþiune, a imaginii din
oglindã, care îºi doreºte sã
devinã imagine realã, a
umbrei, care încearcã sã
devinã trup, a cl ipei de a
deveni eternitate ºi a
eternitãþii de a deveni clipã ºi
nu în ultimul rând, a morþii
care îºi doreºte sã fie viaþã ºi
a vieþii care îºi doreºte sã fie
moarte.

ª
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Din nou într-un ceas
aniversar: 55 de ani de la apariþia
revistei Steaua, în luna aprilie
1954. Prilej cu care scoþi din nou
de pe un raft un tronson dintr-o
bogatã colecþie revuisticã, pe
care-l înlocuieºti cu un altul ºi cu
un altul, cãutând sã rãmâi numai
în  deceniul 5, pentru eventual
alte amãnunte, dintr-o istorie cu
instituþia cenzurii într-un regim
totalitar. Atari exorcisme, pentru
surprinderea câtorva fie ºi firave
indicii ale unor aspiraþii de ieºiri
dintr-o încercuire, la timide
semne de un prim dezgheþ în Est,
dupã cum ºi unele punctãri într-
un plan mai general al scrisului,
care-ºi au în spaþiul cãutãrilor de
un excelsior, al literaturii în
ansamblu,  un ecou; licãriri prin
nopþi de memorie.

Un prim experiment putându-l
mijloci, într-o lecturã de sondaj în
care eºti singur cu textul tipãrit,
sã spui: printr-un “câmp de
mohor”, o scrutare din mai
aproape a primului numãr din
revista nouã apãrutã, dacã nu a
mai multora, vreo patru ori opt,
care îi vor urma, dar ºi a unora
anterioare, vreo trei, din vechea
publicaþie, Almanahul literar,
cãreia Steaua, care îºi propune
sã se despartã, ca profil, de un
trecut mai închistat, pentru un
viitor pe care îl crede mai posibil,
îi este totodatã, în unele privinþe
– în primul rând prin pãstrarea
aproape întregului corp re-
dacþional, cât ºi a colaboratorilor
principali, cãrora le vor fi
adãugate alte ºi alte nume – un
continuator.

E uºor de înþeles cã proiectul
transformãrii de care vorbim,
nãscut în redacþie, citadelã
literarã avându-l în fruntea ei, de
vreun întreg an, ca redactor ºef,
dupã plecarea lui Geo
Dumitrescu, succesorul lui Miron
Radu Paraschivescu, pe A. E.
Baconsky, acesta cu un loc în
conducere încã de la înfiinþare,
din 1950, transformare prevãzutã

pentru luna ianuarie 1954, solicitã
ºi angajeazã  amplu de prin
ultimele luni ale lui 1953, încât sã
nu surprindã, azi, prezenþa, în
respectivele apariþii, a unor
iniþiative, cu efectele lor, sau
manifestãri ale unei anumite
dezinvolturi, în texte beletristice
sau de criticã literarã, în studii de
istorie culturalã universalã, care
îºi puteau gãsi, câteva chiar mai
bine, locul, ºi în partea de
dincoace a unui atât de dorit
hotar. Este cazul începerii
publicãrii lui Lucian Blaga, în
premierã, ca traducãtor, cu un
prim fragment din Faust de
Goethe, de naturã sã “distoneze”
ºi prin titlu: “Prolog în cer”  (unde
personajele sunt, alãturi de
Mefisto, arhangheli, Mihail ºi
Gavril, ºi însuºi Domnul),
concomitent cu publicarea piesei
de teatru Baia, de Maiakovski,
traducãtori Mircea Zaciu ºi
Valentin Covic, o complexã
satirã, nici ea dusã la bisericã...,
ambele în numãrul 11, pe
noembrie. Sau, în numãrul care
i-a urmat, 12, un foarte aplicat
eseu de Henri Jacquier,
Observaþii despre ritmul versului,
unde exemplele nu se sfiesc sã
fie ºi din Odã în metru antic,
versul “Nu credeam sã-nvãþ a
muri vreodatã”, dar ºi câteva
poezii de recuperare a pastelului
sau lirismului în tentative de
reabilitãri ºi a poeziei de
dragoste, atât de urgisitã în
epocã, autori Victor Felea (Trec
pe strãzi), Aurel Gurghianu
(Cimitirul Eternitatea) ºi
subsemnatul (cu Floarea de
stâncã, Sãlcile plângãtoare ºi
Mãrul roºu) – desigur, nu scutite,
ulterior, de învinuiri de
“evazionism” ºi “intimism”.

Numãrul  12, din vechea serie,
presupus ultimul, e, de acum,
apãrut, în începutul de an ’54, dar
demersurile ºi aprobãrile se
miºcã, fapt uºor explicabil, greoi,
trec mai multe luni fãrã nici un alt
gest în spre cititori, ceea ce dã o

îngrijorare ºi un sentiment de
neant, situaþie în care consolarea
cu tipãrirea încã unui numãr de
revistã sub acelaºi nume pare
singura soluþie, ºi matematica
vine ºi ea în ajutor: pânã acuma
s-au tipãrit pe firul anilor 49 de
numere, continuarea cu încã
unul ar da o mai bunã încheiere
a tot ce a fost, pe pagina de gardã
se va putea scrie “anul V”, în
ceva rotund! ªi doleanþa,
schimbare a  unui dezavantaj
într-un  avantaj, îºi are rãspunsul
dorit: e aprobatã tipãrirea încã
unui numãr de Almanah, cu
menþiunea,  pe copertã: “ianuarie,
1954” ºi  - în linii groase - cu cifra,
ca o stemã, “50”. E drept, pe
exemplarul meu am notatã în
peniþã, cu cernealã roºie, ºi data
realã de punere pe piaþã: “10. III.”,
spunând ºi ea ceva despre
felurite, înãbuºite, împãtimite,
nostime confruntãri. ªi temeri. De
pildã, ca de la “centru”, din  cer,
sã nu se lase cu vreo rãzgândire,
de genul “continuaþi aºa!”. Dar
înainteazã cumplit, la forjã, în
retorte, pregãtirile noilor
încãrcãturi ºi noii structuri menite
a le purta; sau în dosarele de
înaintat Direcþiei Presei. De
înþeles aici cã ºi  poeziile, toate
“roºii”, pline de “militant”,
declarativ, scrise anume, spre o
apãrare cu ele, acoperind arii ca
oraº, industrie, sat, din care sunt
izgonite superstiþiile, muncã,
pace, temele nu cele mai
“ingrate”, unde eu pun umãrul cu
o învãpãiere despre naºterea
unui copil “în casa nouã” a unui
muncitor, ºi o duioºie despre
niºte învãþãtoare într-o campanie
de alfabetizare, mãrºãluind prin
zãpezi, iar Aurel Gurghianu
relateazã, nu mai puþin “luminos”,
convenþional, o Searã la cãminul
cultural. ªi sunt ºi alte exemple,
deopotrivã ajutoare prestaþiilor
criticii revistei, aceasta poate nu
cu destul spirit de sacrificiu: un
articol Cãldura patriotismului, un
“carnet sovietic” Poezie ºi

Steaua, la un nou ceas aniversar
Aurel Rãu
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gândire. E drept, se ºi gloseazã,
totodatã, întru invocarea, parcã
proclamarea, primãverii, cu ceva
simbolic: “O, pleacã searã, mai
curând” (Victor Felea) ºi “Aºtept
cu nerãbdare ºi-ascult ºi parc-
aud / Vibrând apropiatã o nouã
primãvarã” (A. E. Baconsky), ori
pentru o celebrare a întregii naturi
în prosperãri: “Sunt fericit cã
munþii niciodatã / Nu-ºi vor mai
pierde-a codrilor cununã” (L.
Neamþu). În care iarna se vrea
parcã o metaforã despre asprimi
de timp. ªi sunt ajustate, altfel,
unele rubrici. Astfel, pentru o mai
bunã punere în evidenþã,
despãrþirea definitiv a “Note”-lor
critice, polemice, de “Recenzii”;
sau introducerea unei secþiuni de
“Aniversãri”, pentru a se putea
vorbi, într-un articol, despre un
mare poet ºi om al Renaºterii,
Michelangelo, cu prilejul unei cifre
nu de tot rotunde (ºi încã) de la o
moarte (nu 400, de pildã, o
cvasiobligativitate pentu oficiali,
ci doar 390 de ani); sau într-un
numãr proxim, 2, în pregãtire
pentru luna mai, pentru a fi
marcaþi, atunci de la o naºtere,
tot aºa, doar 410 ani, a lui
Shakespeare - în ambele cazuri,
pentru a-l putea asocia cauzei pe
autorul Laudei Somnului nu doar
cu traduceri din marele romantic
german.

Dar zarurile sunt, oricum,
aruncate: într-o casetã  de pe
dosul paginii de gardã a
numãrului cu vechiul titlu fusese
inserat, în loc de orice alt cuvânt
introductiv, ºi înscrisul – mic
document, oricât n-ar pãrea, de
istorie literarã – meritând a fi
reprodus: “Cu acest numãr – al
cinzecilea – revista noastrã îºi
înceteazã apariþia în forma ei de
pânã acum. Începând cu
numãrul viitor ea va apãrea cu
titlul “Steaua” – revistã a Uniunii
Scriitorilor din R. P. R. – îºi va
schimba totodatã coperta ºi
condiþiile grafice care vor fi
îmbunãtãþite - ºi îºi va îmbogãþi
rubricile”. O potrivealã sub o
frumoasã egidã, care ar putea fi
versurile “era pe când nu s-a
vãzut...”. Iar în urmãtoarea lunã
în fapt, cu însemnarea de
asemenea în cernealã, pe
exemplarul din colecþia mea,

pentru data apariþiei: “24 aprilie
1954”, rãsãrirea numãrului
acesta “viitor”: 1! Eveniment
cerându-ºi, parcã, ºi asocierea
cuvintelor din eminescian: “rã-
sãrirea stelei în tãcere”, dacã ar
fi sã luãm altfel decât un joc de
condei, cu ponderea pe care o
poate avea, ºi formularea de  mai
târziu, a lui  Tudor Arghezi, la un
prim ceas aniversar, 1958: “Dacã
ai avea nevoie de o adresã,
Steaua e de cãutat prin cerurile
regiunii Luceafãrului unui
predecesor, printre nebuloase...”.

Am relatat pe larg, în câteva
împrejurãri, despre preocuparea
pentru noul titlu, dupã ce pro-
punerea iniþialã, avansatã din
redacþie, “Luceafãrul”, fusese
respinsã, ºi cînd am putut
înþelege cã o rãmânere într-o
sferã apropiatã semantic nu s-ar
solda c-un refuz. ªi s-a convenit
din toate pãrþile pentru numele
genuin, dãinuind ºi azi. “Daþi-i,
acestui cuvânt mai general
(“Steaua”, e de înþeles), voi, un
sens mai particular!”, ar putea fi
o altã aproximare a unui sfat
venit de la un sprijinitor. O
remarcã ar mai trebui fãcutã însã,
privitor la subtitlul admis: “Revistã
a Uniunii Scriitorilor” – un
progres, cãci fãrã adaosul:
“Filiala Cluj”, ca înainte, subtitlu
pentru care s-au desfãºurat nu
puþine diligenþe, însemnând, ca o
ridicare în grad, debarasarea, pe
un anumit palier,  de o “tutelã”
zonalã, punct de pornire pentru
viitoare strategii într-o luptã Iacov
cu îngerul...  Un câºtig pre-
supunând ºi definirea profilului,
într-un mai-larg: de la “Revistã
lunarã de culturã”,  pentru
Almanahul Literar, la “Literaturã
– Artã – Culturã”, pentru, de
acum, în ce va urma.

ªi apoi aceastã, nu întâm-
plãtoare, pentru accepþia pe care
o dau autorii din nucleul  re-
dacþional evenimentului, pe sub
ochi de Argus ºi ei nu perfecþi,
“coincidenþã”. În paginile primului
numãr, cu o copertã elegantã,
austerã, într-un fond alb un patrat
mare galben iar titlul, numãrul ºi
luna scrise, alungit, cu un gri
spre mov, parcã dintr-un cod
plastic simbolist, se aflã
cuprinse, pe lângã vreo câteva

nume de referinþã din mediu
universitar, nume din toate
momentele reprezentative ale
secolului literar XX la Cluj, pânã
în respectivul moment. Emil
Isac, al Impresiilor ºi senzaþiilor
moderne din anul 1908, cu patru
poeme, chiar dacã doar
postume, cum acestea însoþind
un vibrant necrolog deplângând
moartea sa, survenitã în luna
martie;  Lucian Blaga, glasul
care, “tânãr”, întindea pentru un
Nicolae Iorga “braþe  de energie”
în începutul  noului stat românesc
de dupã Marea Unire, anul 1919,
chiar dacã acum, la un apogeu
ºi al vârstei, doar un tolerat;
Mihai Beniuc, devenit secretar al
Uniunii Sciitorilor, în Bucureºti,
dar contând ºi în interbelicul
ardelean, vremea Gândului
românesc, când aducea o
vigoare ºi un timbru personal prin
ale sale Cântece de pierzanie,
cu douã poezii mai de reflexiv,
din care prima, deschizând
revista, cu versul: “Dar de e stea,
sã fie stea polarã”; Ioanichie
Olteanu, avându-ºi locul sãu în
miºcarea Revistei Cercului
Literar, acum traducând un amplu
poem de A. S. Puºkin; ºi poeþii
redacþiei, oameni tineri, care vor
fi atât de implicaþi în întreaga
lucrare a revistei, A. E.
Baconsky, Victor Felea, Aurel
Gurghianu, Aurel Rãu ºi Leonida
Neamþu. Dar încã o “potrivire”:
noua copertã, fapt declarat printr-o
inscripþie la vedere, pe coperta
3, e realizatã de pictorul Tassi
Demian, artist nu prea “just” care
în mentalul literar îºi are de mult
un loc, prin ilustraþiile de
spiritualitate de la revista
Gândirea, apãrutã ºi ea
primãvara, în luna mai 1921, în
oraºul de pe Someº. De mai
menþionat însã ºi prezenþa cu
prozã a unui prestigiu,
romancierul Petru Dumitriu, care
ne va fi un colaborator nelipsit în
mai multe perioade, pânã la
plecarea sa în occident - un
fragment din Pasãrea furtunii.

Evident, dacã o notã de
solemnitate poate însoþi evo-
carea unui început, justificat
ºi nu – se potriveºte aici iarãºi

(continuare în pag. 111)
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Când te uiþi la el nu te mai miri
cã ne þinem locului, cum spune
poetul. Pãºeºte ca ºi cum ar
umbla într-o lume mãsuratã de
veºnicie, fãcându-te sã înþelegi
cã, în ciuda a tot ºi a toate,
lucrurile nu pot ieºi din ºartul lor.

Întemeiat ca o colinã
transilvanã, de fruntea cãreia se
sprij inã uneori mâna lui
Dumnezeu, poartã cu eleganþã
semnele ºi însemnele sta-
torniciei. Statornic în viaþã, în
opinii, în prietenie. Statornic cu
sine însuºi. De un echilibru, pe
care l-aº numi atic, dacã n-ar fi
înscris în gena intelectualului
ardelean, mãsurat în judecãþi ºi,
deopotrivã, în înfãþiºarea lor
cãtre lume într-o lume a
nemãsurii, Constantin Cubleºan
îþi dã nostalgia vremurilor de
glorie ale acestui spaþiu bântuit
încã de patima cãrturãriei. Un
echilibru pe care l-a pãstrat,
deopotrivã, în scrierile sale
critice, în romanele sale ºi chiar
în sfiala delicatelor sale poeme.

A spune aºezat ºi serios,
înseamnã a spune temeinic.
Înseamnã a spune respect pentru
truda celuilalt ºi iubire de pagina
scrisã. Sunt valori cãroara li se
supune exerciþiul critic pe care
Domnia Sa îl practicã de atâta
vreme, cu onestitate ºi bun simþ.

Sunt valori care se aseazã pe o
culturã solidã ºi opinii ferme. Sunt
valori de la care omul acesta  de
o bunãtate funciarã, scriitorul
acesta demn de profesiunea lui,
bãrbatul acesta distins ºi puternic,
care dã mereu senzaþia cã ai de
ce sã te sprijini, le exprimã cu o
bunã-cuviinþã care nu mai e
demult a acestui timp.

Ceea ce nu-i  interzice
practica unui unui umor fin ºi a
unei ironii discrete ºi benigne,
la a cãrei iradiere în spaþiul plin
de promisiuni ºi reale desfãtãri
scri i tor iceºt i ,  care a fost
cândva Cenaclul Tribuna, ne-
am bucurat în ceasurile faste
ale juneþii noastre.  Din acel timp
dãruit  mã onoreazã cu o
prietenie pe care nici una dintre
întâmplãrile vieþii, fericite sau
mai puþin fericite, n-a reuºit s-o
punã la îndoialã.

ªi nici nu-mi vine a crede câþi
ani, “ca nouri lungi pe ºesuri”,
vor fi trecut de-atunci ºi nici nu-
mi vine sã cred cã prietenul
meu Constantin Cubleºan
cocheteazã cu rigorile  unei
vârste. În pragul cãreia nu pot
decât sã-i spun cu afecþiune:
Gloria Constantini!

Gloria Constantini

Horia Bãdescu
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– Domnule Profesor, vã cer
mai dinainte cuvenitele scuze,
dacã, fãrã sã vreau, am sã vã
pricinuiesc oarecari neplãceri
chiar de la începutul acestei
discuþii. Dar nu pot sã nu vã
întreb în ce relaþii vã mai aflaþi
azi cu ministrul Eugen
Nicolãescu, cel care, de îndatã
ce a fost pus în fruntea
domeniului sãnãtãþii publice, a
crezut de cuviinþã cã trebuie
sã-ºi înceapã “reformele” prin
demiterea intempestivã din
funcþie a unor personalitãþi de
prim-plan ale vieþii medicale
româneºti de azi, printre care
v-aþi numãrat ºi Dumnea-
voastrã?

– Nu trebuie sã vã cereþi
scuze. Întrebarea Dumnea-
voastrã nu mã deranjeazã
deloc, ba chiar îmi convine
fiindcã îmi dã posibilitatea sã
explic celor interesaþi de acel
moment, cum au stat în
realitate lucrurile. Mã întrebaþi
în ce relaþii sunt cu domnul
ministru Nicolãescu? Oficial, în
relaþii corecte de serviciu ºi de
subordonare, având în vedere
cã Institutul Inimii, ca unitate
spitaliceascã de rang naþional,
este sub directa îndrumare a
Ministerului Sãnãtãþii. Din
acest punct de vedere nu mã
pot plânge, întrucât instituþia
noastrã s-a bucurat de sprijin
ºi finanþare, fapt care a permis
o derulare a activitãþii în
condiþii bune. În particular,
apropos de evenimentul de-
miterii mele, consider inci-
dentul doar parþial încheiat ºi
am sã vã spun ºi de ce.
Ministrul Nicolãescu, dându-ºi
seama de nedreptatea fãcutã
în ceea ce mã priveºte, ºi-a
cerut scuze public la vremea
respectivã, fapt notabil în
istoria postdecembristã în care

nu þin minte ca persoane sau
personalitãþi politice sã-ºi fi
cerut scuze atunci când au
greºit. L-am înþeles atunci ºi i-
am acceptat scuzele, ministrul
fiind de fapt victima unei
dezinformãri. Am înþeles, de
asemenea, cã un ministru
trebuie sã se bazeze pe
informaþiile echipei din sub-
ordine ºi nu are posibilitatea
fizicã sã verifice fiecare dosar
care i se prezintã. La vremea
respectivã, erau zeci de astfel
de dosare întocmite pentru
directorii de instituþii medicale
ca urmare a unui control
efectuat de echipe desemnate
de Ministerul Sãnãtãþii. Cã o
asemenea acþiune de control în
forþã, e þintitã spre anumite
spitale, era o comandã
politicã, pentru mine a fost un
fapt evident. Pentru a se putea
plãti poliþe anumitor directori
de spitale înregimentaþi politic,
adversari ai coaliþiei de
guvernare, ºi pentru ca
respectivele poliþe sã nu
devinã prea evidente ºi
stridente, au trebuit incluse ºi
alte persoane situate în afara
interesului politic direct.
Personal, cred cã în ceea ce
mã priveºte a fost ºi o
contribuþie a factorului politic
local, deoarece Institutul Inimii
nu era pe lista echipei de
control sosite la Cluj, ci erau,
într-adevãr, spitale care aveau
acumulate datorii. Din infor-
maþiile mele, urmare a unei
solicitãri locale via Minister,
echipa de control deja sositã
la Cluj a primit dispoziþie
expresã de a controla ºi
spitalul nostru. Cã anumiþi
factori locali au fost implicaþi în
aceastã demitere, din dorinþa
de a atribui conducerea
Institutului unor persoane din

anturajul coaliþiei de
guvernare, o demonstreazã ºi
lipsa de reacþie, de pildã, a
Primarului, a Prefectului sau a
altor notabilitãþi, atunci când
reputaþia unui Institut de o aºa
de mare importanþã naþionalã,
aflat sub jurisdicþia lor, era atât
de mult afectatã. Am fost lãsaþi
singuri sã încercãm sã ne
facem dreptate, nu ne-a întins
nimeni nici o mînã de ajutor, dar
din fericire am reuºit ºi aºa.

– De ce au tãcut cu toþii, mai
marii diriguitori politici ai
judeþului?

– Poate e o întrebare pe
care aþi putea-o pune în cazul
în care veþi intervieva pe
vreunul dintre ei. În fine, în
continuare lucrurile sunt ºi mai
greu de înþeles, doarece
concluziile controlului efectuat
la Institutul Inimii, privitoare la
toþi indicatorii, erau pozitive,
spitalul nostru fiind apreciat ca
având  un management bun.
Cum s-a ajuns la decizia de
demitere a conducerii, e o
întrebare la care de data asta
ar trebui sã rãspundã cei din
minister. De aceea, aºa cum vã
spuneam mai adineauri, con-
sider incidentul doar parþial
încheiat prin scuzele mini-
strului. ªi spun asta, pentru cã,
dacã acesta a sesizat gre-
ºeala, în mod firesc ar fi trebuit
sã-i nominalizeze pe cei
implicaþi în dezinformarea
domniei sale ºi sã ia niºte
mãsuri disciplinare, ceea ce,
dupã ºtiinþa mea, nu s-a
întâmplat. În plus, dacã e sã fim
corecþi, aºa cum demiterile au
fost anunþate la televizor la ore
de maximã audienþã, consider
cã era normal ca ºi scuzele sã
fie prezentate într-o manierã
asemãnãtoare, ºi nu într-un
cerc local restrâns, deºi,

De vorbã cu Prof. Dr. Radu Cãpâlneanu

Despre învatamântul
medical românesc

,
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trebuie sã recunosc cã presa,
inclusiv cea centralã, a
semnalat momentul la data
respectivã.

– Orice îndepãrtare din
funcþie a unei persoane se
face, dupã câte ºtiu,
aducându-i la cunoºtinþã
faptele pentru care se face
vinovat. Dumneavoastrã,
Domnule Profesor, ce vi s-a
reproºat?

– Derularea evenimen-telor
nu a respectat scenariul de
normalitate la care vã referiþi.
Adicã demiterile au fost fãcute
publice prin intermediul
posturilor de televiziune, într-o
zi de duminicã. Ulterior, la pre-
siunile venite din presã,
Ministerul a încercat, cel puþin
în ceea ce mã priveºte, sã
încropeascã o motivaþie –
lamentabilã, în opinia mea –
câtã vreme, procesul verbal de
control  al comisiei trimise de
ministru relata negru pe alb cã
ne-am îndeplinit toþi indicatorii
ºi cã suntem o excepþie între
spitalele controlate de ei în
sensul în care nu aveam
datorii. Ce sã vã mai spun, o
acþiune de comando politic,
jalnic finalizatã ºi penibil
justificatã. În parantezã fie
spus, în ceea ce mã priveºte,
nu am fãcut politicã niciodatã,
nu am fost membru de partid
nici înainte de 1989 ºi nu m-
am implicat nici ulterior, deºi
am avut oferte de la toate
partidele. Din punctul de
vedere al instituþiei, poate era
mai bine sã fi fãcut ºi puþinã
politicã. Aº fi avut, probabil,
mai mult succes în toate
demersurile mele
profesionale. Din punct de
vedere personal, nu regret
deloc, ba chiar îmi pare bine cã
nu m-am implicat politic,
rãmânând credincios meseriei
mele, care, prin definiþie, este
o meserie liberã de orice
imixtiuni sau cel puþin aºa cred
cã ar trebui sã fie.

– Ce acþiuni aþi întreprins în
momentul în care aþi fost
demis?

– ªtiindu-mã complet

nevinovat ºi cu reputaþia
afectatã, în acel moment nu
am avut altã soluþie decât sã
mã adresez justiþiei, încercând
astfel sã-mi probez
nevinovãþia ºi sã restabilesc
adevãrul. A fost o reacþie
fireascã, cred eu, de apãrare
în faþa unor nedreptãþi ºi nu
dorinþa de a recupera funcþia
pierdutã. În urma procesului,
care a durat câteva luni, am
avut cîºt ig de cauzã, ºi
Ministrul  Sãnãtãþ i i  a fost
obl igat sã-ºi  anuleze
hotãrârea ºi sã restabileascã
veche stare de fapt.  Ca un
detal iu, scuzele ministrului,
de care vã pomeneam mai
înainte, au apãrut dupã
repunerea mea în funcþ ie,
dar, vorba românului,  „mai

bine mai târziu decât
niciodatã”.

– Dacã memoria nu mã
înºealã, dupã ce v-aþi
recâºtigat în justiþie postul
deþinut ºi în momentul de faþã
la Institutul Inimii, aþi fãcut, la
puþin timp, un gest care nu
doar pe mine, în acel moment,
m-a uluit: având toatã
îndreptãþirea, pe care v-o
dãdea Legea, de a rãmâne în
continuare în fruntea Clinicii de
Car-diologie din Cluj-Napoca, v-
aþi dat totuºi Dumneavoastrã
înºivã demisia. Care a fost
resortul intim al acelei reacþii ºi
în ce fel a fost privitã atunci de
cãtre cei care vã sunt ºi azi

colaboratori?
– Rãspunsul la aceastã

întrebare e puþin mai complicat
ºi mã vãd obligat sã mã întorc
mai mult în timp pentru a fi cât
mai explicit. Vã reamintesc cã
Institutul Inimii, a fost înfiinþat în
cea mai mare mãsurã ca
urmare a strãdaniilor
profesorului Nicolae Stãncioiu,
care a deþinut funcþia de
director general pânã la
moartea sa. Dupã acest
moment greu din istoria
Institutului, am concurat la
postul de Profesor rãmas
vacant. Post la care râvneau ºi
alþii, persoane plecate din
institut în urmã cu 10 ani ºi care
doreau sã se întoarcã „la masa
pusã” pentru care nu au fãcut
nimic. Am câºtigat concursul ºi

astfel am devenit profesor
universitar ºi ºeful Clinicii de
Cardiologie din Institut. Cei de
care vã spuneam, vãzând cã
nu au reuºit pe linie
profesionalã sã pãtrundã în
Institut, au încercat o altã cale,
ºi anume, aceea admi-
nistrativã, fãcând memorii la
acea datã la primul ministru
pentru a fi numiþi în acel post
de director. În aceastã situaþie,
nu am avut încotro ºi am
concurat ºi la postul de director
general, o funcþie adminis-
trativã, cum foarte bine ºtiþi. Am
câºtigat concursul ºi astfel am
devenit ºi director, o funcþie
care nu are nimic în comun cu
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formaþia mea de medic, dar nu
am avut încotro ºi astfel m-am
ales cu o corvoadã
suplimentarã pe care am dus-
o timp de 12 ani. Întorcându-
ne la momentele evocate, vã
reamintesc cã apãruse ideea
ca spitalele sã fie conduse
administrativ de manageri cu
pregãtire de profil, concepþie
care mi se pare ºi astãzi ca
fiind corectã, deoarece un
singur om nu poate fi
concomitent ºi medic ºi cadru
didactic ºi manager cu
rezultate bune în toate aceste
domenii. Din acest motiv, în
momentul în care s-a pus în
aplicare aceastã concepþie, mi
s-a pãrut de bun simþ sã mã
retrag acolo unde de altfel mi-
e locul ºi unde mã pricep cel
mai bine, adicã la catedra de
cardiologie ºi la patul
bolnavului. Am rãmas, deci,
ºef  al Clinicii de Cardiologie
ºi ulterior am acceptat ºi funcþia
de director medical. Nu m-am
prezentat la concursul de
manager al institutului ºi cred
cã am fãcut bine. Avem azi un
coleg medic dedicat acestei
funcþii, cu studii ºi masterat în
management sanitar, care se
ocupã exclusiv de aspectele
administrative, eu secon-
dându-l doar pe probleme
medicale specifice, inclusiv în
postura de consilier. Mi se
pare o situaþie normalã ºi
realitatea o confirmã: Institutul
Inimii, din pun de vedere
medical ºi managerial, este
una din cele mai performante
unitãþi de cardio-chirurgie din
România. Asta o spun re-
zultatele, nu o spun eu. Ca
atare, apropos de întrebarea
Dvs, aºa au stat lucrurile, eu nu
mi-am dat demisia, ci doar nu
am mai concurat pentru postul
de manager al spitalului. Am
convingerea cã am fãcut bine
ºi sunt mult mai liniºtit ºi mai
în largul meu practicând
cardiologia clinicã ºi învã-
þãmântul universitar ºi postu-
niversitar de cardiologie.

– Cum reformele care au
avut loc, în ultimii câþiva ani, în
domeniul sãnãtãþii, au avut

prea evidente substraturi
politice, urmãrind, de fapt, sã
mulþumeascã o clientelã tot
atât de avidã de ranguri ca ºi
puterea care a generat-o, vã
invit, Domnule Profesor, sã vã
exprimaþi pãrerea în legãturã
cu ce ar fi nevoie sã se
întreprindã în domeniul sanitar,
pentru a se putea vorbi cu
adevãrat de o reformare
autenticã a acestuia ºi, implicit,
de o însãnãtoºire a climatului
în care îºi desfãºoarã
activitatea personalul din
sãnãtate? Iar strâns legat de
acest aspect, care ar fi actanþii
sau responsabilii pe care i-aþi
vedea intrând cu necesitate în
joc, pentru ca o reformã de
profunzime sã poatã avea loc?

– Aºteptata reformã în
domeniul sãnãtãþii e o
problemã complexã ºi nu cred
cã am suficientã competenþã
în domeniul organizãrii
asistenþei medicale, a
managementului sanitar la o
dimensiune naþionalã. Pot
eventual sã vã spun câteva
puncte de vedere personale în
legãturã cu acest subiect, care
îºi au originea în practica de zi
cu zi  a asistenþei medicale.
Cred cã ar trebui sã se separe
în cele din urmã aceastã
coabitare dintre Casa
Naþionalã de Asigurãri de
Sãnãtate ºi Ministerul
Sãnãtãþii. CNAS ar trebui sã
aibã un rol independent de
colectare a fondurilor ºi de
platã a serviciilor medicale
cãtre prestatori – medici de
familie, servicii ambulatorii ºi
spitale, iar Ministerul Sãnãtãþii
ar trebui sã iniþieze ºi sã
finanþeze politici sanitare la
nivel populaþional -  prevenþie,
vaccinãri etc., precum ºi
tratamente ale unor afecþiuni
deosebite prin programe
naþionale finanþate de la
bugetul de stat ºi nu din
fondurile CNAS, destinate
asistenþei uzuale medicale. Ar
fi necesarã, de asemenea,
definirea pachetului minim de
prestãri medicale de care pot
beneficia pacienþii asiguraþi la
CNAS. Starea aceasta, în care
se induce populaþiei ideea cã

asigurarea obligatorie de
sãnãtate acoperã orice nevoi
medicale, e falsã ºi pe-
riculoasã. Peste tot în lume, o
asemenea asigurare de bazã
poate acoperi cheltuielile unei
asistenþe de bazã bine
definite, în rest se practicã
sistemul de coplatã sau de
asigurãri private, care sã
completeze asigurarea uzualã
în cazul unor intervenþii
deosebite ºi costisitoare (chi-
rurgie cardiacã, transplante de
organe etc). În acest context,
cred cã ar fi posibilã ºi o
salarizare decentã a medicilor
ºi cadrelor medicale medii.
Chiar recent am vãzut grila de
salarizare a bugetarilor din
România ºi pe ultimul loc
figurau medicii.

– ªi scriitorii care sunt
redactori ai revistelor de
literaturã, au parte, domnule
Profesor, de acelaºi tratament.
ªi eu simt zilnic asta, pe
propria piele.

– Nu înþeleg de ce medicii
sunt consideraþi bugetari, când
meseria lor e una prin definiþie
liberalã, iar fondurile provin din
contribuþia cetãþenilor în mod
distinct. Cu ce drept vine
Ministerul Sãnãtãþii ºi sta-
bileºte salariile când banii ar
trebui colectaþi de CNAS ºi
gestionaþi în relaþie directã cu
unitãþile sanitare sau cu medici
persoane fizice autorizate.
Oricum, modul de utilizare a
fondurilor CNAS ar trebui sã fie
comunicat public în fiecare an,
iar aceºti bani ar trebui sã fie
utilizaþi doar în sistemul
sanitar. În fine, în nici o þarã din
lume nu existã compensãri de
90% a medicamentelor ºi asta
în locuri unde fondurile
destinate asistenþei medicale
sunt foarte mari – Statele Unite,
Franþa, Anglia, Germania etc.
Aceste mãsuri au clar un
caracter politic populist ºi care
nu au acoperirea financiarã
necesarã, de aici ºi veºnicele
scandaluri cu medicamentele
compensate care se epu-
izeazã în primele zile ale
fiecãrei luni.

– Domnule Profesor, dacã în
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plan strict ideatic, aº putea sã
fiu, la orice orã, de acord cu
Dumneavoastrã, n-aº putea, în
schimb, sã vã aprob pânã la
capãt, atunci când puneþi sub
semnul întrebãrii medi-
camentele compensate poate
prea generos ºi fãrã îndoialã ºi
cu o anume tentã politicã. Dar
mã simt dator sã vã aduc
aminte cã în România de azi,
marea masã a populaþiei
trãieºte în jurul unui prag de
sãrãcie, pe care nu cred cã
l-am putea întâlni în alte þãri din
Occident. Or, în lipsa unui
sistem de compensãri pro-
tector, cei aflaþi în suferinþã ar
risca sã moarã cu zile în mânã,
dacã n-ar mai avea acces la
medicaþia necesarã.

– Toþi pacienþii care
contribuie la fondul comun de
asistenþã medicalã ar trebui sã
aibã acces egal, atât la
medicamente, cât ºi la
tratamente în spitale. Dacã nu
se defineºte pachetul minim
de prestaþii medicale ºi nu se
acceptã coplata sau asi-
gurarea privatã, vom muta
plapuma cu banii dintr-o parte
într-alta, fãrã a rezolva
problema. Revin la salarizarea
medicilor, care este jalnicã,
mai ales la început de carierã
sau în perioada rezidenþiatului,
ceea ce explicã, cel puþin în
parte, plecãrile masive ale
tinerilor doctori din România
spre alte þãri. Mã opresc,
deoarece acest subiect ar fi
suficient de unul singur sã
acopere un interviu. Dar,
poate, cum spuneam la
început, cu o persoanã mai
îndreptãþitã în acest domeniu.

– Cine ar trebui sã se
implice în reformarea sis-
temului de sãnãtate?

– Pãstrând proporþiile, eu
cred cã ar trebui procedat ca
ºi în cazul Constituþiei, adicã o
echipã complexã de specialiºti
(medici, finanþiºti, juriºti,
manageri etc), sã se aºeze
împreunã la masa tratativelor
ºi, dupã un an de activitate, sã
propunã un proiect de
organizare sanitarã potrivit
României, pe care Par-
lamentul sã îl amendeze ºi sã

îl aprobe ca o Lege unicã.

– Ca unul care am stat
poate prea des în atenþia
“Institutului Inimii”, în ultimii ani,
aº vrea sã vã întreb, domnule
Profesor, în ce mãsurã,
aceastã importantã unitate
medicalã clujeanã acoperã
cerinþele pe care le impune azi
starea de sãnãtate a populaþiei
din aceastã zonã a
Transilvaniei?

– V-aº putea rãspunde cu
cifre, care spun mai mult decât
aº putea-o face eu: în Europa
occidentalã un centru de
cardio-chirurgie de talia
Institutului nostru, este arondat
unei populaþii de aproximativ
un milion de locuitori. Ca atare,
la 20 milioane de români ar fi
minim necesar un numãr de 20
centre, în timp ce în þara
noastrã existã 5-6 astfel de
spitale, cu totul nesatisfãcãtor
numeric. Am precizat numeric
deoarece, din nefericire, nici
aceste centre nu sunt utilate cu
aparaturã suficientã ºi de
generaþie nouã, nu au suficienþi
specialiºti ºi nu dispun de
fondurile necesare pentru a fi
cu adevãrat eficiente. Sã vã
dau un simplu exemplu: se
repartizeazã niºte fonduri în
fiecare an pentru un anumit
numãr de operaþii pe cord, care
întotdeauna sunt prea puþine
faþã de cererea existentã. La
numãrul de chirurgi ºi de
facilitãþi de care dispunem în
momentul de faþã în Institut, s-
ar putea face un numãr cel
puþin dublu de operaþii dar
suntem limitaþi de fonduri. Este
exact ceea ce vã spuneam
anterior, avem pretenþia cã
asigurarea de sãnãtate sã
acoperã totul; teoretic da, dar
practic nu. ªi ar mai fi un
aspect pe care aº vrea sã vi-l
menþionez. În România, existã
un hiatus nefericit între
medicina de familie ºi spitale
sau centre de excelenþã;
lipseºte cu desãvârºire o
asistenþã medicalã calificatã în
sistem de ambulatoriu, pe
înþelesul tuturor, fostele
Policlinici. Peste tot în lume
aceste servicii ambulatorii bine

utilate ºi cu medici
compentenþi, reuºesc sã
rezolve o bunã parte a
problemelor din sistem ºi, în
plus, fac o selecþie corectã a
cazurilor care necesitã
asistenþã în spitale sau unitãþi
ca Institutul nostru. Ca sã
închei ºi sã vã rãspund direct
la întrebare, e clar cã Institutul
Inimii din Cluj nu poate
satisface cererea de servicii
medicale. Aceastã situaþie,
care este generalizatã în
România, constituie încã o
premizã pentru vicierea relaþiei
medic-pacient, medicii fiind de
multe ori puºi în situaþia de a
decide pentru cine dã ºi pentru
cine nu. E inuman ºi imoral.

– Aþi fost, se pare, la Institutul
Inimii chiar de la înfiinþarea sa.
Unde aþi mai lucrat înainte ºi cu
ce sentimente v-aþi despãrþit de
cei care v-au fost colegi în
Clinica (sau clinicile) prin care
aþi trecut?

– Întrebarea Dvs îmi aduce
în minte ani, oameni ºi
întâmplãri care recunosc cã
mã emoþioneazã. Într-adevãr,
eram deja la Clinica de
Cardiologie când s-a înfiinþat
Institutul Inimii, care s-a numit
iniþial „Aurel Moga”, dupã
numele celui care a fost
maestrul Profesorului Niculae
Stãncioiu. Ulterior, am
considerat cã Institutul ar trebui
sã poarte numele celui care l-
a înfiinþat ºi pe care, datoritã
eforturilor ºi luptelor duse,
acest act de naºtere l-a costat,
probabil, propria sãnãtate.
Desigur, mã refer la Prof.
Niculae Stãncioiu. Astãzi,
dupã cum bine ºtiþi, Institutul îi
poartã numele, iar bustul sãu
stã de veghe la intrarea
principalã. În ceea ce mã
priveºte, povestea venirii mele
la Clinica de Cardiologie,
devenitã ulterior Institutul
Inimii, prin înfiinþarea Clinicii de
Chirurgie Cardiacã, a
Ambulatoriului de specialitate
ºi a colectivelor de cercetare,
este puþin mai complicatã ºi
poate greu de crezut în
condiþiile vieþii de astãzi.
Lucram, în anul 1988, la
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Clinica V Medicalã, condusã
de Prof. Ion Zãgreanu, ca
asistent universitar, având
dublã specializare – medicinã
internã ºi cardiologie. La acel
moment, Prof. Niculae
Stãncioiu mi-a propus sã mã
alãtur echipei lui la relativ nou
înfiinþata Clinicã de Car-
diologie. Având în vedere
datoriile morale pe care le
aveam faþã de prof. Zãgreanu,
maestrul meu, am consimþit la
un astfel de transfer doar în
momentul în care domnia sa
urma sã se pensioneze, ceea
ce, ca timp, însemna încã vreo
2 ani. La scurt timp dupã
aceasta, am fost înºtiinþat cã
prin hotãrârea Universitãþii de
Medicinã voi fi transferat în
interes de serviciu la Clinica
de Cardiologie a Spitalului
Judeþean condusã de
Profesorul Niculae Stãncioiu.
Toate demersurile mele pentru
a amâna acest moment, din
considerentele ce vi le
spusesem adineauri, au fost
zadarnice, însuºi Rectorul de
la acea vreme spunându-mi cã
nici el nu poate face nimic, fiind
o dispoziþie de la „forurile
superioare de partid”. La asta
mã refeream când vã spu-
neam cã povestea venirii mele
la Institut ar fi greu de crezut
astãzi, în condiþiile libertãþilor
câºtigate în ‘89. Din nefericire,
prof Zãgreanu a rãmas pe
moment cu convingerea cã am
consimþit la acest transfer ºi din
acest motiv am simþit cã e
supãrat ºi îndurerat. Spuneam
pe moment, deoarece, cu
trecerea timpului, probabil a
aflat adevãrul ºi m-a iertat, deºi
nu eram vinovat. Sper din tot
sufletul ca ceea ce vã spun sã
se fi ºi întâmplat cu adevãrat.

 – Se simte din vorbele
Domniei voastre cã v-aþi iubit
Maestrul ºi l-aþi admirat. L-am
cunoscut ºi eu ca medic ºi ca
om, dar ºi în calitatea sa de
colaborator al revistei „Steaua”,
în paginile cãreia se fãcuse
cunoscut ca un fin cunoscãtor
al artei plastice. Era atent la
necazurile semenilor sãi ºi
gata oricând sã le vinã în ajutor.
Aºa cum mi-a venit ºi mie

cândva, atunci când aveam
nevoie de un certificat medical
pentru a putea intra în posesia
unui apartament ce-mi fusese
repartizat, dar pe care unii
voiau a-l mãtrãºi în favoarea
unor rude, care n-aveau de a
face cu revista la care lucram.
Or, pentru gestul sãu,
Profesorul Ion Zãgreanu va
rãmâne mereu în amintirea
mea. ªi, fiindcã am adus vorba
de el, aº vrea sã vã întreb:

– Aþi simþit în tinereþe nevoia
de modele ºi implicit, a unor
maeºtri care sã aibã pentru
Dumneavoastrã un sens
formator?

– Întrebarea Dvs este
delicatã. Am convingerea cã
ajungi sã conºtientizezi nevoia
de modele doar atunci când nu
le gãseºti prin preajma ta sau
ulterior, la maturitate, îþi dai
seama ce utile ar fi fost dacã,
sã zicem, nu ai avut ºansa sã
le descoperi. Ca atare, în ceea
ce mã priveºte, mã consider
norocos, deoarece am avut
ºansa sã ajung sã lucrez în
primii ani de medicinã pe
lângã Profesorul Ion
Zãgreanu, pe care îl consider
maestrul meu ºi cãruia îi
datorez formarea mea pro-
fesionalã, în particular în
cardiologie. Desigur, am avut
mulþi dascãli ca student ºi
fiecare ºi-a pus într-o mãsurã
mai micã sau mai mare
amprenta asupra formãrii
mele, dar, dacã e sã mã refer
la cariera de medic internist ºi
mai apoi de cardiolog, aici simt
cã adevãratul meu dascãl a
fost Profesorul Zãgreanu.

Revenind la întrebarea Dvs
pe care o înþeleg ºi în forma ei
geneticã, cred cu tãrie cã e
nevoie de modele pentru mai
tinerii medici, dar mai cred cã
ºi aceºtia ar trebui sã aibã
structura necesarã care sã
tindã spre maeºtri ºi sã
accepte modelarea lor. Din
nefericire, în opinia mea, în
zilele noastre vezi tot mai
puþine modele ºi tot mai puþini
din categoria celor care îi
cautã, îi preþuiesc ºi îi imitã în
bine. E poate o viziune care vi
se pare pesimistã. ªi poate

aveþi dreptate. Iar eu sper sã
mã înºel ºi viitorul sã mã
contrazicã.

– Vorbiþi-mi, vã rog, ºi
despre atmosfera începutului
Dumneavoastrã de drum la
Institutul Inimii.

– Ce v-aº putea spune?
Dupã o perioadã în care am
avut un dublu sentiment, de
frustrare, datoritã felului în care
am fost transferat, dar ºi de
mulþmire, deoarece simþeam
pasul înainte ce va sã vinã din
puncte de vedere profesional,
m-am dedicat, aº putea spune,
în exclusivitate meseriei. Dacã
am fãcut bine sau nu, e o
întrebare la care nu am un
rãspuns foarte sigur. ªi spun
aceste lucruri deoarece, cu
certitudine mi-am neglijat
familia, prietenii ºi multe altele.
Începutul de drum la Institut a
fost favorabil, Prof. Niculae
Stãncioiu acordându-mi multã
încredere ºi implicându-mã în
multe proiecte. Colectivul
domniei sale era de curând
format, aºa cã nu am avut
probleme de integrare, cel
puþin din punctul meu de
vedere. Posibil sã fi deranjat
totuºi pe unii, deoarece, în
scurt timp, imediat dupã
evenimentele din ‘89, am
devenit medic primar ºi ºef de
lucrãri pe linie de învãþãmânt,
fiind de fapt omul nr.2 în Clinicã,
dupã Profesor.

– Cine vã sunt cei mai
apropiaþi colaboratori? Cum
priviþi, pe de altã parte, pe cei
mai tineri ºi ce ºanse de
dezvoltare le acordaþi în viitorul
mai mult sau mai puþin
apropiat?

– Cei mai apropiaþi ºi loiali
îmi sunt mai tinerii colegi pe
care, în urmã cu ceva ani, i-am
sprijinit în deprinderea me-
seriei ºi pe care ulterior i-am
promovat. Cum vãd pers-
pectivele lor ºi ale altor tineri?
În Institut, au într-adevãr ºanse
sã facã performanþã pro-
fesionalã ºi beneficiazã de un
climat ºi facilitãþi net avan-
tajoase faþã de alte unitãþi
similare din þarã, fapt pe care
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nu sunt foarte convins cã îl
conºtientizeazã. Privirile mai
tinerilor medici sunt mereu
îndreptate spre alte zãri, spre
þãri cu standarde ridicate,
unde îºi dau seama, cei mai
valoroºi dintre ei, cã ar avea
mai mult de câºtigat. E o
atitudine fireascã, cred, ºi nu îi
pot judeca pentru aceasta. Unii
dintre ei, dupã câteva stagii de
specializare, la care i-am
trimis, au rãmas definitiv în
strãinãtate, alþii s-au întors ºi-
ºi vãd în continuare de treabã.
Ce gândesc ei ºi ce e în sufletul
lor, dupã ce au vãzut statutul
medicului în Europa Oc-
cidentalã sau Statele Unite, e
mai greu de spus, dar
presupun cã unii au un
sentiment de frustrare. Ceea ce
nu-mi place la tânãra generaþie
este preocuparea exageratã
pentru a obþine cât mai multe
câºtiguri în detrimentul unei
activitãþi ºtiinþifice sau di-
dactice care, într-adevãr, nu
sunt aducãtoare de venituri.
Ideea de a face lucruri neplãtite
e greu acceptatã de tineri,
atitudine cu care noi, cei mai
bãtrâni, nu suntem obiºnuiþi. S-
ar putea ca ei sã aibã dreptate
ºi sã fie în ton cu ceea ce e
contemporan ºi eu sã fi rãmas
în urmã faþã de timpurile noi.

– Fiindcã vin dinafara
domeniului, poate cã în
întrebãrile mele se strecoarã ºi
multe naivitãþi. Fapt pentru care
vã cer mai dinainte îngãduinþa
necesarã, aºa cum vi-o cer ºi
în cazul de faþã, când vin sã vã
rog sã mã lãmuriþi care sunt
întrunirile ºtiinþifice care vã pot
valida activitatea de cercetare,
asigurându-vã, totodatã ºi
informaþia necesarã despre
ceea ce se întâmplã, la un
moment dat, în cardiologia
contemporanã, la nivel
naþional ºi internaþional?

– Cea mai importantã
manifestare ºtiinþificã pe plan
naþional este Congresul de
Cardiologie pe care îl
organizeazã anual Societatea
Românã de Cardiologie. Este
un eveniment de anvergurã,
probabil cel mai semnificativ în

planul ºtiinþific românesc, care
coaguleazã experþii autohtoni,
dar care se bucurã ºi de o
pleiadã de participãri din
strãinãtate. Am avut prilejul, ca
Preºedinte al Societãþii
Române de Cardiologie, direct
implicat în aceste congrese,
atât ca organizator cât ºi ca
lector, sã fiu în miezul lucrurilor
ºi þin sã vã spun cã lumea
cardiologilor e o lume selectã
ºi de valoare. Sunt mândru cã
fac parte din aceastã breaslã
profesionalã.

În ceea ce priveºte
participarea la congresele din
strãinãtate, acest gest a
devenit rutinã dupã anii ‘89, cel
puþin în ceea ce priveºte
Congresul European ºi cele
douã congrese americane de
cardiologie. În fine, o atestare
a valorii oricãrui cardiolog
român în domeniul cercetãrii o
constituie acceptarea unor
lucrãri la congresele mai sus
enumerate, cât ºi publicarea
acestora în reviste cu prestigiu
internaþional. Ambele îm-
prejurãri rãmân însã greu
accesibile, deoarece decalajul
în timp de care suferã
România medicalã faþã de
þãrile Europei Occidentale, nu
mai vorbesc faþã de America,
ºi mã refer aici la facilitãþile
tehnice ºi implementarea celor
mai noi metodologii de
diagnostic ºi tratament, face
extrem de dificilã competiþia.
Din acest motiv, prezenþele
româneºti sunt sporadice, atât
ca lectori la congrese
internaþionale, cât ºi ca apariþii
în marile jurnale de
cardiologie.

– Spre ce aspecte ale bolilor
de inimã s-a îndreptat cu
precãdere activitatea Dum-
neavoastrã ºtiinþificã în ultima
perioadã de timp?

– Din motivele mai sus
menþionate, parcurgerea unui
mandat de 3 ani ca elect-
president ºi apoi alþi 3 ani ca
Preºedinte al Societãþii
Române de Cardiologie, am
fost preocupat mai mult de
activitãþi organizatorice ºi, din
acest motiv, activitatea mea

ºtiinþificã a ultimilor ani a fost
implicit neglijatã. Acum, cã
aceastã perioadã a luat sfârºit
în toamna acestui an, la
Congresul Naþional de
Cardiologie, când am predat
ºtafeta, intenþionez sã mã
concentrez pe activitatea
didacticã ºi desigur ºi pe
activitatea ºtiinþificã. Ce e
important de menþionat e faptul
cã în ultimii 10-12 ani am reuºit,
cu colectivul nostru din Institut,
sã pãtrundem în cercetarea
internaþionalã, fiind acreditaþi
ca centru de excelenþã în baza
de date europeanã ºi
americanã. Din acest motiv,
am ºi fãcut parte din foarte
multe studii internaþionale
multicentrice, ulterior publicate
în cele mai prestigioase
reviste de cardiologie, fiind, în
continuare, contactaþi ºi invitaþi
ca parteneri în domeniul
cercetãrii ºtiinþifice de vârf.

– Animozitãþile de tot felul,
prezente ºi printre medici, cum
aþi avut, probabil, prilejul de
atâtea ori sã constataþi, vor fi
avut, oare, ºi ele o parte de vinã
în apariþia, cu destulã
întârziere, la Cluj, a unui
Institut de profil, capabil sã
satisfacã la nivel optim
cerinþele pe care le reclamã
cei suferinzi de inimã? Vã pun
aceastã întrebare, pentru cã,
deºi era o importantã citadelã
universitarã, Clujul a rãmas
pânã de curând, în urmã, în
domeniul Cardiologiei ºi, mai
cu seamã, în cel al Chirurgiei
Cardiovasculare.

– Mã obligaþi prin aceastã
întrebare, ca, în spiritul
respectãrii adevãrului istoric,
sã vã relatez unele fapte care,
cu siguranþã, vor deranja pe
unii. Nu mã feresc sã vã spun
cã în Cluj, poate ºi în alte pãrþi,
au existat mereu mari orgolii
medicale, sãbii ce nu puteau
încape într-o singurã teacã, ce
au constituit o frânã în dez-
voltarea medicinei moderne.
Vã dau un simplu exemplu: de
ce Clujul, poate singurul mare
centru universitar medical din
România, nu are un Spital de
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Urgenþã modern? Vã rãspund
tot eu: nu s-a dorit acest lucru,
deoarece nu s-a cãzut de
acord asupra celor care sã
conducã un asemenea spital.
La fel ºi cu Institutul de
Cardiologie. Cei din Cluj, mari
profesori de cardiologie, nu au
fost în stare sã înfiinþeze o
astfel de instituþie cum, de
altfel, nu au fost în stare sã
promoveze cardiologia mo-
dernã, îndeosebi partea ei
intervenþionalã-invazivã ºi de
chirurgie cardiovascularã. A
trebuit sã aparã o per-
sonalitate din afara Clujului,
aºa cum a fost Profesorul
Niculae Stãncioiu, venit de la
Bucureºti, care sã lupte de
unul singur ºi sã reuºeascã,
în final, sã ridice acest Institut
al Inimii. Puteþi crede cã la
acea vreme au fost delegaþii
de profesori de cardiologie
din Cluj care au bãtut drumul
Ministerului încercând sã
opreascã iniþiativele Pro-
fesorului Stãncioiu? Din
fericire, nu au reuºit ºi aºa se
face cã avem ºi în Cluj,
începând din anii ‘80,
posibilitatea efectuãrii cate-
terismului cardiac modern, a
implantãrii de cardiosti-
mulatoare artificiale, iar, mai
apoi, din anii ‘90, chirurgie
cardiacã. E trist ce vã spun,
dar e adevãrat.

– Ce impresie v-au fãcut
studenþii pe care i-aþi avut  în
ultimele douã decenii, câte au
trecut de la Revoluþie? ªi-au
fãcut aceºtia o pasiune realã
din domeniul Cardiologiei?

– Am sã vã spun câteva
lucruri de care sunt sigur cã
veþi rãmâne surprins. Puteþi
crede cã studenþii de la
Medicina din Cluj nu au fost
repartizaþi sã facã cursuri ºi
stagii la Institutul Inimii în
perioada de dupã ‘89? Da, aºa
este. Conducerea Universitãþii
de Medicinã ºi Farmacie s-a
opus cu obstinaþie ca studenþii
cã înveþe cardiologia în
Institutul nostru, fiind repartizaþi
doar la clinici medicale. De
peste 15 ani, mã lupt cu toate
conducerile care s-au perindat

în Universitate, pledând, în
fond, pentru cauza studenþilor
ºi anume aceea de a studia
acolo unde se practicã o
cardilogie modernã ºi unde
existã toate facilitãþile
necesare: pacienþi selecþionaþi
cu boli diverse cardio-
vasculare, aparaturã modernã,
cadre universitare specializate
ºi superspecializate în domenii
de vârf ale Cardiologiei, secþii
de chirurgie cardiacã ºi
cardiologie intervenþionalã,
laboratoare de implant a
cardiostimulatoarelor ºi de-
fibrilatoarelor, investigaþii
nucleare ºi multe altele. În cele
din urmã, începând din acest
an universitar, ne-au fost
repartizate ºi nouã grupe de
studenþi din anul V (an în care
se învaþã patologia car-
diovascularã) dar numai pentru
stagiu ºi acesta limitat la o
sãptãmânã pentru fiecare
grupã de studenþi. E foarte
puþin, dar sper sã fie un
început, iar în anii care vin sã
avem posibilitatea de a face un
învãþãmânt modern de car-
diologie cu studenþii, într-o
organizare mai complexã ºi pe
perioade de timp mai în-
delungate. Cred cã ºi Dvs
consideraþi normal ca lecþiunile
de cardiologie, cursurile ºi
demonstraþiile, sã le facã
specialiºtii direct implicaþi ºi cu
experienþã, ºi mai puþin cei care
predau doar din cãrþi. Spre
exemplu, un curs de chirurgie
cardiacã mi se pare normal sã
fie predat de Profesorul de
chirurgie cardiacã de la
Institutul nostru ºi nu de cadre
didactice de la disciplinele de
medicinã internã. Exemplele
pot continua, dar mã opresc cu
speranþa cã noii conducãtori ai
UMF din Cluj vor dezvolta
demersul fãcut în acest an,
care este doar o parþialã
reabilitare a situaþiei, fapt
pentru care le mulþumesc.

Referitor la impresiile mele
legate de noile generaþii, pot sã
vã spun cã sunt dezamãgit de
lipsa de seriozitate ºi frecvenþa
incredibil de slabã constatatã
îndeosebi la cursuri a stu-
denþilor, cu deosebire în anii

mari de studiu. De exemplu, la
un curs iniþiat de Catedra
noastrã despre Urgenþele
cardiace majore aveam de
regulã o audienþã la curs de 8-
10 persoane dintr-un an de
studiu cu sute de studenþi.
Cum e posibil sã fii student la
Medicinã ºi sã nu te intereseze
urgenþele cardiace, probabil
proba de foc a oricãrui medic
în practica curentã? În fine, în
cazul în care examenele erau
corecte, dar pretenþioase, la
Catedra noastrã, studenþii au
evitat sã se mai înscrie la
cursurile opþionale preferând
discipline la care se luau doar
note de 9 ºi 10. Asta e situaþia,
deocamdatã, de la care
desigur fac excepþie unii
studenþi, dar numãrul lor este
extrem de redus faþã de ce te-
ai aºtepta. Ideea cã facultatea
este “facultativã” în sensul
frecventãrii cursurilor ºi
stagiilor e pãguboasã, mai
ales într-o meserie care se ºtie
foarte bine, nu se poate învãþa
cu-adevãrat doar din cãrþi.

– Care sunt, în opinia
Dumneavoastrã, principalele
dificultãþi ce se ridicã în faþa
tinerilor care îmbrãþiºeazã azi
medicina ºi ce ar trebui sã se
întreprindã pentru înlãturarea
acestor dificultãþi?

– În perioada studiilor,
probabil cã dificultatea cea mai
redutabilã o constituie lipsa
unor condiþii decente ºi
accesibile de cazare, atât pe
perioada studenþiei, cât ºi
ulterior, ca rezidenþi. Un sistem
de burse mai generos pentru
studii sunt sigur cã ar putea
îndrepta condiþiile precare în
care se desfãºoarã învã-
þãmântul universitar la noi.

Ceea ce mã intrigã în ultimii
ani e o tot mai slabã
concurenþã la examenele de
admitere, ceea ce denotã o
scãdere a interesului pentru
meseria de medic. De ce e
aºa, mi-e greu sã vã explic.
Sunt sigur, însã, cã anii mulþi
de studiu ºi probabilitatea
îndoielnicã în perspectiva de a
câºtiga mulþumitor la un
moment dat în carierã, face ca
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mulþi tineri sã se îndrepte spre
alte facultãþi. Nu cred cã e de
neglijat statutul social al
medicului din România, care a
fost mereu afectat de existenþa
corupþiei în sistemul de
sãnãtate, ceea ce face ºi mai
puþin atractivã breasla
doctorilor. Din nefericire,
admiterea în învãþãmântul
medical prin sistemul de taxe,
eludându-se examenele de
selecþie explicã, în parte, ºi
lipsa valorilor din ce în ce mai
pregnant constatatã în rândul
noilor absolvenþi.

– Ce aveþi de spus în
legãturã cu plecarea a tot mai
numeroºi tineri, dar ºi a unor
mai vârstnici medici români în
Occident?

– Ce poþi spune? Cã au
dreptate sã plece, dupã felul
cum sunt trataþi în þara lor.
Condiþii de muncã improprii,
departe de standardele
europene, salarii de mizerie ºi
oprobriu public faþã de breaslã,
care e privitã ca o mafie albã,
ce îºi rotunjeºte veniturile pe
seama suferinþei bolnavilor,
condiþionând actul medical.
Recent, am vãzut într-o
emisiune televizatã, ierarhia
bugetarilor din România, în
care medicii erau pe ultimul loc
ca cifre de salarizare.
Întâmplãtor, cunosc foarte bine
situaþia tânãrului medic,
deoarece fiica mea a absolvit
medicina, orientându-se spre
chirurgie. Vreau sã vã spun cã,
atât timp cât a fost rezidentã,
cât ºi ulterior ca medic
specialist ºi asistent
universitar, dacã nu o ajutam
eu financiar, nu s-ar fi putut
descurca nici la limita decenþei.
Aºa îi preþuiesc politicienii ºi
românii în general pe medici!
Nici în ceea ce mã priveºte nu
sunt liniºtit de viitorul meu ca
pensionar, având în vedere
valoarea pensiilor din branºa
noastrã. Te cutremuri ºi nu-þi
vine sã crezi cã un fost director
de penitenciar din vremurile
comuniste sau foºti ofiþeri de
Securitate continuã ºi azi sã
aibã pensii de zeci de ori mai
mari decât profesorii

universitari de medicinã.
– Lipseºte, domnule

Profesor, orice minimã urmã
de decenþã în comportamentul
celor care ne conduc ºi ne-au
condus în toþi aceºti ani. Pe ei
nu i-a interesat, atunci când au
venit la conducerea þãrii, decât
sã-ºi sporeascã averile ºi sã-
ºi umfle cât mai mult conturile
aflate prea puþin în bãncile
româneºti ºi mai mult, în
neºtiute bãnci din strãinãtate.
Spuneaþi cã priviþi cu neliniºte
viitorul Dumneavoastrã ca
pensionar. Îngãduiþi-mi sã
spun cã vã înþeleg ºi cã sunt
întru totul de partea
Dumneavoastrã. Cãci la ce
pensie aº putea sã sper, la
rândul meu, în raport cu un
salar care n-a trecut niciodatã
decât cu câþiva lei de salariul
minim pe economie. Sã
rãmânem, însã, cu aceastã
obidã în suflet ºi sã ducem mai
departe acest dialog. Aºa cã
vin ºi vã întreb: credeþi în
viitorul medicinei româneºti? ªi
ce ar trebui sã se întreprindã
pentru ca acest viitor sã
înceapã a se contura cât mai
bine în anii ce vin?

– Cum sã nu cred ? Sunt
convins cã, în cele din urmã,
ºi medicina româneascã se va
pune pe baze solide ºi
sãnãtoase, moralmente vor-
bind. Ce ar trebui sã se
întreprindã pentru acest de-
ziderat? Asta da întrebare.
Cred cã ar putea constitui
subiectul unui alt interviu.
Oricum, în general vorbind,
douã condiþii cred cã sunt
necesare pentru o medicinã
performantã: aºezarea în so-
cietate a medicului pe un loc
respectabil ºi într-o condiþie
materialã prosperã, care sã îi
poatã oferi climatul necesar
unor reuºite profesionale ºi,
respectiv, înzestrarea cu
aparatura performantã nece-
sarã întregului sistem me-
dical. Nu poþi avea rezultate
când nu ai dotarea necesarã,
când eºti prost plãtit ºi nu eºti
respectat.

– Ce alte întrebãri ar mai fi
trebuit sã vã pun ºi, din

neºtiinþã, nu vi le-am pus?
Apropo, când aþi fost în
strãinãtate în ultimii ani?
Medicii ºi, în genere,
specialiºtii români ar trebui sã
încline steagul în faþa celor din
strãinãtate?

Nefiind membru de partid
înainte de ’89, nu am avut voie
sã cãlãtoresc în strãinãtate.
Elev fiind, am fost în câteva þãri
din lagãrul comunist cu echipa
de baschet a ªcolii Sportive de
atunci ºi atât. Dupã
evenimentele din ’89, am
cãlãtorit mult, îndeosebi la
congrese ºi simpozioane sau
cu ocazia unor burse sau
schimburi de experienþã ºi,
desigur, în concedii. M-am
întâlnit de multe ori cu medici
români stabiliþi în strãinãtate
care, în marea lor majoritate, s-
au realizat foarte bine
profesional. Impresia mea este
cã medicul român, pus în
condiþii de normalitate, având
toate facilitãþile aparaturii
moderne într-un sistem de
asistenþã sanitarã bine articulat
ºi un statut care sã îi confere
independenþa materialã ºi
spiritualã, poate concura cu
orice confrate din orice þarã a
lumii. De altfel, aº putea sã vã
dau multe exemple de medici
români pe care i-am întâlnit în
strãinãtate, foarte bine realizaþi
profesional, care conduc secþii
clinice sau chiar clinici, unde
sunt respectaþi ºi apreciaþi. Ca
atare, nu cred cã se justificã
deloc ideea unui complex de
inferioritate al medicilor români
faþã de colegii de breaslã din
lumea largã.

– ªi ce pãrere aveþi despre
mãsurile luate sau doar
preconizate recent în domeniul
salarizãrii medicilor? Dar în
domeniul sancþiunilor ce vor
urma sã fie aplicate acestora
de acelaºi ministru prea
cunoscut Dvs?

– Sunt întru totul de acord cu
necesitatea unei salarizãri pe
mãsura importanþei sociale a
meseriei de medic ºi a
investiþiei instruirii acestora.
Fãrã a o considera o pledoarie
pro domo, cred cã medicii ar
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trebui sã aibã salariile cele mai
mari într-o societate normalã.
Ideea de a-i trata ca bugetari e
complet eronatã, câtã vreme
salariile personalului medical
îºi au sorgintea în fondurile
adunate la Casa Naþionalã de
Sãnãtate, fonduri ce cuprind
contribuþia individualã a tuturor
românilor, fãcutã cu scopul de
a avea o asistenþã medicalã de
calitate. Includerea banilor
Casei Naþionale de Sãnãtate în
bugetul de stat a fost, se ºtie
foarte bine, una din
ºmecheriile politicienilor noºtri,
care doreau sã dispunã de
aceste fonduri dupã bunul lor
plac. Dacã sunt de acord ºi
pledez pentru salarii mari ºi
foarte mari pentru medici, sã
ºtiþi cã pledez în egalã mãsurã
ºi pentru un profesionalism

desãvârºit ºi o conduitã
ireproºabilã. Nu pot concepe
ca actul medical sã f ie
condiþionat sau ca medicul sã
se înjoseascã aºteptând ºi
primind tot felul de “atenþi i”
din partea pacienþi lor. Ce
poate f i  mai jalnic ºi de
condamnat decât comerþul cu
sãnãtatea semenilor, ºi asta
din postura celor care pot
decide între viaþã ºi moarte.
De asemenea sunt pentru
sancþionarea celor care
greºesc sau aduc prejudicii
pacienþi lor prin ignoranþã
profesionalã sau slaba
pregãtire. Din nefericire,
Colegiul Medicilor din
România este extrem de
polit izat, în loc sã rãmânã
independent ºi dedicat în
totalitate branºei medicale,

unde ar trebui, pe lângã multe
atribuþi i  de apãrare a
drepturi lor medicilor, sã
aplice ºi sancþiuni acolo unde
este cazul. De fapt, în ultimii
ani acest colegiu de prea
multe ori a muºamalizat
cazuri le de malpraxis,
inducând astfel impresia, pe
deplin justif icatã, cã scopul
lui principal e de a-i apãra pe
medici, indiferent ce fac. Nu
e în regulã, evident, ºi
consider cã ºi aceastã in-
stituþie trebuie reformatã din
temelii în anii viitori.

– Vã mulþumesc pentru
înþelegere ºi pentru t impul
acordat. ªi vã rãmân în-
datorat!

T. Tihan
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Ce înseamnã, în definitiv, o
evoluþie normalã a unei culturi sau
literaturi naþionale? Nimic altceva
decît parcurgerea traseului de-
curgînd dintr-o specificã vocaþie
creatoare, ca ºi – nu mai puþin –
dintr-o reacþie proprie la influenþe
ºi determinãri exterioare, tot în
ambianþa irevocabilã a unei
libertãþi mai mult sau mai slab
asumate. Plecînd de la asemenea
premise, se dezvoltã însã nu
numai literatura, ci ºi ideologia ei,
acea închegare doctrinalã care
exercitã asupra celeilalte entitãþi
spirituale o presiune deosebit de
sensibilã, a cãrei pondere n-a fost
întotdeauna suficient expertizatã,
cu toate cã literatura nu este ºi nu
trebuie sã fie o formã de ideologie.
Atîta doar cã, în realitate, adicã în
desfãºurarea istoricã, aceasta
din urmã a creat orientãri, din albia
cãrora creaþia imaginarã n-a prea
putut niciodatã sã se sustragã. Ca
un adevãrat Ianus ideologia
impune o dublã interpretare: una
a timpului revolut ºi alta a celui
viitor, modelate amîndouã dupã
chipul ºi asemãnarea ei. ªi cum
orice evoluþie se consumã într-o
veºnicã ºi ireductibilã confruntare
între stabilitate ºi schimbare, între
conservare ºi înnoire sau între
stagnare ºi revoluþie, ideologia
literarã se scindeazã ºi ea în
conformitate ca ideologie a
tradiþiei ºi ca ideologie a inovaþiei
sau a modernitãþii, pe scurt ca
tradiþionalism ºi modernism.
Ambele elaboreazã, în scop de
legitimare, ºi modeleazã în
consecinþã un portret propriu al
literaturii deja existente, de la
începuturile ei pînã în
contemporaneitate, ºi al celei care
încã nu s-a scris, dar va trebui ori
ar trebui sã urmeze liniile
proiectului imaginat ºi dorit de
ideologi.

Aºa apar în fond, în istoria
totuºi normalã a unei literaturi,
iluziile, deformãrile, amãgirile,
confuziile ºi întreg cortegiul de
varietãþi posibile ale neadevãrului,

Florin Mihãilescu

,

generate în primul rînd de ca-
racterul voluntarist, partizan ºi mai
ales extraestetic al celor mai
multe dintre curentele ideologice
care ilustreazã în mod mai
semnificativ cultura, decît
literatura unei naþiuni. Dar cu
adevãrat anormalã ºi inorganicã
devine dezvoltarea spiritului
creator din momentul în care,
printr-un tragic accident al istoriei,
condiþia naturalã a libertãþii de
manifestare umanã se vede
suspendatã prin forþã ºi înlocuitã
printr-un regim totalitar. Sînt
aºadar douã situaþii complet ºi
radical diferite ºi, de aceea,
cititorul este surprins din prima
clipã cînd, în ultima carte a lui
Eugen Negrici, Iluziile literaturii
române (Editura Cartea
Româneascã, 2008), întîlneºte
afirmaþia cã întreaga noastrã
creaþie literarã a stat încã din zorii
ei ºi pînã în prezent sub semnul
discontinuitãþii ºi al anormalitãþii,
care par a-i fi aproape genetice ºi
insurmontabile. Or, dacã regimul
comunist a reprezentat într-
adevãr o rupturã în destinul
cultural românesc, dar ºi în cel
general, naþional, nu vedem în chip
prea  convingãtor cum s-ar fi putut
dezvolta altfel cultura ºi literatura
noastrã pentru a fi considerate
normale, în celelalte epoci, de
libertate, ale istoriei lor. Este
desigur incontestabil cã
ideologiile, mai cu seamã cele
extraestetice, constituite pe baze
eminamente culturale, au
contribuit masiv, chiar dacã nu
exclusiv, la proliferarea iluziilor ºi
miturilor exacerbate, avînd ca
efect falsificarea imaginii spiritului
nostru creator, nu fãrã a beneficia,
din pãcate, ºi de concursul, mai
totdeauna deplorabil, al criticii,
bineînþeles ideologice. Deplorabil
concurs, cãci adevãratul ºi
beneficul statut al actului critic
este ºi trebuie sã fie determinat
indelebil de obligaþia primordialã a
luciditãþii ºi, prin urmare, de
spaima visceralã de a cãdea

victimã inconºtientã oricãrei
forme de confuzionism.

Ceea ce ne atrage cu
deosebire în recenta lucrare a lui
Eugen Negrici, ca ºi în
precedenta, Literatura românã
sub comunism (2002), a cãrei
perspectivã o preia ºi o amplificã
la nivel global, este exerciþiul
abrupt, dezinhibat ºi chiar
ostentativ al spiritului critic.
Credem cu toatã tãria în
supremaþia acestuia ºi în
drepturile sale imprescriptibile.
Nimeni ºi nimic nu trebuie
exonerat de criticã. Într-o culturã
pe deplin maturã, oricãrei valori se
cuvine a se aplica un tratament
critic oricît de sever, spre a i se
verifica o datã mai mult rezistenþa.
Aºa se ºi explicã de ce, din
asemenea examene exegetice
periodice sau permanente, marile
ºi autenticele valori ies nu
diminuate, ci tocmai dimpotrivã ºi
mai bine consolidate. Cu iluziile ºi
miturile înºelãtoare, lucrurile se
prezintã altfel: critica urmeazã a
fi aplicatã absolut necruþãtor,
pentru a dovedi inconsistenþa lor.
Or, tocmai în aceastã direcþie,
resimþim cea mai realã satisfacþie
în faþa severitãþii inclemente a
demersului Eugen Negrici, în
înverºunarea cãruia nu credem
cã greºim distingînd ºi o legitimã
componentã antiprotocronistã.
Chiar dacã autorul nostru susþine
cã elemente prefiguratoare ale
acestei erezii postbelice se pot
descoperi ºi anterior, ele rãmîn
de-a dreptul neglijabile, în
comparaþie cu expansiunea,
acesteia în anii ’70-’80, care a
atins  proporþii aberante ºi nu mai
puþin ridicole, întreþinute co-
interesat  de regimul naþional-
comunist al lui Ceauºescu ºi
semnificativ anticipate ºi încu-
rajate de pretenþia postbelicã a
sovieticilor de a deþine întîietatea
în mai toate domeniile de creaþie
ºtiinþificã ºi culturalã, ironizate la
un moment dat la noi, dar imita-
te practic într-o similitudine

)) )))

Iluzie si adevar
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stupefiantã, grotescã ºi deseori
pompieristicã.

Precedat de acþiunea de
demistificare istoricã a lui Lucian
Boia ºi de examinarea de cãtre
Mircea Martin a “complexelor”
literaturii  române, bine clarificat ºi
de sugestiile, extrem de profitabil
puse la contribuþie, ale unei
excelente cãrþi, datorate
francezului Raoul Girardet, Mituri
ºi mitologii politice (1986, ed. rom.
1997) Eugen Negrici analizeazã
pe larg în lucrarea sa variatele
consecinþe în planul ideologiilor
noastre literare a douã impulsuri
fundamentale ºi anume unul
protector ºi altul compensator. S-
au fabricat, cu alte cuvinte, mituri
ºi amãgiri, exaltînd disponibilitãþi
de energii  culturale inexistente,
spre a ne salva ºi a ne pune la
adãpost din calea unor primejdii
atentînd la însãºi siguranþa ºi
prerogativele noastre naþionale.
Literatura a devenit nu numai un
atestat al identitãþii etnice, dar ºi
un mare rezervor al forþei spiritului
românesc de rezistenþã ºi de
acþiune, Nu se poate nega cã au
fost, pentru un astfel de proces,
epoci de acutã oportunitate, dar
derapajul produs s-a pãstrat ºi
dincolo de marile necesitãþi
istorice, iar eteronomismul
legitimitãþii propagandistice s-a
transformat cu timpul într-un soi
de alibi pentru manifestarea
tuturor criteriilor improprii de
valorificare esteticã. Spaþiul
cultural s-a umplut de excelenþe
spirituale, iar literatura românã a
fost ridicatã la o treaptã de
autenticitate ºi chiar de valoare,
într-o orgolioasã competiþie cu
aceea a vechilor ºi marilor literaturi
europene. Eugen Negrici
subliniazã pe drept cuvînt, în acest
context, aportul nu prea inspirat al
lui G. Cãlinescu la acest iluzionism
naþional, care seamãnã foarte bine
cu ceea ce se numeºte uneori
“patriotism local”.

Pe de altã parte, invocând
nevoia de a compensa anumite
absenþe sau fragilitãþi din panoplia
creativitãþii noastre spirituale,
autorul ne atrage atenþia asupra
multiplelor ºi diverselor forme de
exagerare axiologicã ºi de
exaltare în spirit de penibil
provincialism cultural. Ideea lui

Eugen Negrici este aici aceea,
foarte insolitã, cã o seamã de
curente bine statornicite în
panorama bilanþurilor literare ar fi
de fapt, prin particularitãþile lor
limitative, mai curînd simple
ficþiuni decît realitãþi palpabile ºi
credibil argumentablie. Unor
supralicitãri riscante evidente, pe
care le respinge convingãtor,
criticul le opune aºadar tot niºte
exagerãri, singura justificare pe
care o putem atribui acestei
proceduri fiind aceea cã la o
eroare de dimensiuni extreme e
necesar, pentru restabilirea
echilibrului normal, a rãspunde
printr-o loviturã de sens contrar la
fel de puternicã. Cu toatã aceastã
realã motivaþie conjuncturalã,
nenea Iancu încã s-ar gãsi
îndreptãþit sã replice: “Stimabile,
fãrã exageraþiuni!”

Pentru cã “exageraþiuni” sînt
cam multe, iar din rândul lor mare
parte ne apar categoric greu de
acceptat, unele de-a dreptul stri-
dente. Impresia este cã autorul ia
distanþã faþã de materie, pune
între el ºi obiectul în discuþie o
altitudine de instanþã imperialã
total discreþionarã, pentru a
proclama în unele cazuri
insignifianþa  sau mediocritatea
unor autori ºi opere. E vorba nu
de scriitori modeºti, ci de Arghezi,
de Philippide, de Blaga, de
Voiculescu, de Eliade, de Preda
etc. Dupã cum poate fi vorba
uneori ºi de trãsãturi spirituale
consacrate, cum este de pidã
omenia românilor, cotatã cu
superioritate ºi aplomb drept
simplã “nerozie înduioºãtoare”
(p.181). Pe de altã parte,
zdruncinarea unor îmbãtrînite
fixaþii nu poate decît sã învioreze
atitudinile exegetice ºi este prin
urmare, cel puþin din acest punct
de vedere, fãrã îndoialã, pozitivã
ºi bine venitã. Însã de la a tempera
pe drept cuvînt ambalãrile de tot
felul ale cohortelor de comentatori
în delir de mãrire pînã la a ºterge
cu buretele ironiei orice realitate,
afirmatã ºi confirmatã de atîþia alþi
comentatori lucizi ºi echilibraþi, ar
trebui sã pãstrãm o distanþã
inaccesibilã ºi definitivã. Pentru cã,
altminteri, cum sunã o zicalã
franþuzeascã, “le trop ne vaut rien”.

Se înþelege de la sine cã,

într-un articol, nu poate fi loc
îndestulãtor pentru a discuta o
carte în întregimea ei, mai cu
seamã  una ca Iluziile literaturii
române, a cãrei bogãþie de
probleme, interpretãri, de
argumente, de aspecte abordate
etc. desfide orice  încercare de a
o rezuma sau a o trece mãcar în
revistã oricît de sumar. O
dezbatere mai amplã ar fi mai mult
decît oportunã.

Deocamdatã, esenþialul este
însã cã ne gãsim în faþa unei
tentative de rarã fermitate
intelectualã, încununatã de un
categoric succes, în pofida
oricãror posibile obiecþii sau
diferenþe de perspectivã, inclusiv
cele prezente, o tentativã care-ºi
va face cu siguranþã efectul
asanator ºi stimulator în timp,
orientînd viitoarele abordãri critice
ºi istorico-literare spre o mai
corectã stabilire a raportului dintre
iluzie ºi adevãr. Meritul colegului
ºi confratelui nostru Eugen
Negrici stã însã mai presus de
orice în gestul însuºi de a fi luat
decizia acestei temerare ten-
tative, iar acest merit e mult mai
important decît apare la prima
vedere, prin faptul însuºi de a
reafirma atotputernicia ºi dreptu-
rile absolute ale spiritului critic De
aici ºi satisfacþia multor cititori
care, ca ºi noi, îi împãrtãºesc
orientarea, convingerile ºi...
iluziile. Pentru cã s-ar putea, vai!,
ca ºi schimbarea de mentalitate,
pe care totuºi o sperãm, sã fie nu
mai mult, la rîndul ei, decît încã o
nouã, consolatoare, dar simplã ºi
anemicã iluzie.
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Mots et choses; Goûts et
manières, astfel se intituleazã al
doilea ºi al treilea volum ale unei
culegeri apãrute, în 1993, la
Flammarion ºi intitulatã L’esprit de
l’Europe. O Europã care era, în acei
ani, încã foarte aproape de cãderea
zidului Berlinului, în care aºa-zisele
noi democraþii îºi mai cãutau drumul
propriu iar vechile întrebãri asupra
viitorului acesteia se reformulau în
termeni diferiþi. Dacã în timpul
„rãzboiului rece”, înainte de valul
descãtuºãtor din 1989, circula
despre Europa o formulã pe cât de
reductoare pe atât de adevãratã
(„Europa e acea zonã care, în cazul
unui conflict nuclear, va fi prima
trimisã în neant”), în anii 90 aceastã
definiþie nu mai pãrea a  reflecta o
realitate îngrijorãtoare. Devenise
Europa profundã altceva decât
înainte?

Dar ce fusese Europa „înainte”?
O idee, o dorinþã, un spirit? Fiecare
în parte ºi toate la un loc? Da, dar nu
mai puþin o enigmã.

Coordonatã de Antoine
Compagnon ºi Jacques Seebacher,
cu texte special scrise pentru
aceastã ocazie, o asemenea carte
nu se putea alcãtui la întâmplare. Cu
înfãþiºarea lor de mozaic (fals)
aleatoriu, cele trei volume au ca idee
unificatoare spusele lui Fernand
Braudel conform cãrora cultura este
„limba comunã a Europei”. Dar ceea
ce mi s-a pãrut remarcabil a fost nu
atât dorinþa de a ilustra o idee
preconceputã, cât alegerea
„reperelor” care sã acorde
demersului celor aproape o sutã de
autori ai textelor (în imensa lor
majoritate, universitari ) coerenþã ºi
veridicitate. În primul volum, aceste
repere sunt  „datele ºi locurile”, în cel
de-al doilea „cuvintele ºi lucrurile”, iar
în cel de-al treilea „gusturile ºi
manierele”. Fiecare în parte ºi toate
împreunã argumenteazã admirabil

(deºi nu fãrã unele, relativ frustrante,
omisiuni) existenþa unui imaginar
comun al conºtiinþei europene. Iatã
care sunt, de pildã, „cuvintele ºi
lucrurile” fundamentale ale acestui
pattern european: corpul, limba,
mitul, femeia, dreptul, credinþa,
libertatea, sceptrul ºi tiara, politica,
naþiunea, trecutul, istoria, filosofia,
raþiunea, progresul, moneda, tehnica,
ºtiinþa, conflictul, închisoarea,
dragostea, bucãtãria, alimentaþia,
îndoiala, melancolia, sensibilitatea.
Nimic de omis, poate de adãugat. Dar
nu asta e problema.

 Dacã în cazul primului ºi al celui
de-al doilea reper lucrurile par a fi
clare ºi oarecum unanim acceptate,
interesantã mi se pare componenþa
celui de-al treilea, „gusturi ºi maniere”,
cãruia autorii îi predestineazã rolul de
genã a viitorului Europei, nucleul ei
purtãtor de unitate. Care sunt, în
alegerea autorilor, „gusturile ºi
manierele” (altfel spus, arhetipurile ºi
modalitãþile) care, nãscute sau re-
nãscute în acest spaþiu, ar urma sã
stea la temelia Europei de mâine?
Iatã-le, enumerate în ordinea în care
sunt analizate în carte: ritmul (dansul
cuvintelor), alegoria (cãutarea
sensului), blasfemia (arta de a râde),
locul comun (imperiul retoricii),
cosmopolitismul (vechile ºi noile
culturi), cartea (imprimerie ºi librãrie),
reprezentarea (imaginea ºi raþio-
nalitatea ei), barocul (spectacolul de
operã), conversaþia (saloanele),
colecþiile de artã (ºi rãspândirea lor),
romanul („hanul spaniol”), an-
tichitatea (utilizarea ei în Europa
modernã), fantasticul („locul la
umbrã”), canonul (construcþia ºi
deconstrucþia clasicilor), avangarda
(ruptura culturalã ºi iluzia viitorului),
maºina  (tentaþia maºinistã ºi
intelectualii europeni), filmul (între
Méliès ºi Lumière), muzica („fluviul
liniºtit”al Europei), media (moartea
cãrþii?), banda desenatã (cu

personajele ei emblematice), radioul
(Europa undelor), americanizarea
(modernism ºi culturã de masã),
jazzul (dimensiunea miticã),
publicitatea (existã o publicitate
europeanã?), cultura (patrimoniul ºi
locurile cele noi), postmodernul
(sfârºitul hegemoniei culturale
europene). Ca ºi în cazul volumului
anterior, selecþia e ireproºabilã, cu
toate cã nu exhaustivã.

Cu toate acestea, o întrebare e
greu de evitat. Punând alãturi, de-o
parte „cuvintele ºi locurile” ºi, de
cealaltã, „gusturile ºi manierele”, ce
atârnã mai greu în perspectiva
construirii unei viitoare Europe unite?
Locurile comune, cliºeele, cuvintele
tutelare etc., adicã cele ce figureazã
o hartã a conºtiinþei europene, sau,
dimpotrivã, prelungirile ºi ramificaþiile
acestora în plan cultural? „Europa
literarã, Europa culturalã aparþin –
spune unul din autori – cimitirelor,
muzeelor ºi bibliotecilor”. Iatã, deci,
o întrebare nu cu totul retoricã.

Cert e cã avem, în culegerea de
faþã, o „istorie” a Europei pe cât de
insolitã, pe atât de incitantã ºi
expresivã. Cândva, cam prin aceiaºi
ani 90, când mai credeam cã ºi
România are nevoie de o privire în
ea însãºi, spre a-ºi putea construi
viitorul altfel decât bâjbâind la
întâmplare, am publicat, împreunã cu
regretatul Iordan Chimet, patru
masive volume din Dreptul la
memorie ºi unul, nu mai puþin
important, din Momentul adevãrului.
Am sperat sã deschidem dezbatere
naþionalã. Nu ne iluzionam sã credem
cã la ea ar putea participa decidenþii
politici ai momentului,  dar speram,
cu o naivitate de care între timp m-am
lecuit, cã mãcar presa culturalã va
da importanþa cuvenitã acestei ade-
vãrate Biblii a identitãþii naþionale.
Actualitatea ei se adevereºte a fi,
dupã trecerea a douã decenii, mai
mult decât evidentã.

Cuvinte si lucruri,
gusturi si maniere

OGLINDA RETROVIZOARE

 Vasile Igna

,

,
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L-am vãzut zilele
trecute pe Dan Lungu
vorbind la TVR Cultural
despre felul în care îºi
urmãreºte hotãrât „pro-
iectul literar”. Acest lucru
mi-a confirmat faptul cã,
dacã nu s-a vorbit deja,
este clar cã urmeazã sã se
vorbeascã, în viitoarele
istorii literare româneºti,
despre ºcoala ieºeanã de
prozã sau despre noua
prozã ieºeanã, ca despre

o grupare „cu proiect”. Faptul cã poeticile individuale
ale unor scriitori precum Dan Lungu, Lucian Dan
Teodorovici, Florin Lãzãrescu sau Radu Pavel
Gheo (ieºean prin adopþie) au puncte comune nu
este o simplã coincidenþã ori o chestiune de simple
afinitãþi elective. În proza lor existã mai multã
strategie ºi mãsurã tehnicã decât s-ar crede la
prima vedere, iar dacã ar fi sã identificãm – în afara
acestui caracter general – alte trãsãturi de
particularizare poeticã, printre acestea s-ar numãra
cu siguranþã detabuizarea ideii de literaturã
valoroasã estetic (însoþitã obligatoriu în România
de dispreþul snob faþã de literatura „pentru toþi” ºi
de un inexplicabil complex de superioritate),
reutilizarea autobiografismului ºi a scriiturii
imediatului (care îi apropie de optzeciºti, pe filiera
anti-textualistã), tematizarea antipateticã a
nostalgiei (prin care se produce reconectarea la
literatura copilãriei ºi a adolescenþei), ignorarea
dezlãnþuirilor sub-/inconºtientului din con-
traliteratura douãmiistã a conºtiinþei alterate, în
favoarea subiectului „minor” ºi a privirii caragialeºti,
revenirea la un anumit tip de psihologie de
suprafaþã, prin care literatura se întoarce cãtre
subiectul uman, dar numai atât cât sã-i semnaleze
inconsecvenþa sau lipsa de rãspuns metafizic.

Din literatura „celorlalþi”, ultimul volum de
povestiri al lui Lucian Dan Teodorovici (Celelalte
poveºti de dragoste, colecþia „Ego. Prozã”, Iaºi,
Editura Polirom 2009) aminteºte foarte bine de Viaþa
e în altã parte, al lui Milan Kundera, poate ºi datoritã
parþialei suprapuneri semantice între categoria
„altului”, a scriitorului ceh, ºi categoria „celãlaltului”,
a prozatorului român. Pentru Kundera, „în altã parte”
este viaþa niciodatã trãitã, dar jinduitã ca posibilitate,
o elaborare secundarã a „celeilalte stãri” musiliene,
în vreme ce, pentru Teodorovici, „celelalte poveºti”
sunt cele trãite deja, într-un trecut fatalmente

pierdut, într-o „altã viaþã” cu care eul a rupt – prin
accident, mai degrabã decât prin intenþie ºi voinþã
– aproape orice legãturã. Dacã viaþa din „altã parte”
este la Kundera viaþa altora, „celelalte poveºti de
dragoste” sunt obligatoriu, la Teorodovici, ale
aceluiaºi, ale eului identic. Cele unsprezece
povestiri se pot citi coerent ca un roman fãrã
secvenþialitate cronologicã. ªobolanul e mai viu
decât þestoasa direcþioneazã atenþia cãtre
chestiunea ratãrii: „Noi suntem niºte frumoºi învinºi,
ºamane.”, filosofeazã la beþie protagonistul ºi
prietenul lui, loviþi de presimþirea bãtrâneþii („deja
nu prea-mi mai construiesc planuri de viitor, ci am
ajuns sã-mi trãiesc planurile”). Hotãrâþi sã aºtepte
la o intersecþie schimbarea ºi „îndrãgostirea” care
nu mai vin, cei doi se aºazã – compoziþional vorbind
– la jumãtatea drumului între personajele prozelor
lui Ioan Groºan ºi minunaþii absurzi beckettieni. Lor
le va rãspunde, în ultima povestire (Podul Strâmb),
discuþia personajelor despre rodajul conjugal.
Povestea despre Copilul-lup constituie, în alt loc,
pretextul unei rãsturnãri de situaþie în jurul aceleiaºi
teme obsesive. „Nu þi-e teamã cã, la un moment
dat, o sã þi se facã dor sã cunoºti din nou, de la
început, o femeie? Noi acum vorbim despre ce-a
fost, dar de vreme ce suntem cãsãtoriþi, astea n-or
sã mai fie, nu? O sã fim doar noi doi ºi-atât, pânã la
moarte.” – întreabã, retoric-constatativ, de aceastã
datã, proaspãta soþie însãrcinatã. Tot ea îi va cere
aici bãrbatului sã-i povesteascã – într-un exerciþiu
de comunicare integralã – despre „celelalte poveºti
de dragoste” ale sale. Pe lângã povestirile
premoniþiei sau ale nostalgiei, citim printre Celelalte
poveºti... ºi povestirile rezoluþiei. În acest fel pot fi,
de pildã, percepute Scufundãri (relatarea unei
vacanþe de dupã ruptura amoroasã, în care
scufundarea gravã, necesarã, în sine este înlocuitã
cu o scufundare în mare, un scooba-diving ratat)
sau Lunã plinã (despre un bãrbat bântuit de gândul
cã este „presupusul tatã” al celui pe care îl credea
fiul sãu).

Lucian Dan Teodorovici nu este un prozator
de subiect, dupã cum o dovedeºte, o datã în plus,
maniera anticipativã în care povesteºte. Istorii
precum sinuciderea din iubire a unui tânãr sau
uciderea tânãrului þigan de cãtre familia lui ori
moartea logodnicei într-un accident de maºinã nu
alcãtuiesc doar povestea centralã din trei povestiri
diferite (Pe catalige, Dupã gâºte sau Cu mai mulþi
kilometri în urmã), ci participã la o reþea de facturã
romanescã, fiind evocate ca referinþe secundare,
în discuþii de familie sau de cuplu din alte povestiri.
Referenþiale biografic par sã fie ºi tulburãtorul Niºte
documente, care relateazã o ciudatã poveste de
dragoste între o deþinutã politic ºi unul dintre
torþionarii sãi (desluºitã însã de o comentatoare
retrospectivã) sau amuzantul Tramvaiul care cântã
(poate cea mai pronunþat tragi-comicã dintre toate
piesele volumului).

Piesa centralã – atât ca plasare în economia
volumului, cât ºi ca relevanþã poeticã ºi de conþinut,
dar ºi ca reuºitã – este O noapte la hotel. ªi

 Mihaela Ursa

CRONICA LITERARÃ

Povestasul
amoros

,

LUCIAN DAN
TEODROVICI

Polirom, 2009

CELELALTE
POVEªTI DE
DRAGOSTE
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subiectul acesteia ne este deja cunoscut, el
apãrând în referinþele la felul în care, imediat dupã
ce soþia îi descoperã infidelitatea, bãrbatul rupe
relaþia cu „cealaltã femeie”, în aceeaºi noapte. Cum
am stabilit deja cã nu subiectul este crucial pentru
autorul nostru, putem citi aceastã bucatã ca pe o
mostrã de scriiturã marca Teodorovici. Mai întâi,
conþinutul poveºtii: întâmplarea este redusã la
minimum (amanta vine în camera de hotel a soþului
care i-a dezvãluit totul soþiei, pentru a constata cã
acesta nu vrea decât „sã-i dea papucii”). Apoi,
maniera poveºtii: analiza psihologicã este scurt-
circuitatã în bunã tradiþie (sic!) postmodernã. O
analizã psihologicã „tare” ar contrasta strident cu
lipsa de adâncime a personajului: numai suprafaþa
lui reactivã ne este accesibilã, nu ºi viaþa lui
interioarã. Trimiterea evidentã la vãzul „enorm” ºi
simþirea „monstruoasã” ale lui Caragiale se simte
în auzul hipertrofiat al personajului, care
înregistreazã miºcãrile ºi oftatul iluzoriu ale
vânzãtoarei de la chioºcul din stradã. În fine,
artificiul de autor: introducerea temei. Cred cã aici
se localizeazã precis marea reuºitã a lui Lucian
Dan Teodorovici. Pe de o parte, este vorba despre
revenirea la câteva dintre temele cele mai „mari”
ºi, de aceea, cele mai dificile ale prozei din toate
timpurile (iubirea, moartea, trãdarea). Pe de alta,
abordarea lor þine de registrul derizoriu, minimalist.
„Ce naiba!? Sunt atâtea minciuni de zis! Tu eºti
acum în poziþia în care poþi sã mi le spui. Sunt astea
pe care þi le-am spus, dar mai sunt ºi altele. Unele
chiar frumoase, ºtii? Vrei sã te-nvãþ eu ce sã-mi
spui!?” – izbucneºte amanta înºelatã, în momentul
în care iubitul ei îi vorbeºte „despre o aºteptare”,
fãcând haz amar de asemãnarea dintre propria
poveste de dragoste ºi o telenovelã. Probabil cã
uºurinþa cu care autorul detoneazã gravitatea
acestor teme aproape imposibile este ºi rezultatul
exerciþiului de scenarist pe care Teodorovici îl
practicã oarecum sistematic. Tot lui i se poate
datora aplecarea cãtre justificarea concluzivã:
„despre dragoste a fost vorba întotdeauna”.

Oricum, cert este cã avem în faþã un personaj
nou în literatura noastrã, în ciuda asemãnãrilor de
familie pe care le semnalam mai sus. Acesta ºi-a
pierdut atât complexul psihologic cu care îl
împovãrase proza interbelicã ori ºaizecistã, dar ºi
complexul anti-sentimental, la fel de greu de purtat,
din proza nouãzecist-douãmiistã. Fãrã sã fie
complet dezabuzat, dependent de mari turbulenþe
interioare ori de combinaþii chimice letale, el nu este
nici complet re-psihologizat. Noul nostru personaj
este omul suprafeþelor în mãsura în care el însuºi
viseazã la justificãri ºi adâncimi interioare, este cel
care îºi traduce dezechilibrul uman în termeni
chimici, pentru a-l face suportabil. La Lucian Dan
Teodorovici, scuza pe care personajul o oferã
propriei ratãri este exact de aceastã naturã: în O
noapte la hotel, protagonistul mediteazã nu la o
soluþie a complicaþiei sale existenþiale, ci la sinapse
ºi la mesagerii lor chimici: „ei te fac sã-þi doreºti sã
tragi un fum de þigarã. Sau mai multe fumuri. Iar

când au alt chef, te trimit la culcare. Ba chiar tot ei,
se pare, sunt vinovaþi de momentul în care îþi vine
sã faci dragoste. Ei sunt vinovaþi pentru tot ce þi se
întîmplã.”

Simptomaticã pentru proza noului personaj
este punctarea textului cu refrene exterioare: dacã
nu sunt piesele lui Leonard Cohen, ascultate ºi
citate copios în prima povestire, atunci sunt piesele
ascultate premonitoriu la radioul maºinii în Copilul-
lup sau poveºtile spuse de alþii (þãranca din Niºte
documente sau ºoferul din Cu mai mulþi kilometri
în urmã). Acestea au rolul de a umple inteligibil locul
vacant al mesajelor cunoaºterii de sine sau absenþa
totalã a marilor revelaþii ale formãrii ºi ale devenirii
(a se observa modificarea de regim faþã de – spre
exemplu – textul optzecist, ºi el citant, dar aproape
exclusiv din marea poezie ºi prozã).

Ultima carte a lui Teodorovici este nostalgicã
ºi pasionantã ca o poveste de dragoste, dar
inteligentã ca un roman textualist. Ea este cea mai
bunã dintre cãrþile autorului publicate pânã acum
ºi are toate datele pentru a deveni nu numai o carte
foarte cititã, ci ºi un reper de istorie literarã recentã.

Poet ºi romancier
bucureºtean, Daniel
Bãnulescu are în proza pe
care o scrie o înclinaþie
evidentã pentru dialog,
aºa încât te ºi miri cã n-a
luat-o încã în mod decis
pe calea dramaturgiei. În
romanul intitulat – nu
foarte inspirat, mi se pare
– Cel mai bun roman al
tuturor timpurilor (Bu-
cureºti, Ed. Cartea Ro-

mâneascã, 2008, 576 p.), autorul „te face” din
vorbele personajelor, pe capul cãrora cade nu doar
misiunea fireascã de a-ºi însoþi gesturile ºi evoluþiile
prin cuvinte, ci, de multe ori, chiar ºi obligaþia de a
înlocui prin propriile vorbe descrierile, naraþiunea.
În acest fel, dialogul, conversaþia – nicicând
candidã, inocentã –, coloratã puternic cu metafore
parfumate din argoul bucureºtean, nu mai are rolul
de a mijloci comunicarea între protagoniºti. Ea îi
îmbracã ºi dezbracã, îi caracterizeazã ºi îi
caricaturizeazã, coloreazã mediul – uniform,
datoritã împestriþãrii, ca pe o prelatã de camuflaj
plinã cu pete policrome care însã, de la distanþã,
dau culoarea incertã si monotonã a terenului – ºi

Poemul
deghizat în
roman
 Ovidiu Pecican

DANIEL BÃNULESCU

Cartea Româneascã,
2008

CEL MAI BUN
ROMAN AL
TUTUROR

TIMPURILOR
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înlocuieºte mijloacele mai variate pe care,
îndeobºte, prozatorii le poartã în lãdiþa lor invizibilã
cu scule. Dintr-un punct de vedere, autorul este
un magician. Citeºti romanul, paginã dupã paginã,
cu repeziciune, cãci dialogul, se ºtie, dinamizeazã,
mobilizeazã atenþia, te duce ºi te poartã... Dar altfel,
senzaþia rãmâne cea pe care o dau aruncãtorii de
suliþã: musculatura de la o mânã pare enormã, în
vreme ce de cealaltã parte observi o dezvoltare
mai puþin redutabilã (se aude cã ºi spadasinii
sportivi au aceeaºi problemã, datoritã solicitãrii, în
fandare, mai mult a unui picior).

Existã între prozatori superstiþia cã un bun
autor de dialoguri are cele mai mari ºanse de a fi ºi
un bun romancier. De multe ori lucrurile pot sta,
într-adevãr, astfel, cãci dialogul este un adevãrat
motor al acþiunii (de fapt, al... inter-acþiunii). Dar
condeiul mãiastru al lui Daniel Bãnulescu aratã cu
prisosinþã cã lucrurile nu stau neapãrat astfel, o
singurã calitate, fie ea ºi prestigioasã, nu ajunge.

În principiu, textul amplu al romanului plaseazã
începuturile evenimentelor relatate într-o zglobie
lume a subsolurilor capitalei în preajma amurgului
dictaturii. Lucrurile s-au inversat ºi degradat
iremediabil. Dacã francmasonii lui Tolstoi se
întruneau la lumina sfeºnicelor, conduºi de mari
maeºtri în tainele conjuraþiei iluministe antitiranice,
la Daniel Bãnulescu parodia este esenþialã ºi
adaptatã la ritmuri ºi nãravuri balcanice. Un
aprozarist taie ºi spânzurã, fãcând guvernul din
umbrã al României, de care miliþienii ascultã fãrã
sã zicã nici „mâc!”. Niºte crãiºori ºmecheri ºi
ciudat de liberi în gesticulaþie pentru cineva care
cunoºtea epoca se fac miniºtri în acest guvern
dubios, amestecându-se într-o reþetã cu
neverosimil ºi verosimil dozate puþin cam prea din
cale afarã ºi peste mânã. Suntem la intersecþia lumii
din Frumoºii nebuni ai marilor oraºe de Fãnuº
Neagu cu Schimbarea la faþã a lui Mihai Sin. De la
unii vine exuberanþa iresponsabilã ºi, la drept
vorbind, cam antipaticã, socotitã, pesemne, de
autor, drept autenticitate, iar de la celãlalt ideea de
cooptare a civililor deºtepþi dar cam nepregãtiþi
pentru proba focului într-un complot al... organelor.

Mai pe urmã, poate trãgând cu ochiul la
Napoleonul lui Lev Nikolaevici sau, de ce nu, la
Antonescul confratelui sãu clasicizat de manuale,
originar din Siliºtea-Gumeºti, Bãnulescu îi introduce
pe marii eroi negativi ai epopeii din decembrie 1989,
Nicolae ºi Leana. Nici o problemã, cititorul român
iubeºte proximitatea pachidermelor Istoriei. Dar
inspiraþia îl poartã cam depãrtiºor de realism pe
Bãnulescu, mai poet decât Hugo în Mizerabilii, când
vine vorba de tratarea epicã a unei revoluþii. Când
afli cã pe marele Fantomas al Românicii, pus pe
lichidat dictatorul, îl cheamã... Iarba Fiarelor
(parodie, pesemne, la ªacalul lui Frederic
Forsythe), îþi cade puþin cam greu la linguricã,
fiindcã totul se proiecteazã în metaforã folcloricã
ºi în basm. Iar pentru basmul adult prefer, dacã
vine vorba, opþiunea integralã ºi decisã din Teodosie
cel Mic. Abordarea lui Rãzvan Rãdulescu, fiind mai

netedã, mi-e mai apropiatã ºi îmi apare ca fiind mai
convingãtoare, întrucât nu combinã codurile de
lecturã într-o manierã derutantã pentru cititor,
stârnind incertitudini cu privire la decodificarea
textului. Cum se ºtie, iarba fiarelor descuie toate
lacãtele, trezeºte din morþi, fiind un fel de panaceu
folcloric universal. Dacã îl numeºti pe bietul
complotist cu asemenea poreclã, într-un context
în care, oricum, aprozarist înseamnã mare mahãr
secret, ºef al Securitãþii, Miliþiei ºi al guvernului din
umbrã etc., te poþi aºtepta ca bietul decriptor sã
creadã cã totul decodeazã totul printr-o infinitã
punere în abis, într-o istorie ieroglificã obositoare...

Într-un asemenea context, titlul romanului
sunã ºi el sarcastic la adresa propriei tentative,
sabotând o luare în serios a acestei proze care, în
pofida faptului cã nu propune niciun erou ataºant,
rãmâne demnã de interes ºi, nu o datã, uluitoare
prin acurateþe comportamental-gestualã.

Din pãcate pentru cei care iau în serios
recomandarea lui Dan C. Mihãilescu de pe coperta
a IV-a a cãrþii, nici poveste ca romanul acesta „sã
pãtrundã în toate subteranele dictaturii comuniste

ºi sã demonteze toate componentele mecanismelor
malefice ale opresiunii”. Dmpotrivã, el mai curând
le inventeazã, cu un suflu situabil în zona
romantismului sau a suprarealismului, unde singura
amprentã realistã rãmâne cea din limbajul de
coloraturã al personajelor. Sã fi fost aºa dezinvoltã
ca la Bãnulescu lumea din deceniul comunist final,
nu mai era nevoie ca bãtrânelul sã fie lichidat de
foºtii uteciºti. Se putea aºtepta cu rãbdare încã un
pic, pânã expira singur. Din nefericire, nimeni nu
se trãgea de bretele în halul respectiv cu „meliþia”;
ba, mai curând, ca la Goma ºi la Oana Orlea, dânsa
te trãgea de barbã ºi te îmbrâncea, strivindu-te ºi
umilindu-te într-un hal fãrã de hal.

Pentru astfel de motive cred cã romanul lui
Daniel Bãnulescu este o proiecþie poematicã, un
balet chagallian pe cerurile instabile – deºi
încremenite – ale dictaturii lui Ceauºilã întâiul ºi,
sperãm, ultimul. Nu cã ar fi un defect, în patria lui
Macedonski „romancierul” sau a lui Ionel
Teodoreanu, doi poematici cu „p” mare ºi atunci
când scriau prozã, de nu cumva mai abitir tocmai
atunci. Doar cã, oricât subiect (ºi predicat) ar fi în
Cel mai bun roman al tuturor timpurilor, e bine sã
ºtim cum stãm. ªi, iatã, stãm astfel: Cel mai bun
roman al tuturor timpurilor este... un poem epic eroi-
comic; nu mai mult, dar nici mai puþin budaidelenian
decât Levantul lui Mircea Cãrtãrescu.
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 Victor Cubleºan

Un termen teoretic
clar delimitat ºi ancorat de
concepte critice nu existã
ºi datã fiind natura
eteroclitã a grupãrii nici nu
mã îndoiesc cã nu va
exista niciodatã. Totuºi,
atunci cînd vorbesc
despre vechea gardã a
prozatorilor români de
succes am în minte o
suitã de nume bine
conturate. Iar Eugen
Uricaru este unul dintre

reprezentanþii de necontestat ai acestui grup.
Scriitori care înainte de 89 publicau bestselleruri
autohtone. Tocmai aceastã grupare a acuzat, deloc
surprinzãtor, cel mai puternic schimbarea de
paradigmã petrecutã dupã revoluþie ºi, comparativ
cu poeþii sau optzeciºtii (vãzuþi drept miºcare
coagulatã) s-a acomodat lent ºi dificil cu noile
trenduri, cu noile orizonturi de aºteptare, cu noile
deprinderi (sã le spun aºa) ale prozei
contemporane. Prozatorii au încercat sã se
adapteze, au încercat sã-ºi adapteze scriitura, au
încercat chiar uneori sã se reconstruiascã.
Rezultatele au fost de cele mai multe ori mult, chiar
foarte mult sub ceea ce scriseserã anterior. Nu este
un secret pentru nimeni cã Nicolae Breban a produs
niºte romane indigeste, cã Augustin Buzura s-a
dovedit aproape de necitit, cã … dar lista este
foarte lungã ºi mai degrabã întristãtoare decît
relevantã.

Într-un fel, Eugen Uricaru are ca prozator
postrevoluþionar un traseu al cãrþilor publicate tipic
pentru întregul grup aflat în cãutarea unei noi
identitãþi. O curbã delimitatã de cîteva apariþii rapide
imediat dupã 89, nu foarte prizate, o pauzã pînã
prin 2000 cînd tatoneazã terenul cu alte volume, ºi
acestea trecute destul de uºor cu vederea de cãtre
public ºi criticã, iar acum încercarea de reîntoarcere
în prim-planul prozei prin romane masive, cu mizã
mare ºi o publicitate bine strunitã într-un moment
în care interesul publicului român pentru romane
pare sã se fi reîntors la cote mari. Volumele
Supunerea din 2006 ºi Cât ar cântãri un înger de la
sfîrºitul lui 2008. Douã romane care vor sã fie pãrþi
ale unui proiectat triptic despre putere.

Cel mai important lucru pe care îl poþi spune
dupã ce citeºti Cât ar cântãri un înger este cã
Eugen Uricaru, spre deosebire de larga majoritate
a prozatorilor de succes de dinainte de 89 ºi sub a
cãror umbrelã îl plasam anterior, continuã sã scrie
bine. Mai mult, continuã sã fie egal cu sine, ceea

Cât cântareste
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ce, în acest context, nu este rãu de loc. Problema
care apare de aici, ºi care este una de substanþã,
vine din faptul cã autorul nu încearcã de fapt sã se
adapteze la actualul context, continuînd sã opereze
cu armele care îi asigurau succesul în urmã cu
treizeci de ani. ªi atunci întrebarea cea mai
interesantã care cred cã trebuie pusã este ce ratã
de supravieþuire mai are un astfel de text, într-o
Românie în care toatã lumea clameazã o
schimbare de paradigmã, o instaurare a unui nou
canon ºi, implicit ºi evident, o schimbare radicalã
în gusturile ºi aºteptãrile lectorilor.

Eugen Uricaru abordeazã tema Puterii. Cu P
mare. Fãrã ironie, dar cu puþinã filozofie. Fãrã
înconjur, dar cu metafore disimulate. ªi o face, doar
în acest roman, pe mai bine de 370 de pagini tipãrite
îndesat (trebuie observat cã romanul se poate citi
lesne ca fiind un text de sine stãtãtor, fãrã o lecturã
prealabilã a Supunerii, chiar dacã eroi, situaþii sau
idei migreazã sau îºi gãsesc o continuitate). Temele
acestea mari au fascinat chiar în primii ani de dupã
revoluþie, mai exact au fascinat scriitorii descãtuºaþi
de cenzura opresivã, ducînd la o perioadã de cîþiva
ani în care te loveai la tot pasul de texte încifrate ºi
foarte metaforice ºi foarte filozofice despre
Libertate, Moarte, Viaþã, Dreptate. Simptomatic mi-
a apãrut gestul lui Nicolae Breban (un autor ale cãrui
prime romane continui sã le savurez) care ºi-a
încercat mîna cu un ciclu romanesc pe aceeaºi
temã. Fãnuº Neagu a tentat ºi el ceva mare despre
comunism ºi destin, volum pe care sper sã reuºesc
sã-l uit în cele din urmã. Cãrþile romancierilor mai
tineri (cei debutaþi în ultimii ani) vorbesc, pe de altã
parte, depre farmecul copilãriei la bloc, despre
destine mici, despre inconveniente în amoruri
nespectaculoase, despre intrigi poliþiste, despre
România de azi – aºa cum poate fi ea surprinsã –
despre cotidian ºi alte mãrunþiºuri. Dar mai toþi fãcut
un pas evident ºi esenþial – se reîntorc spre
naraþiune, spre arta povestirii. Pînã la urmã, în cazul
prozei, la asta se poate reduce totul - a ºti sau a nu
ºti sã povesteºti.

Eugen Uricaru ºtie sã povesteascã. Dar,
pentru el, povestirea e numaidecît haina unui tîlc.
ªi mai are foarte proaspete în minte s-ar pãrea
toate lecturile anilor 70. Stilul sãu, prin modernitatea
foarte evidentã a construcþiei are ceva pînã la urmã
vetust. Acum se poartã simplitatea, linia narativã
cît mai puþin întreruptã. Arta construcþiei se
dovedeºte nu la nivelul paragrafului, ci de la cel al
capitolului în sus. Eugen Uricaru preferã însã
folosirea timpului viitor, al viitorului anterior ºi al
condiþionalului optativ în naraþiune, preferã trecerea
bruscã de la un plan la altul, de la un spaþiu la altul,
de la un timp la altul. Vocea narativã are astfel o
tonalitate aparte, oarecum ceremonioasã, perfid
directã în adresare, nu neapãrat lipsitã de o anume
preþiozitate care pe alocuri e prea învãluitoare. Totul
este manevrat cu multã mãiestrie, totul este
inteligibil, coerent ºi convingãtor, dar dacã volumul
nu ar fi avut coperþi ºi alte semne de identificare ºi
dacã am trece peste aspectele politice implicate
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de naraþiune, aº fi jurat cã þin în mînã un volum
apãrut prin 1978-1980. O marcã pregnantã pentru
acest stil este ºi utilizarea în regim preferenþial a
repetiþiei ca figurã de stil. Desigur, nu la nivelul lui
Zaharia Stancu, unde ar putea avea chiar rol de
semnãturã, dar sesizabil ºi treptat apãsãtor
monoton. Repetiþia este o figurã de stil extrem de
eficientã ºi aparent simplã, dar care reuºeºte pe
nesimþite sã contamineze structura întregului text.
Un alt detaliu care pare sã þinã de un alt timp al
scriiturii este plãcerea autorului de a interveni în
text cu explicaþii. Pe lîngã vocea naratorului se mai
strecoarã ºi o alta care pare sã se considere
datoare cu explicitãri. Explicitãri inutile, platitudini
sau informaþii care ar fi putut fi introduse foarte
simplu ºi altfel în text. Autorul nu face în acest mod
decît sã-ºi submineze propriul univers romanesc,
foarte bine construit altfel, subliniind elemente deja
evidente.

Cât ar cântãri un înger este un roman ambiþios
care se desfãºoarã într-un spaþiu larg, incluzînd
trei naraþiuni – una în Tibet, la începutul deceniului
trei, una în România ºi Germania chiar înainte de
izbucnirea celui de-al doilea rãzboi mondial ºi o a
treia în România comunistã a anilor 50. Liantul este
personajul (bizar ºi puþin verosimil de altfel)
Basarab Zapa precum ºi cãutarea, definirea ºi
ascunderea puterii. Romanul are nerv, are pitoresc
ºi, odatã acceptate convenþiile, prinde la lecturã,
dar este uºor cam pretenþios la nivel simbolic ºi
filosofic. Pretenþios nu pentru cã nu ºi-ar susþine
ambiþiile sau ar dovedi doar o abordare ideaticã
superficialã, pretenþios pentru cã pur ºi simplu în
acest moment romanul românesc pare mai
interesat de (re)descoperirea umanului ºi
psihologicului decît de marile explorãri ale marilor
idei. Eugen Uricaru nu pune în personajele sale
oameni sau tipologii, ci toarnã idei. Tocmai de aici
necesitatea de a te adapta la universul ficþional
propus. Un univers destul de depãrtat de cel aflat
în mod curent în mintea cititorului obiºnuit. Lumea
din Cât ar cântãri un înger nu e lumea cu care
suntem obiºnuiþi, ci este cea în care proiecþia
puterii devine palpabilã. O lume în care binele ºi
rãul au puterea de a opera aproape cu magia
basmului, o lume în care cãlugãrii budiºti chiar
aleargã cu sute de kilometri la orã, se fac nevãzuþi
sau leviteazã, o lume în care Securitatea sau
Gestapoul sunt ghidate de intuiþii ºi vrãji. Pînã la
urmã totul e o fireascã proiecþie a conºtiinþei ºi tot
acest joc al supernaturalului mundan nu este decît
o superconcretizare a unei eterne bãtãlii între bine
ºi rãu, între umilinþã ºi vanitate. Romanul are darul
de a-þi reaminti la fiecare paginã complexitatea,
obligîndu-te sã urmãreºti în paralel acþiunea în
realitatea ficþionalã ºi semnificaþia ideaticã a
gestului sau personajului. Eugen Uricaru a fãcut
cu bunãºtinþã o alegere, între a realiza o descriere
în registru realist a istoriei ºi a propune o saga uºor
fantastã, în care rescrie evenimentele nu din
punctul de vedere al reconstrucþiei istorice, ci din

cel al reconstituirii morale. Alegerea prozatorului
este perfect motivatã ºi, repet, excelent dusã la
capãt. Pe de altã parte, toþi prozatorii douãmiiºti au
ales prima variantã.

Cât ar cântãri un înger este o lecturã extrem
de plãcutã, deºi nu este deloc o lecturã facilã.
Eugen Uricaru este un autor seducãtor atunci
cînd vine vorba de a rescrie istoria punînd-o
într-o dihotomie ideaticã. Cam toate volumele
sale dau mãrturie despre acest talent. Romanul
de faþã confirmã cã nimic nu s-a schimbat,
prozatorul continuînd sã aibã aceeaºi forþã,
aceeaºi abilã manevrare a stilului, acelaºi
farmec al povestirii. Este un autor care nu
încearcã sã se transforme, sã se ascundã, sã

se reconstruiascã. Pesemne tocmai din acest
motiv rãmîne singurul autor din vechea gardã
care meritã citit fãrã reþinere.

Pe de altã parte sînt convins cã dacã Eugen
Uricaru ar fi scris pur ºi simplu povestea lui
Basarab Zapa, fãrã pretenþia de a filozofa despre
Putere, ar fi scris un roman mai bun. Greºesc,
un roman mai accesibil publicului contemporan.
Nu am nici un argument cu excepþia flerului
personal, dar acesta îmi spune cã cititorul român
cautã acum altceva, cautã poveºti simple, despre
oameni simpli, poveºti directe ºi cît mai puþin
alegorice.

Cât ar cântãri un înger este un roman
excelent. Singurul lucrul pe care mai trebuie sã
îl facã este sã-ºi gãseascã cititorii.

ª
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Problema de bazã a esteticii –
cea a raportãrii diferite a frumosului
artistic ºi a celui natural la specificul
disciplinei – a rãmas nesoluþionatã
atît datoritã polarizãrii diferite a
artiºtilor, cît ºi a indeciziei
teoreticienilor derutaþi de felurimea,
mereu îmbogãþitã, de raportãri
neconcludente. Ceea ce conteazã
estetic este coerenþa originalã a
formei reprezentãrii ºi nu forma
obiectivã nereprezentatã (ceea ce
se înþelege sub denumirea de
„frumos natural”), deci indiferentã
estetic. Numai reprezentarea
sensibilã se revendicã, prin operã,
de la o valoare esteticã, pe care
intenþia realizatã o poate certifica.
Naturalitatea devine artisticã numai
ca obiect al inspiraþiei artistice.

Simpla percepþie senzorialã se
menþine la cota de jos a cunoaºterii:
este o operaþiune staticã, la care
inteligenþa ajunge prin concepte,
deosebitã de cunoaºterea
dinamicã (Bergson), care intuieºte
intimitatea realitãþii („évolution
créatrice”), depãºind lumea
adevãrurilor fixe care reflectã direct
lumea obiectelor. Simþul comun
percepe diversitatea ºi succe-
siunea, noutatea deci, fãrã a se
înfiora de înrîurirea lor decît la modul
exaltãrilor simple, unde suveran
este principiul continuitãþii (natura
non fecit saltus), nu cel al
discontinuitãþii. Încã presocraticii
susþineau cã doar intuiþia
descoperã esenþa lumii, pe cînd
cunoaºterea prin senzaþii percepe
calitãþi secundare, convenþionale,
cum ar fi spus Democrit. Dupã
Platon, lucrurile vizibile alcãtuiesc
doar umbre de existenþã, fiindcã
sunt disarmonice, disonante, pe

Titu Popescu

Thomas Mann
despre frumosul
natural si frumosul
artistic

,

cînd felul lor retuºat îl reprezintã
ideile, idealurile de esenþã ºi
armonie.

Ca filosofie a frumosului (Hegel),
estetica este menitã sã se ocupe
de toate formele frumosului, care
s-au diversificat spectaculos în
vremea din urmã, dar are ºi datoria
de a le departaja valoric, pe baza
esenþei lor deosebitoare, cea dintre
frumosul artistic ºi cel natural fiind
una categorialã. Distribuþia
accentelor axiologice se face,
desigur, în favoarea frumosului ar-
tistic, cel natural nefiind exclus din
cuprinderea filosofiei frumosului, dar
situat la un nivel inferior. Scriitorii,
artiºtii în general, se miºcã în de-
cor, dar mai important este pentru
ei ºi pentru opera pe care o creeazã
decorul constituit din elemente
culturale, nu naturale. Percepþia
frumosului natural se face exclusiv
pe cale senzorialã, iar judecãþile de
încîntare emise sunt spontane.
Realitatea astfel produsã se sprijinã
ºi pe aport intelectual, dar numai
pentru a contura referinþe
cantitative: seamãnã cu..., ºi cutare
a spus..., am mai vãzut aºa ceva...
El se percepe exclusiv prin privire
ºi se livreazã imediat exprimãrii
încîntãrii.

De data aceasta aducem
argumentul opiniilor lui Thomas
Mann despre departajarea valoricã
a frumosului artistic de frumosul
natural. Pãrerile scriitorului în
aceastã privinþã apar bogat
diseminate îndeosebi în povestiri,
fiindcã acestea îi permit o mai mare
mobilitate sufleteascã, o
disponibilitate de a-ºi tranºa repede
opþiunea prin distribuþia rapidã a
observaþiilor, prin varietatea

tematicã abordatã ºi prin
neocolitoare precizãri asupra
cadrului de desfãºurare a acþiunii,
doar atît cît este necesar ca aceasta
sã fie identificatã prin localizare.
Sunt repezi date care apar printre
amãnuntele fiziologiilor, printre
indicaþiile caracterologice, printre
precizãrile de comportament ºi ele
vin sã întãreascã stabilirea ºi
detalierea comportamentelor
sociale. Ele se adaugã precizãrilor
individualizante, aºadar þin de
evoluþia povestirilor, dar putem citi
în ele ºi convingerile scriitorului,
care decurg din opinii estetice
ferme, dar divulgate intempestiv.

De obicei, Thomas Mann îºi
detaliazã în povestiri experienþe
personale prin mijlocirea unor
impulsuri (mai mult sau mai puþin)
secrete care îi configureazã scrisul,
între acestea chiar critica frumosului
natural, care poate fi desprinsã ca
o coordonatã stabilã ºi recurentã în
mai multe locuri, materializînd
aºadar atmosfere specifice. Se ºtie
cã, pe scriitor, atracþia convenþio-
nalã a naturii nu numai cã l-a lãsat
indiferent, ci i-a provocat intervenþii
critice dintre cele mai acuzatoare,
divulgînd deformãrile de com-
portament pe care le produce.

În peisajul estival italian, el
resimte un disconfort pe care-l
analizeazã în diversele lui aspecte
particulare (v. Mario ºi vrãjitorul): „...
ajung sã susþin cã aceastã climã e
neroadã. Golul arzãtor al cerului, zi
dupã zi, îmi devine curînd o povarã,
stridenþa culorilor, uriaºa naivitate ºi
trãinicie a lumii trezesc, fireºte,
sentimente sãrbãtoreºti, te scutesc
de griji ºi-þi oferã o independenþã
sigurã faþã de capriciile ºi
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schimbãrile vremii, dar, fãrã ca mai
întîi sã-þi dai seama, ele lasã
nesatisfãcute, într-un mod pustiitor,
nevoile mai adînci ºi mai puþin
simple ale sufletului nordic ºi-þi
insuflã tot timpul un fel de dispreþ”.
Nici mãcar pe plajã nu se simþea
bine, „nu eram fericiþi”, el se simte
confruntat cu impasibilitatea naturii,
cu „marea ºi tãcuta naturã, care cu
adevãrat are uneori aerul cã
înþelege ceva” (Cãzutã), în general
constatã cã natura este „infinit
de indiferentã” (Micul domn
Friedmann). Orizontul care
limiteazã vizibilitatea nu poate
inspira decît exclamaþii sen-
timentale care vin ca o barierã
pentru sufletele înflãcãrate ce
doresc sã acceadã la infinit.
Balsamul pe care-l intuiesc oamenii
este extrem de firav: „ciripitul unei
pãsãri, un petic minuscul de cer
albastru” pot trezi „efluvii bruºte de
speranþe” sau „aºteptarea solemnã
a unei mari fericiri neprevãzute”, dar
nu pot înlãtura esenþialul –
„oboseala de singurãtate” (Paiaþa).

Pe cerul albastru primãvãratic
citeºte doar „o expresie umoristicã”
ºi-ºi permite licenþa de a prezenta
extrem de convenþional natura
înconjurãtoare: „Pãsãrile ciripeau în
fagi, iar dinspre ogoare adia un vînt
domol” (Drumul spre cimitir);
despre München: „ciripit de pãsãri
ºi o tainicã bucurie peste toate
strãduþele” (Gladius dei). Cînd
evocã „munþii luminaþi de soarele ce
apunea”, se mulþumeºte sã punã în
gura unui personaj exclamaþia stan-
dard „Ce frumos!” (Tristan), pe cînd
muzica lui Wagner îi inspirã formulãri
personale impunãtoare, de o mare
forþã sugestivã: „O, avîntat extaz
cromatic al cunoaºterii metafizice”
(ib.). Scriitorul se desparte ºi stilistic
de frumosul natural, prin
inferiorizarea voitã a registrului în
zona stupiditãþii ºi a mãrginirii, de o
naivitate care frizeazã blocarea în
faþa unei rezoluþii ferme, pe care
nimeni nu o doreºte dar toþi se
lovesc de imposibilitatea ei. De
altfel, exclamaþii naive se întîlnesc
mereu acolo unde este semnalat
frumosul natural: „ciripit de pãsãri
ºi lumina soarelui”, „ciripitul,
fluieratul, þiuitul ºi trilurile îngînate ale
pãsãrilor”, „zburãtãcesc, ciripind,
douã pãsãri”, „ciripitul ºi trilurile
pãsãrilor” º.a.m.d.

Un personaj din Tonio Kröger
este oripilat de „furnicãturile
necuviincioase” pe care i le trezeºte
primãvara („Bãtu-o-ar Dumnezeu
de primãvarã!”), care se dovedesc
a fi doar „nimicuri absolut triviale”,
total nepractice, în locul lor preferînd
cafeneaua, un teritoriu neutru
„neatins de schimbarea ano-
timpurilor”. De-aici, scriitorul se
ridicã la supoziþia producerii de artã,
dînd un verdict neechivoc: „Ce
priveliºte ar fi mai jalnicã decît aceea
a vieþii care ar încerca sã facã
artã?”.

În povestirea Ceas greu, glosînd
despre ideile literare ale lui Schiller,
afirmã: „A separa cu o mînã
înþeleaptã ºi fericitã cunoaºterea de
creaþie este ceva ce te poate face
fertil cu voioºie”, deosebind stadiul
cunoaºterii, unde se situeazã
frumosul natural, de stadiul creaþiei,
specific frumosului artistic, vãzut ca
divin. Sau, cu alte cuvinte, este
conºtient de despãrþirea dintre
haosul abundent ºi aptitudinea
pentru formã, purtînd ecoul unor
„plãsmuiri rãsunãtoare ºi
sclipitoare”, în care materia sã se
simtã precum în scoicã vuietul mãrii
din care a fost pescuitã.

Idealitatea artei ºi nu
valorificarea cu bunãvoinþã a
frumosului natural antreneazã
desãvîrºirea vieþii. Naturalul nu
poate constitui un exemplu
mobilizator, fiind un dat obiectiv lipsit
de capacitatea de simbolizare.
Desigur, aceste remarci nu sunt tot
atîtea motive împotriva aprecierii
estetice a frumosului natural,
împotriva exaltaþiilor cãlãtoriilor, ci
împotriva prejudecãþilor care le
însoþesc, în cele din urmã împotriva
indiferenþei lui morale. Prin omagiu,
travaliul subiectiv se obiectivizeazã
(„Natura se înfioarã de încîntare cînd
spiritul se pleacã dinaintea
frumuseþii, omagiind-o” – Moarte la
Veneþia), asupra frumuseþii naturale
pe care o scoate din indiferenþa ei
funciarã. Deci, adevãrata fru-
museþe este datã de aportul psihic
pe un drum exteriorizat, cînd se
practicã o profesiune de credinþã
legatã de culturã ºi de gust. Abia în
urma acestei acþiuni, frumosul natu-
ral primeºte o calificare esteticã
onorabilã: cînd e supus trãirii
care-l face sã strãluceascã, cînd
stilul inspirat îl ridicã la o frumuseþe

spiritualizatã. De aceea afirmã
scriitorul cã „este bine cã lumea
cunoaºte doar frumoasa operã, nu
ºi obîrºia ei” (ib.), care ar duce la
derutã ºi confuzie.

„Dorul este produsul unei
cunoaºteri lacunare” (ib.) – deci
cunoaºterea deplinã nu-l mai
suscitã, dorul dupã naturã provine
din confruntarea parþialã cu misterul
ei niciodatã descoperit, fiindcã el nu
existã în sine, în afara celui atribuit
de oameni. Dorul dupã naturã
rãmîne un sentiment nevindecabil,
veºnic alimentat de neînþelegere. E
o fatalitate irezolvabilã pentru cine
nu se ridicã mai sus cu înþelegerea,
adicã eliminînd chiar „dorul”, altfel
pasiunea pentru natural – declaratã,
asumatã, revendicatã – „pa-
ralizeazã simþul selectiv”. Or,
tocmai selecþia lipseºte la cei care
se dau în vînt dupã contrafacerile
grandorii, fãrã simþul umorului ºi fãrã
urmã de dezgust, mimînd satisfacþii
exagerate ºi incorigibile. Imen-
sitatea mãrii – de pildã – apare „plinã
de fãgãduinþe”, dar incerte,
inanalizabile, dacã nu cumva vine
pe ea un mesaj letal, ca în finalul
Morþii la Veneþia („Veneþia –
frumoasa cea linguºitoare ºi
suspectã, oraºul acesta, pe
jumãtate basm, pe jumãtate
capcanã pentru strãini”).

Dupã ce descrie în amãnunþime
flora ºi clima unei schimbãri, în
nuvela Stãpîn ºi cîine, îi instruieºte
pe alþii sã nu petreacã mai mult de
douã ore în acele locuri, pentru ca
peisajul sã nu plictiseascã ºi sã nu
„parã strîmt”. Scriitorul recunoaºte,
cu o anumitã duplicitate, cã la
contemplarea apei, în toate formele
ei geografice, simte „desfãtarea pe
care o procurã natura” (ib.), dar îi
dã o motivaþie ontologicã, total ruptã
de estetic: nouã zecimi din corpul
nostru constã din apã, prin urmare
este îndreptãþit sã simtã „o realã
dizolvare a propriului eu mãrginit în
universul înconjurãtor” (ib.). Dar
artistul devine atent la acest semnal:
pîrîul i se pare a fi de o „mediocritate
prietenoasã”, ajunge sã vadã, în el,
convenþional, doar „peºtiºori
drãgãlaºi”, pe maluri „sãlcii
frumoase”, toate alcãtuiesc o
„uniformitate care anuleazã timpul
ºi spaþiul” ºi care poate oferi – la fel
de convenþional spus – doar o
„desfãtare care te îmbatã” (ib.).
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Convenþionalul ajunge chiar la
exclamaþii turistice: „Frumos e pe-
aici!”. Peste naturã, ca ºi peste
trecut, „pluteºte o atmosferã de
atemporalitate ºi veºnicie”
(Dezordine ºi suferinþã timpurie),
sunt egal de indiferente la
devenirea umanã, egal de nepãtrus,
cînd nu e nimica de pãtruns.
„Demonul locului” este înþeles ca
reieºind din caracteristica relaþiilor
inter-umane ºi nu ca o dominantã a
naturalului indiferent.

Polaritatea spirit – naturã îl
preocupã pe scriitor, acesta fiind
de pãrere cã între ele nu exisã o
unire durabilã, ci doar iluzia unirii.
În povestirea Capetele schimbate
afirmã, la un moment dat: „Existã
o frumuseþe spiritualã ºi una care
vorbeºte simþurilor”, iar þelul uni-
versal al unirii lor, adicã desã-
vîrºirea, poate fi recunoscut doar
în segmente, fiindcã nãzuinþe spre
acest punct final existã, dar el e de
neatins, doar în viziune paradisiacã,
deci suprapãmînteanã, trans-
cendentalã, cînd se presupu-ne
„reunirea existenþei noastre cu
existenþa universalã”, o virtualitate
de sorgine indianã, vedicã.

Titlul povestirii Cea înºelatã
trimte la eroarea Rosaliei de a se
încrede în natura pe care o admira
cu devoþiune. În completare, fiica ei,
Anna, se orienteazã spre o artã
spiritualizatã ºi, în consecinþã, „plinã
de dispreþ faþã de simpla imitare a
naturii”, ceea ce transformã
impresia senzorialã într-o
reflexivitate riguroasã, simbolicã ºi
abstractã. Mama îi cere sã facã o
picturã „pentru inimã”, o frumoasã
naturã moartã cu flori, fiindcã ea
iubea primãvara, cînd „pãsãrile îºi
începeau ademenitoarele chemãri
în adierile domoale” ºi florile pomilor
împodobeau poetic ºoselele, aspira
„cu recunoºtinþã” ºi cu „o adevãratã
pioºenie a simþurilor” mirosurile
naturii, de o „uimitoare voluptate”.
În schimb, Anna face din naturã „o
simplã temã de reflecþie”,
transpunînd-o în „idei reci” ºi nu o
naturã care ar putea sã se
numeascã, aºa cum i se ceruse,
„Parfum de tei”. Pentru pictoriþã,
natura ºi exprimarea dialectalã au
ceva comun, nici înviorarea trupului
prin lucrarea sufletului nu-i sporeºte
admiraþia pentru „naturã în general”.

Natura nu agreeazã mijloacele

artificiale – susþine Anna –, dar
acestea o „ajutã” ºi nu constituie un
pãcat împotriva ei. Cînd
artificialitatea cîºtigã autonomie, ea
se plaseazã la egalitatea naturii,
suspendînd timpul. Superizarea
artificialului pune sub semnul
convenþionalitãþii lumea ca atare a
naturii. Rosalie „salutase cu drag
ghioceii din grãdina ei” ºi o
comenteazã în aceeaºi gamã („cît
de mult seamãnã ºofranul cu
brînduºa de toamnã”), pînã va
observa cã natura, prin percepþie,
are „o drãgãlaºã înclinaþie spre
echivocitate ºi mistificare”,
stabilindu-ºi o referinþã ironicã la ea
(tot convenþional, scriitorul noteazã
cã parcul era într-un „veºmînt de
primãvarã”). Pentru a vorbi
sufletului, natura trebuie sã fie
familiarã, altfel „splendorile parcului
pãreau cã nu încîntã prea mult
simþul ei pentru naturã”. Scena iubirii
pentru un tînãr trebuie sã se întîmple
într-un loc igienic ºi agreabil,
înconjuraþi de parfumuri naturale, ºi
nu într-un gang cu miros de
mucegai. Dar ceea ce crezuse a fi
o minune a naturii ºi o acþiune
superioarã a sufletului se dovedi a
fi fatalã, determinîndu-i constatarea
finalã despre „înºelãciunea ºi
cruzimea batjocoritoare a naturii”,
prinsã într-o întrebare filosoficã: „dar
cum ar putea fi primãvarã fãrã
moarte?”. Impasibilitatea letalã a
naturii face indestructibil raportul
naturã – viaþã, prin evidenþierea
finalului.

ªi Martin Heidegger (în
Fenomenologie ºi teologie) fãcea
deosebirea esteticã dintre
obiectivare ºi subiectivizare,
exemplificînd cu faptul cã, într-o
grãdinã, ne bucurãm de trandafirii
înfloriþi, dar esenþa roºului florilor nu
este un lucru asemãnãtor
trandafirului înflorit care „se apleacã
sub bãtaia vîntului”, ci esenþa de
roºu a trandafirului „nu se aflã acolo
în grãdinã” ºi nici nu se apleacã sub
bãtaia vîntului, ea devine un obiect
ºi gîndirea lui este non-
obiectivatoare, ea rãmîne la rostirea
de tip poetic (cum scria Rilke, „cîntul
este însãºi existenþa”). Distincþia pe
care o fãcea filosoful este cea dintre
lucruri ºi universalul sau absolutul.
În mod obiºnuit, omul se miºcã
mereu în rãtãcire, fiindcã „rãtãcirea
face parte din alcãtuirea sa intimã”,

fapt provocator de rãtãcire, de
eroarea unui „du-te-vino ne-
întrerupt”.

ªi Thomas Mann suprapune
cultura civilizaþiei, tot aºa cum
spiritul germanic celui francez,
ispitelor sudului („monotonia
exasperantã a cerului albastru,
vitalitatea înspãimîntãtoare a
sudicilor, inexpresivitatea ochilor
lor”, ispite pe care le respinge – v.
Thomas Kleininger, Postfaþã, la
Povestiri, R.A.O., 2008). Tendinþa
spre abandon ºi reverie îi con-
trariazã credinþa în îndeplinirea
strictã a datoriei. Fiindcã la Tho-
mas Mann toate obiectele vorbesc
despre ce este dincolo de ele,
despre ideile pe care la
întrupeazã, rezolvînd în acest fel
tensiunea dintre artã ºi viaþã –
problema de bazã a întregii sale
opere: viaþa rãmîne indiferentã ºi
salvarea vine de la artã. Este
contradicþia dintre naturã ºi spirit,
autonome ºi contradictorii, prima
fiind numitã de scriitor „tem-
belismul atotputernic”, cãreia i se
opune arta, subliniatã de el prin
felul scrierii – predominanþa
adjectivelor ºi subtilitatea artei
dialogului. Oroarea lui faþã de o
lume fãrã transcendenþã este
asemãnãtoare celei profesate de
Franz Kafka. Thomas Mann
nãzuia, în ascuns, sã fie
recunoscut ca un Goethe al zilelor
noastre. Îl apropie de autorul lui
Italienische Reise exactitatea
descrierilor ºi scrupulozitatea
documentãrii, ceea ce lasã doar
scurte ºi supravegheate rãgazuri
elanurilor transcrise direct. Acest
fapt l-a determinat pe postfaþatorul
cãrþii sã conchidã cã, la Thomas
Mann, „nu existã obiecte neînsu-
fleþite”, cã scriitorul însuºi poate
sã se revendice de la o „viaþã
trãitã sub forma citatului”, fapt care
subliniazã, prin arta scrisului,
autonomia spiritului în contradicþia
dintre naturã ºi spirit, cel din urmã
net suveran faþã de „tembelismul
atotputernic” al naturii.

ª
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 Viorica Lascu - ªtefan Damian

Scrisori inedite

Intelectuali români în
corespondenta cu
Giandomenico Serra (III)

,

)) )))

IOAN GUÞIA

Lettera olografa su carta non
intestata.

Mittente: Ioan Guþia, Roma.

“Roma, 10.6.56.
Chiarissimo Maestro,
speravo di incontrarla al

Congresso di Firenze, ma poi per
diverse ragioni non mi sono potuto
muovere da Roma.

Forse, finite le lezioni,
interromperrà il viaggio verso il
Piemonte con una sosta a Roma,
così potrò venire a salutarla.

Da Radio Bucarest ho appreso
che in autunno, per invito del go-
verno romeno, si recherà in Roma-
nia insieme ad altri linguisti
italiani. E’ vero?

Sono molto preoccupato in
questi giorni per quello che
deciderà il consiglio della Facoltà
in merito alla cattedra di lingua
romena. Per il moment pare che si
nominerà un incaricato.

Mi sono fatto avanti anche io e
ho parlato col Prof. Monteverdi, col
quale ho fatto la mia tesi di
perfezionamento, e col Prof. A.
Schiaffini, sul cui appoggio sono
basate tutte le mie speranze.

Concorrono il lettore attuale,
M. Baffi, forse F. Cardinali,
provvisto di libera docenza, e,
candidato più temibile, Petru Iroaie.
Iroaie è un ex-romeno, ha preso
infatti la cittadinanza italiana, che
per incarico del governo romeno (di
Antonescu), da molti anni è a
Palermo come incaricato, e
vorrebbe lasciare Palermo per
stare a Roma.

Perché già incaricato da
parecchi anni e perché cittadino
italiano sarebbe burocraticamente

favorito. La sua esclusione potreb-
be dare adito a ricorsi? Non credo
perché si tratta di un incarico e non
di un concorso e anzi, se concorso
ci sarà tra qualche tempo, Iroaie
sarà proprio quello che non supere-
rà la prova perché non fornito di una
preparazione solida.

Inoltre, come già è successo a
Bologna, l’insegnamento del rome-
no cesserebbe anche all’Università
di Palermo.

Cosa pensa lei, caro Maestro,
che si possa fare? Le sarò grato
se vorrà rispondermi presto in
merito perché il consiglio di Facoltà
si terrà il 21 giugno.

Sto scrivendo un articolo su
cucuruz, porumb, pãpuºoiu, arti-
colo ispiratomi dalla lettura del suo
capitolo sulle conocchie (soprattutto
la pag. 286 ove si legge che in
abruzzese ‘Maiskolben’ si dice
pupè). Ora, come lei sa, in romeno
‘Maiskolben’ si dice pãpuºã, e
pãpuºoiu (nome che per estensione
si è poi dato al granturco). La sua
spiegazione è molto suggestiva. Le
sarei molto grato se volesse
scrivermi quello che dice
Dictionarul Acad. Rom. sull’etimo di
cucuruz. La ringrazio vivamente e
invio anche alla Signora Maria i miei
più affettuosi saluti.

Suo dev.mo, ss.”

- Nella stessa busta c’è la copia
di un intervento scritto a macchina
su carta intestata: Università
degli Studi di Napoli. Prof. dr.
Giandomenico Serra.

Mittente: Giandomenico Serra.

“Napoli, 14 giugno 1956.
Illustre e caro preside,
Il mio allievo rumeno, Dr. Jon

Gutia, mi scrive d’averTi fatto il suo
nome, come eventuale candidato
per l’incarico alla Tua Facoltà
dell’insegnamento della lingua
rumena.

Alla mia partenza da Cluj (il 23
dicembre 1939) il Gutia, bibliotecario
attivo e intelligente della Facoltà di
Lettere della Università rumena di
Cluj, non aveva ancora compiuto il
ciclo dei suoi corsi universitari. Al
termine dei suoi quattro anni
universitari, su mia esplicita
richiesta ed a mie spese, venne a
Cagliari, ove preparò per lunghi
mesi la sua tesi di laurea su
La lingua del Tasso, come co-
ronamento di un mio corso sul
Tasso alla Università di Cluj e
condottala a risultati soddisfacenti
e chiari si addottorò con me a
Cagliari, donde, ottenuta su mia
domanda alla facoltà di Lettere di
Cluj una borsa presso l’Accademia
di Romania a Roma, passò a
Roma, alla Tua Scuola di Perfe-
zionamento che a sua volta gli
discusse la stessa tesi sul Tasso,
ampliata e perfezionata sotto la
Tua direzione, accordandogli il
massimo dei voti a la lode, credo.

Ti è nota la sua attività ulteriore
ed anche la sua preparazione
linguistica solida e vasta, come la
sua conoscenza e pratica di molte
lingue, del tedesco, dell’ungherese,
dell’inglese, del francese che lo
mettono in grado di esercitare la sua
critica stilistica e le sue ricerche con
una squisita sensibilità e con risultati
evidenti e di notevole importanza.
Se in accordo coi membri della Tua
Facoltà crederai di dover tener
conto della mia eventuale domanda
per l’incarico procurerai a questo
vecchio, ritroso tuo collega il migliore
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conforto che possa attendere nella
sua vita.

Con viva cordialità e deferenza.”

*
OCTAV LIVEZEANU

Scrisoare dactilografiatã pe
hârtie fãrã antet: Institutul Romîn
pentru Relaþiile Culturale cu
Strãinãtatea. Bucureºti. Bdul Dacia
29. No. 983.

Expeditor: Octav Livezeanu.

“Bucureºti, 30 ianuarie 1958.
Domnului profesor Gian-

domenico Serra. Via Torquato
Tasso 69 (Parco Flora) – Napoli.
Italia.

Stimate Domnule Profesor,
Vã scriem în româneºte, de-

aorece ºtim cã cunoaºteþi ºi iubiþi
limba noastrã, pe care v-aþi însuºit-o
ca profesor, mulþi ani, la noi în þarã.
Dorim sã vã amintim o promisiune
a Dvs., mai veche, de a reveni
pentru o perioadã de douã, trei
sãptãmâni în Romînia, împreunã cu
soþia Dvs.

Credem cã doriþi sã revedeþi
locurile în care aþi activat ca profesor
ºi unde multe lucruri sînt astãzi mai
frumoase decît în trecut, ºi sperãm
ca de data aceasta sãnãtatea vã
va permite sã acceptaþi invitaþia
noastrã.

Am dori sã ne rãspundeþi
spunîndu-ne în ce perioadã a anului
preferaþi sã veniþi; lãsîndu-vã
deplina alegere, ne-ar face totuºi
plãcere sã vã putem primi chiar în
primãvarã, cînd, dupã cum ºtiþi, atît
anotimpul frumos cît ºi activitatea
din plin a ºcolilor ºi universitãþilor
noastre vã vor îngãdui sã regãsiþi
amintiri dragi ºi sã cunoaºteþi lucruri
noi.

În aºteptarea, cît de curînd, a
scrisorii Dvs., vã rugãm sã primiþi
salutãrile noastre de distinsã
prietenie.

Vicepreºedinte, Octav Live-
zeanu, ss. L.S.”

*
IORGU IORDAN

Scrisoare dactilografiatã pe
hârtie cu antet: Academia R.P.R.
Institutul de lingvisticã. 194, Calea
Victoriei.

Expeditor: Iorgu Iordan.

“Bucureºti, 24. III. 1958.

Mult stimatã doamnã Serra,
Colaboratorii acestui institut,

printre ei numeroºi elevi, prieteni ºi
cunoscuþi ai mult regretatului dvs.
soþ, participã alãturi de dvs. la
durerea pe care aþi încercat-o prin
moartea atît de neaºteptatã a
ilustrului savant, care a fost ºi un
mare prieten al þãrii noastre. Pe a-i
cinsti memoria, ei s-au gîndit sã facã
o prezentare a vieþii ºi activitãþii lui.
Aceastã prezentare urmeazã sã fie
publicatã în una dintre revistele
noastre.

Întrucît dispunem de prea puþine
date ºi nu cunoaºtem decît în foarte
micã mãsurã activitatea pe care a
desfãºurat-o prof. Serra dupã
întoarcerea în Italia, apelãm la
amabilitatea dvs., rugîndu-vã sã ne
trimiteþi cîteva informaþii în aceastã
privinþã. Afarã de momentele mai
însemnate ale vieþii sale, ne-ar
interesa principalele studii publicate
în perioada amintitã, revistele la
care a colaborat, lucrãrile pe care
le-a condus în cadrul Institutului de
glotologie de la Napoli, congresele
lingvistice la care a luat parte ºi
lucrãrile pe care le avea în pregãtire.

Vã mulþumim anticipat pentru
bunãvoinþã ºi vã rugãm sã primiþi
expresia deosebitei noastre
consideraþiuni.

Directorul Institutului, Acad.
Iorgu Iordan, ss. L.S.”

*

ªTEFAN PAªCA
Scrisoare olografã pe hârtie fãrã

antet.

“Cagliari, 17.IV. 1929.
Iubite Domnule Profesor,
Mã ruºinez, vã mai mãrturisesc,

când mã gândesc cã tocmai
Domniei Voastre nu v-am mai scris
de atâta vreme, ca sã vã dau
relaþiuni amãnunþite asupra lucrului
meu. V-am dat mereu veºti
fragmentare, scurte ºi nimic mai
mult. Vã scrisesem o scrisoare
lungã pentru Crãciun ºi acolo vã
descriam felul cum înþelegeam sã
umblu pe urma materialului mieu.
Abia atunci îmi formulasem o
anumitã linie în a înþelege materialul
ºi mai ales abia atunci încercam sã
îl privesc nu în elementele lui
singuratice ci dintr-o perspectivã
mai generalã ºi mai ales sã am în

vedere anumite chestiuni pe care
el mi le punea.

Vã mãrturisesc cã am lucrat ca
un smintit ca sã scot ceva din el ºi
îndeosebi sã-i dau posibilitatea de
a fi utilizabil pentru o lucrare care
mi se cerea ºi mi se cere cu zor.
Nu m’am þinut ca orbul de gard de
niºte planuri fixe, de niºte metode
rigide, aºa cum fãcusem înainte:
am lucrat mereu, deodatã, la întreg
materialul, încât notiþele luate în
curs de o sãptãmânã, în douã zile
le puneam pe fiºe ºi aºa mai
departe. De multe ori întâmplarea
îmi scotea în drum o lãmurire pentru
care, dupã metoda dinainte,
cãutam zile întregi. Am citit tot ce
mi-a cãzut în mânã din domeniul
onomastic: ºi lucruri bune ºi lucruri
rele. Am cãutat sã mã familiarizez
cât mai mult cu atmosfera,
îndeosebi sã cunosc metoda de
lucru a fiecãruia, planul general al
tratãrii subiectului, sã gãsesc o linie
generalã urmãritã ºi sã-mi notez
concluziile de ordin istoric în
legãturã cu onomastica unei
anumite regiuni, cu elementele ei
fundamentale pentru anumite
epoci.

Mã gãseam astfel cu conºtiinþa
împãcatã cã urmãresc ºi eu un
drum bun în lãmurirea materialului
mieu ºi în acelaºi timp, zi de zi îmi
vedeam lacunele din materialul
mieu. Lacunele acestea mã
chinuiesc ºi acum ºi ºtiu cã sânt
mari. Regret profund cã la venirea
mea în Italia m’am încãpãþânat sã
iau argumentul de faþã “onomastica
sardã” cu atât mai mult cu cât am
limitat în spaþiu investigaþiile mele,
precizând tocmai regiunea
logudorezã. Învãþãmintele pentru
mine sânt destul de triste ºi ele mã
vor face sã sufãr ºi mai mult mai
târziu. Dacã aº începe acum
spolierea documentelor ºi a
cronicilor, hotãrât, nu m’aº mai opri
la o singurã regiune sardã, þinând
seama mai ales de materialul
care-l oferã literatura istoricã
respectivã. Aº alege onomastica
întregii insule ºi m’aº limita în timp,
pânã la 1300.  Monumentele
epigrafice, documen-tele ºi cronicile
pânã la aceastã datã le-aº scruta
într’un timp mult mai redus decât
am fãcut citind tot ce mi-a cãzut în
mânã ºi alegând numai ceeace se
referã la regiunea mea. Dar,



91

momentul a trecut, timpul s’a
consumat ºi nu mai revine.

Iatã: am început acum o lunã
transcrierea fiºelor ºi lucrul merge
repejor.

Dar mai întâiu sã vã prezint
planul lucrãrii care este destul de
simplist, datã fiind natura
materialului mieu. Am fãcut
intenþionat aºa fiindcã îmi va fi mai
uºor când voiu continua sã înglobez
totul în cadre mai precise, mai clare.

1. Introd. I. Prezentarea
isvoarelor de unde mi’am scos ma-
terialul, bibliografia.

II. Metoda onomasticã
sardã:

       a). epoca latinã clasicã
       b). epoca vulgarã, creºtinã

(utilizarea materialului atestat în
Sardegna în monumentele
epigrafice).

     c). epoca romanicã: nume,
nume+supranume, nume+cogno-
me; nume+cognome+supranume.

2. Tratare.
I. Înþelesul elementelor

onomastice
a). nume de botez
b). cognomi, supranume.
II. Straturi suprapuse în

onomastica sardã
a). Elemente preromane:

iberice, celte, ligure
b). Elemente latine
c). Elemente greceºti
d). Elemente germane
e). Elemente continentale:

italiene, spaniole, (în trad. Card. S.
M. Salvenor)

f). Diferite altele.
3. Încheiere

I. Chestiuni de ordin
morfologic, fonetic, derivativ

II. Aspecte locale în
onomastica sardã

Cum vedeþi, acesta-i planul în linii
mari al lucrãrii mele. Pentru
moment, vã pot spune, cã partea
care este mai completã, este aceea
a diferitelor elemente pânã la
alineatul d), restul este material care
aºteaptã sã fie pus încã la punct.
O vorbã a Dvostrã, trimisã aici mi’ar
fi de supremã slujbã. M’ar lãmuri
poate în anumite chestii pe care mi
le-aþi mai sugerat Dvoastrã.

Dar, materialul l-am scos totul ºi
nu mã mai gândesc sã lucrez citind
alte colecþii de documente publicate,
cum ar fi acele referitoare la

populaþia comunei Bonarcado ºi
care se gãsesc în Archivele
statului. Ele privesc sec. XIV ºi
cuprind un material bogat, încât
voiu avea putinþa, într’o lucrare
viitoare sã fac ºi ilustraþii statistice
aºa cum se fac de regulã acum. În
timpul când arhiva e închisã, copiez
fiºele. Trebuie sã las tocmai pentru
la urmã introducerea fiindcã fiºele
sânt repartizate dupã elemente. Eu
însã nu cred cã îmi va lua un timp
mai lung de douã sãptãmâni, dat
fiindcã toate observaþiile mi le-am
fãcut acolo.

Acum iarãºi, o altã chestiune. Nu
fac oare rãu cã pun la un loc în
înºirarea diferitelor elemente nume
de botez, supranume, cognome?
Nu ar fi mai bine sã le despart?
M’am gândit, dar m’aº repeta în
cazul când un nume e ºi de botez
ºi de familie.

Îndatã ce voi termina
transcrierea numelor din Cartulariile
amintite, mã voi duce la Bonarcado
ca sã scot totul ºi de acolo. Aici mai
lucrez ºi la bibliotecã, fiindcã dau
peste lucruri de care la Roma nici
nu ºtiam nici nu le gãseam.

Cagliari e un oraº care-mi place.
Nu-i prea zgomotos cum îmi
închipuiam eu un oraº meridional.
Nu e mare, dar are niºte frumuseþi
naturale admirabile. Vãd aici apusuri
de soare cum nu am vãzut aiurea.
Am fost bine primit pretutindeni, ºi
am avut norocul sã gãsesc o casã
liniºtitã, scumpã, dar liniºtitã, încât
pot lucra ºi în casã. Când este
închisã arhiva ºi biblioteca, fac
plimbãri în interiorul insulei.
Duminicã am fost la Iglesias.

Vã salutã cu toatã cãldura al
Dvostrã ªt. Paºca. Cagliari, Via
Alberto Lamarmora 40.”

*
ROMULUS VUIA

Scrisoare olografã pe hârtie cu
antet: Muzeul Etnografic al
Transilvaniei ºi Parcul Naþional.
Musée Ethnographique et Parc
National. Roumanie. Grãdina
Barnutiu 1 Cluj. (Nedatatã).

“Scumpe Domnule Serra,
Aºi fi foarte recunoscãtor dacã

aþi putea accepta sã traduceþi de
urgenþã pasagiile din recenzia Dlui
R. Corso. Îmi trebuie pentru raportul

Dlui Teodorescu în chestia catedrei.
Vã rog dacã sã poate sã

traduceþi acuma pasagiul deoarece
pânã la orele 5 p.m. trebue înaintat
raportul.

Rog scuzaþi cã vã deranjez.
Cu mulþumiri ºi deosebite

salutãri, R. Vuia.”

*
Scrisoare olografã pe hârtie cu

antet: Muzeul Etnografic al
Transilvaniei ºi Parcul Naþional.
Musee Ethnographique et Parc
National. Roumanie. Piaþa M.
Viteazul 19 Cluj. 26. XI. 1932.

Iubite Domnule Serra,
Poate aþi ºi uitat de când V’am

rugat înaintea poºtei ca sã binevoiþi
a-mi traduce în italieneºte
rãspunsul meu cãtre Societatea
Antropologicã din Roma.

Alãturat îmi permit a Vã trimite
textul, rugându-Vã din nou,
întrucât timpul Vã permite, sã
binevoiþi a-l traduce.

Vã cer scuze pentru
incomodare ºi Vã exprim anticipat
cele mai cãlduroase mulþumiri.

Al DTale devotat, R. Vuia.
P.S. Rog comunicaþi servitorului

când sã vie dupã traducere.”

*
Scrisoare dactilografiatã pe

hârtie cu antet: Muzeul Etnografic
al Transilvaniei ºi Parcul Naþional.
Musée Ethnographique et Parc
National. Roumanie. Piaþa M.
Viteazul 19 Cluj.

“Stimate Domn,
Parcul Naþional Etnografic din

Cluj-Hoia s’a îmbogãþit acest an cu
o nouã gospodãrie þãrãneascã
reprezentând casa vechilor
nãsãudeni.

Am onoare a Vã ruga sã
binevoiþi a lua parte la sfinþirea ºi
prezentarea acestei gospodãrii ce
va avea loc joi, 17 Noembrie a.c.,
ora 3,1/2 p.m.  Locul de întâlnire va
fi la restaurantul “Gaudeamus” din
Parcul Naþional Hoia.

În caz de timp nefavorabil
sfinþirea se amânã.

Cu seosebitã stimã,
Romul Vuia, Directorul Muzeului

etnografic ºi al Parcului Naþional.
(ªtampilã: “Muzeul Etnografic al
Ardealului. Cluj.”).



92

Ion Scorobete

REPLICÃ

întrucât n-ar mai fi de fãcut altceva
între cele zidite spre
a trece nesfârºitul rãmâne ca
fiecare dupã
crez ºi prin bãltoacele uzuale
sã caute exclusivul Eden
din care se simþi izgonit bunicul Mitu

de cuviinþã gãsesc
sã schimb la ocazie luntrea
dintre zilele rãu famate în opinia
fantomei cu epoleþi inscripþionaþi
dupã tipicul conservator
cu douã femurale calcinate
în chip de tron
pentru craniul lui Yorick
înspãimântat

ºi, cu liber de la stãpânire
încerc a-mi desena îndoiala
pe curba
travaliului gratuit
din intervalul lucrãrii maestrului ascuns
bine mersi
în cine ºtie care celulã a operei sale
fãrã ca vreun fior al apei
sã-i deranjeze neclintirea aburitã
de jocul detaliilor

ºi caut de zor cheia zilei
prãbuºit în sintagma lui Socrate
la intrarea dinspre nimic
spre sinedia gargarã din Agora
onorat de-o feºtilã uitatã în
gaura ocheanului întors
unde firesc e omul lui
Diogene condamnat sã-mi strecoare
imperturbabil vocea de mâl
printre dinþii de clipsuri
în rol de teorii
ce se cotropesc reciproc

astfel, nedeosebind cã apa e alta
dar aceeaºi piuã roteºte
hora la râºniþa piciului  de la Mancha
îmi strig simptomul din
colþul opus al teatrului zidit
pe-o mlaºtinã sã curãþ sensul destinat
a fi aiurea murdar
în câmpul de focalizare
spre gustul amar al formulei

ADIACENT

legitimitatea punctului mort pe limita
nedefinibilã a finalitãþii
stã pe o pungã de mirare

multiplicabilã
aidoma unui zbor de pasãre
imprimat în corneea pisoiului meu
la pândã
în pentagonul clar obscurului
moale
când eu circul prin oraº
cu problemele justiþiabililor gata
sã explodeze în geanta dublu portabilã

LAMONZA

dedesubt
de aceste amãnunte e tratatul
despre nimic al lui barrou
profanând ºi puþina mea încredere
în senzaþia cã întunericul ºi
opusul sãu geamãn ciocnesc oul
acestor repetiþii complementare

încrâncenat revãd drumul pe falezã
cu Heraclid citind
în scurgerea decoloratã
un epitaf din care renaºte
aceeaºi melodie pentru alþi interpreþi
cum cobor eu precum m-ar striga
mama din piscul de piatrã
de peste lunca largã
fascinat
de felul cum palmele ating aºezarea
lucrurilor în fuga lor obraznicã
de umbrã

mai încolo
între ramurile teiului cãzut
în letargie buzele femeii
atât de umede
în stare sã zãpãceascã orice
peripateticã
de inimã pustie
alungã în virtual amurgul ce bate
ºaua
într-un ungher al grãdinii
ºi, cum ritmurile noi nu fac vreun
 compromis
pe acest rating de fraierire
ascult iarba din fotografie
ciupitã de vânt
ºi grãbesc de parcã aº fi aºteptat
la rãscrucea acestor cliºee
de talaz
ca fenomene iniþiatice

ª
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  Luminã neagrã
Noul volum de poezie Luminã

neagrã semnat de Vasile Igna,
publicat la Editura Limes la
sfârºitul anului 2008, este un
volum al antitezelor. Poeziile
conþinute cerceteazã limitele
începutului (vieþii) ºi ale sfârºitului
(morþii), tastând ºi testând prin
cuvinte lumea exterioarã ºi cea
interioarã a omului, ce încã de la
început este damnat sã-ºi poarte
moartea lângã el. Însuºi moto-ul
volumului in my beginning is my
end (din T. S. Eliot) expliciteazã
dualitatea viaþã-moarte, zi-
noapte, care va fi analizatã pe
parcursul întregului volum, atât
în prima parte intitulatã Luminã
neagrã, cât ºi în cea de a doua
intitulatã 19 cântece pentru
înºelat timpul.

Viziunea poetului Vasile Igna
asupra temporalitãþii, asupra
vieþii ºi a morþii se împleteºte cu
viziunea sa asupra zilei, asupra
nopþii: delimitarea dintre aceste
poluri este incertã. Astfel poetul
resemantizeazã motivul luminii,
al zilei: ªi am crezut cã lumina e
albã. Cã lumina e întotdeauna
albã. Cã albul e culoarea
speranþei, a învingãtorilor ºi a
pãcii.(…) Acum ºtiu cã albul ei e
dansul haotic al crepusculului,
murmurul bezmetic al celulelor,
inelul obscen al anilor, braþul de
aur coclit al neputinþei. Viaþa nu
este asociatã cu lumina, iar
moartea cu întunericul, graniþele
dintre acestea ºtergându-se, iar
clarobscurul luându-le locul.
Astfel se face loc nuanþelor
subtile ale poeziei lui Vasile Igna.
Nuanþe care poartã amprenta
poetului, dezvãluind versuri
profund introspective ºi reflexive.

Între naºtere ºi moarte, de
care este legat organic în aceeaºi
mãsurã, omul se aflã dislocat
într-o lume, care-l lasã pradã
propriei sale minþi, propriei sale
percepþii, o lume confuzã, inegalã
cu sine, o lume a capcanelor,
lipsitã de o definiþie tare,
presãratã cu iluzii, fantezii,

minciuni. Lumea este regatul
confuz ºi iluzoriu, în care poetul
încearcã sã-ºi pãstreze
luciditatea, înþelepciunea: Nu-mi
cere sã mã resemnez ºi sã fiu
fericit. Condeiul e obosit ºi scrie
ºire fãrã sens sau  Cine
împodobeºte cu flori de ºofran/
aceastã ficþiune atât de realã,/
neputincioasã ca o suferinþã
atroce ori Considerã totul ca fiind
adevãrat./ Acceptã iluzia ºi mergi
mai departe. Fuga nu mai ajutã.
Tot ceea ce poetul deþine este
propriul discernãmânt ºi
inexprimabila calitate a
experienþei: cuvintele nu sunt
mereu salvatoare, ele sunt
deseori subterfugii, tentative
timide de a ordona ºi a exprima
conþinuturile conºtiinþei: Vorbeºti
fãrã sã simþi (...)Vorbe erau,
sigur, vorbe purtate de vânt sau
Totul în jur vorbeºte cu vocea
micã:/ ºi omul ºi animalul/ ºi
floarea scuturatã a verii.

Vasile Igna practicã în acest
volum o poezie a limitelor ºi a
paradoxurilor, o poezie a ºtergerii
limitelor, a fluiditãþii lor ºi a
contopirii antitezelor: La hotar
mama taie felii de negurã
sângerie/ le pune-n cutii, le
adunã.(…)  ªi chiar dacã suma
e moartea, e ea ce ne þine în viaþã
sau Nu te mai poþi ascunde
Mijlocitoareo (...) , care pe tine te
ucizi, când mã omori pe mine.
Moartea primeºte numele de
Mijlocitoare, ea este astfel
redusã la o funcþie, la cea de
trecere în transcendent, fiind
dezbrãcatã de impozanþa sa: Tu
nu aduci curaj, Mijlocitoareo,/ ci
veºnicie precum ºi Ea mã face
sã înþeleg/ cã morþii nu existã, cã
moartea e doar clipa/ ce ne leagã
de viitor, / un baston de orb/
pipãind cenuºa unui foc de paie.

Moartea este o devenire, o
transformare obscurã, o trecere
prin noapte ºi prin zi, nu o trecere
între noapte ºi zi: O, ºi când
dormi,/ flacãra ochilor tãi
proiecteazã/ pe tavan imaginea
confuzã a viselor:/ o ceremonie
pãgânã, în care spre a rãmâne
viu/ trebuie mai întâi sã mori.”
Moartea este, nu în ultimul rând,
un pas necesar pentru o iniþiere

în viaþã, însã o Mijlocitoare pre-
zentã în fiecare moment în realita-
tea celui care o conºtientizeazã.

Ana-Maria Tãut

Feþele fantazãrii
Continuând sã sporeascã

investigaþia narativã în interiorul
propriei formule de scriiturã,
Mircea Ioan Casimcea ia în
stãpânire noi spaþialitãþi crea-
tive, situate – nici nu se putea
altfel – în  zona de confluenþã a
prospecþiunilor realiste cu
fantazarea ironicã. O reconfir-
mare a acestor valenþe de fa-
bulaþie fertilã ale prozatorului
turdean aduce ºi volumul de
prozã scurtã Nãlucirile Ca-
valerului, Editura Casa Cãrþii de
ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2008. De
altfel, osatura  acestei formule
livreºti este mai clar evidenþiatã
în proza scurtã a autorului. În
naraþiunile de mai mare întindere,
fantasticul estompeazã de cele
mai multe ori puseul obiectivizãrii,
resorbind nucleul epic în vraja
imaginarului nu întotdeauna bine
temperat. Dar nu-i vorbã cã ºi în
proza scurtã a acestui volum
vâlvãtãile din « irealitatea
imediatã » dau nãvalã asemeni
unor monºtri diurni, blajini,
acceptaþi cu seninãtate
pãguboasã în ordinea lumii. La
acest joc subtil cu stratificãrile
prezentului în planuri narative
adiacente, când doldora de
autenticitate, când sãltate în
ficþiune purã, Mircea Ioan
Casimcea adaugã un suflu tot mai
evident eseistic, aproape
documentaristic uneori, ceea ce
duce la un ambalaj de tip
cãrturãresc al intrigii, fãrã sã
prejudicieze epicului propriu-zis.
Este un înveliº-prag în care sunt
îmbrãcate tot mai insistent
ficþiunile recente ale prozatorului.
Reuºita stã sub semnul
manevrãrii abile a planurilor în
aºa fel ca interesul cititorului sã
fie menþinut pânã la ultimul rând.
ªi aici iscusinþa naratorului nu
poate fi pusã la îndoialã.
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Speculaþii nu lipsite de interes
întreprinde naratorul din
Manuscrisele lui Ovidius, ajutat
de un fost coleg, Valer Cuºner,
prozator constãnþean cãruia-i
pãstreazã numele real, pentru
gãsirea locului din fosta cetate a
Tomisului unde a fost îngropat
marele poet latin. Precum-
pãnitoare este aici acribia
cercetãtorului amator. Naraþiunea
care poartã titlul volumului,
Nãlucirile Cavalerului, porneºte
de la descrierea unui complex
turistic ºi a proprietarului
acestuia, «cãlãreþul fantas-
magoric» , combinaþie comicã la
nivel onomastic între Sântioan
Bradu zis Colosalu ºi Don
Quijote. Uneori, din rândul hido-
ºeniilor amintite se desprind ade-
vãraþi monºtri ai civilizaþiei ca
sãrãcia ºi falsa solidaritate. Cãci
«civilizaþia e boalã cronicã»,
susþine impresionabilul Cavaler,
deturnând funcþionalitatea ho-
telului-castel în adãpost pentru
cerºetori, vagabonzi, aurolaci ºi
parc zoo ºi de distracþii. Aici se
deschide o breºã spre lumea
coloratã a provinciei ºi a circului,
în vreme ce generosul Cavaler
le vorbeºte borfaºilor despre
fericire ºi supremaþia binelui.
Nãlucirile Cavalerului este o
naraþiune specificã modului
autorului de a construi subiecte-
parabolã cu un ingenios filon
moralizator.

Persiflarea dorinþei de a
accede la tainele scrisului devine
pentru o vedetã tv pretext de a-
ºi fructifica visele erotice în
Vedeta ºi onirismul. De fapt,
hãrþuiala textualã îmbracã aici
forma unui vis care
bagatelizeazã actul nobil al
creaþiei literare ºablonarde,
veleitariste, dar ºi al lecturii
cãzute în desuetudine. Casim-
cea râde ºi desfide vedetismul de
trei lulele ºi veleitarismul
contagios care acapareazã
dezinvolt, inconºtient ºi arta
scrisului în panoplia succeselor
de paradã, astfel cã eroina lui,
domniºoara Vida Arida Van,
ajunge sã reprezinte o adevãratã
categorie de ºtiriste-modiste-
politiciene care doresc sã
cocheteze ºi cu scrisul pentru  cã
« scrisul pare a fi un lucru nobil ».

Este tangenþial atins astfel, timid
mângâiat pe creºtet, mitul bovaric
al lecturii întreþinut prin carte,
« partenerul de dialog al
singurãtãþii ».

Multe din portretele per-
sonajelor cãrþii sunt mazilian
întocmite, schiþate caricatural din
linii tãioase ºi precise. Ca sã
întregim galeria de actanþi ai
scenelor, trebuie sã spunem cã
majoritatea personajelor poartã
nume de un comic surprinzãtor,
irezistibil. Mai amintim câteva, în
afara celor deja prezentate :
dromaderul biped Sfârcu, Etna
Vulcan, preºedinta organizaþiei
nonguvernamentale Infidelitatea
Fidelitãþii,  Miruna Cotcodac ºi
Simandicos Gaga, poetul
cenaclist Sinel Mântuitu-Târgu,
Giratoriu Simot, preºedintele
Fundaþiei Cercetãtorilor Tomitani.

Mai puþin edificatoare din
punctul de vedere al modului
specific de a fantaza al autorului,
dar ºi oarecum în neconcordanþã
cu tematica celorlalte piese ale
volumului, mi se pare naraþiunea
rescrisã dupã un virtual jurnal
Arma secretã. Studentei Maria
Gãzdac i se compune o biografie
artificialã. Fosta învãþãtoare
nãscutã la Sighet aflã cã tatãl ei
a fost ucis de hortiºti ºi îºi
propune sã uzeze de toate
armele seducþiei pentru a omorî
cât mai mulþi hortiºti care au
comis atrocitãþi la Ip ºi Trãsnea.
Planul ei de rãzbunare premerge
oricãror comandamente morale
sau religioase. Îºi oferã trupul
pentru a ucide. Patriotismul
acestei tinere este exprimat în
termeni apoape didactici, adesea
neconvingãtori. Mult mai credibil
se dovedeºte prozatorul în
impulsuri evocatoare ca
Respiraþia prin litere în care
aduce amendamente nuanþate
legendei lui Daniil Sihastru
împrumutând limba melodioasã a
vechilor cazanii.

Fidelitatea faþã de resus-
citarea formelor fantasticului
rãmâne componenta de bazã a
prozelor lui Mircea Ioan
Casimcea ºi din prezentul volum
Nãlucirile Cavalerului, în ciuda
faptului cã nu toate sunt aliniate
acestei structuri. Chiar ºi atunci
când porneºte de la un tablou liric

precum cel din Crochiuri din
zãpadã ºi sare saltul imginativ
ajunge sã înglobeze în taina
reconstituirii elemente de un
biografism candid, emoþionant,
împreunã cu enigmatice fan-
tasme sau fantomatice evocãri.
Arieºul ºi  Sal ina Turda
(prezente în acest text de o
cãldurã poematicã) sunt încã
potenþiale repere de tran-
sfigurare narativã, aºa cum
multe toponimice din zonã au
constituit puncte de plecare în
cãlãtorii livreºti de o savoare
aparte în proza lui Mircea Ioan
Casimcea.

                         Adrian Þion

Aliaj poetic
Pãdurea metalurgicã (Radu

Andriescu, Cartea Româneascã,
Bucureºti, 2008) te fixeazã încã
din primele pagini din spatele
colajului construit meticulos în
care “Viaþa ca o Pradã”,
biografemele, Micul Prinþ ºi de ce-
urile zilnice se împletesc
încercând sã îºi rãspundã
reciproc într-un joc care
condamnã stereotipiile ºi se
construieºte într-un mediu aflat
la graniþa dintre toxic ºi aseptic.

Puterea acumulãrilor se vede
în structuri care suprapun sau
intersecteazã elementele sub
forma unor grãmezi, haite sau
roiuri. Orizontul metalurgic
exhibã în faþa unui punct mobil în
dezintegrare a cãrui configurare
variazã de la ochi, la cristalin, la
retinã, pânã la ochiul de sticlã, un
univers care se depliazã cro-
matic încercând sã gãseascã un
“leac la descentrare” prin
paradoxala diviziune care
sfârºeºte în recompunere.

Fragmentele, firimiturile,
pliurile sunt “adunate incestuos”
ºi regestate din poziþiile lor
mototolite ºi ghemuite pentru a se
atinge o stare de coagulare
fluctuantã care are ca tipar
modelul acordeonului: de la
extensie, la intensitate.

“Oboseala cromaticã” ca
simptom al dizolvãrii oricãror
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punþi se concretizeazã în diluþia
verdelui crud, verdelui greaþã,
movului, galbenului, albastrului în
negru, gri, argintiu sau cenuºiu.
Industrialul care se inter-
secteazã cu antibioticul este
survolat de planoare care permit
instalarea unei coeziuni vizuale
între cele douã unitãþi. Cealaltã
modalitate de întregire a mediului
se referã la virajul coloristic
industrial util izat în res-
tructurarea regnului animal: ie-
purii devin melaminaþi, mistreþii
sunt ruginii, iar guguºtiucii se
integreazã perfect în cenuºiul
peisajului.

Frecvenþa modificãrilor
operate la nivelul mediului este
modulatã de un “titirez bolnav” în
cãutarea propriului centru.
Aglomerarea voitã a materialelor:
tinichea, plastic, gablonz, azbest,
gudron, plumb, pãcurã, materiale
îmbibate în disoluþie contribuie la
conturarea unei mlaºtini însi-
ropate.

Dulcele derapeazã lingvistic
în industrial: ciocolata, marþi-
panul, caramelul, halvaua ºi
savarina se depun peste sau în
cenuºiul omniprezent a cãrui
coerenþã ºi coeziune este
validatã doar de existenþa unor
ºuruburi dulci care se infiltreazã
în fibra industrialã.

Îmbibarea cu tentã de
putrefacþie este vizibilã ºi la
nivelul inflaþiei operate de
grindinã, chiciurã, burniþã sau
ploaie. Fragilitatea punþilor de
legãturã dintre partenerii unui
dialog nu se sustrage unui “trist
iaz” care se interpune între
aceºtia. Din punct de vedere
olfactiv, disoluþia se perma-
nentizeazã prin “izul de beci”
instalat în unghiurile diforme ale
molozului comunicaþional,
structural ºi emoþional. Din
perspectiva auditivã se poate
observa instalarea unei di-
sonanþe care graviteazã între
primar ºi elaborat: “tri lurile
interfonului”, “trilurile de granit”,
“sforãit tectonic”, “ritm sfâºiat”,
“f luture sonor”, “scâncet
kosmic”.

Alterarea vizualã se produce
prin introducerea unor elemente
tipice: vitrine, bancomate,
cãrucioare ºi eleroane, toate

dispuse dincolo de orice
ergonomie. Tehnica biogra-
femului valorizat din punctul de
vedere al utilitãþii sale “ca o
pereche de balamale pentru uºa
smulsã a dulapului din bucãtãrie”
este susþinutã de puterea
impresiei de accidental. Familia,
morþii acesteia, italienii, poliþiºtii
sau motanul devin elemente care
jaloneazã ºi propagã plimbarea
ca rãtãcire fericitã pe suprafaþa
satinatã a paginilor decise sã
creioneze încrengãtura
metalurgicã.

În concluzie, un volum de
poezie foarte ciudat ºi altfel.

Cristina Vidruþiu

Culegerea de poezie Togã de
galã, semnatã  Ioan-Pavel Azap
ºi apãrutã la Editura Grinta la
sfârºitul anului trecut, este un
amalgam alcãtuit din diferite feluri
de texte: confesionalã,  ludicã,
autoreflexivã. Poezia lui Ioan-
Pavel Azap confirmã literatura ca
fiind un spaþiu eterogen ºi
atractiv, pentru o multitudine de
motive. Poate cel mai atractiv
aspect al ei este faptul cã poate
þine loc de contabil al experienþei.
În acest sens poeziile de faþã
sunt schiþele unor gânduri, sunt
frânturi de sentimente, amintiri,
consemnarea trãirilor personale.
„Niciodatã nu mi-a fost/ atât e dor
de tine/ca înainte de a te fi
cunoscut” ni se spune poezia
Confesiune.

 Alt aspect care se regãseºte
în poezia lui Ioan-Pavel Azap
este posibilitatea de redefinire, de
articulare a experienþei prin
cuvânt. Aceasta înseamnã cã
literatura reprezintã o posibilitate
de reflectare a propriului eu, iar
implicit  posibilitatea de de-
dublare, de recreare a realitãþii.
Pe scurt literatura nu numai cã e
un contabil al experienþei, dar e
unul care priveºte aºa cum îi
spune poetul sã o facã în
momentul prelucrãrii experienþei
sau a ideii poetice. Ioan-Pavel
Azap dã dovadã în poezia sa de

  Toga de galã

o stãpânire a însãºi imaginii,
reflectate în oglinda pe care o
reprezintã poezia lui. Imaginea
este una voit controlatã, o
imagine ºlefuitã. Poezii precum
Toga de galã, Timp cu miros de
mere coapte, Înger de toamnã
dovedesc cã poetul nu se
limiteazã la a-ºi contempla
propria oglindire în poezie, ci cã
lucreazã la ea, o sculpteazã, o
remodeleazã.

Aspectul autoreflexiv al
acestei poezii este imposibil de
trecut cu vederea. Urmãtoarele
versuri dovedesc preocuparea
poetului faþã de propria-i condiþie:
„Un gând insinuant, discret: parcã
am vrut,/ Dar nu mai vreau, sã
fiu poet...”; „Cuvinte împrãºtiate/
Pe birou.( S-a rãsturnat/
Cãlimara.)/ O,/ Ce poem/ Necitit”.
Poetul face salturi de la
confesiuni ale experienþei, la
tablouri stilizate ale acesteia,
apoi la reflecþii asupra existenþei
poetului. Aceastã reflecþie
anunþã un alt aspect atrãgãtor al
literaturii: elitismul. Existenþa
poetului presupune limitarea
spaþiului literar, stabilirea
echilibrului calitate-cantitate,
dupã cum reiese din urmãtoarele
versuri ale poeziei „Prietenul meu
e un om cu picioarele pe
pãmânt”: „Mai bine hai sã bem,
dã-o dracului de poezie,/ Nu vezi
cã de când te chem toatã lumea
a început sã scrie...?!” Literatura
nu este pentru oricine, spune
poetul chinuit de povara
propriului rol.

În contrast cu aceste versuri
încãrcate cu semnificaþie
întâlnim ºi poezii de o simplitate
deconcertantã, atât în formã
(rima împerecheatã), cât ºi în
conþinut: „Nu credeam în cuvinte,
nu puteam sã iubesc, nu uram./
Eram singur; uneori înjuram”. Pe
de o parte Ioan-Pavel Azap pune
pe tapet complexitatea literaturii
ºi a travaluilui experienþei, iar pe
de altã parte aratã cum spaþiul
literar se poate transforma el
însuºi într-un spaþiu ludic ºi lipsit
de inhibiþii: literatura poate fi o
joacã de copil, o alãturare
amuzantã de cuvinte, care
rimeazã ºi care prind atenþia
cititorului.

În concluzie, Ioan- Pavel Azap



96

oferã prin culegerea sa de poezii
o paletã largã de posibilitãþi
poetice, dintre care cititorul este
liber sã aleagã dupã propriul gust
ºi propria constituþie literarã.

Ana-Maria Tãut

Cãlãtoria spre
sine

Prozatorul Cornel Cotuþiu nu
are rãbufniri de uimire, ca Dinicu
Golescu. El consemneazã civi-
litatea Occidentului, înghite în
sec ºi mãsoarã imaginativ
„aproximarea decalajelor”. Îºi
comunicã mereu reacþiile
provocate de ceea ce îi cade sub
raza  vizualã, din perspectiva
unui statut valoric bine stabilit.
Uneori reacþiile îi scapã de sub
rigoarea  stilului sãu de viaþã,
de apreciere. Atunci cãlãtorul
devine mai simpatic, mai
interesant. Cornel Cotuþiu
manifestã un mare apetit de
conversaþie. Starea narativã a
românului-cãlãtor, moºtenitã de la
cronicarii noºtri, contrasteazã cu
rãceala vienezilor, a canadienilor.
Aici „noþiunea de vecin“, tem-
porar sau nu, e lipsitã de „com-
portament afectiv ca la noi“. Se
valorificã ingenios semnificaþiile
gesturilor mici, ale amãnuntelor,
efectul lor metonimic întru
„relevarea întregului“, a gene-
ralului, manierã câºtigãtoare
pentru narator. Notele sale de
cãlãtorie îmbracã haina acce-
sibilitãþii ºi lectura  lor incitã.
„Pretutindenile româneºti“, „o
Românie Micã  de Banat, de
Bucovina, de Basarabia“ sunt
vizitate ºi cu intenþia de a afla, la
faþa locului, „viaþa limbii române...
cum aratã omul de rînd ºi cum
ne percep pe noi, românii din
Þarã“. La Giula, în Ungaria, în
Banatul Sârbesc, în Basarabia,
Cornel Cotuþiu sesizeazã
fenomenul deznaþionalizãrii
românilor, resemnarea lor, în
faþa „dezagregãrii fãpturii
româneºti“. Rezistenþa la
asimilare o „þin“ intelectualii,
grupaþi în jurul unor reviste,
edituri sau a unor instituþii
culturale. Ei îºi asumã res-

ponsabilitãþi politico-admi-
nistrative „în momente dra-
matice, convulsive“, mai ales în
Basarabia. Tradiþiile ºi obiceiurile
româneºti devin tot mai mult niºte
„inerþii pãstrate în onomasticã, la
sãrbãtorile religioase“. Mai
apar ºi semne luminoase. În
Basarabia, în ultimii ani, pãrinþii
renunþã a atribui copiilor prenume
slave, preferând pe cele latine.

Cornel Cotuþiu alcãtuieºte,
sociologic, fiºe caracterologice,
atât pentru românii cunoscuþi în
cãlãtoriile sale, cât ºi altor
naþionalitãþi.  Basarabenii au o
reþinere, „o sfialã a exprimãrii“ în
dialog cu „un român din Þarã“, ei
„se feresc sã spunã pînã la capãt
lucrurilor pe nume“, complexaþi
încã de traumele epocii sovietice.
„Budapesta trãieºte încã din
fastul fudul al fostului imperiu“, la
Chiºinãu „etnia adusã ºi
deversatã peste cea autohtonã,
în public e gãlãgioasã, mai
vorbãreaþã“, Viena  afiºeazã cu
evidenþã „nevoia de ordine ºi
administraþie optimã“.

Prozatorul din Cornel Cotuþiu
îºi cere ºi el drepturile, obosit
oarecum de însãilarea repor-
tericeascã a celor vãzute, în
pagini de jurnal de cãlãtorie. Liviu
Rebreanu este imaginat în
postura de „honved“ la Giula,
creionându-i-se un posibil
scenariu existenþial în aceastã
localitate, se descrie  satul
basarabean Rãdulenii Vechi,
arhitectura Vienei. Lecturile
adolescentine ale cãlãtorului sunt
asociate locurilor vizitate, Titu
Maiorescu, Mihai Eminescu, Ioan
Slavici devin personaje vii , pe
strãzile fostei capitale imperiale.
Pamfletarul Cornel Cotuþiu,  din
perioada lui de publicist la ziarul
„Rãsunetul“, sare la „gâtul“
„dicþiofãcãturii“ lui Vasile Stati,
Dicþionarul moldovenesc-
românesc (2003).

Profesorul de limba ºi
literatura românã Cornel Cotuþiu
literaturizeazã gramatica,
definind admirabil modul
gerunziu: „acþiunea gerunziului
învãluie – difuz sau marcant – o
altã acþiune, care începe, se
terminã, însã vãlul rãmîne;
înfãºurare... gerunzii, care
compun realitatea secundã a

vieþii, mraniþa faptelor mari... ele,
gerunziile, socot cã ne dau
(mãcar intermitent) acel
sentiment de plenitudine a vieþii”.

Scurtele descrieri de naturã
alunecã în poezie: „Sfîrºitul de
noiembrie mai pîlpîia luminã“.
Dupã ce constatã procesul
ireversibil de maghiarizare a
românilor din Giula, autorul
conchide aluziv: „Cele douã
magnolii din scuarul de lîngã
locuinþa mea dãdeau sã
zîmbeascã verzui“.

Cãlãtoriile lui Cornel Cotuþiu
la „românii de pretutindeni“ se
desfãºoarã pe un traseu
biunivoc,  de „la noi“, „la noi“.
Multe dintre ele au ºi un scop
cultural: aniversarea a 120 de
ani de la naºterea ui Liviu
Rebreanu, lansarea volumului
23 „Opere-Rebreanu“ („La
Giula“), „Zilele culturii bistriþene
la Budapesta“, „Festivalul
internaþional de poezie-Dru-
muri de spice“ din Uzdin,
deschiderea fi l ialei „Liviu
Rebreanu“ a Bibliotecii Judeþe-
ne Bistriþa-Nãsãud  la  Chiºinãu
etc. Nu în ultimul rând, „lãþind“
metafora „la noi“, din România
pânã în „pretutindenile ro-
mâneºti“, Cornel Cotuþiu ne
propune ºi o lecþie de patriotism,
deºi sunt sigur cã aceastã
obsevaþie îmi va fi rãsplãtitã cu
o grimasã amical ironicã.

              Ion Radu Zãgreanu

  Jurnal prenatal
Citind Poeme amniotice îþi

este imposibil sã nu eviþi reacþia
superficialã survenitã în urma
unei prime lecturi de familiarizare
cu textul ºi sã nu cazi în
capcana problematizãri lor,
întrebându-te câtã aderenþã mai
poate avea, de fapt, o temã atât
de frecvent exploatatã, în
ambele direcþi i  pe care
marºeazã, de altfel, ºi Mihail
Gãlãþanu, corelând momentul
pre- ºi post-natal, pe de o parte,
unei reinterpretãri în grilã
psihanaliticã, pe de altã parte,
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unei zone tendenþios mi-
tologizate, asociate unei me-
lanjãri cvasi-ironice prost
gestionate de registre colocviale
ºi poante previzibile. Este vizibil
efortul detaºãrii de cutumele
unei gramaticalizãri a pa-
tetismului ataºat de o atare
explorare intrauterinã cu mizã
terapeuticã, auto-confesivã.
Realizarea acestei inten-
þionalitãþi suferã însã din pricina
unei dozãri deficitare a
registrelor ludice abordate ca
soluþii alternative ale impunerii a
ceea ce se vrea a fi, în fond, o
viziune „originalã”. Astfel,
volumul capãtã o dimensiune
schizoidã care îl deza-
vantajeazã, oprind la jumãtate
atât demersul articulat pe valorile
unui discurs spontan, ludic,
supralicitând, pe alocuri,
colocvialul, cât ºi proce-
sualizarea unei geografi i
imaginare a „lãuntrului”, uterului,
cea de-a doua opþiune fiind, de
altfel,  pista de lansare a
valenþelor ofertante de care
cartea, ca întreg, nu duce lipsã.
Inserþiile intertextuale ºi buclele
metatextuale vin sã completeze
imaginea mozaicatã pe care,
deºi nu o propune în mod
explicit, volumul o conþine ca
metaforã intrinsecã. Astfel,
proteismul uterului ºi, prin
extincþie, al pântecului, de la
recipient afectiv la microcosmos
(“Pântecul e sacul în care am
încãput,/ eu singur ºi cu lumea
toatã.(...) Viaþa mea se lasã
scursã în pântec,/ Loc în care
n-aveam sã mã mai întorc
niciodatã, pentru cã niciodatã nu
am ieºit”)  ºi, implicit, a imaginii
materne prin reinventarea ei de
cãtre fiecare femeie (“În fiecare
femeie, blondã sau brunã/ Mama
mea pãrul negru ºi-l rãsfira./
Fiecareîmprumuta, pe rând,
unghiile ei/ ªi rochiile ei le
îmbrãca/ ªi intra în pielea sa”),
naºterea, privitã pe rând ca
opþiune, fatalitate, binecu-
vântare, necesitate, act estetic
(“Mi-am fãcut operã de artã din
naºterea mea”), valorizare
pozitivã a morþii (“Stau la rând
sã primesc un trup nou. Sã capãt
puþinã viaþã, aici, pe Pãmânt. E
multã cãldurã ºi-un pântec

împrejur. E multã viaþã. E
dragoste. O simt. De departe, o
simt. Pulsând o datã cu sângele
din artere. O sã-l îmbrac ca pe-
o hãinuþã. O, trup curat, cu cetinã
de carne! Stau la rând, cuminte,
disciplinat. La rând sã primesc
un trup. Seara ºi noaptea, pe
furiº, când lumea adoarme. Stau
la rând sã primesc un trup, un
trup nou ºi proaspãt ºi bun de
pãcãtuit cu el, sã învãþ Calea,
dar Calea, o, Calea, nici nu se
poate învãþa, ci numai înþelege.
Stau la rând sã râvnesc un trup
nou. ªi Dumnezeu mã culege.”),
viaþa, constituitã în baza
principiului vaselor comunican-
te, desemnatã ºi redesemnatã
ca eveniment (“Sunt viu, cu mult
mai viu decât voi,/ viaþa mea se
manifestã prin mai multe vieþi/
prin colþi, fese, ochi de melc,
descântece de bãieþi/ viaþa mea
þâºneºte prin voi, prin vieþile
voastre, le irigã/ se zgârie de
vieþile voastre, se tulburã ºi
foºneºte/ pe sub aripi de paseri,
pe supt solzul de peºte”) redau
o atentã discursivizare a corpului
total, complet ºi complex învelitã
în coaja unei voite neglijenþe
ieºind de sub incidenþa riscului
unei cãderi într-o extremã a
tonalitãþilor grave, supraîn-
cãrcate de o solemnitate
nespecificã vocii lirice a lui
Mihail Gãlãþanu. Se pot stabili,
desigur, filiaþii, mici  obsesii
tematice înscrise în adn-ul
poemelor „amniotice” ca ºi în
„poemele de amor” ale lui
Cãrtãrescu sau în Familia
Popescu a lui Cristian Popescu,
excursul nostalgizant în spaþiul
intrauterin, precum si memoria
ºi hiperluciditatea prenatalã
regãsi tã º i  pusã în s lu jba
une i  coerentizãri a sinelui.
Detaºarea, însã, de capcana
redundanþei prin opoziþia unei
atitudini autoironice ºi spe-
culative vizavi de acuzele
cliºeizãrii salveazã volumul
Poeme amniotice, cu al sãu de
netãgãduit caracter bulversant ºi
compozit, de la  plasarea
exclusivã în descendenþa unei
linii tematologice dezavuate.

Olga ªtefan

Eclipsã de dor
Dupã lectura volumului de

poezii al Mariei D’Alba (Editura
Unirea, Alba Iulia, 2008) m-am
gândit cã un subtitlu potrivit ar fi
Dor ºi lacrimi. Dar poeta a ales
un motto care face inutil acest
subtitlu: lacrima – zborul
sufletului.

În poezia Mariei D’Alba dorul
ºi lacrima se întrepãtrund ºi-ºi
lumineazã reciproc sensurile.
Sensurile lexicale, înþelesurile de
dicþionar ( dor – dorinþã puternicã
de a vedea sau revedea pe
cineva sau ceva, suferinþã
pricinuitã de o dorinþã, de o
pasiune; suferinþã de dragoste;
atracþie eroticã mistuitoare; stare
sufleteascã a celui care aspirã la
ceva, nãzuinþã etc.) poeta le
potenþeazã semnificaþiile sau le
îmbogãþeºte practic. În felul
acesta este, mãrturisit, Arta sa
poeticã ºi „riscul asumat”; poeta
recreeazã cuvântul cu care îþi
vaccineazã sufletul. Frumuseþea
acestei profesiuni de credinþã
este datã de un pregnant
paralelism: „Aºa precum
cercetãtorul / îºi testeazã
vaccinul inventat / împotriva
bolilor / pe propriul trup, /
asumându-ºi consecinþele/ ºi
poetul, / prin cuvântul recreat / îºi
vaccineazã / sufletul ” . Aºadar,
dorul e pragul nostalgic spre
locurile dragi ale copilãriei ( vezi
ciclul La Dorna ), unde    „coliba
dintre urzici e povestea mea de-
aici” ; cãci „doru-i orbita pe care/
cuvântul mi se roteºte”; rar
gându-ºi mânã turma de vise ºi
dor , dar spoiesc visele cu var /
cã s-au infectat de dor / sã-l
stârpesc nu e uºor”.
Îngemãnarea dor – lacrimã este
atât de puternicã, încât ele devin
remedii reciproce: „doru-l sting în
lacrimã / dor – lacrimã de leac”.
ªi lacrima capãtã conotaþii
poetice, pentru cã poeta constatã
cu mâhnire cã „ne-a rãmas
lacrima micã” – în sensul cã nu
mai suntem sensibili la suferinþa
semenilor, mila, compãtimirea ca
sentimente profund creºtine sunt
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grav atrofiate. Lacrima devine
acum „piatrã de hotar” ºi condiþie
unicã a rugãciunii. În final,
Eclipsã de dor – este tot o
asemenea tristã constatare cã
sunt abandonate, sunt întunecate
nãzuinþele ce dau frumuseþe
moralã omului, prin cunoaºterea
Cuvântului. Eclipsa de dor, este
în cea mai mare parte a sa, ºi în
cea mai bunã, un volum de poezii
religioase: „trãire mediatã de
ritualul misterului”, „fiind legatã de
o formã determinatã a unei religii
(ca instituþie) ºi-i exprimã
acesteia simbolurile, ritualurile,
manifestãrile exterioare” ( Eugen
Dorcescu).

Lacrima devine astfel un mod
necesar al purificãrii morale:
„Abia cu lacrima putem / sã ne
desfacem de pãcat”. ªi poeziile
se transformã în rugãciune,
titlurile sau unele crâmpeie de
versuri aduc elanul psalmilor
biblici: Iartã-mã,  Pãrinte Bun,
Slavã þie, Doamne,  Lacrima a
evadat etc. Ca în Psalmi moderni
ai lui Macedonski, dominantã
este pocãinþa, smerenia ºi lauda,
nu înverºunata ºi nemulþumita
cântare arghezianã. Azi – unul
din aceºti frumoºi psalmi –
aminteºte de celebrul Psalm 50
– psalmul pocãinþei sau al iertãrii
„ Pe roaba Ta, Maria / care îþi
bate-n Poartã / deºi a pierdut
solia / Prea Sfinte, Tu o iartã! / A
rãtãcit Cuvântul / care ducea
spre Tine? / O-ntârzie mormântul
/ ce-n somn calea-i aþine?/
Legând pe Ieri de Mâine/ pod
între douã vise/ prefã-i dorul în
pâine / cât uºile-s închise! / Pe
roaba Ta, Maria / care îþi bate-n
Poartã, / deºi a uitat solia / Prea
Sfinte, Tu o iartã!”

Poeta care ºtie acum cã „frica
apune-n rugãciune” ºi cã „doar
rugãciunea mã mai þine,
suspendatã încã-n iubire”, este
convinsã cã „omul e suflet de
cer”, iar „crucea-i înger ce mã
iartã”. De aceea într-un psalm-
invocaþie, care poate fi citit
totodatã ºi ca o „artã poeticã”,
poeta cheamã dorul, duhul sfânt
ºi harul  - trepte necesare în
aceastã iniþiere, pentru a fi
„sãmânþã de cuvânt“: „Stro-
peºte-mã, Doamne, cu Dor / Sã-
mi creascã aripi pentru zbor; /

Stropeºte-mã cu Harul Tãu / sã-
mi vindec Cuvântul de rãu! / Nu
mã mai stropi cu lunã/ peste
suflet, sã n-apunã! / Nu mã mai
stropi cu soare / peste moarte,
cã dã-n floare! / Stropeºte-mã cu
Duhul Sfânt / Sã fiu Sãmânþã de
Cuvânt”.

Poetul adevãrat este
„sãmânþã de cuvânt”, înþeles în
dublã semnificaþie – de magie
artisticã ºi de Logos  creator, iar
poeta care ne-a convins prin
aceste versuri cã lacrima este
„zborul sufletului”, este
îndreptãþitã la finalul cãrþii,
amintind de un cunoscut final de
poezie sorescianã, sã ne anunþe:
„mã duc sã-mi odihnesc
lacrimile”.

Ion Buzaºi

Ion Ianoºi – 80
Ion Ianoºi - 80 (ediþie alcãtuitã

de Aura Christi ºi Alexandru
ªtefãnescu, EuroPress Group,
Bucureºti, 2008) este una din
acele cãrþi care îºi propune sã
sãrbãtoreascã ºi sã aminteascã
celor din jur de existenþa,
importanþa ºi relevanþa unor
oameni în cultura românã. Dupã
cum însuºi titlul o spune, acest
volum s-a nãscut cu ocazia
celebrãrii unei venerabilei vârste
a primului doctor în filosofie din
România postbelicã.

Figura caleidoscopicã a lui Ion
Ianoºi aflatã la intersecþia dintre
teorie ºi ficþiune beneficiazã de
nenumãrate atribute dintre care
amintim “eseist, prozator,
teoretician, autor de monografii,
memorialist, traducãtor,
specialist în filosofia ºi literatura
rusã, profesor de filosofie ºi
esteticã, membru de onoare al
Academiei Române”.

În vederea conturãrii profilu-
lui lui Ion Ianoºi cartea se
structureazã pe un tipar care
îmbinã biografia, mãrturia,
articolul, interviul ºi conferin-
þa .  Pr ima par te  a  luc rã r i i
se  in t i tu leazã Scur tã  f i ºã
b io bibliograficã ºi traseazã
arborele genealogic al autorului,
urmat mai apoi de informaþii

privind copilãria, adolescenþa,
studiile universitare, cãsãtoria,
iar în final reperele de tip
profesional, bibliografia, premiile
obþinute.

Cel de al doilea grupaj numit:
Amintiri & stanþe critice
reprezintã o serie de articole,
recenzii realizate de-a lungul
timpului de cãtre diferite
personalitãþi literare lucrãrilor
domnului Ianoºi la momentul
apariþiei lor (Nicolae Breban,
Aura Christi, Mircea Flonta,
Ovidiu Pecican, Irina Petraº,
ªtefan Borbély, Monica Pillat, D.
R. Popescu, Ion Vartic).

A treia parte a lucrãrii este
dedicatã unei selecþii de Gânduri
inoportune, de meditaþii critice,
texte intitulate sugestiv care fac
apel la câteva detalii bibliografice
esenþiale ale autorului din care
amintim: Paricidul ideologic,
Dreapta dreaptã-sinistra stângã,
Trufia celor nãscuþi mai târziu,
Sacra proprietate, Marx, iarãºi?!,
Multilingvismul, texte nepublicate
pânã acum.

Urmãtoarea secþiune este
constituitã din câteva interviuri
pasionante acordate de autor de-
a lungul timpului restrânse sub
titulatura Ion Ianoºi par lui-même.

Retrospectiva masivã a
acestei lucrãri doreºte sã
returneze culturii posibilitatea de
a accesa un fond de lucrãri
heteroclit care au drept centru
coagulant figura Domnului
Profesor, aºa cum este numit nu
de puþini dintre cei care i-au fost
studenþi, colaboratori, cititori. Mai
mult decât atât, volumul de faþã
îºi doreºte sã producã de-
barasarea de anumite cliºee de
abordare a autorului încadrat nu
de puþine ori în tagme renegate,
discriminate ca refuz al domnului
Ianoºi de a fi la modã cu
accepþiunile politice sau de
oricare alt tip.

Cristina Vidruþiu

Reîntoarcerea
sinelui

În poezia lui Liviu Georgescu
(Nu am voie, Piteºti, Editura Pa-
ralela 45, 2008), regãsim într-un
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anamnesis fervent încercarea de
replãmãdire a unui utopic început,
lipsit de ideea de sciziune,
traversare ºi conciliere. În acest
„de rerum natura” modern,
refulãrile nu-ºi gãsesc contururi.
Apanajul, anatemizat fiind,
propune minþii cititorului un soi de
aversiune beneficã împotriva
condiþiei umane – de aici ºi
începutul unei analize degajate,
efectuatã cu blândeþea obiec-
tivitãþii. Progresiv, autorul îºi
produce propriile mutaþii sãltând
de la stadiul unei conºtiinþe abia
întipãrite, la cel al dobândirii de
sine, iar apoi la reflecþiile pe
aceeaºi temã ale colectivitãþii.
Nu trebuie înþeleasã o dramã
propriu-zisã a intelectualului de
secol XXI, în care canoanele îþi
interzic, paradoxal, obiectivitatea
în acest sens; plauzibilã ar fi în
schimb decriptarea sensului de
„dramã ” pur ºi simplu antrenatã
de umanitate în întregimea
variabilelor ei.

Observabilã este ºi tendinþa
aducerii în prim plan a Creatorului
(ca liant al teribilei existenþe, am
spune), plãmãditor de lume ºi de
veac: „Privirea e copleºitã de
respiraþia Lui, de focul care
încoroneazã / cu propriile
embleme pâlpâiri sfinte în
biblioteci genetice” (El trece).
Omul este în mit, iar mitul în
succesivitatea sa îl sufocã:
„Omul e prins în acest joc-
pãianjen cu interese strivitoare /
Omul în moara istoriei”
(Interpretãri). „Desfigurarea
chipului omului, mâhnirea lui
Dumnezeu” (Meditaþie dure-
roasã) presupune ca sens
figurat al acestei „desfigurãri”
trecerea prin istoricitatea care în
supoziþii le noastre nu este
întrevãzutã ca o întovãrãºire a
celor douã idei. Elogierea
faptului divin declamã ambiþii
legate de evoluþie, percepte
ale fastuozitãþilor aduse de
istorie. Într-adevãr, „Platon”,
„Descartes”, artistul „Capelei
Sixtine” sunt închinãtori ai unei
substanþe supreme, însã
nicidecum stadiul actual al
omenirii nu-i este întru-totul
datorat. Atât „extremismul”,
„excesele”, „scepticismul”,
„raþionalismul”, „inteligenþa” ºi

„cunoaºterea” cât ºi „punerea la
îndoialã a existenþei”(Istorie ºi
conºtiinþã) sunt exemple ale
înaintãrii neputând fi excluse,
respectiv vãzute ca fiind
nefecunde în societãþi atunci
primare, acum aºa numite
sufocante, arogante, represive
dezvoltãrii. Reîntoarcerea sinelui
într-o culturã a sinelui nu este un
fapt al propovãduirii pãcii de
început ºi nici o lecþie care
trebuie datã eroic istoriei. A
propovãdui adevãrul ºi raþionalul
este, în consistenþa propovãduirii
înseºi, un fapt utopic.

Analiza de faþã poate înainta
oricât, materialul fiind impregat de
structuri curioase; cert este cã
poezia lui Liviu Georgescu se
doreºte a fi, prin însãºi titlul ei,
un act de curaj într-o lume
anevoios incisivã, dar nu nea-
parat neproductivã, o poezie
pliatã prin alcãtuire ºi manifest
societãþii de azi. Fluvialiatatea ºi
stringenta-i sinceritate cauzeazã,
pe de o parte nostalgie, iar pe de
altã parte, spiritualitatea unei
furioase revolte.

Cristina Sãveanu

Surâsul lui Sisif
Nicholas Catanoy oferã

cititorului prin apariþia editorialã:
Cârja lui Sisif (Editura Aula,
Braºov, 2007) posibilitatea de a
se delecta cu o lucrare de tip
amalgam în care se confundã
contururile jurnalului, ideilor,
filosofiei, listelor bibliografice,
amintirilor ºi meditaþiilor. În acest
context multiform activitatea de
a scrie este definitã de cãtre
autor ca modalitatea de “A face
inventarul celor citite ºi trãite. A
aduna toate slãbiciunile inimii, ale
gustului, ale inteligenþei, ale
memoriei, ale instinctului. A le
proiecta pe o hârtie, fãcând apel
la propunerile pe care ni le
dicteazã imaginaþia, indiferent de
aspectele contradictorii, para-
doxale sau extravagante…” .

Plãcerea ºi pasiunea lecturii,
a meditaþiei, a scrisului ºi a poftei
de viaþã nu este disimulatã, ci

exhibatã într-un act de co-
municare fratern cu cititorul fãcut
complice al ideilor dezvãluite de
text. Fragmentarismul dozeazã
impresia de a fi martorii
cristalizãrii unui tip special de
jurnal, un jurnal care stã la
graniþa dintre intelectual ºi
corporal, dar ºi sub semnul unei
aºteptãri a lui Godot, personaj
care decide sã îºi facã apariþia
în final.

A scrie sub semnul aºteptãrii,
a rememora pentru a înfrunta
aºteptarea,  asumându-ºi rolul de
martor al propriei vieþi cu toate
deciziile, visele, împlinirile ºi
neîmplinirile ce pot fi adunate în
faldurile unei memorii care se
dovedeºte a fi extrem de origi-
nalã ºi creativã în ºi prin colajul
atent încropit, aceasta este
povestea unui Sisif a cãrui cârjã
invizibilã se spijinã pe experienþa
acumulatã ºi pe umorul decantat
din aceasta.

Jonglând cu paradoxul,
autorul îºi recompune într-o
manierã cu tâlc întreaga viaþã
care este decelatã ºi stratificatã
sub forma unei serii de cãrþi de
joc, pentru ca mai apoi sã mizeze
în mod alternativ pe figuri doar
aparent antitetice ºi esenþial
complementare. Rememorarea
ºi meditaþia ca trãire se
însãileazã activ la marginea
aºteptãrii. Dincolo de tãcerea
aparentã a unui Sisif care nu se
sprijinã, ci se oferã sã fie spriji-
nitorul, se poate intui conturul
unui athanor.

Fluctuaþia condensare –
întindere asigurã lucrãri i  o
dinamicã internã care face apel
la citat ca motor intelectual, ca
accelerator al reacþiilor care se
petrec între insulele de text.
Blocului monolitic îi este prefe-
ratã geografia fragmentaristã,
disipatã, dar întreþinând legãturi
secrete º i  v i i  cu cele la l te
componente condamnate nu
la izolare, ci la autodepãºire
prin meditaþ ia rãsfrântã în
oglindã.

Maturizarea insulelor de trãiri
depãºeºte pericolul schizoidiei
cu ajutorul punþilor comunicative
realizate de cititor prin actul
lecturii, respectiv prin maturarea
ideilor lansate în cititor.
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Panorama plimbãrilor intelectuale
oferite în paginile lucrãrii
domnului Catanoy mizeazã pe
reverie ºi meditaþie oferite sub
forma unor table de legi ºi tablete
cu rol condensator.

Jurnalul unei vieþi deghizate
sub forma unei cãlãtorii ca
plonjare în necunoscutul
meditaþiei ºi îmbibare în
cunoscutul rememorat trans-
greseazã toate barierele pentru
a se dãrui cititorului într-un act
de generozitate prin care Sisif nu
îºi uºureazã povara, ci deºartã
poverile cititorilor prin invitaþia la
meditaþie.

Cristina Vidruþiu

„Scriitorii din familia Nistea”
sunt mulþi ºi toþi au câte o paginã
pe Internet. Plus una comunã.
Pe cea a domnului Cornel Nistea
apare inclusiv romanul despre
care vorbim aici: Ritualul bestiei,
Editura Teognost, 2008. Poate fi
citit gratis, adicã. ªi totuºi, domnul
Nistea nu este un cyberpunk cu
tâmple argintii. Domnia sa face
parte din internaþionala ortodoxã
a Internetului. Iar Ritualul Bestiei
este o carte despre comunism.
Mari surprize nu sunt deci de
aºteptat. În epilog ni se dã de
înþeles, dacã mai era necesar, cã
este vorba de un roman etiologic,
care ar trebui sã explice, printre
altele, „alegerile recente”. Acum,
romanul trebuie imaginat cam
aºa: se dã un narator, Pompiliu
Dascãlu – Pompi, pentru unii –
biolog apolitic, în descendenþa
directã a comisarului Moldovan,
autor al lucrãrii Handicapul fiinþei,
care lucreazã la crearea „unui
sistem imunitar la scarã planetarã
de care are nevoie atâta
omenirea”. Cum organismele vii
au deja sistem imunitar, bãnuim
cã e vorba aici de o metaforã.
Personajele au nume simbolice:
naratorul e Dascãlu, comuniºtii
sunt Stricatu ºi Lepãdatu.
Domnu’ Dascãlu bombardeazã
celule cu anticorpi, converseazã
cu papagali, are migrene, emite

Zina, Nina,
Pompi ºi ceilalþi

judecãþi istoriosofice, þine
„Jurnal”, este focarul constant al
intereselor sexuale ale
personajelor feminine ce
populeazã cartea – niºte
„doamna-sex”, care în prezenþa
sa „nu-ºi stãpânesc deloc
patosul”. În final, dintr-un motiv
oarecum neclar, este arestat. Mai
important însã, domnu’ Pompi
este prezent cam peste tot unde
se întâmplã ceva. De exemplu,
participã la ºedinþa de constituire
a Uniunii Scriitorilor. Cum a ajuns
acolo ca biolog? N-are im-
portanþã. Important e cine mai era
acolo: Beniuc, Sadoveanu,
Sebastian, Camil Petrescu, Nina
Cassian, Rudi Cosaºu, Geo
Bogrea (!). Aºa, sã se ºtie! În
rest, povestea „prãpãdiþilor,
sãrãntocilor, pãduchioºilor,
beþivilor ºi curvelor” care au
devenit oamenii noului regim este
reluatã la nesfârºit. A boierilor
preocupaþi exclusiv de
colecþionarea cãrþilor rare ºi de
binele sãracilor Pãmântului, care
aºteaptã sã fie arestaþi „în
smerenie ºi rugãciune ºi cu
lumânãrile aprinse”. ªi da, se
gãsesc personaje care sã
gãseascã înþelegere pentru
Hitler. ªi da, legionarii sunt toþi
idealiºti cu ochi strãlucitori ºi cu
ºtiinþa cã „ovreimea a adus pe
capul românilor comunismul”. În
general, limba în care scrie
domnul Nistea este atât de lipsitã
de imaginaþie încât sunã rãu chiar
ºi în gura comuniºtilor sãi de
hârtie, care ar trebui sã
vorbeascã una de lemn. La
capãt, când Dascãlu este
anchetat, îi suntem totuºi alãturi.
„Mãrturiseºte, jigodie imperia-
listã, cã iubeºti libertatea!”. Pãi,
n-o facem toþi, jigodii imperialiste
ce suntem?

Ana Maria Tãut

Cartea Oliviei Petrescu
intitulatã Labirinturi posibile.
Culturã ºi semnificaþii hispanice
(Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-

Napoca, 2008) îºi propune sã
investigheze redescoperirea ºi
remitizarea spaþiilor cuprinse în
paginile cãrþilor. Demersul se
coaguleazã în jurul definirii
oraºului, respectiv a conturãrii
diferenþelor dintre spaþiul fizic ºi
spaþiul imaginar, pentru ca în
final problema sã acceseze prin
intermediul morfologiei urbane o
serie de opere literare.

Valorizarea spaþiului prin
intermediul diferitelor per-
spective (esteticã, arhitecturalã,
antropologicã, geograficã)
permite observarea densitãþii
noþiunii în cauzã. Peisajul ca text
sau ca palimpsest devine terenul
fertil al unor demonstraþii care
trebuie sã facã dovada maturitãþii
prin selectarea doar a unuia
dintre membrii cuplurilor
dihotomice care se insereazã
întotdeauna în fibra textului:
America versus Europa, Orient
versus Occident, naþional versus
universal (problema identitãþii).
Un loc aparte în acest caz este
ocupat de spaþiul balcanic aflat
la intersecþia ºi reuniunea
contrariilor, oricât de paradoxal ar
pãrea acest fapt.

Orientarea comparatistã este
evidentã în tratarea meticuloasã
ºi concisã a spaþiului în literatura
secolului XX prin intermediul
prozei hispano-americane,
respectiv a unor autori ca: Miguel
Angel Asturias, Mario Várgas
Llosa, Gabriel Garcia Márquez,
Jorge Luís Borges, Julio
Cortázar. Analizele propuse
reuºesc sã evidenþieze legãtura
ombilicalã dintre spaþiul ca
rezultat al societãþii ºi conturarea
acestuia în opere literare ca
reflexie a grupului social, dar ºi
a specificului naþional.

Mai mult decât atât, este
sesizatã ºi dependenþa culturã-
mediu sau culturã-autor fãcându-se
apel la  prezenþa mitului în
literaturã, a teoriilor care îl au în
centru în secolul XX ºi la “tradiþiile
în studiul peisajului ºi morfologiei
urbane” pornind de la “fondul
comun în ceea ce priveºte
structurarea ºi organizarea
spaþiului”.

Metamorfoza prozei hispano-
americane este conturatã din
prisma unor noþiuni cheie precum

Matricea
spaþialã
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Lumea Nouã, Paradisul, nativii,
cãlãtoria care se ordoneazã în
dialectica miºcãrii, fie ca miºcare
centripetã, fie ca miºcare
centrifugã. Culturã ºi mo-
dernitate, realismul magic ºi
realismul miraculos, teoria
lumilor posibile, peisajul geo-
grafic ºi peisajul urban sunt toate
reunite, argumentate ºi exem-
plificate sub cupola cãrþii Oliviei
Petrescu.

Prospeþimea ºi interesul
suscitat în timpul lecturii are la
bazã mai ales prezentarea
morfologiei urbane din prisma
tradiþiei germane, franceze,
britanice, spaniole ºi nord-
americane, dar ºi prin definirea
specificului naþional în cazul
spiritului englez, spaniol,
balcanic, american sau hispanic.

Deºi cartea stã sub semnul
labirintului, ea reuºeºte sã scoatã
de sub semnul indeterminãrii
spaþiul ca element definitoriu,
recurent ºi omniprezent. Referin-
þele literare exemplificã traseul
analitic, dobândind o profunzime la
nivelul investigaþiei structurate
în mod omogen. Ceea ce im-
presioneazã este îmbinarea în
cadrul studiului a unei dihotomii
transformate cu abilitate în com-
plementaritate: cititorului îi este
oferitã ºansa de a pluti printre
analizele pasionale sau de a se
ancora în teoriile solide expuse.

                Cristina Vidruþiu

  Triptic spiritual
Printr-un triptic spiritual,

Lucian Gruia (poet, prozator,
eseist) a adus în prim-plan trei
nume ale culturii spirituale
româneºti ºi anume Mihai
Eminescu, Lucian Blaga ºi
Constantin Brâncuºi. Lucrarea
sa de tip eseistico-exegetic a
apãrut la editura Feed Back, Iaºi
în 2008, fiind un studiu de
literaturã comparatã menit ca
dupã riguroase cercetãri ºi
argumentãri sã descopere în
redutabilele nume amintite
existenþa matricei spirituale
româneºti, ca fenomen inculpat

al procesului de fondator întru
artã.

Consideraþi “cei mai re-
prezentativi artiºti–gânditori
ai culturii noastre”, Eminescu,
Blaga º i  Brâncuºi  se regã-
sesc în paginile cãrþii într-un
spirit geometric, fundamentând
aspecte ºi dimensiuni noi,
eseurile situându-se în per-
spectiva reflecþiilor ontogno-
seologice ºi epistemo-axiologi-
ce, cum precizeazã Zenobie
Cârgulea în Prefaþã.

Într-un fel de prolog, L. Gruia
face o observaþie asupra “stãrilor
pe loc” ale fiinþei si nefiinþei ºi
asupra spaþiului mioritic, fiind
punct de plecare al cercetãrii
privind regãsirea caracteristicilor
specificului românesc la tripticul
Eminescu – Blaga – Brâncuºi.
Asistãm la o alternanþã a nu-
melor în episoade cu titluri ce
se referã la sensul existenþei,
stãr i ontologice, trecerea
hotarului luminilor, matricea
stilisticã româneascã, la o
interpretare interesantã a
poemului Luceafãrul din
perspectiva Samkhya-Karika
sau o exegezã comparatistã
Sãrmanul Dionis – Potretul lui
Dorian Gray. Filosofiei blagiene
despre cenzura transceden-
talã i se acordã pagini con-
sistente, se încearcã analiza-
rea sculpturii lui Brâncuºi ca
materializare a matricei sti-
listice mioritice. Exegeza
hermeneuticã întreprinsã în cazul
lui Brâncuºi e foarte interesantã,
autorul stãruind asupra unor
aspecte precum atelierul lui
Brâncuºi ºi vizitele în respectivul
spaþiu ale unor personalitãþi
precum Modigliani, E.
Jebeleanu, Sidney Geist. Se
întrepãtrund elemente bio-
grafice, comentarii la sculpturile
artistului, chiar puse pe seama
unui sistem biblico-genesis ce
va culmina dupa cele ºase zile
de creaþie cu scara la cer – o
Coloanã a infinutului a unui
Brâncuºi Demiurg.

Tripticului spiritual îi co-
respunde stãri ale luminozitãþii
spiritualitãþii româneºti, aºa încât
Eminescu reprezintã nocturnul,
Blaga crepusculul, iar Brâncuºi
diurnul, ca o sintezã a studiului

la care autorul a trudit un
deceniu.

Alina Gaga

Eu, tu ºi bunul
Dumnezeu

Volumul bilingv de versuri eu,
tu ºi bunul Dumnezeu de Daniel
Vorona, apãrut la Editura Muzeul
Literaturii Române, Bucureºti
(2006), traducere realizatã de
Ana-Maria Iacob, ne dezvãluie o
adevãratã dramã a existenþei
umane, individualul “Eu” ºi
colectivul “Tu” care sunt în
cãutarea disperatã a salvãrii
“Bunului Dumnezeu”.

Volumul este structurat în trei
capitole:  Altarul, A11-a poruncã
ºi Transfigurarea. Primul capitol,
Altarul, cuprinde 11 „cîntãri la
reîntoarcerea umbrei întru nume
ºi fiinþã”, numãr ce ne duce cu
gîndul la cele 11 elegii duineze.
Capitolul al doilea,  A 11-a
poruncã, este dedicat umbrei.
Capitolul ultim Transfigurarea
îndeamnã la metamorfoza
conºtiinþelor prin luciditate.
Autorul creeazã poeme în jurul
unor parabole, pentru un
Dumnezeu numai al sãu,
începute fiecare cu douã puncte
ale citãrii, sugerând o încercare
de a produce o conexiune dintre
lumea sfinþilor cu a celor
pãcãtoºi, rescriind parabolele în
ipostaza unei lumi aproape de
sfârºitul lumii, o Apocalipsã în
viziunea lui Daniel Vorona.
Cititorul poate încerca sã
descifreze tainele fiecãrei
parabole, dar este prins de
“ºoaptele umbrei de dincolo de
lumi”.

Autorul are un stil unic de a
aºeza poemele în paginã, imi-
tând componenþa unui arbore
cosmic, care face legãtura
dintre pãmânt ºi cer; versurile
lungi simbolizeazã coroana ºi
rãdãcinile chtonice, iar cele
aºezate vertical, trunchiul, lucru
ingenios. Poemele sunt totodatã
o scarã cosmicã spre Dum-
nezeu, unde aripile care-l ajutã
sunt poemele.

Viaþa poetului este o zbatere
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continuã, asemenea unui om
posedat, dar locul demonului
este luat de un înger: “Eu sunt
urletul pe care se sprijinã toporul
atunci când reteazã scurt ºi
orizontal/ trunchiul unui copac
pe ale cãrui ramure nu cresc
fructe nici priviri ci/ doar pãsãri/
fãrã de sens, fãrã de þarã, fãrã
de dor”, o strigare la care nu
primeºte nici un semn sau
rãspuns dar prin care nu-ºi
pierde speranþa cã Dumnezeu
va pune mâna peste umãrul
sãu.
                   Cristina Dãnescu

 Poezia ofrandã
Fãrã sã fie o prezenþã activã

în efervescenta miºcare a
prefacerilor poeziei din ultimii ani,
Nicolae Drãgan atrage atenþia cu
ultimul sãu volum de versuri, în
mod cu totul paradoxal, asupra
unui încetineli neobiºnuite de a
apãrea în volum. În avalanºa de
apariþii editoriale el pare o
excepþie ce poate fi lesne trecutã
cu vederea. De la Vânãtorul de
scântei (1972) n-a mai publicat
nimic important. Tãcerea
aceasta, semnalatã ºi de Adrian
Popescu sub titlul Noua cãlãtorie
a poetului, este cu atât mai
stranie ºi pedepsitoare pentru
cititorul de azi care poate aprecia
calitatea versurilor cuprinse între
coperþile actualului volum:
Poeme duminicale (Editura
Reîntregirea, Alba Iulia, 2008).
De ce a tãcut acest poet
înzestrat atâþia ani? Dar poate
nici n-ar trebui sã ne punem
aceastã întrebare ºtiind cã
poezia e o stare de graþie, de har
ºi catharsis ce poate fi trãitã în
strãfundurile eului ºi nu neapãrat
mãrturisitã hârtiei.

Rãsfoind filele cãrþii te
convingi cã Nicolae Drãgan nu
scrie pentru a înmulþi paginile,
pentru a-ºi mãguli orgoliul de
creator, pentru a concura cu alþi
colegi de generaþie sau din afara
acesteia. El nu are nevoie de
cuantificãri exterioare ale stãrilor
lui de beatitudine, cãci poezia lui
se naºte dintr-o liniºte sacrã,

binefãcãtoare, un extaz superior,
lipsit de orgoliu, dintr-o luminoasã
împãcare cu sine ºi cu lumea
înconjurãtoare. Majoritatea
pieselor volumului Poeme
duminicale izvoreºte dintr-un
impuls de recunoºtinþã pentru
„Cel ce iubeºte, Cel ce vindecã,
Cel ce învie”, pentru cã de la
Marele Creator îi vine Surâsul,
Liniºtea, Iubirea, dupã cum umil
se mãrturiseºte în Fiat voluntas
Tua. Avem de a face aºadar cu
un nucleu psalmic reverberând
modular printr-un lexic filtrat
religios, novator în esenþã, deºi
prins în tradiþia canonului.
Rostirea e pentru poet „tainicã
implorare”, jelanie, iertare, dupã
cum se spovedeºte sfielnic în
Rugãciune: „Iertare, Doamne,
greºesc în fiecare zi/ ºi spun
prãpãstii cu zecile, cu suta/ dar
poate, dintre nãdejdi, una va
înflori/ ºi-atunci, misterioasã, pe
frunte, va licãri ºi cuta.” Poetul
se încrede în Logos ca
primordialã forþã primitã în dar
pentru a înainta spre cunoaºtere
„luminos prin Cuvânt”. Gãsim
referinþe despre creaþie într-un
delicat poem dedicat lui Vasile
Igna, în care este omagiatã, fãrã
emfazã, „dulcea plutire a
cuvintelor”: „Lasã, deci,
crispãrile sã lunece/ spre
minunea literei/ într-o tãcere de
miezuri,/ într-o înflorire de tâlcuri”
(Plânsul nu zideºte altare).

Se cristal izeazã discret,
într-un „murmur suav”, viziunea
antiteticã edificatã „pe muchia
lucrurilor”. Pe de o parte avem
imaginile luminoase grupate în
jurul sintagmei „Imperiul clo-
rofilei”. Imaginea dominantã,
reiteratã în împletiri tropice de o
cãutatã densitate, este aceea a
Grãdinii. Versurile încãrcate cu
acest simbol creºt in au în
vedere „luminoasa traiectorie
a  v e r bului cãtre cel din
înãlþime”. Apar astfel: visul pur
care „mãsoarã cerul din copii”,
„smerenia grãdin i i ”  legatã
de nãdejdile comune, „fericitoa-
rele veºti”, „visul grãdinii în-
crustat sub pleoape”, „izvorul
tãmãduitor”, „steaua prooro-
citoare”, „altare votive”. Pe de
altã parte, sunt structurate în
oglinzi paralele reprezentãrile

universului creat, ameninþat de o
decrepitudine lentã. Aceastã
viziune cernitã este cuprinsã în
sintagme ce au în centru ruinarea
moralã a omului contemporan.
Raportarea este contrasã în
cuvântul „scrum” ºi derivatele
sale ce marchezã expresivitatea
versului prin valenþe repetitive.
Putem lua ca punct de plecare
constatarea ironicã „sã poleieºti
minutul cu scrum”. Alte ziceri
de acest fel augmenteazã
contrapunctic „luminosul verb”
despre care vorbeam. Sub
Imperiul scrumului se adunã  o
serie de formulãri ce vizeazã
trecerea iremediabilã, obtuzitatea
pãguboasã, dezorientarea. Iatã
câteva exemplificãri: „frânghiile
ceþii”, „amiezi mioape”,  „noaptea
calcinatã”, „melancolii sterile”,
„veºti nescrumite”, „gânduri
cernite”, grãdini dislocate”,
„pãsãri carbonizate”, „limba
înveninatã”, „scrum de stea”.
Participiul „scrumit” devine în
poezia lui Nicolae Drãgan un
etalon al trecerii parazitare,
aleatorii prin viaþã, al con-
sumismului zilelor noastre.
Aceste contraste pun în ecuaþie
stratificãri elocvente ale
problematizãrii credinþei. La
capãtul acestui ºir de
discrepanþe, poetul ºtie cã ceaþa
care conþine confuzia cãlãuzirii
prin „smerenia grãdinii” se ridicã
o datã cu izbucnirea versului
limpezit de sensuri. Din aceastã
convingere derivã claritatea
discursului sãu poetic închegat
pe oraþia recunoºtinþei fãrã de
sfârºit a spiritului creºtin.

Recurenþe vag blagiene de-
pistãm în trimiteri spre motivul
somnului legat de „o apã ce
curge”. Ele gliseazã spre
tematica oglindirii într-o inso-
litã retoricã imnicã: „Priviri
încârlionþate, reacþii febrile/
pentru a întâmpina floarea
somnului,/ cãderea ei între
foºnitoare falduri,/ aproape o
înãlþare cãtre colina/ atât de
atentã încât îþi face semne/ sã
urci” (Flori de oglindã). Mai mult
chiar, translaþia biunivocã între
vocaþia imnicã ºi blândeþea râului
ce curge alãturi, reiteratã ex
abrupto („nu-i psalm mai calm ca
râul”) configureazã trãsãturile
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lirismului practicat de Nicolae
Drãgan.

Pornind de la considerentele
legate de volumul discutat
succint, Poeme duminicale, nu
avem motive sã ne îndoim de
„noua cãlãtorie a poetului” intuitã
deja de Adrian Popescu în
prefaþã. Nu pot încheia fãrã sã
citez integral poemul final al
volumului, conceput ca epitaf
personalizat lexical ºi întors
reflexiv în ritm de ofrandã: „
Doamne, Dumnezeule, îþi
mulþumesc pentru gândul bun:/
Averea poetului n-a fost, nu este
ºi nu va fi/ în vecii vecilor/ nimic
altceva decât o grãmãjoarã
infimã de scrum,/ tulburãtor
mirosind a Rai, dupã ce au ars/
toate cuvintele”. (Averea
poetului).

               Adrian Þion

 Paradise de vise
Versurile ce structureazã

volumul Laptele negru al poetului
Radu Ulmeanu, volum apãrut la
Editura Brumar în 2008, se
prescriu ca incantaþii, ca replici ale
unui cor antic în tragedia devenirii,
pe scena existenþei, în curgerea
ei monotonã. Altfel spus, aceastã
poezie e expresia unei relegãri,
expresia unei promisiuni
escatologice. Se înþelege de la
sine faptul cã agora poeticã nu e
una a melancoliei, a rugii
tandenþioase, ci se lasã cititã o
tânguire arghezianã, o polemicã
a sacrului ºi a profanului. Se
propune un nou alfabet pentru a
nu vedea decât cercul vicios al
unei lumi în continuã reamintire de
sine. Vina afirmãrii acestei situaþii,
conºtientizarea apariþiei morþii din
viaþã, a universului ultim din
universul prim e poetul; el este
individul ce strigã cu ecou Laptele
negru, contopirea naºterii cu
pãmântul, a cerului cu focul, dupã
cum se menþioneazã în poemul
Precum sãmânþa: (poeþii) pe cât
de umili ºi plãpânzi, mincinoºi ºi
fãþarnici/ poartã cu ei boala
cerului, germenele orbitor al
luminii/ în vinele lor sângele Cãii

lactice/ ºi-n tãrtãcuþele lor ºi-n
guºtile lor umflate mustind de
puroi/ zac sonuri,  rãmãºite,
vestigii de silabe/ dintru acel
cuvânt care a fost la început.

Întreg volumul se articuleazã
pe o organizare a antinomiilor, pe
o armonie a contrariilor, pe o
împrumutare de caracteristici,
cãci susul devine jos, fiinþa iubitã
e un fel de Dumnezeu, e întreg
universul, ba chiar depãºirea lui,
e profetul ce uneºte lumile ºi timpii,
e Casandra ce instaureazã teatrul
tragic în platitudinea ºi linearitatea
prezentului. ªi totuºi, surprinde
calmul discursului, lipsa tensiunii
ce ar genera un pesimism
ontologic; pentru cã apare
resemnarea ce numai prin
cunoaºtere, prin îndumnezeire
poate rosti toatã schema de
cercuri concentrice ce limiteazã
parcursul antropologic: Este atâta
pãmânt amestecat cu cer/ ºi
liniºtea se macinã-n cuvinte,/
profetul e cu mintea la sfârºitul
lumii/ un cer senin ºi toatã ziua,
toatã noaptea/ am curãþat de
cearã trupul meu/ ºi cu pãmânt
l-am tot acoperit,/ sã nu îngheþ,
l-am tot acoperit/ l-am tot acoperit
ºi n-ajungea pãmântul.

Cum fiecare plan al existenþei,
atât planul existenþei pure, prime,
cât ºi cel al realitãþii aparente, al
existenþei mimetice, conforme cu
o esenþã divinã îºi are demiurgul
sãu, dar, pe de altã parte, cum
cele douã ordine de existenþe sunt
ataºate unor universuri diferite
spaþial, femeia, erosul este acea
nefiinþã ce va asigura legãtura, ce
va suporta metamorfoze, pentru
a transmite iubirea ce e punct de
plecare spre cunoaºtere de sine
ºi de lume: nefiinþã, mare amarã
în care total se stinge,/ carne de
înger glisând peste lucruri/ o mânã
albã petrece pe dupã umerii tãi/
culcaþi pe pãmântul din somnul
izbucnind. Ea va fi vinovatul din
vis, va fi cea care va insufla
devenirea, cea care va
argumenta popularea cu identitãþi
ale unui spaþiu sãrbãtoresc
cotidian, ea va fi minunea ce va
lumina sau va hrãni misterul; prin
tãcerea ei dinainte de vreme, prin
suspansul pe care-l propune
drept cadru de desfãºurare, ea va
asigura îndumnezeirea, sacrul în

profan. ªi astfel, se reitereazã
schema arhetipalã a universului
pierdut, schemã ce devine semn
ºi simbol al universului poetic.
Totuºi, insolitul provocãrii
cititorului se propune prin
perspectiva sugeratã în citirea
respectivului spaþiu promisiune:
Proiectul meu de ultimã orã/ e sã
iau norii sã-i trag la rindea/
copacilor sã le trag un perdaf/
inimii sã-i ard o bãtaie// Pentru ce
toate astea mã întrebarã ºoarecii
zglobii din biblioteca personalã//
iar de pe calculator mi-au nãvãlit
o mulþime de viruºi/ ciripindu-mi în
limba eroilor// Simplu, pentru cã e
primãvarã, rãspund/ ºi mã dor
încheieturile poemelor/ pe care nu
le-am scris încã,/ pe care nu le
voi scrie niciodatã.

Vagul sugerat prin atmosfera
poeticã construitã din neconturãri,
din pierderi de identitãþi, prin
ascunderi de fiinþe în spaþiu de
obiecte sau de divinitãþi, nu aduce
a misticism, ci lasã sã se simtã o
tentaþie a materiei, o privire spre
real în virtual, în spirit; cele douã
contrarii îºi rãspund, se con-
struiesc reciproc, antreneazã
libertatea suprapunerii, scopul
f i ind ident i tatea cu sinele.
Orice scindare e vãzutã ca o po-
sibilitate, ca o limitã a unei per-
spective asupra istoriei uma-
nitãþii, e un fel de prag spre apo-
geul sublimãrii în cânt a tot ce
este: Un mort e dus cu surcele
pe strãzi/ ºi-un sânge mat îi curge
din ureche./ Iubita, ca într-o
poveste veche,/ iese sã-ºi caute
ºi alte prãzi.// E-o toamnã ca o
târfã vienezã,/ luxoasã, tânãrã,
cabratã, lin,/ punând virtutea
lumii-n parantezã.// Iubita mea se
joacã iar puþin/ cu mine, dulce,
tandrã, în vitezã./ Iar toamna
distileazã moartea-n vin.

Anamaria Lupan

 Regnul  ascuns
Un om care constuieºte o

lume a poemelor, amestecând
elemente antice cu cele
contemporane, autor al unei
poezii mistice ºi stranii, Lucian
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Scurtu se numãrã printre cei mai
ingenioºi poeþi afirmaþi dupã
1990. Deºi îºi începe cariera ca
profesor de istorie-geografie, îºi
gãseºte liniºtea sufleteascã pas
cu pas în poezie.

Volumul de sonete Regnul
ascuns, a apãrut la Editura
Biblioteca a revistei  Familia
(2008). Prezentându-ºi cartea,
poetul afirmã: “mi-am intitulat
cartea  Regnul ascuns pornind
de la premisa cã dacã Dumnezeu
ni se reveleazã ascunzându-se,
ºi eu, bineînþeles la dimeniuni mai
mici, mã pot releva celor din jur,
prin cãrþile mele ascunse,
nevãzute sau obscure, pe
considerentul cã nu de puþine ori
adevãratul om constã în ceea ce
se ascunde.” Un om de la care
nu ºtii la ce sã te aºtepþi ºi ce
este în strãfundul minþii sale.
Adevãrat “maestru al poeziei”,
Lucian Scurtu surprinde cititorii
cu o carte cu o dublã faþã, primul
ciclu Viziunea turmei prezintã
realitatea tãiatã de poet, al doilea
ciclu, Edecar pe Criº, nu este
altceva decât trãirea sufleteas-
cã a poetului, unde se auto-
reveleazã cititorilor.

Lucian Scurtu chiar reface
limbajul, lucru nu prea vizibil ori
asumat ºi de la alþi poeþi; el are
curajul sã aducã ceva nou, sã
arate cã se poate ca lucrurile sã
nu intre într-o monotonie tristã, sã
adauge un plus de luminã:
anemoze, lichiorelnic, deltaic,
casimcii, unele cuvinte îl leagã de
o geografie aparte. Un om citit,
unele versuri ne duc cu gândul la
Arghezi, Barbu sau Voiculescu
sau chiar la Baudelaire: “Cum un
regat se-ntinde pe-o monedã/ ªi
cu acea monedã poþi vinde alt
regat”;  “Toate lumânãri, castanii/
Aprind iubirile prin burg.” Alte
teme ale poeziei lui Lucian Scurtu
sunt timpul, bãtrâneþea, moartea,
posteritatea, eternitatea.

Al doilea ciclu, reprezintã
adevãrate arte poetice, uºor
erotice, reprezentând o
schimbare uºoarã faþã de prima
parte. Cu o capacitate unicã de
olar, care amestecã lutul cu apa
ºi-i dã formã cu mâinile sale
aspre, Lucian Scurtu mixeazã
elemente ale universului antic cu
cele ale lumii contemporane.

Spre finalul acestei recenzii,
un gând al lui Lucian Scurtu:
“abia atunci am ºtiut cã universul
pe care îl visez / e chiar universul
în care visez. / Restul e poezie,
numai poezie.”

  Cristina Dãnescu

Ca un ezoteric neîngrãdit,
Lucian Alecsa creeazã prin
poezia sa iluzia unei lumi
dezvoltate prin erotism. Volumul
de faþã Iluzionista Babette
(Editura Vinea, 2008)  îngrãdeºte
imaginarul la niveul spiritualitãþii
exacerbate de singurãtate
involuntarã, autocunoaºtere si
plãmãdire transcendental-
cosmicã. Nici un moment nu lasã
impresia unei clare idei întregite,
de aceea Alecsa se aventureazã
pe cãrãruile periculosului drum al
inconºtientului ºi subcon-
ºtientului, refulându-se în sine,
Sã nu-mi jegãriþi temniþa/ are o
suprafaþã epidermicã extrem de
sensibilã ºi subþire.

Poezia lui Lucian Alecsa
este un delir instinctiv ce de-
pãºeºte sfera tangibi l i tãþ i i
sensului. Este un vraci tãmã-
duitor al sufletului perimat de
angoasa descompunerii. Obse-
dat de convieþuirea grotescului ºi
erotismului, modernismul lui
Alecsa se preface într-o epis-
tolarã creaþie cãtre  universul
interior al vieþii, confundat cu
imaginarul ºi totodatã cu o lume
perfect îmbinatã, o lume pânã la
urmã scindatã doar de iluzii.

Angelicul ºi demonicul apar în
permanenþã, prin declanºarea
unor analize interioare profunde
la nivel intracelular, poezia
funcþionând ca un microscop
unic ºi sensibil.”Cel mai trãsnit
lucru e sa cânþi la pian/ iar clapele
Sã-þi fie chiar proprii nervi”.
Ghicirea  arhaicului se singu-
larizeazã în momentul con-
ºtientizãrilor dezolante ale
cotidianului surprins mereu de o
pãturã serviabilã.

Obsesiv apar în acest volum

Iluzionista
Babette

asociate iubirea ºi moartea,
provocând la nivelul esteticului o
harababurã indescifrabilã de
sensuri discordante ºi
nepotrivite. Pare într-adevãr un
amalgam de sensuri încifrate,
într-o lume nepotrivit de
prezentã, actualã. Intoleranþa
este motivul frustrãrilor agasante
ale poetului, care apare într-o
permanentã cãutare de sine, într-
o crizã de spiritualitate excesivã.

Tãmãduitor prin excelenþã,
scrisul provoacã dezinhibarea
interioritãþii. Avântul moral pe
care încearcã sã ºi-l provoace
sieºi se întoarce tocmai
împotriva patimilor spirituale
care, ca un diavolesc imbold, îi
accentueazã dezintegrarea
spiritualã.

Aflat la un punct de rãscruce,
întrebãrile nasc întrebãri, de
aceea asocierea temelor
contrare ale stãrii de fapt a
spiritului, concentrate pe
cãutarea de sensuri, de
posibilitãþi de integritate ºi de
convalescenþã purificatoare a
gândirii, se  intercaleazã resus-
citând demersul poeziei.

Astfel lucrul cel mai important
nu se opreºte la un motiv anume
ºi nici mãcar la un sens, ci cautã
sã adânceascã analiza interioarã
a sufletului în speranþa oarbã de
reîntoarcere la unificarea, la
unitatea primordialã a lumii
interioare pe care Alecsa o
intuieºte.

         Vlaicu Moldovan

 Fraze decupate

Ecuaþia propusã de poetul
Dan Petruºcã prin noul sãu
volum de poezii Toate-s cam de
pe când, volum apãrut în 2008 la
Editura Universitas XXI, aduce în
prim-plan un dezechilibru, o
imagine ce nu lasã sã se distingã
suprapunerile palimpsestice,
identitãþile multivalente ce sunt
propuse atât ca subiecþi, cât ºi
ca obiecte ale unui discurs prin
care se scrie bânguie afirmã.
Personajul central al scrierii este
metamorfoza, istoria ce nu se
lasã scrisã sau repovestitã,
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amintirea ce nu se vrea
reordonatã sau regânditã, ci totul
fuge, se complace în puncte ce
dispar ºi apar dinspre eros spre
thanatos.

Se lasã distinse mai multe
universuri de imagini, mai multe
cadre ce populeazã acea joacã
de a fi ºi a nu fi, universuri ce
apar într-un câmp semnificant al
perceperii de sine sau de
alteritate; astfel, universul familiar
à la Brumaru e instaurat prin
dragostea, prin erosul ce
defineºte Eva individualizatã
necesarã existenþei poetice.
Feminitatea,  materia geneticã, e
cea care conferã o nouã matrice
existentului, o nouã geometrie, o
geometrie spartã/ de fapt un colþ
rotund care/nu putea sã se-
mpartã/ oarecum unul în altul/
figuri deºi inscriptibile/ perfecte în
nisip în bucãtãrie (Cercul pãtrat
era); este o geometrie a spaþiului
cotidian, a orizontalitãþii înalte,
expuse vertical, un spaþiu
suprasaturat de fiinþã ºi rostire,
de unde ºi retragerea necesarã
contemplãrii în amintire cu niºte
valize/ bãtrân stau gata sã plec/
din copilãrie cu spaimã.

Un alt plan e cel al unei
existenþe ca reminiscenþã, ca
reiterare, urmare a timpului
asimilat ºi asumat, al unei
conºtiinþe ce umple spaþiul pânã
la epuizare eram alfa ºi
omega(…) locuiam în utopie.
Legãnarea între dimensiunile
multivalente spaþiale ºi temporale
se prescriu ca imagini luciferice
ale unui Paradis terestru acum
interzis; Desfãtarea cu femei,
împãrtãºirea cu nebunia pro-
feticã prin intermediul inspiraþiei
poetice dezvoltat de Muze oferã
identitatea nelimitatã, atempo-
ralã a subiectului discursului,
depãºirea din matricile algebrice
ale unui dat istoric- cine eºti tu
Dan Petruºcã/ cine eºti tu când
nu eºti (Am participat la genezã).
Încercarea de a ordona spaþiile
ºi cadrul ce-i oferã identitatea,
ce-l pun în relief ca o dezvoltare
organicã a spaþiului literar, ca o
comparaþie homericã, îl fac pe
acest subiect anacronic sã fie
un fel de demiurg al timpului
nostru profan, un participant la
genezã.

Ritmul scrierii, tonul ironic ºi
degajat al discursului poetic,
analepsele ºi prolepsele, expun
o devenire ºi o reluare, o
reinterpretare a tradiþiei prin
monolog convorbiri interviuri/ cu
un viu cu un mort/ între facere ºi
avort  (Monolog convorbiri
interviuri). Se propune o nouã
gramaticã a fiinþei, o diacronie ºi
o sincronie ce alcãtuiesc geneza
reciprocã a timpului mitic, o
repropunere a traseului
antropologic jalonat de Eros.

Anamaria Lupan

Poemul matriþã de Dan Mircea
Cipariu apare la editura Brumar,
Timiºoara, în anul 2008.
Structuratã în douã pãrþi, cartea
sa de poezie se situeazã în
primul rând în sfera unui îndemn
spre umanizare a contem-
poraneitãþii virtualizate excesiv,
iar pe de altã parte într-o
canonicã reminiscenþã roman-
þioasã cu aer postmodernist.
Poemele lui Cipariu au de la
început la sfârºit o continuitate
ideologicã, bazându-se pe o
aceeaºi manifestare a unui  crez
subiectiv.

Încã de la început, se creeazã
o confuzie la nivelul înþelegerii
exacte a intenþiei, întrucât poezia
se vrea metamorfozatã printr-un
proces matematic de eliberare a
cuvintelor prin perfecþiunea
numerelor, iar ceea ce se relevã
de fapt  este un ºir de presupoziþii
adunate într-un ceaun de o formã
nedefinitã. Într-adevãr Cipariu
încearcã sã descifreze o lume
agitatã ºi informatizatã, reluând
sensibilitãþi uitate parcã de
memoria umanã.

Pornind de la idea cã “limita
acestui poem matriþã este
neputinþa”, Cipariu îºi exprimã
frustrarea neînþeleasã a
propriului act creator, prin care nu
reuºeºte sã întreprindã decât
acþiuni repetitive ºi stãri generale
banalizate într-un context social
difuz. Totul se petrece în  alte-
ritatea unei lumi batjocorite de

 Poemul matriþã

copii ale unor maºinãrii
impulsive, reprezentate în mod
tragic de oameni-roboþi.

Poemul matriþã este un îndem
cãtre spiritualitate, un îndemn
disperat de abordare a unei noi
atitudini, dar nu a unei atitudini
abstracte ºi agasante, ci a uneia
îmblânzite de retuºurile finite ce
se refac condescendent ºi
succesiv prin interiorizare.

Sufocarea este resimþitã la
nivelul trãirilor inexistente de fapt,
sufocare ce schimbã raportul
real-virtual într-unul neidentificat.
Deºi contextul politic oferã un
cadru acceptabil dar iluzoriu al
libertãþii, intenþia poetului este de
a redefini libertatea ca ºi cum
aceasta nu ar fi parte integrantã
din el, ca si cum libertatea nu este
altceva decât o convenþie
insuportabilã de constrângeri ºi
prejudecãþi.

Abordând  idei despre con-
cepþiile viitoare ale literaturii,
Cipariu ºovãie ºi tinde spre o
comodã gândire a uitãrii de viitor.
El reuºeºte sã vadã dincolo de o
modernitate care îl scoate din
sorgintea calmului ºi care nu este
altceva decât un proces
degradant al valorilor sen-
sibile.“Scrisul e un fir/ între veºti
rele ºi emisfere feminine”,
precizeazã autorul cu un simþ fin
ºi subtil al ridicolului.

Dan Mircea Cipariu aduce în
prim plan o schimbare de profil
contemporanului, dorind ca
moralitatea spiritualã sã domine
planurile preocupãrilor cotidiene,
încercând “sã schimbãm
literatura/ pânã când  ea va fi
viaþã!”

Vlaicu Moldovan

apare la editura Brumar, Timiºoara, în anul 2008.

Structuratã în douã pãrþi, cartea sa de poezie se

situeazã în primul rând în sfera unui îndemn spre

umanizare a contemporaneitãþii virtualizate excesiv,
Volumul de poezii Armura

flori i  de câmp semnat de
Minerva Chira, publicat în
decembrie 2008 la Editura Casa
Cãrþi i  de ªti inþã, este o
incursiune într-o lume a
emoþiilor, gândurilor ºi imaginilor.
Paleta largã a descrieri lor
începe în Orientul îndepãrtat ºi
se apropie puþin câte puþin de

Poezia ca antidot
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teritoriul european, astfel încât
trecerea de la tematica indiano-
budistã, la cea european-
creºtinã este subtilã ºi bine
conturatã. Primele versuri poartã
amprenta imaginarului oriental:
Viaþa e una a vrut sã spunã
Buddha/ þinând degetul în sus;
Eram Templul Erotic dintr-un
singur bloc de calcar/ descoperit
în Jungla din Khajuraho sau vata
umezitã de esenþe/ din vârful
beþiºorului dãruit de indianul/ ce-
mi strigã din priviri/ cã ziua de
mâine e din nisip. În aceste
versuri sunt anunþate principa-
lele teme ale volumului: viaþa
ameninþatã de trecerea timpului,
erotismul ºi alteritatea ca
posibilitãþi de manipulare a
acestei treceri, modalitatea de a
triumfa asupra descompunerii
prin poezie ºi scris.

Pe mãsurã ce ne cufundãm
în lecturã observãm desele
reflecþii asupra poeziei, asupra
poetului. Astfel versurile Poezia
e scut pentru disperare/
Disperarea m-a fãcut ne-
muritoare sunt relevante pentru
însãºi concepþia despre poezie
a Minervei Chira. Poezia ca
„erou civil izator” al proble-
maticului univers feminin este
un topos stabilit ºi de alte poete.
Minerva Chira îºi construieºte
atent ºi tematizeazã însãºi
identitatea de poetã, alãturi de
o identitate de cititor de poezie:
parcã citeam poezia celui ce
vorbeºte puþin, astfel ºi o lume
a poeziei, o lume a priviri i
metaforice asupra realitãþii.
Poemul însuºi este personificat
într-o entitate de sine stãtãtoare:
poemul þipã pe lamã ca iarba pe
statui, astfel încât lumea poeziei
se contureazã ºi se defineºte
printr-o alternativã a privirii.

Mai departe poeta ne poartã
prin lumea vizualã a picturii, a
marilor muzee ºi oraºe europene,
arãtându-ne cã între momentul de
când ne naºtem pânã în momentul
în care murim avem nu numai
avantajul experienþei de partea
noastrã, ci ºi pe cel al poeziei, ca
singura modalitate de a oferi trãirii
integrarea, prin care ea învinge
timpul.

Ana-Maria Tãut

Vistian Goia s-a fãcut
cunoscut în viaþa academicã a
Clujului ca profesor universitar ºi
istoric literar. Originar de prin
pãrþile Blajului, a plecat de acasã
cu firea ºi zestrea spiritualã a
ardeleanului neaoº, pe care nu
numai cã le-a pãstrat, ci le-a ºi
întãrit, vieþuind ani mulþi între cãrþi
ºi studenþi. Cei care îl cunosc
îndeaproape nu se pot aºtepta la
surprize din partea lui care sã-i
rãstãlmãceascã personalitatea.
A fost ºi a rãmas egal cu sine,
un intelectual echilibrat, nu
refractar la spiritul înnoitor, dar
cumpãnit în faþa oricãrui fel de
excese.

Nici ultima carte pe care a
publicat-o, Cu berlina printre
munþi, (Editura Dacia, 2008), nu
se abate de la conduita sa
generalã. Ea îl reprezintã în
ipostaza de memorialist. A mai
publicat ceva asemãnãtor,
evocându-ºi copilãria, ado-
lescenþa, parcursul ºcolar ºi
debutul în profesie. Atunci se
înscria într-o tradiþie a
memorialisticii româneºti. De
data aceasta este vorba despre
altceva.

Vistian Goia este memo-
rialistul la vârsta potrivitã. Cea a
bilanþului, când omul are ce
povesti. Procedeazã arde-
leneºte. Întotdeauna sincer,
câteodatã moralist, cu o memorie
proaspãtã, cu destul umor, încât
sã te ispiteascã sã întorci
pagina, cu stil comprehensiv,
disponibil sã înþeleagã omul în
multele lui înfãþiºãri, dar numai în
limitele bunei cuviinþe. Nareazã
domol, dar nu plictisitor; observã
cu acuitate, dar nu rãutãcios; îþi
face cu degetul, dar nu
ameninþãtor, ci numai cât sã iei
seama.

Autorul însuºi specificã
palierele memorialisticii sale.
Evocã locuri, cu precãdere din
arealul transilvan, dascãli,
întâmplãri din viaþa ºcolarã,
colegi universitari. Cadrul
evocãrii – inspecþiile speciale

Cu berlina
printre munþi

pentru acordarea gradului
didactic I unor profesori de limba
ºi literatura românã ºi unor
învãþãtori. Pentru cei din afara
sistemului, sã precizãm cã
asemenea inspecþii erau într-
adevãr evenimente unice în viaþa
unui dascãl, aºteptate cu multã
emoþie. Se instituia o comisie de
inspecþie, în care preºedintele ºi
îndrumãtorul de lucrare erau
universitari, iar al treilea membru
– un inspector ºcolar sau un
profesor cu gradul I. Ceva
asemãnãtor cu susþinerea unei
teze de doctorat, plus verificarea
a patru activitãþi, de obicei lecþii,
care dãdeau mãsura mãiestriei
profesionale a celui inspectat.

Universitarul Vistian Goia,
specializat, prin natura funcþiei,
în perfecþionarea profesorilor de
românã, a fãcut parte din multe
asemenea comisii, la sute de
inspecþii, în ºcoli de pe tot
cuprinsul Transilvaniei. Evocã
numai vreo 17, dar cu tot dichisul,
încât a rezultat o carte pe care
nu o laºi din mânã pânã nu o
parcurgi în întregime. Orice
dascãl o citeºte pe nerãsuflate.

Prin titlul ce i l-a dat, Cu berlina
printre munþi, cartea s-ar
recomanda, în primul rând, ca
una de cãlãtorii. Mai cã l-am
suspecta pe autor de intenþia
reluãrii tradiþiei romantice a
binecunoscutului memorial de
cãlãtorie. Prin anii ’70, autorul
n-a avut decât o singurã datã
plãcerea unui drum cu berlina,
undeva prin Munþii Rodnei. În
rest, prin Maramureº, prin
Sãtmar, prin Bihor, prin Mureº, pe
Târnave, prin Secuime ºi prin alte
pãrþi, a cãlãtorit cu trãsura, cu
trenul, ori cu automobilul, cum se
cãlãtorea în ultimele decenii ale
secolului trecut în localitãþi mai cu
faþã ori mai izolate, cu drumuri
desfundate. De aceea, ne vine
greu sã intuim în memorialistica
lui Vistian Goia o vocaþie
romanticã. Ceva modele, poate
cã sunt. Dar scrisul sãu impune
prin acribie, prin acuitatea
observaþiei. Noteazã meticulos
ce vede ori ceea ce i se spune
despre ce vede. Dimensiunea
culturalã a locurilor cercetate,
monumentele întâlnite trezesc
interesul unui autentic intelectual.
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Locurile ca locurile, dar
personajele ºi întâmplãrile
evocate în aceastã carte sunt de
neuitat. Am mai avut prilejul s-o
spunem, iar acum ne face
plãcere sã revenim: Vistian Goia
este un prozator autentic de câte
ori descrie oameni ºi nareazã
întâmplãri. Un realist cu vocaþie.
Surprinde cu multã acuitate
trãsãturi, gesturi, atitudini care
particularizeazã. Transfigureazã
uºor orice persoanã în personaj.
În arta portretului este maestru.
Dar are ºi capacitatea de-a
impune naraþiunii ritm ºi de-a o
condimenta cu atâta umor încât
sã nu plictiseascã.

Pentru cititorii care au avut
prilejul sã studieze în “filologia”
clujeanã, cartea este interesantã
ºi ca document. Sunt evocaþi mai
mulþi universitari cunoscuþi
într-o altã posturã decât cea care
i-a consacrat la cursuri ºi
seminarii. Unii, cãlãtorind, alþii
gãzduiþi în hoteluri provinciale ori
în pensiuni improvizate, asistând
la lecþii ori la susþineri de lucrãri,
vizitând monumente, sau la o
masã de prânz. Câteodatã
intransigenþi, alteori lãsând-o
mai moale, dupã împrejurãri. E
mult pitoresc în aceste evocãri
ºi o anumitã undã de lirism,
mai ales când e vorba de cei
plecaþi în lumea umbrelor (DD
Draºoveanu, Mircea Curticeanu,
Mircea Zaciu, Cornel Sãteanu).

Am nedreptãþi, cu siguranþã,
alte lucrãri ale lui Vistian Goia
susþinând cã ultima sa carte, Cu
berlina printre munþi, este cea
mai bunã. Dar nu exagerãm
socotind-o ca una dintre cele mai
simpatice cãrþi ale sale.

Iuliu Pârvu

La editura clujeanã “Eikon” a
apãrut recent cartea cu titlul de mai
sus, în douã volume. Numele
autorului, Dumitru Constantin-
Dulcan, se impusese fulminant
atenþiei în 1981, prin apariþia  unei
erudite lucrãri, “Inteligenþa
materiei”, a cãrei elaborare

În cãutarea
sensului pierdut

îndelungatã a necesitat – cum se
spunea în prefaþã – “o incursiune
în multe din domeniile ºtiinþelor de
graniþã”. Aceeaºi rãmâne ºi
direcþionarea principalã a cãrþii
actuale.

Volumul I este intitulat “Întâlnirea
cu destinul” ºi expune “istoria”
propriei vieþi a autorului, din copilãrie
pânã la deplina sa formare ca
neuropsihiatru, profesor universitar,
cu valoroase ºi recunoscute
monografii ºtiinþifice în specialitate.
În paralel a fost însã atras ºi de
marile probleme ale existenþei

umane, “uimit” fiind de “experienþele
ce nu puteau fi explicate în ordinea
naturalã a lucrurilor”. Adânceºte, de
aceea, studiul filozofiei ºi al biologiei.
Beneficiazã de o bursã pentru
studiul acupuncturii în China, care
îl apropie ºi de gândirea orientalã.
Decis sã participe la extinderea
graniþelor cunoaºterii în domenii
litigioase, a desfãºurat inedite
cercetãri experimentale privind acu-
punctura, câmpul bioelectric al
organismului, telepatia º.a. Relaþiile
cu câteva dintre personalitãþile
implicate in scandalul “meditaþia
transcendentalã”, dar ºi tratarea în
cartea tocmai apãrutã a unor
fenomene “paranormale” ºi  a
procedurilor de relaxare ºi
regenerare energeticã     i-au atras,

în epocã, repetate acuzaþii de
misticism.

Volumul II expune un extrem de
vast material ºtiinþific, de observaþie
ºi de reflectare sub genericul
“Creierul ºi noua spiritualitate”.
Autorul procedeazã metodic,
sintetizând într-o primã parte
informaþiile cele mai recente
privind structura, biochimia,
fiziologia ºi explorarea clinicã
modernã a creierului. Acordã
importanþa cuvenitã capacitãþii de
regenerare neuronalã, pânã de
curând negatã (“celule stem”, “niºe

germinative”), neuroplasticitãþii ºi
tehnicilor extrem de sensibile de
studiere “in vivo” a topografiei
intracerebrale a  activitãþilor psihice
(EEG, RMN, PET: scintigrafia cu
pozitroni). Numeroase precizãri
confirmã impactul stresului ºi
depresiei asupra funcþionalitãþii
cerebrale.

Discutând mai departe despre
relaþia dintre creier ºi conºtiinþã,
autorul expune mai întâi sintetic
concepþia neurofiziologicã clasicã.
Pornind de la unele carenþe ale ei,
autorul îi adaugã ºi un alt punct de
vedere propus mai nou, inspirat de
“concepþia cuanticã”, pe care ºi-l
asumã: conºtiinþa ca extindere în
afara creierului, conºtiinþa ca
segment al conºtiinþei cosmice. În
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concluzie: “Ne interconectãm la
nivel de câmp fundamental cu
întreaga lume vie ºi cu întregul
Univers, formând o singurã
unitate”; ºi - în aceastã viziune,
bazatã pe “argumente, este
adevãrat, doar intuitive” – “modelul
nostru morfogenetic este prezent
mai întâi în câmpul conºtiinþei care
înconjoarã corpul ca o matrice
energo-informaþionalã ºi îl
transmite prin gene la celule”. Se
polemizeazã cu teoria biolo-
gizantã, “scientistã”, care leagã
“simþul moral” de programul
genetic, ºi se pledeazã pentru
natura sa “spiritualã”. De unde
accentuãri asupra “nevoii ca
omenirea sã acceadã la o altã
conºtiinþã, o altã spiritualitate”.

Capitolele care urmeazã
prezintã provocatoare informaþii
privind aspecte prea puþin
descifrate ale psihologiei:
experienþa din apropierea (imi-
nenþa) morþii (“moartea clinicã”,
NDE: “near death experience”),
moartea aparentã a yoghinilor,
experienþele mistice, “vocile din
eter”, premoniþia (oniricã sau

Cum fac mai
mult de 250 de
olteni o antologie

Epigrama este o specie care în
anii aceºtia din urmã a cunoscut o
rãspîndire atît de largã ºi
furtunoasã încît pare sã fie vectorul
unei veritabile epidemii. Ai
realmente impresia cã în România
toatã lumea se înghesuie sã scrie
epigramã. Popularitatea nu a urmat
îndeaproape avîntul producþiei,
numeroasele texte de calitate
îndoielnicã reuºind adeseori sã
îndepãrteze cititorii de o specie
care prin definiþie s-a dorit una
aproape exclusiv a vieþii publice.
În acest context, volumele de
calitate ale genului au importantul
rol de a ordona, circumscrie ºi chiar
reabilita epigrama româneascã.
Petre Gigea-Gorun reuºeºte prin
volumul pe care îl semneazã,

Printre epigramiºtii olteni  (Fundaþia
Scrisul Românesc, Craiova, 2008)
sã ofere tocmai genul de carte-
instrument atît de utilã oricãrui cititor
interesat. Cartea este o antologie
a tuturor epi-gramiºtilor olteni.

Autorul, într-un scurt
Argument, îºi expliciteazã criteriile
care au stat la baza construcþiei
antologiei. Delimiteazã, cu
largheþe, dar ºi cu umor, Oltenia
istoricã, ºi propune, preluînd-o de
la Radu Voinea, o definiþie a
olteanului: „cel care s-a nãscut în
Oltenia, a locuit în Oltenia, are
nevastã olteancã, a învãþat sau a
lucrat în Oltenia, spune bancuri cu
olteni, vorbeºte olteneºte, precum
ºi dacã ascultã Radio Oltenia
Craiova... Intersecþia celor douã
criterii furnizeazã antologiei peste
250 de epigramiºti incluzînd de la
nume de prim rang ale literaturii
române precum Tudor Arghezi,
Alexandru Macedonski sau Ion
Minulescu pînã la scriitori
cunoscuþi pesemne doar într-un
cerc extrem de restrîns. Petre

revelativã), telepatia, clarviziunea,
vindecãrile “miraculoase”, fe-
nomene inexplicabile (ca lumina
pascalã de la Sfântul Mormânt)
etc. Un capitol concentrat este
rezervat disputei dintre evolu-
þionism ºi creaþionism, ºtiinþa fiind
aici aspru sancþionatã pentru
lacunele ei ºi mai ales pentru
tentaþia ei dogmatizantã. De aici,
opþiunea pentru “cãutarea ºi trãirea
esenþei ultime a Universului”,
dincolo de concreteþea istoricã a
instituþiilor religioase.

Criza spiritualã a omului modern
reþine atenþia altui capitol ºi ea este
analizatã sub multiple aspecte:
moral, ºtiinþific, religios, filozofic,
social, ecologic, politic. Finalul este
previzibil: se impune un program
pentru depãºirea ei ºi acesta ar
avea ca vector principal “noua
spiritualitate”. “Omul are nevoie de
o altã istorie, propice armoniei
dintre sine ºi Univers”, se
conchide; “Omul are nevoie de a
se transforma în primul rând pe
sine, de  a-ºi regãsi sensul pierdut
al propriei existenþe”.

ªtiinþele neurocognitive, abia

Gigea-Gorun aºeazã autorii în
ordine alfebeticã, preferînd sã nu
încerce o sistematizare a lor dupã
criterii care ar presupune o
judecatã valoricã sau o delimitare
pe teme, motive, curente etc, dar,
în mod subtil, prin numãrul de
texte selectate în cazul fiecãruia,
realizeazã implicit ºi o grilã
axiologicã. De menþionat cã
fiecare autor beneficiazã ºi de o
micro-fiºã bio-bibliograficã,
extrem de valoroasã mai ales în
cazul celor mai puþin cunoscuþi,
precum ºi faptul cã volumul
cuprinde un bogat material
ilustrativ incluzînd în principal
poze ºi caricaturi.

Printre epigramiºtii olteni este
genul de volum care nu face valuri
la apariþie ºi care nu-ºi propune sã
zdruncine ierarhii, dar tocmai prin
valoarea documentarã, de
instrument de lucru clar ºi
sistematic, îºi gãseºte cu uºurinþã
locul necesar pe raftul oricãrei
biblioteci respectabile.

acum în constituire, sunt cele care
urmeazã sã preia aceastã sarcinã
de “elevare spiritualã”, o  þintã, altfel
deplin accesibilã, dacã þinem
seama cã “în genele noastre, în
creier, sunt înscrise toate
premisele ei”. Un tip nou de
înþelepciune s-ar impune, care
vizeazã atât integrarea armonioasã
în umanitate, cât ºi echilibrul interior.
Rezultatul urmând sã fie de
aºteptat nu doar în planul trãirilor
subiective, ci ºi în cel biologic, prin
remodelarea genomului (raportul
“gene active-inactive”, “benefice-
patogene”), cu asigurarea
longevitãþii consacrate prin
programul destinal al omului.

Un cuvânt-înainte semnat de
Stela Maria Ivaneº se încrie de
asemenea în  problematica atât de
labirinticã ºi interpretativã pe care
o dezbate cartea, pledant: “Da,
este nevoie, chiar mare nevoie, de
o conºtiinþã nouã superioarã a
omului, a lumii, o conºtiinþã
spiritualizatã, ºi putem face asta
dacã vrem. Am avea forþa…”

                         D. Dumitraºcu

Victor Cubleºan
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Datoare încã reconstituirii
unor evenimente, momente sau
activitãþii unor personalitãþi,
istoriografia româneascã înre-
gistreazã progrese în efortul
recuperator, mai ales în probleme
care, vreme de aproape o
jumãtate de secol, au fost
interzise cu severitate. Este
dovada cã frontul istoriografic –
ºi aici îi avem în vedere pe cei
rãmaºi credincioºi profesiei sau
chemãrii lor – înainteazã cu paºi
siguri în efectuarea cercetãrilor
care se impun, spre a întregi
opera de reconstituire a
peisajului parcurs prin epoci
faste, dar mai ales nefaste de
cãtre naþiunea românã. Se poate
remarca, în aceastã privinþã, o
diversificare accentuatã a
problematicii, a opticii ºi a
modului de abordare, a
interpretãrii faptelor ºi datelor
istorice.

În cele ce urmeazã, ne vom
referi la o lucrare apãrutã recent,
cu titlul Episcopul Iuliu – sfântul
Marii Uniri, semnatã de cãtre
Valer Hossu, apãrutã la Editura
Napoca Star, din Cluj-Napoca.
Autorul este cunoscut în
cercurile intelectuale clujene
îndeosebi ca publicist, dar care
dovedeºte – prin ultimele sale
lucrãri – evidente preocupãri de
cercetãtor. În ceea ce priveºte
tema lucrãrii – viaþa ºi activitatea
episcopului greco-catolic de Cluj-
Gherla, Iuliu Hossu, primul
cardinal român – aceasta este din
ce în ce mai mult în atenþia
cercetãtorilor, atât a celor ce
provin din cercurile clericale, cât
ºi a celor aparþinând cercurilor
ºtiinþifice laice. Astfel, în 1995 a
fost publicatã lucrarea
monograficã Cardinalul Iuliu
Hossu, coordonatori fi ind

Cardinalul Iuliu Hossu –
pilda de statornicie în
credinta si demnitate

)) )))

Ioan Silviu Nistor

, ,

)) )))

personalitãþi de marcã din tagma
sacerdotalã, precum Silvestru
Augustin Prunduº ºi Clemente
Plãianu. Opt ani mai târziu (în
2003) vede lumina tiparului o
carte de o marcantã autenticitate:
Credinþa noastrã este viaþa
noastrã. Memoriile cardinalului
Iuliu Hossu, ediþie îngrijitã de
cãtre pãrintele Silvestru Augustin
Prunduº. Este evident faptul cã
lucrãrile ieºite din pana unor
sacerdoþi au un specific propriu
ºi o caracteristicã indiscutabilã.
Strâns ancorate în viaþa
ecleziasticã, în idealul ºi mistica
religioasã, în perceptele credinþei
ºi exigenþele pastorale, aceste
lucrãri relevã dimensiunea
preoþeascã ºi arhiereascã, în
plenitudinea manifestãrilor lor.

Iniþiind cercetarea, cu intenþia
de a se situa, într-o manierã
exhaustivã, pe poziþiile cercetãrii
ºtiinþifice multivalente, Valer
Hossu asociazã  ºi  încorpo-
reazã date ºi fapte concludente,
menite a configura, la modul
autentic, realitatea unei pro-
blematici complexe, raportate nu
doar la viaþa religioasã, ci mai
ales la contextul larg al vieþii
sociale, culturale ºi economice
din Translivania, de la sfârºitul
secolului al XIX-lea ºi din prima
jumãtate a secolului al XX-lea.

Familiarizat cu exigenþele
cercetãrii ºtiinþifice istorice,
mânuind bine metodologia
specificã (cartea apare, de altfel,
sub egida Asociaþiei Cer-
cetãtorilor Istoriei Bisericii
Greco-Catolice din România),
autorul rãmâne ºi pe terenul
care-i este familiar, al abordãri-
lor în stil publicistic. Aceastã
ipostazã bivalentã are menirea
de a accentua veridicitatea
cercetãrii ºi a concluziilor care se

desprind. Astfel, sobrietatea ºi
precizia stilului istoric se
întrepãtrund cu avântul ºi
imaginaþia stilului publicistic. De
aceea, dacã succesiunea
cronologicã ºi o anumitã
sobrietate, la care se adaugã
întocmirea aparatului critic
aparþin, desigur, exigenþelor
abordãrii ºtiinþifice, cititorul va
remarca, ºi chiar de la început,
prezenþa unor formulãri care
încântã, chiar dacã nu sunt
întotdeauna adecvate, ºi care
aparþin manierei de a scrie a
publicistului. Pe de altã parte
însã, este de recunoscut faptul
cã aceluiaºi stil publicistic
datorãm o carte de o foarte bunã
calitate.

Elaboratul reconstituie, într-un
mod plastic ºi sugestiv,
societatea româneascã de la
sfârºitul secolului XIX ºi din prima
jumãtate a secolului al XX-lea:
modul de viaþã, sistemul de relaþii
intracomunitare, aspiraþiile
intelectualilor, personalitatea ºi
calitãþile unor fruntaºi, precum
Alexandru Vaida Voievod ºi
episcopul Vasile Hossu,
legãturile pe care aceºtia le-au
stabilit în eºichierul politic
multietnic, cu lumea potentaþilor
unguri, inclusiv cu reacþionarul
conte Tisza István; acest lucru
fiind, pânã la urmã, necesar
pentru a putea diminua acþiunea
durã de deznaþionalizare a
românilor. Interesantã ºi
concludentã este reconstituirea
ambianþei culturale, a legãturilor
familiale, a celor interumane, a
stãrii de spirit, a tradiþiilor care se
definesc ºi pulseazã cu forþã ‚
limbajul, modul de adresare,
convingerile ºi aspiraþiile
oamenilor, statornicia acestora,
spiritul de unitate ºi solidaritate
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creat în jurul  arhiereilor. Valer
Hossu mai realizeazã un  lucru
excepþional, o veritabilã radio-
grafie a societãþii româneºti din
Transilvania acelei epoci, cu
faptele cotidiene ºi întregul
eºafodaj ideatic ºi cultural, cu
dorinþele ºi cliºeele, cu modul
oamenilor de a vorbi ºi de a
comunica, elementele de cãpãtâi
din viaþa lor. Iar acest lucru
autorul nu-l cunoaºte doar din
munca de cercetare, ci ºi din
amintirile din vremea copilãriei,
din episoade de viaþã trãite în
satul natal (Rãstoci, judeþul Sãlaj)
pe care le-a implementat cu
talentul publicistului în structura
textului. Un autor tânãr nu va mai
putea realiza, credem, un
asemenea demers.

Viaþa ºi opera personajului
principal, cardinalul Iuliu Hossu
este urmãritã ºi expusã cu datele
esenþiale, dar ºi cu amãnuntele
relevante, din anii copilãriei, cu
momentele ei de triumf, dar ºi cu
cele de ºicane ce le-a avut de
suportat ºi de amãrãciune pe care
le-a suferit. Sunt lãmuritoare
datele privind evoluþia ºcolarã în
centre ºi instituþii de învãþãmânt
confesional diferite, studiile
superioare la Roma, susþinerea
a douã doctorate, hirotonirea ca
preot celib, funcþiile îndeplinite la
cancelaria diecezanã de la Lugoj,
ridicarea la rangul sacerdotal de
protopop, opþiunea de a servi ca
preot militar (capelan) pe front ºi
în spitalele de campanie. A urmat
momentul de graþie al consacrãrii
ca episcop ºi, la scurt timp, rolul
excepþional pe care l-a îndeplinit
la 1 Decembrie 1918, înfãptuirile
în planul ecleziastic ºi cel de spi-
ritualitate, culturã, învãþãmânt. O
problemã grea pentru tânãrul
ierarh, sursã de supãrare ºi
nemulþumire a fost acþiunea
curentului ortodoxist exclusivist,
coordonat de cãtre mitropolitul
Nicolae Bãlan al Ardealului, care
a întreþinut un rãzboi permanent
cu greco-catolicii, exacerbând
lozinca, „O Þarã, un Neam, o
Credinþã”, ºi soluþia „restitutio in
integrum”. Faþã de aceastã
ofensivã episcopul Iuliu Hossu ia
atiudine principialã: „Eram
înfrãþiþi sufleteºte, cu ajutorul
Domnului [...], se putea realiza

unirea bisericilor, dar nu s-a aflat
calea dreaptã în aceastã lucrare
sfântã, ºi astfel s-a zãdãrnicit,
din slãbiciuni omeneºti”.

Ofensiva concertatã împotriva
Bisericii Greco-Catolice din
Transilvania a cãpãtat amploare
la începutul anului 1928, cu oca-
zia dezbaterii proiectului Legii
Regimului General al Cultelor în
Parlamentul României. Disputa a
fost mai acerbã în Senat, întrucât
toþi ierarhii erau senatori de drept.
Rechizitoriul lansat la adresa
unirii religioase de la 1700, se
baza pe lucrãrile de istorie
ecleziasticã ale profesorilor Ioan
Lupaº ºi Silviu Dragomir, care
proveneau tot din sudul
Transilvaniei, ºi în plus, erau
preoþi ortodocºi, ca pregãtire de
bazã. Cei mai aprigi contestatari
acuzau cã unirea religioasã de la
1700 trebuie numitã „dezbinarea
bisericeascã a românilor”, iar cã
mitropolitul Atanasie a fost un
„trãdãtor”. Scopul urmãrit era dis-
trugerea prestigiului ºi imaginii
mesianice a Bisericii Unite, ca
apoi legea sã o declare cult
minoritar ºi sã o lase fãrã per-
sonalitate juridicã. Episcopul Iuliu
Hossu a rãspuns cu demnitate

la toate aceste acuze nedrepte.
Realitatea este cã ”...la 1700, nu
s-a fãcut trecerea, ci s-au reluat
legãturile cu Biserica Romei,
rupte înainte, fãrã ºtirea
românilor”. Habsurgii au urmãrit,
într-adevãr, sã-i dezbine pe
români, dar nu au reuºit, iar
greco-catolicii au luptat, mai
departe, în cursul veacurilor,
pentru idealul Unirii, realizat în
1918. „Pentru acest titlu de glorie
ne cerem noi un loc sub cerul se-
nin al soarelui dreptãþii”. În final,
la votul din 31 martie 1928,
autoritãþile statului ºi-au dat
seama de primejdia, care era
iminentã, ºi au intervenit pentru
evitarea acesteia. Astfel, Legea
Regimului General al Cultelor a
cuprins în final numai prevederi
codificate în spiritul dreptãþii. A
fost aprobatã cu  140 de voturi,
cele opt voturi împotrivã apar-
þinând exclusiv arhiereilor,
ortodocºi.

Iatã, aºadar, o carte de analizã
ºi reconstituire a unor aspecte de
cea mai mare importanþã a vieþii
noastre spirituale, care îºi va
gãsi complinirile necesare
probabil în cuprinsul unui alt
volum.
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(urmare din pag.67)

bine aceastã altã floare de
aniversarã, în filigran de argint al
unori tropi, datoratã îndrumã-
torului primilor paºi revuistici
postbelici româneºti la Cluj,
autorul Cânticelor þigãneºti: “Cãci
vinovat e tot fãcutul / ªi sfânt doar
nunta, începutul” – nici o ilu-
zionare neîncãpând în privinþa
unei cãderi sub o caducitate a
lucrãrilor beletristice cum ºi  de
discurs critic, publicate, cu funcþia
lor atunci ºi fãrã un act de identitate
ca din þãri incontestabile ale
actului creator, azi. Din pãcate, cu
foarte puþine excepþii, poeziile vor
bate parcã, cel mai mult, pasul pe
loc în un întreg an, când nu sunt
marcãri ale câte unui pas înapoi,
mai sever supravegheate, într-un
rol de cenuºãreasã pe care cauza
mai mare, a funcþionãrii pu-
blicaþiei, parcã ºi l-a asumat.
Pentru ca în anul urmãtor, 1955,
o asprime sã mai cedeze, ºi li-
rismul sã contabilizeze câteva
progrese, prin confesiv  ºi
varietate. Iar oficiul critic, cât
poate fi el, în calculele ofi-
cialitãþilor un instrument de
îndoctrinare, îºi are de asemenea
drama proprie, ca mai expus
îngerinþelor de toate mâinile,
vulgarizatoare, cu ºanse de
rãzleþe punctãri îndeosebi în
articolul de istorie literarã, rar în
cronica propriu zisã, în funcþie de
obiectul muncii, producþia literarã
din imediat.

E drept, n-a trecut prea mult
timp de la o ultimã chelfãnealã,
dacã nu stã ascunsã , prin dosul
unor structurãri mai încruntate
tematic a numerelor, ºi vreo alta,
prin stenograme de ºedinþe. O
ºedinþã de douã zile, de care îþi
poþi aminti mulþumitã unei
“autocritici”, redactate colectiv,
publicatã sub titlul “Cu privire la
câteva greºeli ale revistei
noastre”, înseratã în numãrul 10,
pe octombrie, al Almanahului , ca
rãspuns unei critici drastice
apãrutã in ziarul “Scânteia”.
Redacþia “grºise” cu publicarea
unor poezii în întâmpinarea unui
Congres Mondial al Tineretului,
pregãtit la Bucureºti, în care,

punându-se prea mult negru în
zelul de a stigmatiza “îngri-
jorarea, exasperarea, macabrul,
de care se însoþeºte imaginea
rãzboaielor”, s-ar fi strecurat însã
“îndoiala în însuºi succesul imen-
sei bãtãlii pentru pace”. Dar se
greºise  ºi prin publicarea unor
versuri de dragoste buclucaºe,
e dat exemplul unei defetiste
Romanþã, vinovatã pentru
“exprimarea confuzã a unor
sentimente”, dupã cum ºi în sec-
torul de prozã: “Iatã, simplificat,
raþionamentul acestei atitudini:
despre stahanoviºti s-au scris
destule lucrãri slabe; noi sã
scriem mai bine despre frã-
mântãrile spectaculoase ale
micilor burghezi capricioºi ºi
mãrunþi, iar pentru a nu pune
lozinci în gura vreunui erou
pozitiv care s-ar ivi printre ei, hai
mai bine sã nici nu aducem în
acþiune vre un asemenea erou”.

 Dar dacã poezia, proza merg
cum merg, numerele întregului
prim “an” din Steaua (cãci doar
din trei trimestre) pot reporta mai
de grabã mai desluºite câºtiguri
de cauzã în chiar zona unde
supravegherea literaturii era
mai suspicioasã: lansarea, in-
termedierea opiniilor. Rubrica
titularã ce le gãzduieºte, numite
uneori “menþiuni”, “comentarii”,
care face ca fiecare numãr nou
apãrut sã fie citit de la paginile
finale spre cele de la început, ºi
la care sunt antrenaþi sã
participe toþi angajaþii, dupã un
concept cãlinescian, dar ºi eseul,
pentru care se chiar militeazã, ºi
studiul critic de istorie literarã, în
susþinerea cãruia vor fi atraºi ºi
vârfuri ca autorul Istoriei mari,
invocat, dupã cum ºi un
Perpessicius ºi un Tudor Vianu,
alãturi de clujeni ca Ion Breazu,
de criticii din redacþie, Cornel
Regman, George Munteanu, ºi
alte condeie, mai tinere,  în curs
de afirmare. Din dreptul la opinii,
luat ca un instrument socratic, ca
motor al dezvoltãrii, e fãcut un
adevãrat cult, încât A. E.
Baconsky, “vinovatul” pentru mai
toate inþiativele unui de
emancipãri program, sã aibã

ideea ingenioasã ºi de
consecinþe a unui foileton sub
acest titlu, semnat însã cu
pseudonim, G(eorge) Stelea, pe
care îl va duce atât cât i se va
admite, numãr de numãr timp de
opt luni, cu texte eseistice ºi
subiecte þintind fiecare foarte
precis ºi foarte departe,  între
care unul în care e atacat Ion
Vitner, folosindu-se eufemismul
“vetust”, pentru perseverare întru
denaturarea mesajului ºi feno-
menului mare eminescian, un
altul “Critica literarã gen
beletristic”, unul pledând pentru
preluarea modernã a unor valori
din floclor, ºi un altul “Pentru liricã
în poezie”. Dar redactorul ºef de
acum  va semna ºi alte articole
importane, de angajare directã,
violent polemice, nu odatã
riscând, asigurându-ºi pe faþã
responsabilitatea, riscant, în
1956 “Caracterul unor erori”.

Un succes e ºi felul cum
poate evolua colaborarea cu
Lucian Blaga, în ciuda a varii
opreliºti. Începând din 1955,
publicarea lui cu traduceri nu
numai la momente aniversare, ºi
– anume – minuni din Hugo von
Hofmansthal ºi John Keats,
Costis Palamas ºi Federico
García Lorca, tot ce va constitui
cuprinsul volumului Din lirica
universalã, iar din ultimul numãr,
pe decembrie, ºi cu articole, unul
în curând despre Mihail
Sadoveanu, unul depre Rilke
(pentru care vom fi ºi certaþi, bine
de tot, ca în 1953), pentru ca
spre finele deceniului sã vinã ºi
ceasul când în premierã pe þarã
sã obþinem ºi dreptul de a-l
gãzdui cu poezii originale. Cu
poezii originale, dintre glorii
contemporane,   fiind publicaþi,
mult mai din vreme, ºi Bacovia
(în 1955) ºi Tudor Arghezi (în
1956).

Nici vorbã, spaþiul  de afirmãri
creat, cu aprecierea de rigoare
printre cititori ºi în presa vremii,
include ºi intrãrile în arenã de
nume noi, debutul unor D. R.
Popescu ºi Mircea Tomuº, de
exemplu, deveniþi ºi ei redactori,
prezenþa mai sporadic ºi a altor

Steaua, la un nou ceas aniversar
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poeþi, de acum afirmaþi, din
paginile Almanahului, ca Ion Brad
ºi Tiberiu Utan, ca în curând –
alãturi de publicarea altor autori
din generaþii mai vechi, pentru
început un Agârbiceanu, un
Demostene Botez, un Eugeniu
Sperantia, un Eusebiu Camilar,
un Tudor Mãinescu – sã ia un
drum al Clujului versuri, traduceri
ºi articole semate de mai tineri
care vor fi numiþi generaþia 60,
Petre Stoica, acesta devenind ºi
reprezentantul revistei în
Bucureºti, la fel Nichita
Stãnescu, Matei Cãlinescu,
Cezar Baltag, Grigore Hagiu,
Mircea Ivãnescu º. a.

ªi de mai observat în
tronsonul de numere din revistã
pus pe masã pentru o evocare,
cum starea de precaritate
stãpânind un timp produsul
poetic, se prelungeºte, cu unele
semnificative excepþii, ºi în
anul, oricât mai de promisiuni,
1955, cu un Congres al
Scriitorilor Sovietici  unde se
vorbeºte despre “personalitate”
ºi  “curente novatoare”,  pentru
ca abia în 1956, al Congresului
Scriitorilor de la noi, când revista
reia ºi într-o agora “dialogul” ei cu
ºabloanele ºi recidivele
dogmatice, ascunse sub alte
mãºti, lucrurile sã se schimbe în
mai senin. O întoarcere spre
propriul eu, chiar dacã pe cãi
ocolite, dintr-o boalã, unde totul
e luat de la capãt, ca din istoria
poeziei: cu descriptiv, pastel
îmbãiat în imagistic, pentru
început,  industrial (cu o cotã de
inedit, se crezuse, la o
comparaþie cu dominantele
poeziei anterioare româneºti, de
prin anii 30) sau în peisaj pur ºi
simplu, necontaminat; cu un
recurs la o tehnicã de notaþie, ca
la o prindere de o plantã, cu
ambele mâini, sã nu fii luat de pe
picioare de vreun alt siberian
vânt, îmbiat prin vorbiri despre
poemul epic. Context în care e
vãzutã, ca promiþãtoare, încã o
modalitate, poezia de meditaþie,
pentru care de asemenea se
aduc argumente prin unele
aserþiuni, cu mizã pe sugestie ºi
lirism. Când sunt de menþionat ºi
iniþiativele, felurite, o adevãratã
campanie, în câteva studii,

despre tradiþie ºi inovaþie, cu
opþiunea pentru modern ºi
moderniate. Astfel cã în tot ce se
va petrece, în paginile revistei,
pânã spre 1964, ca-ntr-un soi de
atelier de creaþie, un omolgat în
naþional loc de întâlniri, sã poatã
fi vãzut – pentru cine nu cultivã
orbirea ori nu e preocupat sã-ºi
construiascã din inexistent un
propriu trecut – un reveriment al
unui întreg fenomen poetic. Un
deceniu, fiindcã plãþile fãrã de
numãr sunt, sã-i spui eroic. Dupã
care poezia îºi poate propune pe
mai departe sã fie mai puþin
încorsetat  o expresie a insului,
a timbrului personal, a
sentimentului, a ideii, pe un drum
pe care se va înscrie un alt
moment de voci, ºaptezecist, în
teritoriu cu nume ca Ioan
Alexandru, Ion Pop, Horia
Bãdescu, Adrian Popescu, ºi alþii
mai tineri, dar provenind ºi din alte
cercuri, în apus de veac ºi în
postmodernism, într-un alt
mileniu. Cu felurite flori ale
concretului, în deplinãtate ale
umanului, esteticului, religiosului,
cuvintelor, ludicului, magicului,

toate -  atât prin ani visate -
stilurile.

Dar Steaua numãrul 1 din
aprilie 1954. În ceasuri de ieºire
dintr-un mai lung dezgheþ, o
ilustrare ea însãºi a unui orizont
de aºteptare. Respirând un aer
de împrospãtãri ºi speranþe, pe
care l-ai putea regãsi ºi în unele
elemente pentru care, într-o notã
“Salut frãþesc Gazetei Literare”,
scrisã de A. E. Baconsky, din
acel april nu “întunecat”, e
salutatã o nouã revistã literarã
apãrutã concomitent, la
Bucureºti. Cum s-ar vorbi despre
revirimentul revuistic de acum,
clujean, sau cum i s-ar dori
acestuia sã fie: revistã “vioaie,
plinã de nerv, prezentã în
intimitãþile profesionale, scrii-
toriceºti, deschisã rodnicelor  ºi
mult râvnitelor discuþii – gata în
atitudine ºi de luptã”, cu
“intervenþia polemicã directã ºi
curajoasã”. Steaua 55, dar (cu
numãrarea ºi a primilor cinci ani
de Almanah, în decembrie ai
acestui an) ºi în al ºaizecilea ei
an de existenþã.

Sã-i dorim iar viaþã lungã!
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În loc de introducere: Arta
estului european sau estetica
rezistenþei

Dupã cãderea comunismului,
Europa de Est se reînscrie treptat
pe harta ideilor ºi a artei mondiale.
Este, în fapt, adevãrata ei eliberare,
cu mult înaintea celei de ordin
politic sau economic aflatã încã
sub semnul tranziþiei ºi a
nesiguranþei. Pentru a se profila ca
atare la orizontul artistic actual,
Europa de Est mai are însã de
luptat cu prejudecãþile potrivit
cãrora o regiune întreagã, alcãtuitã
din state dintre cele mai diverse ºi
având culturi puternice, este
redusã la o denumire politicã
nivelatoare. Cã ne place sau nu, a
veni din estul european este pentru
mulþi artiºti o carte de vizitã nu
mereu interesantã. Dacã nu este
asociat cu exoticul sau bizarul,
spaþiul est-european este de multe
ori asimilat lipsei de strãlucire,
adicã acelui loc în care nu se
întâmplã nimic important ºi de
unde, dacã ai talent, trebuie sã fugi
cât mai repede. Astfel de
consideraþii ignorã sistematic
complexitatea experienþei istorice
a Europei de Est în ultima jumãtate
de secol XX, o reduc la câteva
formule standardizate dintre care
cea mai frecventã enunþã, în
termenii unui reproº, lipsa de
“sincronizare” a culturii estice la
curentele vestice. Este adevãrat
cã istoria artei, ca parte a celei
generale, a fost scrisã diferit în Est
ºi în Vest, ceea ce nu înseamnã
nici pe departe cã o putem
desconsidera pe una (pe cea
esticã) de dragul celeilalte, oricât
de atrãgãtoare ar fi aceasta. La
urma urmelor, ele pot fi citite în
oglindã ºi înþelese astfel mai bine,
fiecare în parte ºi amândouã la un
loc.

În ceea ce priveºte deficitul de
sincronizare a Estului la curentele
Vestului, se uitã destul de repede

Arta lui Silviu Oravitzan
Radu Preda

Context estetic ºi ideologic

cã pentru mai multe decenii spaþiul
rãsãritean de dincolo de zidul
Berlinului a suportat nu doar
rigoarea unei ideologii cu urmãri
criminale. Din punct de vedere
artistic, opresiunea comunistã a
însemnat printre altele inclusiv
impunerea unei estetici trau-
matizante. Vizual, comunismul
poate intra în istoria artelor ca
perioada grotescului împins la
dimensiuni nemaiîntâlnite. Pro-
porþiile ºi formele insultãtoare ale
blocurilor impersonale de beton,
complet sfidãtoare faþã de
arhitectura anterioarã ºi armonia
habitatului omului modern, “luxul
comunist”, masiv ºi incomod
deopotrivã, care dominã hotelurile
ºi clãdirile destinate nomenclaturii,
ruinele industriale monstruoase,
arta decorativã în stil realist-
propagandistic, adicã la fel de
aproape de realitate precum o
poveste cu zâne, inevitabilele
garoafe ca flori “oficiale” ale
regimului, substitute ale naturii
copleºite de stahanovismul unei
clase muncitoare dezrãdãcinate,
planul aºa-zisei urbanizãri a
satelor prin care spaþii identitare
erau transformate în simple colonii
ale unei umanitãþi fãrã istorie,
îmbrãcãmintea din stofe aparþinând
pronunþat unor game închise, la
limita dintre camuflaj ºi doliu
perpetuu, evitarea cu orice preþ a
petelor de culoare, a liniilor ºi
tuºelor curajoase, refugiul în non-
figurativ ca formã de dizidenþã sau,
la polul opus, cultivarea obedientã
a imaginarului aferent cultului
personalitãþii liderilor Partidului
Comunist – toate acestea definesc
jumãtate de secol nu doar de
rãzboi rece, politic, ci în egalã
mãsurã de imagine ºi de percepþie.

În aceastã cheie de lecturã,
prima ºi cea mai evidentã diferenþã
dintre Est ºi Vest era la nivel
cromatic: Estul cenuºiu stãtea în
faþa Vestului exuberant. De la
imaginile strãzilor oraºelor la cele

de pe simeze, de la coperþile de
carte la etichetele produselor de
larg consum, de la designul
automobilelor la croiala hainelor –
totul era în Vest colorat, tonic,
îmbietor, îndrãzneþ, provocator,
experimental. În schimb, Estul te
întâmpina cu faþadele neglijate ale
clãdirilor vechi ºi vitrinele goale, cu
sloganurile scrise cu litere enorme
ºi strãzile noi flancate de blocurile
anoste, cu autobuzele murdare ºi
feþele triste. Cu excepþia unei
destinderi de scurtã duratã, la
sfârºitul deceniului al ºaselea ºi
începutul celui urmãtor, tradusã
vizual în curajul pastelurilor ºi
preluarea modei nonconformiste
din Occident, comunismul a
însemnat în România, dar nu
numai aici, domnia apãsãtoare a
griului. Acesta era întrerupt doar
de culorile surprinzãtoare ale
florilor proaspãt sãdite, de roºul
steagurilor ºi al pancartelor în zilele
de sãrbãtoare ale noii religii atee.
Nu este deloc întâmplãtor cã
tocmai aceste momente festive
erau ºi cele mai viu colorate.
Cromatica vitalã era în mod
pronunþat o excepþie, o concesie
fãcutã ordinii lumii, contrast abso-
lut la ziua “normalã” de dupã
aceea.

Mãcar ºi prin duratã, comu-
nismul a generat aºadar propria
esteticã, propriile decoruri. Cel
puþin în primele decenii, puterea
bolºevicã pãrea sã integreze fãrã
probleme su-prematiºti precum
Malewitsch ºi reprezentanþi ai
realismului socialist gen Deineka.
Armonia se va sparge curând ºi
dorinþa de a realiza “omul nou” se
va traduce nemijlocit într-o artã
“nouã”, cea pe care un Trotzki o
cataloga drept farsã, o artã bazatã
pe minciunã ºi aparenþã (Leo
Trotzki, Scrisoarea cãtre Partisan
Review, New York, iulie 1939). Nu
este o noutate constatarea cã
toate regimurile autoritare vor sã
vop-seascã geamurile realitãþii în
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culorile dictate de ideologia lor.
Naþional-Socialismul din Germania
a fost dominat estetic de
eliminarea a ceea ce propaganda
hitleristã numea dispreþuitor
entartete Kunst. Ironia istoriei face
ca formula aceasta sã fi fost
impusã cu mult înainte ºi cu un
sens diferit de un autor evreu (Max
Nordau, Entartung, 1893). Duº-
mãnia personalã a lui Hitler, la
rândul sãu un “artist” ratat, faþã de
avangardã nu va împiedica însã pe
Goebels, ideologul regimului, sã
cultive relaþii intense cu
reprezentanþii de frunte ai
acesteia. Fascismul italian al lui
Mussolini este la rândul sãu un
capitol de artã imposibil de ignorat.
Dincolo de vestigiile istorice ines-
timabile ale unui oraº locuit fãrã
întrerupere de milenii, Roma de azi
este din punct de vedere urbanistic
opera Ducelui în aceeaºi mãsurã
în care, de pildã, Parisul modern
este opera revoluþiei haus-
smanniene sub Napoleon III. Cu
alte cuvinte, arta plasticã, ar-
hitectura, literatura sau muzica,
toate formele majore de creaþie
suportã inevitabil pecetea timpului.
Din punct de vedere estetic, acest
lucru nu înseamnã automat
producþii “urâte” sau lipsite de im-
portanþã. Nu tot ceea ce se naºte
sub presiunea unei istorii
controversate devine irelevant
odatã cu dispariþia epocii
respective, a momentului-gazdã.
Dimpotrivã. Memoria artisticã o
poate completa pe cea istoricã, un
monument reuºind sã þinã vie
amintirea unei fapte glorioase sau
abominabile mai bine decât multe
cãrþi la un loc.

Discutabil rãmâne în contextul
nostru altceva: complicitatea
esteticã transformatã într-una
moralã, maniera prin care arta era/
este plasatã, cu voie sau fãrã voie,
în slujba unor valori care nu îi sunt
proprii ºi prin acceptarea cãrora se
pune pe sine sub semnul întrebãrii.
Problema colaboraþionismului,
adicã a lipsei de fidelitate faþã de
crezul muncii asumate, este mult
mai complexã. Ea vizeazã nu doar
clasa politicã sau doar intelectualii
scriitori, ci în egalã mãsurã pe cei
care, dintre toþi, par sã se bucure
cel mai mult de prezumþia de
libertate. “Fire de artist!” este, dupã

caz, o constatare negativã, însã
de cele mai multe ori una la
intersecþia admiraþiei cu invidia
involuntarã venitã, tot de regulã, din
partea celor care, gazetari sau
universitari, nu îºi permit sã fie atât
de liberi pe cât se pare cã este,
iatã, un artist. Când însã pânã ºi
artistul “defecteazã”, acceptând
explicit, prin opera lui, comanda
brutalã a timpului istoric, abia
atunci reuºim sã realizãm cât de
relativã este orice formã de libertate
în regimuri bazate pe interdicþia
manifestã ºi sistematicã a
acesteia. Din acel moment, istoria
artei ne poate servi drept ghid al
istoriei propriu-zise, “ne-artistice”.

Pe un astfel de fundal ideologic
ºi estetic, avea sã se profileze
cãutarea artistului de vocaþie.
Lipsa racordãrii în timp real la
succesiunea curentelor artistice
ale Vestului postbelic a avut drept
efect involuntar punerea artistului
din Est în situaþia de a se
concentra asupra chestiunilor
estetice fundamentale. Fãrã sã
adopte reþeta unui simplu
evazionism, artistul rezistent (la
propriu) din Europa de Est îºi va
îndrepta atenþia spre alte orizonturi
de forme, culori ºi enunþuri. Într-o
societate precum cea comunistã,
trãind din plin schizofrenia
sistematicã dintre pretenþie ºi
realitate, dintre frumuseþe ºi
grotesc, dintre idealul omului nou
ºi negarea umanitãþii, artistul care
dorea sã îºi pãstreze libertatea
interioarã nu putea tematiza pânã
la capãt expresia umanã în
acþiune, cu toate crizele ºi dramele
acesteia. Abordarea onestã
devenise aproape imposibilã ºi
riscul de a alimenta vizualul unui
experiment social crunt iminent.
Alternativa la arta “realismului
socialist” era de aceea refugiul în
acele detalii inepuizabile ale naturii
ºi ale lumii rurale (ceea ce nu era/
este sinonim cu bucolismul) de
dinainte de comunism. Prin
mijlocirea acestora se fãcea
trecerea cãtre redescoperirea
simbolurilor ºi a semnelor
depãºind în frumuseþe ºi
originaritate epoca istoricã ingratã
ºi politica ei culturalã stupidã.

Aºa se poate explica apariþia în
plin comunism, în România de
exemplu, a unei generaþii cu totul

aparte, dizidentã prin esteticã ºi
profeticã prin intuiþie. Este vorba
despre artiºti precum Horia
Bernea, Sorin Dumitrescu, Marian
Gherasim, Paul Gherasim, Silviu
Oravitzan, Horia Paºtina, Mihai
Sârbulescu, pentru a pomeni doar
câþiva. Numitorul comun al
acestora era/este preocuparea
pentru autenticitate, pentru filonul
de aur din istoria vizualã a
umanitãþii, nu doar a propriei etnii.
Astfel de artiºti ilustreazã în
continuare, inclusiv ºi mai ales
dupã cãderea comunismului politic
în Europa de Est, paradoxala
avangardã recuperatoare a
reperelor tradiþiei în plinã disoluþie
a unei lumi supuse procesului
numit chiar de comuniºti de “re-
educare” (vezi Iréna Talaban,
Terreur communiste et résistance
culturelle. Les arracheurs de
masques, Paris, 1999), iar azi
asediatã de subcultura vehiculatã
de globalizare ºi relativism. Este
un alt fel de sincronizare despre
care Horia Bernea scria în primele
luni ale anului 1990 în termenii unor
“avantaje spirituale” pe care artistul
din Europa de Est le are la
întâlnirea cu noul ceas istoric ºi pe
care ar face bine sã nu le piardã.
Bernea formuleazã schiþa unui
manifest al acestei avangarde
esenþialiste:

[...] Obligaþi sã asistãm
neputincioºi la devastarea moralã
ºi fizicã din jur, “avangarda” în
sensul ei “tradiþional” a trebuit sã-
ºi schimbe direcþia, metodele ºi
scopul. Într-un context agresiv,
unde se încearcã cu urã ºi metodã
desfigurarea noastrã, raþiunea de
a exista a artei rãmâne aceea de a
ne ajuta sã supravieþuim spiritual,
de a viza dincolo de ea pentru a
ne ajuta sã credem în cele ce nu
se vãd... O avangardã “à
rebours”... [...] Existã în orice caz
un pericol în care suntem sincroni
cu Occidentul: pierderea identitãþii,
uitarea rãdãcinilor noastre
profunde. Acest proces este mai
lent în vest dar atacurile sunt mai
insidioase; acest pericol ameninþã
însã lumea noastrã în totalitate, într-
un mod brutal ºi definitiv. Avem,
poate, din nou, un avantaj pentru
cã, în faþa unei urgenþe atât de net
afirmate, fiecare artist trebuie sã
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rãspundã într-o manierã tranºantã,
chiar dacã diferit; vreau sã spun cã,
în vârtejul dezumanizant ºi arbitrar
al istoriei, fiecare artist trebuie sã
rãspundã în faþa unei instanþe
superioare. Fiecare artist trebuie sã
ia vocaþia sa ca un dar de la
Dumnezeu, adicã în chip de
“povarã”, cu tot cu obligaþia de a o
fructifica. Un astfel de artist are
misiunea unui gardian, conservator
al unui tezaur spiritual, sursã de
identitate pentru el ºi ceilalþi. El
trebuie în acelaºi timp sã pãstreze
ºi sã comunice (mãrturiseascã). El
trebuie sã ajute ºi sã incite pe ceilalþi
sã comunice cu propriile lor
rãdãcini, un rol care este esen-
þialmente legat, pentru noi, de tradiþia
ortodoxã. Acceptarea acestei
misiuni, angajarea fiinþei sale
profunde în acest scop, dã artistului
adevãrata sa investiturã; în faþa unei
lumi ameninþate de descompunere,
forþate sã renege reperele
fundamentale ale existenþei sale,
artistul trebuie sã participe la sensul
sacrificiului ce a mântuit lumea, el
trebuie  “sã salveze”. [...]

Într-un post scriptum din 1992,
Bernea revine cu un bilanþ deloc
încurajator al sincronizãrii din
postcomunism ºi reafirmã
importanþa “avantajelor” artistului
estic:

[...] vãd cã, dupã 1989, liniºtea,
concentrarea ºi seriozitatea
multora dintre artiºtii care au
rezistat remarcabil atacurilor
perioadei precedente, sunt în
scãdere. Cred cã “avantajele” mici
dar importante, pe care le-am avut
ca “artiºti din est”, se pot destrãma
dacã nu vom veghea cu grijã ca
alinierea noastrã europeanã sã se
facã fãrã a pierde acel preþios grãunte
de certitudini greu dobândit. Acest
“grãunte” este justificarea suferinþei
de jumãtate de secol a milioane de
oameni. Acest grãunte este “cu
adevãrat” dragostea de oameni
vãzutã în chip de coerenþã. (Muzeul
de Artã al României, Horia Bernea,
1997, p. 79.)

Memoria ancestralã a
semnelor ºi amnezia omului
contemporan

Pentru un occidental, aceastã
îngrijorare legatã de raportul dintre

alinierea politicã ºi alienarea
culturalã, dintre sincronizarea
formalã ºi sincopa identitarã, poate
pãrea exageratã sau chiar
periculoasã. Cum în logica multor
lideri de opinie chestiunea identitãþii
este automat asociatã cu cea a
naþionalismului ºi cu tot cortegiul
de fenomene conexe, este
important sã lãmurim de la bun
început lucrurile. Aºa cum o sã
vedem, temerile artiºtilor din Est de
a pierde “avantajele spirituale” cu
ajutorul cãrora au rezistat
comunismului ºi fãrã de care riscã
sã cedeze acum consumismului

sunt mai mult decât întemeiate.
Simplu ºi concis formulat, în joc
se aflã una dintre condiþiile
fundamentale ale actului artis-
tic: autenticitatea. Artistul preo-
cupat de valoarea ºi semnificaþia
simbolurilor, de caracterul ar-
heologic ºi profetic al artei sale, adi-
cã de fixarea în forme ºi enunþuri
noi a preþioaselor mãrturii ale unei
umanitãþi marcate din ce în ce mai
vizibil de amnezie, ei bine, un ast-
fel de creator nu poate ignora ele-
mentele constitutive ale demer-
sului sãu, dintre care pe primul loc
se aflã modalitatea de a intra în

dialog autentic cu memoria sim-
bolicã a lumii.

Arta lui Silviu Oravitzan
ilustreazã impresionant ºi
convingãtor tocmai aceastã
cãutare a liniei de orizont la alti-
tudinea cãreia simbolul de ieri ºi
artistul de azi se pot privi ochi în
ochi. Ceea ce am încercat sã
formulãm schematic pânã acum
legat de paradoxala avangardã a
recuperãrii reperelor tradiþiei în
plinã postmodernitate poate fi
regãsit concret în etapele care
jaloneazã drumul artei lui
Oravitzan. Discursul sãu artistic

conferã lumii simbolice acel
caracter imediat, palpabil,
accesibil, misterios ºi fascinant în
egalã mãsurã. Contemplând de
pildã desenele sale geometrice,
infinita diversitate ce rezultã din
combinaþia aceloraºi linii, dar me-
reu altele, profunzimea pe care o
sugereazã cercurile pivotând în
cadrele pãtratului ºi transformând
astfel o structurã colþuroasã ºi
simbol al limitei bine precizate într-
o vibraþie pe verticalã, într-un
sfredel care sparge opacitatea
timpului istoric – toate aceste
experienþe vizuale mijlocite de
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Oravitzan vin, de fapt, din memoria
ancestralã a semnelor, a acelor
frumuseþi fundamentale uitate între
timp odatã cu technicizarea ºi
abrutizarea urbanã a omului. Motiv
pentru artistul român sã insiste
aproape pedagogic pe câteva
simboluri majore. Este vorba
despre elementele recurente ale
enunþului simbolic: centrul, cercul,
crucea ºi pãtratul. Sã le trecem
foarte pe scurt în revistã.

Solitudinea contemplativã a
omului ridicând privirea spre cer a
fost înlocuitã cu singurãtatea
omului citatin uitându-se cu ochii
înceþoºaþi ºi mintea rãvãºitã la
succesiunea fãrã noimã a
imaginilor din televizor. Traducând
aceastã experienþã în termeni
estetici ºi simplificând puþin
complexitatea istoriei artei, se
poate constata cu uºurinþã
caracterul descentrat al majoritãþii
discursului artistic modern. În lipsa
unei cupole ºi a unui centru, liniile
expresiei par sã þâºneascã din
nimic ºi se pierd într-un nimic
analog, ceea ce rãmâne fiind
impresia unei cãutãri dramatice,
frânte, contorsionate, cu final
deschis. Or, în lecturã simbolicã,
fixarea centrului este echivalentã
cu precizarea locului omului în
univers. Centrul are o funcþie
ordonatoare: din el izvorãsc, se
lãrgesc ºi se multiplicã cercurile
ierarhiei celeste ºi terestre, se
articuleazã spaþiile intermediare ºi
se sugereazã cãile de acces de la
o lume la alta, în ambele direcþii.
Fãrã centru ºi cercul pe care
acesta îl deseneazã, lumea este
imposibil de circumscris ºi devine
sinonimã cu haosul ºi confuzia, o
întindere indistinctã, întunecatã ºi
duºmãnoasã. În lipsa centrului ºi
a circularitãþii, nici timpul nu poate
fi mãsurat; punctul fix al cadranului
orar vegheazã ca trecerea
secundelor ºi a minutelor sã se
transforme din fenomen natural în
fapt istoric, capabil de a fi memorat
ºi dat generaþiilor urmãtoare. Aºa
cum navigatorii se orienteazã dupã
steaua polarã, centrul vãzut al
cercului ceresc, busola interioarã
a omului spiritual se orienteazã
dupã punctul cel mai elevat în care
se întâlnesc nervurile nevãzute ale
cupolei. Nu este o întâmplare cã
spaþiile de cult acordã aproape

unanim o preferinþã multimilenarã
pentru cupolã, cer adãpostind
microcosmosul în dialog cu
macrocosmosul, absidã ºi arcul de
boltã, sugestie a cercului, piatra din
capul unghiului fiind aici însuºi
centrul de forþã, cel care susþine
întreg edificiul.

Aºa cum subliniazã ºi exegeþii,
crucea ºi pãtratul sunt douã
simboluri imposibil de înþeles unul
fãrã celãlalt. Împreunã le regãsim
inclusiv în arta lui Oravitzan. În timp
ce pãtratul reprezintã spaþiul
rezultat din intersecþia pe
orizontalã a celor patru orientãri ale
omului în lume, crucea este
rezultatul întâlnirii pe verticalã a
vectorilor care definesc vocaþia
descendent-ascendentã a
acestuia. Amândouã sunt simboluri
distincte ºi complementare în
acelaºi timp ale structurii cardinale
de la baza lumii ºi a omului, motiv
de a vedea cum absenþa lor devine
sinonimã cu dezorientarea.
Asemeni centrului ºi cercului,
pãtratul ºi crucea sunt la rândul lor
constituive capacitãþii de orientare,
delimiteazã creaþia de haos,
rigoarea de anarhie. Între pãtrat ºi
cruce dominã o tensiune crea-
toare. Dacã pãtratul sugereazã o
lume bine precizatã, limitatã pe
cele patru laturi, geometricã ºi fixã,
perfectã ºi imuabilã, crucea este
o geometrie esenþializatã, trimiþând
la depãºirea condiþiei, mijlocind
între ordinea celestã ºi cea
mundanã, între Dumnezeu ºi om.
Cele patru puncte pe care le ocupã
crucea în spaþiu sunt reperele unui
imens cerc înscris la rândul sãu
în pãtrat. Prin aceste suprapuneri
succesive de forme se naºte
discursul simbolic total: cen-
tralitatea lumii se descoperã ca
fiind constitutivã pentru rigoarea
lumii, dar este ºi pivotul unei miºcãri
continue spre desãvârºire,
dinamicã sugeratã de “atenuarea”
colþurilor pãtratului creaþiei finite
prin rotundurile sugerând infinitul
sau veºnicia ale cercului-cupolã.

Departe de a fi simple teorii,
toate acestea se regãsesc, aºa
cum deja am sugerat mai sus, în
structura arhitecturalã a bisericilor,
mai ales a ctitoriilor bizantine, ºi
sunt principala sursã de inspiraþie
pentru Oravitzan. Este motivul de
a vedea arta acestuia drept un

manifest al refacerii ordinii stricate
ºi a centralitãþii pierdute prin apelul
la “reconvertirea” pãtratului la cerc
ºi la redescoperirea virtuþilor
geometriei exacte ºi repetitive,
reflex al ordinii atomice a creaþiei.
Artistul insistã deloc întâmplãtor pe
acele elemente cândva definitorii
pentru arta bizantinã, deopotrivã
figurativã ºi non-figurativã,
religioasã ºi civilã. Or, aceastã artã
îºi descoperã, la o privire mai
atentã, volume ºi forme care nu au
de exemplu nimic în comun cu
exu-beranþa superficialã a
decorului baroc, atotprezent în
Athos ºi contrastând cu minunate
“amintiri” simbolice, mai ales la
nivelul pavimentelor cosmateºti
sau a acelor veºminte liturgice cu
motive de inspiraþie protocreºtinã.

Apelând la ceea ce metafo-
ric am putea numi memoria
paradisiacã a simbolurilor,
Oravitzan reuºeºte sã le punã în
dialog cu sensurile primite de
acestea prin întâlnirea cu istoria
ulterioarã a umanitãþii. Din
perspectivã diacronicã, întreg
demersul artistului nostru este o
lecþie convingãtoare de anti-
modernitate vizualã, de recupera-
re a calitãþii enunþate la început
ca fiind esenþialã pentru orice
cãutare esteticã rezistentã la
mode ºi capricii: autenticitatea.
Modernitatea are un defect
constitutiv major, preluat ca atare
de postmodernitate, care o face sã
opunã principii ºi conþinuturi care,
în fond, nu se exclud reciproc. Aºa
s-a ajuns la operarea în mod curent
cu dihotomii grosolane: raþiunea
pare sã excludã credinþa, aceas-
ta din urmã este vãzutã ca
neraþionalã, dacã nu chiar ira-
þionalã sau antiraþionalã; la fel,
ºtiinþa exclude în lecturã modernã
contemplaþia, rezultatul aceste-ia
din urmã pãrând sã fie
obscurantismul; în fine, noul este
mereu mai bun decât vechiul,
acesta din urmã nefiind altceva
întruparea inutilitãþii ºi a primi-
tivismului înþeles mai ales din punct
de vedere civilizatoriu. Rezultatul
generic al acestor mutaþii este
permanentul conflict dintre cu-
noaºterea raþional-ºtiinþificã ºi
cunoaºterea simbolic-religioasã.

Contrar unei astfel de viziuni
reducþioniste, “supravieþuirea” lui
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homo religiosus se datoreazã
profunzimii ºi caracterului indelebil
tocmai al acestui fond simbolic.
Este traducerea cultural-
antropologicã a veºniciei din om,
evidenþa absolutã a vocaþiei
spirituale a acestuia. Numai
aceastã realitate, de cele mai multe
ori neasumatã ºi ignoratã, face
posiblã reacþia spontanã, indiferent
de provenienþa geograficã, a
vizitatorilor unui muzeu de
antichitãþi sau a unui spaþiu
consacrat, sacru. Cei care se
întâlnesc cu arta lui Oravitzan pot
confirma din plin acest tip de
reacþie. Este vorba aici de un
proces de re-cunoaºtere, de
aducere aminte a ceea ce nu am
învãþat niciodatã în termeni
pedagogici, raþionali, discursivi. În
faþa unei forme, a unui spaþiu sau
semn provenind din fondul
memoriei arhaice se activeazã un
cu totul alt mod de cunoaºtere, o
cu totul altã formã de culturã ºi în
consecinþã o hermeneuticã
complet neaºteptatã. Cu cât are
rãdãcini mai adânci, câmpul
simbolic unificã în sus, la suprafaþa
corpului social, ºterge diferenþele
de rasã, geografie ºi limbã. Pentru
a nu sugera concluzii eronate: este
vorba despre un mesaj simbolic a
cãrui universalitate nu se exprimã
cu preþul suspendãrii diferenþelor
specifice. Dimpotrivã, acestea
sunt puse ºi mai bine în luminã,
morfologia lor este mai evidentã ºi
punctele comune preþuite în lumina
diversitãþii. Maturitatea unei astfel
de experienþe rezidã aºadar în
faptul cã nu instigã la sincretism,
la relativismul formelor,
antecamerã a relativismului
conþinuturilor. Pe scurt spus,
demersul artistic autentic, bazat pe
cunoaºterea simbolic-religioasã,
nu poate fi sincretic deoarece ar
însemna sã perverteascã fondul
comun, pânza freaticã de
înþelesuri, prin crearea artificialã a
unuia inexistent în fapt, complet
nou, simulacru al celui originar.

Experienþa re-cunoaºterii
simbolice nu este mereu ºi la toþi
aceeaºi. Existã o rezistenþã bazatã
pe amnezie (afectivã ºi culturalã)
ºi pe orgoliul de a fi contemporanul
unor timpuri “avansate”. În astfel
de cazuri, avem nevoie de ghizi
ºi de traducãtori autorizaþi precum

Oravitzan. Aceºtia ne pot învãþa
cum sã privim, ce sã cãutãm ºi
cum sã facem diferenþa dintre
autentic ºi fals, dintre originaritate
ºi originalitate. Evident, chiar ºi
pentru cel mai detaliat ºi precis
traducãtor al universului simbolic
existã un prag de netrecut de
unde explicaþia lasã locul
experienþei. Este dovada faptului
cã, în orizontul lor genuin,
simbolurile nu se cer atât înþelese,
cât trãite. Abia din aceastã trãire
se pot naºte, ca un fel de amintiri
fixate în materie, obiectele care
poartã în ele mesajul simbolurilor.
Iatã de ce, concret, de la cel mai
mic lucru ºi pânã la marile
catedrale, arta sacrã este întru-
parea dorinþei de a nu uita ceea
ce, de milenii, este mijlocit prin
cunoaºterea simbolic-religioasã.
Altminteri formulat, spaþiul religios
material este depozitul cel mai
sigur al memoriei simbolice
imateriale. Un astfel de spaþiu este
o traducere în timp a ceea ce stã
la baza timpului, o lecþie de
arheologie ºi de viitor deopotrivã.

Estetica religioasã sau
simbolicul versus decorativ

Recuperând estetic limbajul ºi
mesajul simbolurilor, Oravitzan le
readuce în spaþiul lor religios de
origine. Aºa cum ne aratã istoria
artelor ºi a religiilor, adevãratele
semne sunt ceea ce sunt tocmai
pentru cã au rolul unor indicatoare,
servesc de jaloane unui drum lung
ºi complex care începe în sfera
lumii materiale, terestre, pentru a
se termina în sfera lumii spirituale,
celeste. Simbolul nu este scop în
sine, ci medium, intermediar vizual
ºi semantic între vãzul ºi înþelesul
de la origine ºi vãzul ºi înþelesul
generaþiilor ulterioare. Aºa cum
fizicianul este mereu într-o cãutare
febrilã a “particulei lui Dumnezeu”,
a elementului de bazã, a primei
manifestãri a materiei ºi a
existenþei, un artist precum
Oravitzan este continuu pe urmele
vizualului de la începutul lumii. Nu
este vorba despre un reflex
anistoric sau despre un romantism
hrãnit de o presupusã inadaptare
la rigorile ºi hachiþele clipei de
acum. În fapt, este o formã de
smerenie prin care sunt puse între

paranteze certitudinile de orice fel
ale clipei de acum (inclusiv sau mai
ales cele eronate) ºi se aruncã
undiþa cunoaºterii cât mai la adânc.
Cãutãrile fizicianului (posibile doar
cu instrumente ultramoderne ºi
superspecializate) ºi ale artistului
aparþinând avangardei “à rebours”
(Bernea) au în comun paradoxul
de a fi motivate de dorinþa ca prin
regresie sã ajungã la mãreþia dintru
început ºi de a o reda, mãcar ºi
parþial, prezentului.

Întâlnirea dintre originar ºi
vârsta istoricã actualã nu este, aºa
cum se poate bãnui, lipsitã de
tensiuni ºi neînþelegeri. Pentru a
utiliza încã o comparaþie, ea este
la fel de problematicã precum
confruntarea dintre textul original
ºi traducerile succesive. În mod
inevitabil, sunt constatate greºeli,
deformãri, lipsuri sau adãugiri ilicite.
Pentru a fi clari, nu este vorba
despre controlul sever al istoriei
vizuale ºi intelectuale a culturii din
perspectiva unui set de arhetipuri
inflexibile, rigide ca mesaj ºi formã.
Interesul de la baza acestui efort
de confruntare nu este de a
constata gradul de fidelitate prin
servilism faþã de original, cât
maniera prin care s-a reuºit (sau
nu) îmbinarea fidelitãþii cu
creativitatea. Aºa cum ne aratã
marile realizãri, numai o astfel de
fidelitate creatoare a putut alimenta
fericit ºi durabil istoria vizualã ºi
intelectualã de pânã acum.
Întrebarea se pune aºadar în cu
totul alþi termeni: cât din substanþa
simbolicã se regãseºte în
producþiile prezentului? Câtã
memorie ºi câtã amnezie dominã
diferitele etape istorice? Cum se
produce transferul dinspre Tradiþie
spre modernitate? Cum dia-
logheazã omul de azi cu cel de ieri
astfel încât cel de azi sã nu devinã
la rândul sãu un nimeni pentru omul
de mâine? Cum ne “predãm” celor
de dupã noi? Cât din noi va intra în
memoria celor de dupã noi?

Aceste întrebãri nu sunt
destinate exclusiv artei seculare
sau doar culturii numite impropriu
profane. Ele pot ºi trebuie puse
inclusiv artei religioase (ºi chiar
teologiei). Or, fie ºi doar la o
vizionare rapidã a principalelor ei
etape, arta religioasã (aici:
creºtinã) îºi dezvãluie propriile
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probleme în raportul privilegiat pe
care ar fi trebuit sã îl aibã cu
memoria simbolicã. Fãrã a intra în
detalii, constatãm un permanent
conflict între simbolic ºi decorativ,
iconic ºi ilustrativ. Este lupta dintre
spiritualul transfigurator al materiei
ºi idolatria materializatoare a
spiritului. Atunci când, datoritã
amneziei ºi a lipsei de “vedere”,
simbolurile decad la rolul unor
simple decoraþiuni, iar icoanele
“umplu” pereþii de o manierã
ilustrativã, arta religioasã îºi
contestã vocaþia. Aceastã
depreciere în profunzime nu poate
fi atenuatã ºi corectatã decât prin
reluarea insistentã – aºa cum o
face Oravitzan în arta lui – a

conþinuturilor simbolurilor, prin
conºtientizarea cã vizualul artei
religioase este parte a vederii
duhovniceºti, cã prin arta declarat
religioasã îºi dau întâlnire ochiul
material ºi cel spiritual. În logica
acestei viziuni, simbolul ºi
frumuseþea inerentã lui nu sunt
producþii eminamente estetice,
adicã alimentate de dorinþa artistului
sau de toanele unui curent, ci
traduceri în câmp vizual a ceea ce
se produce în câmpul teologic-
spiritual, consecinþe nemijlocite ale

întrupãrii lui Dumnezeu în istorie ºi
ale vocaþiei dumnezeieºti a omului
în acelaºi timp.

Concurenþa dintre sim-bolic ºi
decorativ sau dintre iconic ºi
ilustrativ se vede de exemplu foarte
bine în rezultatele întâlnirii dintre
ortodoxia de expresie româneascã
ºi arta modernã. Fiind vorba despre
pictori precum Grigorescu ºi
Tattarescu, adicã de artiºti care nu
aveau nici cunoºtinþele teoretice ºi
nici tehnicile capabile sã îi ajute sã
se înscrie constructiv în tradiþia
bizantinã ºi româneascã, rezultatul
a fost o pseudo-modernizare a
vizualului religios, antecamera
kitsch-ului de dupã aceea.
Fenomenul de la noi este ecoul

celor întâmplate deja în Rusia, þara
majoritar ortodoxã cu cea mai mare
tenacitate de auto-negare a datelor
ei vizuale proprii. Revoluþia culturalã
începutã de Petru cel Mare,
concretizatã arhitectual în acel
oraº cât se poate de nerusesc
precum Sankt Petersburg, s-a
definit tocmai prin dimensiunea
importului vizual dinspre Occi-
dentul european, mai ales din Italia.
Ceea ce poate la nivelul proporþiilor,
al planului urbanistic ºi al
succesiunii de volume a fost un real

pas cãtre sfera de civilizaþie din care
imensul imperiu de la Rãsãrit dorea
sã facã parte, a reprezentat pentru
arta ecleszialã un prim ºi masiv
fenomen de auto-secularizare.
Toate aceste mutaþii au în comun
ratarea întâlnirii cu fondul simbolic,
motiv pentru care dialogul artei
religioase de sorginte bizantinã cu
arta modernã nu a generat acea
sintezã caracterizatã prin
autenticitate ºi fidelitate creatoare.

Ce este de fãcut? La întrebarea
aceasta, doar aparent simplã,
Oravitzan ne oferã un rãspuns
concret ºi programatic prin
realizarea iconostasului bisericii
parohiale ortodoxe “Schimbarea la
Faþã” din Cluj. Este vorba despre
un exerciþiu de esenþializare a
vizualului liturgic prin renunþarea
sistematicã la decorativ ºi
repunerea în centrul atenþiei
meditative a simbolului. În loc sã
mai fie o pãdure de vrejuri ºi
crenguþe, apãrute pe trunchiul
peretului de icoane mai ales prin
asimilarea grãbitã a barocului,
iconostasul de la “Schimbarea la
Faþã” este o fereastrã care prin
aurul predominant transfigureazã
la propriu privirea. În acest fel îi este
redat iconostasului sensul genuin
ºi artistul îl repune în dialog cu
ansamblul iconografic al bisericii,
în acest caz cu mozaicul realizat
de Marko Ivan Rupnik. Mai mult:
crucile care se desprind din masa
aurului ºi se articuleazã în
nenumãrate ºi surprinzãtoare
structuri la rândul lor cruciforme
preiau lumina naturalã ºi o redau
curãþatã, rezultatul fiind o perdea
finã ºi delicatã prin care altarul este
legat de restul bisericii. Nu doar
simbolul în ipostaza artisticã a
acestuia este aici restaurat, ci
întreg spaþiul liturgic. Din simpla
alãturare a arealului destinat
credincioºilor “simpli” de cel
rezervat exclusiv clericilor, lãcaºul
de cult redevine locul prin
excelenþã al comuniunii bazate pe
dublul efort al contemplaþiei ºi al
înþelegerii. Mintea ºi inima, jertfa
euharisticã ºi jertfa rugãciunii
fiecãruia, uimirea ºi cunoaºterea –
toate acestea se regãsesc unele
prin altele, îºi preiau ºi amplificã
mesajul, se completeazã ºi se
întregesc într-un tot fãrã cusur.

Mitropolitul Bartolomeu for-
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muleazã astfel impresia avutã în
faþa acestui iconostas:

Sentimentul pe care l-am avut
a fost acela cã mã aflu în faþa unei
aurore perpetue, care nu poate fi
decât imaginea Paradisului.
Paradisul nu poate fi un rãsãrit
de soare, pentru cã un rãsãrit
presupune ºi apusul, dar poate fi
o aurorã perfectã, un revãrsat de
zori în care culorile se joacã, timp
în care lumina dialogheazã cu ea
însãºi. (Marcel Tolcea, Radu Preda
(ed.), Oravitzan. Lux, lumen,
Timiºoara, 2005, p. 17.)

Despre înþelesul teologic al
aceluiaºi iconostas, depãºind
paradoxul reprezentãrii Non-
Reprezentatului, Ioan Icã jr.
noteazã:

Diminuarea drasticã a imaginilor,
pierderea lor în oceanul de luminã al
peretului aurit par derivate direct din
logica idealului isihast al rugãciunii
minþii care vrea sã se goleascã de
orice imagine tocmai pentru a face
loc vederii Luminii necreate. ªi tot ca
un ecou isihast, lumina iconostasului
lui Silviu Oravitzan e cruciformã,
reluând tema majorã a creaþiei sale.
De la cele mai mici componente ale
peretelui auriu, pânã la imensa
cruce în basorelief, liantul întregului
iconostas e crucea cu braþele egale.
Asocierea dintre cruce ºi luminã pe
acest iconostas proclamã profetic
soluþia ieºirii din opoziþia declaratã
ireconciliabilã [...] între un Occi-
dent obsedat grünewaldian de
cruce ca loc al supliciului ºi un
Orient tentat sã o ignore în
perspectiva luminii resurecþionale.
Viziune eshatologicã a crucii
teologice în lumina Slavei necreate,
iconostasul lui Silviu Oravitzan este
într-o desãvârºitã coerenþã cu
logica icoanei din care derivã
întreaga sa artã. (Marcel Tolcea,
Radu Preda (ed.), Oravitzan. Lux,
lumen, Timiºoara, 2005, p. 69.)

În loc de concluzie: Pentru o
teologie a frumuseþii lui
Dumnezeu în lume

Dincolo de toate sensurile
estetice, culturale ºi religioase, o
artã profund simbolicã precum
cea propusã de Silviu Oravitzan

are un mesaj nemijlocit adresat
mai ales omului amnezic de azi,
prea puþin conºtient de natura sa
religioasã ºi cu atât mai puþin de
destinul sãu spiritual. O astfel de
artã recuperatorie ºi profeticã în
acelaºi timp pledeazã pentru o
teologie a frumuseþii lui Dumnezeu
vizibilã ca atare în lume, adicã în
aceeaºi creaþie în care a avut loc
întruparea Acestuia. Miza nu este
doar apologeticã, în sensul
misionar al termenului, ci acoperã
o parte consistentã din însãºi
dezbaterea actualã despre
valoarea omului ca persoanã
unicã ºi irepetabilã. Într-un
moment de rãscruce precum cel
pe care îl strãbatem, marcat de

noi tehnologii ale “post-umanitãþii”
ºi de conflicte purtate în numele
unor idealuri insuficient cu-
noscute, arta lui Oravitzan este o
invitaþie la autenticitate ºi la
fundamentele pe care aceasta se
bazeazã. Lãsând la o parte ceea
ce este minor, accidental sau
lipsit de relevanþã, Oravitzan ne
îndeamnã sã cãutãm tocmai acele
lucruri prin asumarea cãrora sã
transformãm superficialitatea
cotidianului în superficia unui
imens luciu de apã în care se
reflectã astrele, Creatorul
acestora ºi, de ce nu, drumul
nostru cãtre El.
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Firul poveºtii Teatrului „Elvira
Godeanu” din Târgu Jiu, ajuns la
a ºaisprezecea „stagiune pro-
fesionistã” (dupã cum suntem
prieteneºte informaþi), îl parcurge
cu admiraþie, mândrie ºi com-
petenþã Ion Cepoi în volumul reve-
renþios intitulat Domnul Teatru, re-
cent lansat. Cartea se vrea, de
fapt, o monografie despre Marian
Negrescu, artistul care se
confundã cu teatrul creat de el. Firul
poveºtii de dragoste dintre prinþul
melancolic Leonce ºi iubita lui
Lena îl desfãºoarã cu har ºi
vivacitate regizorul Horaþiu Ioan
Apan de-a lungul a douã ore ºi
ceva de spectacol pe scena
teatrului amintit. ªi iatã cum
evenimentul inaugural al stagiunii
cu Leonce ºi Lena de Georg
Büchner ajunge în aceastã
toamnã pe axa brâncuºianã din
Târgu Jiu (unde se aflã ºi Teatrul
„Elvira Godeanu”) în stare sã dea
culoare vieþii culturale locale ºi sã
atragã atenþia, dacã se poate, mult
mai departe de hotarele judeþului,
pe o axã teatralã a valorilor
proaspete ºi convingãtoare.
Pentru cã, nu-i aºa, actul artistic
nu cunoaºte limite ºi limitãri
geografico-artificiale atunci când
este bine fãcut ºi meritã a fi
consemnat ca atare. Ceea ce ºi
încerc sã fac.

Fiind un subiect ofertant în
ansamblu la lecturã, dar dificil de
modelat scenic ºi vizual tocmai
prin multitudinea de cãrãri ce þi se
deschid prin hãþiºul de lumini ºi
umbre al textului, montarea
spectacolului Leonce ºi Lena
reprezintã o adevãratã piatrã de
încercare pentru orice regizor. O
provocare pe care Horaþiu Ioan
Apan ºi-o asumã cu obiºnuitu-i
curaj, secundat de o rigoare
artisticã exemplarã. Riscul cel
mare era sã se lase sedus de
poveste ºi sã apuce simultan pe

mai multe cãrãri (bãtãtorite sau nu,
nici nu mai conteazã) încercând sã
cuprindã complexitatea trimiterilor
subtextuale ºi încurcându-se de
fapt pânã la urmã în plasa propriilor
þinte sau registre de tratare. Un sla-
lom jucãuº printre luminiºuri idilico-
feerice, romanþios-puritane sau
piºcãcios-ironice era de presupus.
Întrezãresc, fireºte, ºi alte abordãri,
dar mã opresc aici deocamdatã. A
înainta spre înãsprit-parodic ºi
dominant-grotesc, eludând can-
doarea ºi gingãºia din farmecul
iubirii celor doi, poate chiar
persiflând-o, numai de dragul exa-
cerbãrii limbajului buf cu prizã la
public însemna un alt risc. Riscul
ploconirii la efecte facile pentru a
surprinde, pentru a anima scena
ºi a ieºi din plictiseala unor replici
prea lungi. Apan a ales echilibristi-
ca între ironia romanticã ºi gagul
salvator, ciupind ºi din unele ºi din
altele cu mãsurã. O lecturã în
registru comic a unei idile, dupã
cum ºi-a dorit-o Büchner însuºi.
Astfel cã spectacolul are o
structurã predominant barocã, în
subtil consens expozitiv cu nucleul
textual.

Atmosfera de basm nu e
eludatã, dar nici amplificatã artifi-
cial prin decor. Regizorul a optat
pentru o geometrie severã. Un
ciudat aranjament scenografic
alacãtuit dintr-un lung ºir de rafturi,
oblic aºezat, împarte spaþiul de
reprezentare în forme inegale,
subliniind adâncimea ºi func-
þionalitatea planurilor puse în
evidenþã. Este rezultatul conlucrã-
rii fructuoase, aº zice, dintre regizor
ºi Eliza Labancz, care este ºi
creatoarea unor fanteziste ºi
extrem de expresive costume. Un
uriaº cadran scânteind auriu, adus
în fundal din lumea seraficã a
basmului, este mînjit pe diagonalã
(semn al contactului cu o viciatã
realitate). Cu arãtãtoare bez-

metice, acest ceas marcheazã un
timp exterior al derutei, al haosului
social din þinut ºi un timp interior al
rãtãcirilor ºi al cãutãrilor virtuale.
Regatul Popo al Regelui Peter este
bântuit de crime ºi tiranie. Un
adevãrat arsenal horror, format din
cranii, capete sângerânde
populeazã scena, ies din rafturile
aºezate ca sinistru osuar. Este
spaþiul ostil, de groazã, în care se
înfiripã dragostea purã dintre
Leonce ºi Lena. Când dragostea
prinþului este împãrtãºitã, acele
ceasului indicã o acceleraþie, apoi
un timp al revenirii la normalitate.
Nimeni nu e perfect normal pânã
nu se îndrãgosteºte cu adevãrat,
pare sã spunã înþeleptul simbol al
lui Cronos din fundalul scenei, care
dominã peste lumea de patimi a
personajelor piesei.

Georg Büchner ºi-a pigmentat
replicile cu numeroase adevãruri
muºcãtoare despre lume ºi viaþã
puse sugestiv în evidenþã de jocul
actorilor. De multe ori comunicarea
cu spectatorii e directã ºi jovialã.
Cânticelelor existente în text, de
tipul E o muscã pe perete, li s-au
adãugat altele, la fel de amuzante.
Formula  joc versus plictisealã
(joaca de-a Alexandru cel Mare,
etc.) practicatã de Leonce ºi
Valerio (partenerul sãu de
nãzdrãvãnii) este extinsã la
dimensiunea ansamblului, astfel
cã avem o cavalcadã de gium-
buºlucuri, sãrituri ºi rostogoliri la
propriu pe scândura unui podium
sau prin nisipul împrãºtiat în jurul
lui, formulã numai bunã sã dea
mãsura libertãþii formelor
expresive ºi a ornamentaþiei
limbajului scenic. Cosmin Brehuþa
aduce în Leonce delicateþea ºi
zburdãlnicia adolescentului
frumos, curat sufleteºte, icono-
clast (atât cât sã nu accepte lumea
mânjitã a adulþilor) dotat cu o

„Ghemul magic“ al fanteziei
depanat în Leonce si Lena

)) )))
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mobilitate interpretativã remarcabilã
care subliniazã frãmântarea
interioarã a personajului, neliniºtea,
cãutarea, visarea. Cristian Naum
(proaspãta ºi reuºita achiziþie a
teatrului) intrã viguros în scenã,
creând un Valentino plin de forþã,
voluntar ºi autoritar.

Dintr-un virtual „Ubu Roi” în
miniaturã, avant la lettre, Marian
Negrescu reuºeºte sã creeze un
profil grotesc, extrem de pregnant
în rolul tatãlui lui Leonce. Demersul
sãu reuºeºte sã spargã tiparele
feeriei romantice, atrãgând atenþia
în mod deosebit asupra unui Rege
Peter construit cu multã dibãcie ºi
savoare expresivã. Un rol
memorabil, aº zice. Voluptatea de
a fi în pielea acestui personaj este
evidentã. Rolul îl prinde de minune
ºi nuanþãrile aduse dinspre
grotescul extrem spre parodierea

transparentã a moravurilor tiranului
arhetipal sunt de un comic
irezistibil, vecin cu delirul. Dupã
prima apariþie, aºtepþi cu nerãbdare
a doua lui ivire dinspre final. ªi când
apare e leºin. La propiu. Trece pe
plan secund ºiretlicul cãsãtoriei
prinþului Leonce cu preafrumoasa
lui prinþesã. O loviturã sub centurã
oricãrui tip de conducãtor politic din
prezentul nostru rãvãºit. Decupez
doar o mostrã: Regele cere sã i
se facã nod la batistã „ca sã-ºi
aducã aminte” de poporul sãu.
Alfred Jarry ar fi putut fi invidios pe
o asemenea replicã. Sau pe o alta:

„Întregul sistem e distrus pentru cã
tabachera e în buzunarul din
dreapta”, nu în cel din stânga unde
trebuia sã se afle.

Mãdãlina Ciobãnuc în Lena e
finuþã ºi fragilã, visãtoare ºi plinã
de speranþe atât cât trebuie pentru
a menþine echilibrul poveºtii
apãsând pe talgerul opus
grotescului. Totuºi, piesa a fost ºi
rãmâne o „comedie romanticã”.
Însoþitoarea  prinþesei prin acest
hãþiº al vieþii este Guvernanta
interpretatã de Simona Urs. Actriþa
evolueazã între duioºie ºi empatie
faþã de Lena, dând frâu liber
uneori, dupã cerinþa regizorului,
conotaþiilor sexuale. Aceastã
laturã este uºor redundantã prin
perechile de palme rãmase ca
niºte mãnuºi cusute pe rochia ei.
Douã palme „nerãbdãtoare” sã
mângâie, la fel aplicate, se

regãsesc în dreptul sânilor pe
rochia vaporoasã a Lenei.
Conchidem: subiect romanþios citit
comic, aproape burlesc. Ajungem
din nou la Eliza Labancz,
creatoarea inspiratelor costume.
Ea a servit ideea regizoralã în
componenta enunþatã mai sus,
acoperind polaritatea limbajului
utilizat pânã la limita alunecãrii în
vulgaritate.

Dar cea mai izbutitã inovaþie a
spectacolului este tridimen-
sionarea personajului Rosetta.
Cele trei interprete (Mariana
Ghiþulescu, Irina Leanca, Rodica

Adriana Negrescu) sunt investite
cu puterea miraculoasã a
ursitoarelor care þes cu dibãcie ºi
perseverenþã destinele celor doi
tineri. Cu dansul lor insinuant,
amãgitor, aceste Parce viclene ºi
languroase rostogolesc ghemul
magic din regatul Popo pânã în
regatul Pipi, întinzând firul vrãjit al
dragostei care va uni cele douã
destine. Vizual, spectacolul câºtigã
în fixarea unor imagini elocvente
pentru depãnarea poveºtii atunci
când evolueazã aceste Parce cu
firele lor de care se agaþã pânã la
urmã cei doi. Acest ghem mi se
pare atât de important în angajarea
sugestivitãþii încât am impresia cã
trage dupã el firul întreg al poveºtii.

Pe acelaºi principiu al
balansului între rizibil ºi oribil sunt
concepuþi cei doi slujitori ai curþii
regale: Maestrul de ceremonii (Ion
Alexandrescu) ºi Preºedintele
Consiliului Curþii (Pompiliu Ciochia).
Ei coloreazã diferit fauna umanã
adunatã slugarnic în jurul regelui
la care se adaugã cei doi poliþiºti
(Constantin Eremia, Ionuþ Stoica)
ºi cei doi valeþi (Dan Calota, Dan
Dobroiu). O faunã ce nu diferã prea
mult de indivizii ce populeazã
viziunile felliniene asupra unei
societãþi  decrepite. În contrast cu
aceasta – puritatea iubirii. Sunt cele
douã dimensiuni excelent su-
bliniate în spectacolul lui Horaþiu
Ioan Apan cu Leonce ºi Lena de
la Târgu Jiu.

Libera fantazare pe un text
clasic, încãrcãtura de forme ºi
semne scenice utilizate, dorinþa de
a împrospãta prin simplitate ludicã
m-au trimis cu gândul, încã din
timpul spectacolului, la Frumoasa
din pãdurea adormitã a belgianului
Marc Bogaerts de acum câþiva ani
care s-a montat pe scena
Naþionalului clujean. Aceeaºi
coerenþã a ideilor, aceeaºi
vitalitate, aceeaºi putere de a
construi ºi de a stãpâni spaþialitatea
basmului romantic. A învãþat ceva
Apan de la coregraful belgian?
Poate. ªi asta spre binele lui ºi al
nostru, al spectatorilor.

ª
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Motto
„Când cobori, þi se pare cã
nimic nu mai meritã spus...
Ceea ce te reduce la tãcere,
cred, e privirea pe care ai
aruncat-o perfecþiunii...”
Salman Rushdie 1

Eram în „Plaza de Armas”, în
Cuzco, fosta capitalã incaºã, la
3400 m altitudine, pãºesc agale,
cãci aerul e sãrac în oxigen ºi
lipsa acestuia îmi produce
furnicãturi în degete. Privesc
catedralele, cu altarele lor bãtute
în aur de jos pânã sus, aurul
provenit din topirea bijuteriilor
ultimului Inca (rege), constrâns
sã umple o încãpere în schimbul
unei libertãþi de care, bineînþe-
les, n-a avut parte niciodatã.
Principalele clãdiri somptuoase
din centru, tipic coloniale, se
disting prin ceva deosebit: pânã
la un punct, fundaþiile ºi soclul
sunt din pietre ºlefuite, îmbinate
fãrã mortar. Au fost moºtenite de
la vechii locuitori, deasupra
cãrora au reconstruit, ulterior,
conchistadorii.

Ghidul meu peruan, de origine
vizibil europeanã, e un tânãr înalt,
suplu, elegant, cu tenul alb ºi cu
bujori în obraz, cu pãrul negru
bogat ºi, în ciuda vârstei – cam
40 de ani – pe care n-o arãta, cu
o privire infantilã. Ne-am apropiat
repede, cu toate cã la început

comportamentul lui m-a indispus.
Voi relata acest neajuns în cele
ce urmeazã, ca sã-mi eliberez
gândurile de o umbrã. Luând
masa la restaurant, am vrut sã
gust mai multe din specialitãþile
locului: cobaiul la grãtar, care se
reduce la o îmbucãturã de vreo
50 de grame (delicatesa lor
supremã, pentru care îl hrãnesc
pe bietul Guinea-pig timp de un
an ºi jumãtate), carnea de lama,
peºtele crud marinat (Ceviche),
adus de la veºnic înceþoºatul
ocean, cartofi, cultivaþi în vãile
înalte, în sute de varietãþi
(inclusiv rãdãcina de yuca, tot un
fel de cartof, pânã la urmã),

porumb, de pe terasele cãþãrate
spre piscuri, câteva zeci de
soiuri, care mai de care mai
„umflate” (soiul ce-l consumãm
noi, în Europa, e la ei exclusiv
furajer!). M-am avântat astfel, cu
multã chibzuinþã dar ºi
nepricepere, sub privirea lui
indiferentã, pentru ca apoi sã mã
vãd inundat de opt platouri
gigantice, comandate de el, fãrã
sã mã avertizeze în prealabil,
care se adãugau la comanda
mea, sporind considerabil costul
mesei, pe care, evident, îl
suportam eu. Am fost încã o datã
nevoit sã mã îndop, dar, mã rog
... nu acesta era cel mai mare
necaz de pe lume...

În „Plaza de Armas” din
Cuzco, unde ajunsesem dupã
amiazã, avea loc o serbare
importantã. Îi cerusem ghidului
sã mergem în piaþa cea mare
încã de dimineaþã, dar s-a opus
sub pretextul cã era ocupatã cu
o ceremonie. Însã tocmai
ceremonia respectivã îi sporea
interesul! N-am priceput ce a
însemnat de fapt ºi nici el nu s-a
strãduit sã mã lãmureascã. Se
pare cã era o paradã (pseudo)
catolicã. Cam o mie de pelerini,
în costume intens colorate (la
locuitorii Anzilor, quechuas, totul
e multicolor, dar aceºtia erau
diferiþi, desenele de pe straiele lor
erau departe de delicateþea ºi
nobleþea ce caracterizeazã
veºmintele oamenilor de la munte)
defilau de ore în ºir într-un fel
aparte, pãºind, în sunetul

Cuzco, Plaza de Armas

Horea Porumb

Zidãrie incaºã

La Cuzco
înainte si dupa

)) )))
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fanfarei, ba la stânga, ba la
dreapta, înainte ºi înapoi. Am
încercat sã înþeleg sensul acestui
ritual: în spiritul credinþei incaºe,
nu a celei impuse, paºii la stânga
ºi la dreapta ar putea semnifica
lumea terestrã, „a pumei”, pasul
îndãrãt, lumea „de dedesubt”, „a
ºarpelui”, iar pasul arcuit, pe
verticalã, în faþã, lumea de sus,
„a condorului”, mai ales cã
miºcarea era ulterior asociatã cu
un sunet ciudat, un fel de cârâit
ca la sperietoarele de pãsãri.
Nimeni, însã, nu mi-a confirmat
interpretarea. Privindu-i fascinat,
m-am întrebat de unde au atâta
energie, cum rezistã la acel efort
neîntrerupt de dimineaþã? Am
gãsit un rãspuns plauzibil dupã
ce am aflat cã frunzele de Coca
sunt omniprezente în viaþa
locuitorilor acelor meleaguri, cã
au acces neîngrãdit la ele ºi cã
nu le abandoneazã nici ziua, nici
noaptea. Se ºtia ºi „la noi”, pe
vremuri, cã fãrã fum de cânepã
nu se ajunge la sacru ºi cã, astfel
ajutat, în extazul Misterelor,
fiecare putea sã „vadã” chiar ºi
în sufletul celuilalt! Neistovita
miºcarea a pelerinilor era
susþinutã ºi de Pisco sour, un
alcool bãtut cu spumã de ou, sau
de berea localã, produsã prin
fermentarea dubioasã a
cerealelor, Chicha, o zeamã
tulbure ce seamãnã cu braga ºi
pe care turiºtii sunt sfãtuiþi sã
n-o guste.

– E limpede cã viziunea
incaºilor asupra lumii include
eternul masculin, principiul
intelectual, tatãl, eternul feminin,
principiul plastic, mama ºi, în fine,
cuvântul creator, principiul
producãtor – îmi explica ghidul.

– Sunt echivalentele lui Nara,
Nari ºi Viradi, întâlnite la un alt
popor, depãrtat ºi el în spaþiu ºi
timp, am adãugat eu. Tot aºa cum
trãsnetul reprezintã ºi la ei
principiul bãrbãtesc, sãmânþa
zeului suprem, la fel cum îl
vedeam ºi noi pe Zeus al grecilor.

E remarcabilã o asemenea
convergenþã, am continuat în
gând. Incaºii, mânaþi de la
Titicaca de viziunea primului Inca,
au „colonizat” platourile Anzilor
pe la anul 1100, cam atunci când
pe pãmântul Italiei de azi se

construia turnul din Pisa, pe o
movilã de pãmânt adus din Þara
Sfântã. De altfel, din cauza
pãmântului reavãn s-a ºi înclinat!
În schimb, clãdirile incaºilor
rezistã chiar ºi la cutremure.
Întregul lor neam a fost cuprins
de febra construcþiilor, astfel cã,
în câteva secole, dezvoltaserã
deja o reþea de drumuri ºi
fortificaþii, care-i fãcea stãpâni pe
un imens imperiu. Pe vremea
cãderii Constantinopolului noi
ignoram complet existenþa lor, în
timp ce ei, neºtiind nimic despre
noi, tocmai dezvoltau concepþia
zeului unic, ascuns dincolo de

lumina solarã, într-o variantã
proprie, pe care o gãsim însã ºi
la Akhenaton, Orfeu, Pitagora...

A doua zi am plecat împreunã
la Pisaq, excursie „obligatorie” în
cele douã zile de aclimatizare în
vederea apropiatei ascensiuni.

Oraºul incaº, fortif icat,
strãjuia intrarea în Valea Sacrã,
numitã – dupã mine – nu din
motive sacerdotale, ci pentru cã
reprezenta zona agricolã ce
hrãnise, pe vremuri, întregul
imperiu. Incaºii (ca, de altfel, ºi
înaintaºii lor, dupã cum o
dovedesc casele pre-incaºe
încã vizibile pe coama dealului)
ºi-au impus ca zonele fertile sã
fie destinate exclusiv culturilor,
în t imp ce oraºele sã fie
construite pe versanþii stâncoºi,
feriþi de inundaþii ºi mai uºor de
apãrat, ai muntelui. Cã Pisaq
fusese un burg cu rol defensiv

o atestã ºi faptul cã în interiorul
fortif icaþi i lor mai subzistã
terasele destinate culturilor de
supravieþuire. Un izvor gâlgâia
voios, chiar acolo, aproape de
vârful colinei, alimentând o
fântânã cu mai multe jeturi, o
construcþie complicatã, din
pietre îmbinate întortocheat, ce
servise atât pentru alimentarea
populaþiei cu apã, cât ºi pentru
scopuri ritualice. Mai funcþiona
ºi acum, dupã aproape un
mileniu, la fel ca în vremurile
imperiului. Pe pieptul de deal la
baza cãruia ne aflam erau mii de
niºe, foste morminte, toate
prãdate de hoþi. Lãsate în voia
sorþii, unele mai conþineau mumii
care parcã rânjeau.

– De ce oamenii nu vãd
lumea, de ce nu vãd viaþa din
perspectiva menirii ei, a
eternitãþii? – întreb eu. De ce se
tem de moarte? Pentru cã n-o
gândim în sens filosofic ºi, în
consecinþã, religios. Vrând s-o
ignorãm, ne ignorãm pe noi
înºine! Cum? Afundându-ne în
materialitate. Lumea evadãrii
noastre e lumea concretului. Ne
legãm chiar ºi de morminte, le
menþinem înflorite, ca pentru a
conserva status quo-ul, ca sã ne
amãgim cã stãpânim timpul, cã-l
þinem în loc. Toate acþiunile
noastre au rolul de a ne da
impresia cã existãm. Mâna (ºi
pana) sunt uneltele prin care ne
convingem cã trãim.

În satul din vale se mai
pãstreazã arborele de care îºi
legase calul Francisco Pizarro,
învingãtorul incaºilor. În piaþã se
vindeau bijuterii de argint cu
simboluri precolumbiene ºi
poncho-uri din lânã mãtãsoasã de
alpaca. Lama din Anzi are capul
chilug, picioare suple ºi lâna
asprã, ca ºi cea a oii þurcane,
ce-i atârnã în fire lungi, pânã sub
burtã. În schimb, alpaca are pe
frunte un breton din cârlionþi fini,
iar membrele îi sunt învelite ºi
ele, ca la pudeli.

Ne-am reîntors în lungul
Urubambei, râul ce curge dinspre
fosta capitalã, Cuzco, spre
Machu Picchu ºi apoi cãtre
jungla amazonianã. Ici ºi colo, la
margini de drum, erau înfipte
prãjini purtând în vârf câte un

Frunze de cola
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“nod“ din pungi de plastic roºii ºi
albastre, sau câte un smoc de
frunze de palmier, sau un coºuleþ
de nuiele. În acest fel se
semnaliza cã în sat se vindea
chicha, respectiv frunze de coca,
aduse „din vale“, sau, în fine,
pâine de casã.

Ne-am despãrþit. A urmat
ascensiunea, pornind de la
„kilometrul 82“, situat la vreo
2400 m altitudine. În prima zi am
urcat doar pânã la cota de 3000
m. Cine simte cã nu rezistã, de
acolo se poate întoarce, lucru
imposibil ulterior. A doua zi, am
atacat vârful cel mai înalt, 4200

m, dupã care am coborât pe o
ploaie torenþialã, devenitã
zãpadã, pentru a campa la 3600
m. În a treia zi, încã douã piscuri
similare, urmate de coborârea
susþinutã a unui kilometru de
„trepte incaºe“, ce pãreau inter-
minabile. În fine, deºteptarea la
3 dimineaþa, ca sã ajungem la
Intipunku, de unde se vede în
vale Machu Picchu, pentru a
prinde rãsãritul în strunga prin
care pãtrunde prima razã ce
lumineazã, doar o clipã, Templul
Soarelui.

Trei piscuri de 4000 metri, în
patru zile de mers cu piciorul, ca
sã ajung, aproape într-un fel de
transã, „pe sus“, precum pelerinii
de odinioarã, la Machu Picchu,
sanctuarul incaºilor. Nu-mi venea
sã cred cã mã aflam acolo.
Renunþasem intenþionat la

frunzele de coca, pentru a nu
pune pe seama lor beþia spiritualã
resimþitã pe întreg parcursul. Îmi
repetam întrebarea: Cãutat prin
instinct ºi simþuri, Dumnezeu e
multiplu – vezi politeismul; prin
suflet, e dublu, spirit ºi materie -
vezi dualismul lui Zoroastru; prin
intelectul pur, e ternar, adicã
spirit, suflet, trup – vezi Brahma,
Vishnu, Shiva; prin voinþã, e unic
– vezi Moise. E posibil oare ca
incaºii sã fi gândit toate aceste
posibilitãþi? Multitudinea sanc-
tuarelor vizitate (în mãsura în
care, în lipsa oricãrei mãrturii
scrise, ne putem hazarda sã

afirmãm cã le-am înþeles rostul)
mã îndeamnã sã admit cã da!

Am încheiat ciclul tot la
Cuzco, revenind, de data
aceasta, cu trenul. Cei care au
parcurs drumul „pe sus“ se
distingeau de cei care nu
plecaserã încã, sau de simplii
„turiºti“, printr-un fel de calm ºi
un fel de-a privi drept în faþã.
M-am întâlnit întâmplãtor cu
ghidul:

– Panorama munþilor, vãzuþi
prin acoperiºul de sticlã al
vagonului e formidabilã, nu-i
aºa? (Asta e ceea ce reþin ºi
povestesc, de obicei, „turiºtii“.)

– Nu mi s-a pãrut, i-am
rãspuns apatic, convins cã el nu
fãcuse niciodatã drumul pe jos.

Îmi întorc încã o datã, în gând,
privirea spre Machu Picchu, la
sanctuarul cândva efervescent,

azi devenit doar un simbol:
sectorul agricol, cu cele 40 de
terase spre deal si 80 spre vale;
sectorul urban, cu magaziile ºi
locuinþele lucrãtorilor, al func-
þionarilor si al preoþilor, parcã
rãsãrind din coama muntelui;
pieþele publice, sistemul de
bazine ºi ciºmele, ºi, mai presus
de toate – cãci sunt cele mai
impresionante prin priveliºtile ce
le oferã – altarele închinate
munþilor din jur; casa Marelui
pontif, lipitã de Templul Soarelui;
celelalte temple, pecetluind
uniunea dintre uman ºi divin,
dintre contingent ºi magie, dintre
om ºi naturã, legate între ele prin
culoare ºi trepte; observatorul
astronomic, cu faima de «centru
de energie», situat pe colina cea
mai de sus.

Revãd mulþimea de ziduri,
acum fãrã acoperiºuri, aleile
pietruite ºi terasele înverzite ºi
înþesate de vizitatori, unde pânã
nu demult forfoteau doar prelaþii
ºi pelerinii quechuas, animaþi de
porniri mistice ºi pãtrunºi de
înþelepciune naturalã. Mã simt
mulþumit, pãrtaº parcã la o tainã
ce mã subjugã, pe care mi-e
greu s-o profanez prin actul
povestirii. A fost ca pelerinajul la
un sfânt – revenind, am senzaþia
cã nimic nu mai meritã spus. Duc
cu mine amintirea oamenilor „vii“
cunoscuþi în cele câteva zile,
împletitã cu tot ce pune decalajul
civilizaþiilor peste forþa lucrurilor
din trecut, persistente, învã-
luitoare, tulburãtoare chiar ºi
acum.

Paris, 28 octombrie 2008

1„Când cobori, þi se pare cã nimic
nu mai meritãspus. Absolut nimic. Simþi
cum nimicul te învãluie ca un sunet.
Ne-fiinþarea... Ceea ce te reduce la
tãcere, cred, e privirea pe care ai
aruncat-o perfecþiunii: de ce sã
vorbeºti dacã nu poþi avea  gânduri
perfecte, propoziþii perfecte? Ar fi ca o
trãdare a ceea ce tocmai ai trãit.“

 Salman Rushdie, Versetele
Satanice, Polirom, 2007, trad. Dana
Crãciun.

Templul soarelui din Machu Picchu

ª
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Datoritã condiþionãri lor
sale geopolit ice, naþiunea
lusitanã a rãmas viratã mai
curând spre Oceanul planetar
decât spre Europa. Por-
tugheza este o limbã afirmatã
de-a lungul istoriei în teritorii
din toate continentele lumii,
iar acest stat poate f i
considerat un precursor al
actualei globalizãri, pe care a
anticipat-o cu o jumãtate de
mileniu. În consecinþã, stra-
tegia ICR Lisabona are în
vedere ºi  posibile raportãri la
reprezentanþi ai culturi i  ºi
publicului din þãrile lusofone.
De altfel, însãºi Portugalia
ºi-a asumat ca prioritate a
perioadei cât a deþinut pre-
ºedinþia Uniunii Europene, în
2007, deschiderea UE cãtre
„marea putere emergentã”
Brazil ia ºi înspre statele
africane. Din fericire, ra-
porturi le noastre cu CPLP
(Comunitatea Statelor de
Limbã Portughezã) se dez-
voltã în mod pozit iv. ICRL
întreþine relaþii de cooperare
îndeosebi cu Misiunea Bra-
zil iei pe lângã CPLP ºi cu
liderul acesteia, excelenþa sa
dl. ambasador Lauro Barbosa
da Silva Moreira, distins om
de culturã, diplomat, poet,
actor. Domnia sa participã
frecvent la acþiunile noastre,
în urma cãrora a tras con-
cluzia (cu care nu putem fi
decât în perfectã consonanþã)
cã se impune ca România sã
devinã cunoscutã ºi în spaþiul
lusofoniei, la fel cum s’a afir-
mat deja în cel al francofoniei.

Nu puteam rata oferta
primitã din partea Misiunii

Braziliene pe lângã CPLP, de
a organiza în comun o seratã
culturalã având ca tematicã
posibilele relaþionãri dintre
cultura românã ºi fertila
tradiþie a luso-brazilianismului.
Aceastã primã colaborare
oficialã dintre cele douã
entitãþi culturale a avut loc la
sediul Missão do Brasil junto

à CPLP (situatã pe principa-
lul bulevard al Lisabonei,
Avenida da Liberdade). Un
public alcãtuit din persoane de
vazã ale mediilor cosmopolite
din capitala lusitanã a umplut
pânã la refuz sala polivalentã
Machado de Assis. Serata a
avut ca motto sintagma
enunþatã de filosoful ºi ex-

ambasadorul Braziliei în Ro-
mânia, Jerônimo Moscardo: A
Romênia é o Brasil da Europa
(România e Brazilia Europei).
Ambasadorul Moreira – care
are deja la activ un reuºit
recital de poezie din þãrile
lusofone susþinut la Muzeul
Literaturii Române din Bu-
cureºti, la finele anilor 1990 –

a deschis serata printr’un
elogiu adus României ºi „acti-
vitãþii neobosite desfãºurate
de cãtre ICR Lisabona pentru
propagarea valorilor culturii
române în spaþiul lusofon.”
Spre agreabila surprizã a
celor prezenþi, dl. Moreira a
evocat istoria raporturilor di-
plomatice dintre Brazilia ºi

JAZZ CONTEXT

Diplomatie culturala
româno-braziliana prin
poesie si cânt

)) )))

)) ))),

,

Virgil Mihaiu

Afiºul primei colaborãri oficiale între ICR Lisabona ºi Misiunea culturalã a
Braziliei în Portugalia
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România: În 1880 sosea în
Brazilia primul mesager
diplomatic român, colonelul
Voinescu. În calitate de trimis
extraordinar în misiune spe-
cialã pe lângã împãratul Pedro
II, diplomatul a exprimat
„sentimentele inalterabile de
simpatie de care sunt animaþi
suveranul, guvernul ºi na-
þiunea românã faþã de Imperiul
Braziliei.” În rãspunsul sãu,
împãratul Pedro II a subliniat
cã „dezvoltarea Statului
Român e necesarã echi-
librului european ºi oferã o
garanþie de progres ºi pros-
peritate pentru Orient.”
România a stabilit relaþii
diplomatice cu Brazilia, la
nivel de legaþie, la 7 ianuarie
1928, fiind întâia reprezenta-
re diplomaticã românã în
America Latinã; Brazilia îºi
deschisese primul consulat la

Bucureºti în 1914. Lauro
Moreira ºi-a exprimat con-
vingerea cã bunele raporturi
dintre Misiunea pe care o
conduce ºi ICRL reflectã
interesul celor douã state neo-
latine în promovarea luso-
foniei.

La rândul meu, am pre-
zentat un eseu (tradus în
portughezã de Anca Doina
Milu-Vaidesegan) referitor la
mitul brazilian vãzut dintr’o
perspectivã proprie – cu

referiri speciale la contribuþiile
braziliene în domeniul muzicii,
poesiei, arhitecturii ºi fot-
balului ºi la ecourile lor în
România. A urmat un moment
dedicat lui Murilo Mendes
(1901-1975). În mod justificat,
întrucât acest poet brazilian,
din a cãrui operã marele
nostru luso-brazilianist Marian
Papahagi a tradus ºi publicat
un volum în limba românã
(Metamorfoze, ed. Univers,
Bucureºti, 1982), reprezintã ºi
o binevenitã conexiune cu
civilizaþia portughezã: Murilo
s’a cãsãtorit în 1947 cu
poetesa Maria da Saudade
Cortesão, fiica istoricului
portughez Jaime Cortesão;
amãnunt deloc neglijabil,
poetul nãscut în Minas Gerais
îºi doarme somnul etern în
Cemitério dos Prazeres din
Lisabona. Lauro Moreira –

care, asemenea lui Papahagi,
l-a cunoscut pe Mendes pe
când acesta preda literatura
brazilianã la Roma – a
efectuat o succintã incursiune
prin opera poetului. Au urmat
câteva apreciate mostre
poetice, rostite atât de am-
basadorul brazilian, cât ºi de
subsemnatul (acestea din
urmã în versiuni bilingve,
româno-portugheze).

Partea a doua a seratei a
fost dedicatã muzicii. În

sintonie cu aniversarea a 50
de ani de la apariþia stilului
bossa nova, am efectuat o
succintã analizã a influenþe-
lor exercitate de cãtre acest
curent muzical asupra
creatorilor români. Graþie
documentelor din arhiva TVR
recuperate ºi sistematizate de
realizatorul Doru Ionescu, au
putut fi vizionate inestimabile
mostre filmice avându-l ca
protagonist pe Richard
Oschanitzky. Acest muzician
de geniu a adus pe culmi
jazzul de expresie româ-
neascã, în anii 1960-70.
Publicul prezent a primit cu
mult interes filmãrile alb-negru
ce atestã implicarea lui
Oschanitzky în adaptarea
spiritului bossa nova la
specifiul nostru muzical-
cultural. Printre documentele
filmice se aflau secvenþe de
la primul festival de jazz
românesc, þinut la Ploieºti în
1969; o versiune a capo-
doperei lui Oschanitzky,
Cearta, reconstituitã cu
acribie, dupã trei decenii, de
cãtre jazzologul ieºean Alex
Vasiliu; o filmare de la finele
anilor 1960, în care orchestra
condusã de Oschanitzky (cu
acesta la pian) interpreta o
parafrazã a cunoscutei teme
Berimbau de Baden Powell ºi
Vinicius de Moraes. Nu au
lipsit referinþele la Ileana
Popovici ºi Aura Urziceanu,
colaboratoare de predilecþie
ale muzicianului. De altfel,
cititorii revistei Steaua cunosc
în profunzime subiectul,
cãruia i-am dedicat un studiu
spec ia l ,  apãrut  sub t i t lu l
Cum se cânta „bossa nova”
în România, la rubrica Jazz
Context (nr.1/2009).

Ca ilustrãri ale interfe-
renþelor muzicale româno-
braziliene mai recente au fost
prezentate piese interpretate
în limba portughezã de cãtre
tânãra ºi talentata vocalistã
Irina Sârbu (în colaborare cu
formaþiile conduse de Marius
Mihalache ºi Puiu Pascu, pre-
cum ºi cu renumitul coreograf-
improvizator Gigi Cãciuleanu,
director artistic al Baletului

Ambasadorul brazilian Lauro Moreira (stanga) si Virgil Mihaiu, redactor-
asociat al revistei STEAUA si director al ICR Lisabona
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Naþional din Chile – funam-
bulescã secvenþã dintr’o
emisiune Garantat 100% a lui
Cãtãlin ªtefãnescu). La fel
ca ºi precedentele momente

ale seratei, ºi acesta a suscitat
vii aplauze. De altfel, re-
pertoriul brazilianofil al Irinei e
în continuã creºtere ºi ea
începe sã-ºi facã un nume

printre puþinele cântãreþele
europene capabile sã
interpreteze, cu empatie ºi
într’o admirabilã limbã
portughezã, repertoriul de tip
MPB (Música Popular
Barasileira).  Secvenþa de
încheiere a fost extrasã dintr’o
emisiune Jazzorelief, realizatã
(pe când þineam rubrica
Jazzorelief la TVR Cluj) pe
baza unui montaj între
frumuseþile naturale braziliene
ºi dansul conceput de studenþi
ai Secþiei de Coreografie a
Academiei de Muzicã din Cluj;
fundalul muzical al secvenþei
aparþinea renumitul cântãreþ ºi
compozitor brazilian Edu
Lobo. Ar fi de dorit ca
asemenea colaborãri de
diplomaþie culturalã între cele
douã þãri înrudite prin limbã,
temperament ºi spirit, sã
devinã cât mai frecvente.

Irina Sârbu, acompaniata de Puiu Pascu/pian si Tudor Parghel/
contrabas


