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 Întâlniri
culturale
la Roma

Adrian Popescu

Într-o Romã friguroasã ºi
ploioasã, agitatã de contestaþiile
studenþeºti împotriva Legii Gelmini,
am participat la câteva întâlniri
culturale, organizate de ICR ºi de
Accademia di Romania in Roma,
director istoricul clujean Mihai
Bãrbulescu. A fost în primul rând
dezbaterea foarte animatã pe un
subiect de actualitate, în pofida
anilor, anume „Jurnalul portughez”
al lui Mircea Eliade, recent tradus
în limba italianã de profesorul
Roberto Scagno, un excelent
cunoscãtor al culturii române,
apreciat istoric ºi critic literar, de la
Universitatea degli Studi din
Padova. Au discutat aprins, despre
opþiunile politice ale istoricului
religiilor, despe personalitatea sa
creatoare, despre drama existenþei
lui de exilat solitar, profesorii  Enrico
Montanari, de la Universitatea La
Sapienza, acesta cu echilibrul
înþeleptului doct, echilibrat,
apreciind „planta creaþiei savantului
român, nu florile otrãvitoare pe care le vãd unii,
crescând din opera lui”, profesorul Giovanni
Casadio, de la Universitatea degli Studi din
Salerno, comentator extrem de documentat,
scrupulos, sarcastic, în polemicã foarte acerbã cu
istoricul Lauro Grasso, de la Universitatea degli
Studi din Milano, ultimul acuzându-l pe Eliade de
hipertrofia eului ºi de poziþii ideologice de extrema
dreaptã. Mai detaºat, istoricul  Giuliano Caroli a
schiþat cadrul politic specific interbelicului
românesc, apoi tragedia rãzboiului mondial,
atmosfera acelei epoci de tensiuni, idealuri, cãderi
ºi iluzii.

Unele erori filologice, de pildã lipsa unor pagini
din „Jurnalul portughez”,  omise de ediþia
româneascã, dar prezente, în schimb, în ediþia
italianã a profesorului padovan amintit, lector la Iaºi,
prin 70, nu au scãpat comentatorilor italieni. S-a
conturat, astfel, în eleganta salã a Bibliotecii de la
Accademia românã,  din aceste intervenþii, un om
chinuit de  moartea Ninei Mareº, un ins împãrþit
dureros între experienþe ale abisului, inclusiv cele
erotice, proiecte culturale de anvergurã, iluminãri,
gnozã ºi credinþa creºtinã. De altfel, aceasta salã
de lecturã, cu volume rare, sau intrate recent, toate
valoroase, reordonate, resistematizate, laborios,
de un filolog autentic, d-na Lucia Papahagi, soþia
regretatului director al instituþiei româneºti din Valle
Giulia, între 1997-99, a cunoscut prestigiul multor
conferenþiari români sau strãini. Marian Papahagi,
apreciat de intelectualitatea italianã, italienist
eminent, al cãrui nume-l poartã biblioteca amintitã,
a ºtiut, în scurtul, dar rodnicul sãu mandat cultural
de aici, sã-i redea  Accademiei  faima interbelicã.

Nu pot neglija nici colocviul internaþional „Italia
ºi frontiera orientalã a Europei, 1204-1669"

organizat, tot aici, în sala
Bibliotecii, de la Accademia di
Romania in Roma ºi Institutul de
Istorie Austriac de la Roma,
colocviu la care au avut referate
acad. Ioan Aurel Pop, moderator,
la una dintre sesiuni, directorul
Centrului de Studii Transilvane,
profesorul  Richard Bösel,
directorul Institutului austriac
menþionat, mai tinerii istorici
Cristian Luca, Tudor Sãlãgean,
Dan Ioan Mureºan. Iulian
Damian, referent, de asemenea,
a  organizat  colocviul din partea
gazdelor.

La Facultatea de Litere ºi
Filozofie a Universitãþii romane
„La Sapienza” suntem întâm-
pinaþi cordial de profesoara Luisa
Valmarin, de profesorul Roberto
Antonelli, cândva coleg cu Marian
Papahagi, de lectorul român
Nicoleta Neºu. Conferinþa mea,
„Revista Scriitorilor Români,
1962-1990, o revistã a exilului

românesc la Roma”, are sprijinul organizatoric al
ICR Bucureºti ºi al Accademiei di Romania in
Roma, ºi se desfãºoarã aici, în ambianþa
universitarã, unde simt de la început interesul real
al ascultãtorilor, studenþi la limbi romanice.
Modereazã calm ºi sigur profesoara Luisa
Valmarin. Lui Mihai Bãrbulescu nu-i scapã
interferenþele de vocaþie ºi destin dintre Accademie
ºi Colegiul greco-catolicilor fondat pe Gianicolo,
„Pio Romeno”, unde a luat naºtere Societatea
Academicã Romînã. Ea editeazã revista unde
publica Mircea Eliade (pagini de jurnal, opuse, ca
stare de spirit celor din „Diario portoghese”, evocat
mai sus, mult mai senine) sau Vintilã Horia, ori Virgil
Ierunca, redactori. Dupã conferinþã, prin
amabilitatea profesoarei Luisa Valmarin îi facem o
vizitã profesoarei Rosa del Conte, o legendã vie a
eminescologiei. „Eminescu sau despre absolut” a
iniþiat mai multe generaþii în imaginarul ºi forma
mentisul poetului. Lucia Papahagi îi oferã
venerabilei profesoare ediþia a doua din celebra
carte, retipãritã la editura „Dacia”, tradusã de
Marian Papahagi.

Tot la Accademia di Romania, s-a deschis
„Deco-2010", expoziþia artistelor filialei clujene a
UAP-ului. Lucrãri de textile ºi ceramicã, viziune
modernã ºi tehnica tradiþionalã sau recentã.
Prezente la dialogul cu publicul, Adriana Dobra,
Raveca Brânzaº, Zoiþa Crãciun, Angela Roman
Popescu, Iordanca Cioti, vernisaj norocos în ciuda
ploii de afarã, discursuri, vin, flori. Tot aici,în sala
de expoziþii, va fi sãrbãtoritã ziua de 1 Decembrie,
ziua naþionalã a României.

ª
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Faptul cã eterna reconversie a
unor probleme literare devenite
discutabile sau chiar desuete, cum
ar fi raportul ficþiune – realitate,
reclamã, prin consecvenþa aproape
sisificã cu care se impun, un arsenal
de metode critice cât mai variat, a
devenit deja un truism, care nu
poate fi însã trecut cu vederea, cu
atât mai puþin în cazul unui scriitor
precum Mario Vargas Llosa, care
pune pe tapet cu obstinaþie aceastã
chestiune. Sub egida romanului ca
„istorie privatã a naþiunilor” (moto
cu care Llosa începe Conversaþia
la catedralã), în ce mãsurã poate
influenþa structura narativã însãºi
esenþa realitãþii reconfigurate
ficþional?

 Pornind de la convingerea cã
ficþiunea „e scrisã ºi cititã pentru a
furniza oamenilor vieþi pe care nu
s-au resemnat a nu le avea” (M.
V. Llosa, Is fiction the Art of Living?,
The New York Times, 7 oct. 1984),
Llosa se angajeazã în proiecte ale
unor romane totale, dupã cum le
semnaleazã atât critica cât ºi
însuºi autorul, atingând apogeul
literar prin prisma acestei viziuni în
romanul Conversaþie la catedralã.
Viabilitatea acestuia ca roman total
pare sã fie incontestabilã, oferind
o frescã socialã care traverseazã
toate mediile, de la cel al
prostituatelor la acela al miniºtrilor
lui Odría, asamblatã prin inter-
mediul unei psihologii aplicate,
regãsibilã în cazul tuturor
personajelor, toate acestea sub
tutela elementului anodin. Însã
dincolo de ambiþia de a cuprinde
realitatea în liniile ei cele mai
generale, trasate la nivel particular
(reflectând dihotomia obiectiv/
subiectiv) – admiþând astfel cã
realitatea este tipologizabilã, deci
integrabilã în totalitatea ei – scopul
cu cât mai insidios, cu atât mai
nerealizabil al autorului este acela
de a transforma aceastã realitate
în ceva dezirabil, sau cel puþin
trãibil. Cum totalitatea umanã este
din fericire, chiar ºi la un nivel
macro, o chestiune cel puþin
complicatã, tehnicile narative
pentru a o reprezenta cu precizie
trebuie sã îi corespundã într-o
oarecare mãsurã, întrucât chiar
Llosa afirmã în The Perpetual Orgy
cã pentru a desface realitatea ºi a
o reface într-o manierã distinctã,

MVL
in limbo

 Oana Furdea

instrumentul care realizeazã
transfigurarea este stilul. Astfel se
configureazã în opera lui o
corespondenþã subtilã între autor
ca instanþã manipulatoare
evidentã a strategiilor narative ºi
prezenþa invizibilã care este
naratorul heterodiegetic, de a cãrui
omniprezenþã cititorul este
convins, fãrã a avea totuºi vreun
indiciu concret în acest sens. În
mod firesc, printr-un narator cu
aspiraþii balzaciene, secondat de
un autor cu inclinaþii faulkneriene
se clãdeºte un puzzle de proporþii,
care provocã cititorul sã îl rezolve,
fãrã a-i oferi nicio cheie, astfel încât
singura modalitate de asamblare
a universului romanesc devine
clarificarea resorturilor narative.
Caracterul fragmentar, derivat
dupã cum am precizat din
Faulkner (vizibil cu precãdere în
acest roman ºi în Casa verde, dar
ºi în Sãrbãtoarea þapului ºi altele),
se regãseºte pe toate palierele
discursive, precum ºi ca o condiþie
intrinsecã a structurii narative,
întreþinând confuzia din jurul
haosului care suplineºte
continuumul spaþio-temporal. Într-
un excelent studiu asupra evoluþiei
extra- ºi intratextuale a romanelor
lui Llosa („Conversacion en la
Catedral y La guerra del fin del
mundo” de Mario Vargas Llosa:

Novela totalizadora y novela total),
Sabine Schlickers argumenteazã
cã iluzia obiectivitãþii este
întreþinutã în Conversaþie la
catedralã tocmai prin dinamica
tipurilor de discurs, care pot alterna
în aceeaºi propoziþie de la
discursul narativizat la cel direct
liber sau indirect. Însã mergând
mai departe, am putea conchide
cã rotaþia între personajele care þin
discursul, precum ºi remodelãrile
din interiorul tipului de discurs, nu
sunt doar marca unui pluriper-
spectivism caracterizat prin
succesivitatea secvenþelor
perspectivale în funcþie de
personaj, ci implicã o raportare
concomitentã a cititorului la toate
instanþele narative care alcãtuiesc
perspectiva, conferindu-i acestuia
senzaþia permanentã cã priveºte
printr-un caleidoscop. În ceea ce
priveºte fragmentarismul ca ºi
condiþie a structurii narative,
situaþia e ceva mai complicatã.
Dacã în realitatea empiricã timpul
este perceput prin intermediul
duratei, omul raportându-se în
mod firesc la trecut, prezent ºi viitor
ca modalitãþi distincte, alternative
de percepþie, în opera lui Llosa
timpul, neavând neapãrat o
dimensiune concretã, devine
perceptibil prin intermediul unei
determinãri ca aceea pe care i-o
atribuie Alain Boutot în Inventarea
formelor (Editura Nemira,
Bucureºti, 1997). Acesta expune
determinarea ontologicã a
timpului, care nu mai este neutru,
ci prin faptul cã fiecare sistem îºi
conþine propria istorie, devine o
proprietate esenþialã a realitãþii, un
timp intim, sinonim cu creaþia.
Dupã cum romanul lui Llosa
reclamã o simultaneitate a
raportãrii cititorului la tipurile
discursive, reclamã prin structurã
ºi o plasare concomitentã a
acestuia în diferite secvenþe
temporale, stârnind, dupã cum am
mai spus, efectul de haos. Însã tot
Boutot ilustreazã faptul cã timpul
devine creaþie fiind definit prin
miºcare, printr-o neîntreruptã
transformare a stãrilor, observând
cã sistemele conduse de procese
haotice nu traverseazã a doua
oarã aceeaºi stare, astfel
generând timpul intim unde se
naºte libertatea, e posibilã
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transformarea. Iar tocmai aceastã
deschidere reprezintã principala
modalitate prin care Llosa
prelucreazã realitatea, aceastã
caracteristicã fiind cea care
conferã o orientare naraþiunii.

O abandonare a acestei
modalitãþi de transfigurare
ficþionalã pare a surveni în acele
opere ale lui Llosa care au un
substrat inerent al resemnãrii, fiind
marcate de scepticism vizavi de
convingerea prealabilã cã prin
intermediul ficþiunii pot surveni
modificãri lãuntrice ale realitãþii/
umanitãþii. Deºi poate pãrea
paradoxal, în acest sens referentul
cel mai comod se dovedeºte a fi
Mãtuºa Julia ºi condeierul. În
pofida umorului impetuos ºi a
lejeritãþii cu care sunt trasate
profilele psihologice ale
personajelor (deprindere care
poartã pecetea lui Huxley, chiar

dacã Llosa a fost influenþat de
acesta mai degrabã ca gânditor
politic, dupã cum se poate observa
în Conversaþie la catedralã unde
Huxley este amintit), romanul
remite o variantã mai prozaicã (sau
poate doar accesibilã) a acestei
direcþii, transpusã la nivel
metatextual în poeticã în Rãzboiul
sfârºitului lumii. Aceastã
perspectivã este relevatã prin
contrastul dintre varianta

ficþionalizatã a autorului, Mario/
Varguitas, ºi condeierul Pedro
Camacho, „parodia unui scriitor ºi,
totodatã, singurul care, prin timpul
consacrat profesiunii sale ºi prin
opera realizatã, merita acest nume
în Peru” (Mãtuºa Julia ºi
condeierul, Editura Humanitas,
Bucureºti, 2010, p.190). Practic,
dinstincþia dintre cei doi se rezumã
la nevoia de a transforma vs.
nevoia de a transcrie. Toate
povestirile lui Mario dispun de
aceeaºi soartã, ajungând la coºul
de gunoi, întrucât i se reproºeazã
cã prin efectele stilistice prin care
modificã reproducerea fidelã a
întâmplãrilor ce i-au fost relatate,
distruge tot hazul acestora
(admonestare formulatã de
mãtuºa Julia cu referire la
povestirea despre un actor care
interpretându-l pe Cristos se
prãbuºeºte pe scenã cu tot cu

cruce). Preeminenþa stilului
presupune o supra-conºtiinþã a
scriitorului care ºtie cã scrie,
condiþionat de nevoia de a
transmite o stare, dincolo de
mesaj, de a crea, dincolo de a
confecþiona. Aceastã opþiune este
contrabalansatã de un regim de
operare fundamentat pe gestul
reflex al transcrierii, un mecanism
de generare al unei serii de lumi
autonome ºi sinonime, în care

scriitorul îºi pierde potenþialitatea
demiurgicã devenind un mediu în
care straturile realitãþii, fãrã a se
filtra, se multiplicã la infinit, acesta
dând impresia „cã trece pe curat
un text pe care îl ºtie pe dinafarã,
cã dactilografiazã ceva ce i se
dicteazã. Cum era posibil ca, la
viteza cu care i se miºcau degetele
pe clape, sã stea nouã sau zece
ore pe zi, inventând situaþii,
întâmplãri ºi dialoguri pentru mai
multe ºi diferite povestiri? ªi totuºi
era posibil: scenariile ieºeau din
acel cap tenace ºi din acele mâini
neostenite unul dupã altul, dupã
mãsura potrivitã, ca un ºir de
cârnaþi dintr-o maºinã.” (Ibid.,
p.128). Însã, trãdând nevoia de a
reda o imagine sincronã a realitãþii,
aceste straturi se amestecã în loc
sã se suprapunã, astfel încât pe
mãsurã ce înainteazã naraþiunea,
povestirile teatrului radiofonic
produse de Camacho se
conformeazã destinului preconizat
de Mario, semãnând din ce în ce
mai tare cu rezultatul unui dicteu
automat, autorul lor alunecând într-
un limb suprarealist, destinat
relatãrilor necenzurate de raþiune
sau de stigmatul concordanþei cu
realitatea. Cum orice efect
cathartic este exclus prin chiar
configuraþia mecanismului despre
care vorbeam, chiar ºi în acest limb
soarta naraþiunii este implacabilã
(proiectând aceastã fatalitate
asupra ambiþiei lui Llosa a
romanului total), realitatea,
incapabilã de a se mai construi în
deplinã conformitate cu prototipul
empiric, se nãruie, toate
personajele sfârºind într-un
carnagiu, ca victime colaterale ale
acestei descompuneri.

Romanul total

Însã cel mai curios roman care
abordeazã aceastã problematicã
este, fãrã îndoialã, Rãzboiul
sfârºitului lumii, întrucât acesta
constituie probabil singurul roman
total al lui Llosa a cãrui semnificaþie
evocã tocmai imposibilitatea de a
concretiza o ficþiune de felul
acesta. Având aceeaºi premisã ca
ºi Conversaþie la catedralã,
respectiv aceea de a cartografia
atât realitatea obiectivã, cât ºi cea
subiectivã, în încercarea de a
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cuprinde totalitatea care se instituie
în inter-reflectarea dintre cele
douã, acest roman, în aparenþã,
propune la nivel de structurã, dar
mai ales de discurs, o abordare
ermeticã, respingând configuraþia
precedentã de tip puzzle. Spre
deosebire de naratorul intra-
heterodiegetic din Conversaþie…,
aici troneazã naratorul
extradiegetic, a cãrui privire
trufaºã, voit demiurgicã pare a nu
pierde niciodatã din vedere
imaginea de ansamblu, urmãrind
în acelaºi timp modul în care
fiecare personaj îºi îndeplineºte
funcþia. Totuºi, dupã cum explicã
Sabine Schlickers în studiul deja
citat, „se poate concluziona cã
întoarcerea la tehnicile narative
tradiþionale înºalã, întrucât acestea
nu îºi exercitã funcþia într-un mod
uzual: în pofida asemãnãrilor cu
naratorul tipic al scriiturii realiste,
naratorul din Rãzboiul… nu este
nici omniscient, nici omnipotent, iar
istoricitatea se regãseºte doar la
suprafaþa discursului, care pare a
se adapta subiectului situat în
secolul trecut. Spre deosebire de

Conversaþie…, unde dezori-
entarea la nivelul discursului
conduce la o orientare a «nara-
tarului», în Rãzboiul… orientarea
la nivelul discursului dezorien-
teazã”. Însã dacã nu autoritatea
orizontului demiurgic este cea
care îngrãdeºte l ibertatea
personajelor, ce anume le

constrânge, împiedicându-le
programatic accederea la statutul
de eroi, cantonându-le într-o
realitate pe care, în ultimã instanþã,
nu o pot transfigura? O posibilã
explicaþie ar putea fi constituitã de
discrepanþa oarecum axiologicã
dintre structurã/formã ºi conþinut,
care marcheazã romanul.
Structura de bãtãlie miticã, care
impune personajelor o configuraþie
eroicã, nu are nicio componentã
principialã, dupã cum ar fi de
aºteptat, întrucât binele ºi rãul nu
sunt doar nedelimitate precis, ele
lipsesc cu desãvârºire ca percepte
morale, personajele nemaiputând
funcþiona nici ca eroi, nici ca
antieroi, determinate mereu sã
intre în contradicþie cu propria
persoanã, caracterizate printr-o
„potrivealã absurdã, incompatibilã.
Ca ºi cum ai fi în acelaºi timp
ruºinos ºi exhibiþionist, zgârcit ºi
risipitor” (Rãzboiul sfârºitului lumii,
Editura Cartea Româneascã,
Bucureºti, 1986, p.70). Binele ºi
rãul nu mai au nicio conotaþie
metafizicã, nu depãºesc cadrul
experienþei întrucât sunt

conjuncturale, nu constituie o
opþiune conºtientã, ci un accident
subsumat haosului, motiv pentru
care nelegiuiþii de tot soiul sunt în
aceeaºi mãsurã la locul lor între
tâlharii cangaceiros sau între
yagunzi, în sertón sau în bisericã,
în ipostazã de rãzboinici sau de
predicatori. Însã din acest fapt nu
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survine eliberarea ci îngrãdirea
personajelor, deoarece, dupã cum
dovedeºte Mary E. Davis în The
Case of the Vanishing Hero, „deºi
a fost criticat pentru refuzul
eroismului transcendental ºi pentru
crearea unei realitãþi în care eroii
dispar constant, descrierea
picturalã a unei fresce de
personaje aparte e în conformitate
cu viziunea sartrianã asupra istoriei
a lui Vargas Llosa: individul poate
decide în ceea ce priveºte propria
identitate, dar iadul sunt tot ceilalþi.”
Motivaþia rãzboiului este adesea
pusã sub semnul întrebãrii în
roman, fãrã însã ca vreun
raþionament sã fie elucidat,
perspectiva religioasã, cea politicã,
cea rasialã º.a.m.d. constituind tot
atâtea justificãri viabile ºi totodatã
parþiale, cãci fiecare tabãrã poartã
un alt rãzboi, singurul adevãr
comun fiind patronajul unei
concepþii tipice the greater good,
acesta nefiind altceva decât un
pretext pentru a impune o serie de
idealuri relative, neobiectivabile.
Baronul de Cañabrava sesizeazã
cã toate personajele implicate în
conflict sunt guvernate de o formã
de idealism care transformã
propria variantã a realitãþii în
singura versiune perceptibilã,
admisã, astfel încât, fãrã a fi o
parabolã donquijoteascã, Rãzboiul
sfârºitului lumii înfãþiºeazã
ardoarea ºi futilitatea adiacente
consacrãrii unui ideal, deoarece
acesta nu permite alternative ºi nu
lasã niciun rest. Ceea ce se pierde
în acest roman este imaginea de
ansamblu care cuprinde toate
orizonturile parþiale, fiecare
imagine individualã devenind
reprezentare totalã. Când toate
aceste perspective intrã în contact,
realitatea îºi pierde concreteþea,
prilej cu care se descompune.
Totuºi, fericirea este posibilã, chiar
ºi în acest context – „dar taman
atunci, când lumea se destrãma
ºi când hidoºenia ajunsese la
culme, eu, oricât de ciudat ar
pãrea, am început sã fiu fericit”
(Rãzboiul sfârºitului lumii, p. 602)
– însã implicã „convertirea cea mai
grea, cea mai miraculoasã” (Ibid.,
p. 503), pe care o îngãduie doar
ficþiunea, respectiv acceptarea
unui adevãr strãin ºi deghizarea
acestuia în realitate proprie.
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în majoritatea cãrþilor lui Mario
Vargas Llosa continuã tradiþia
faulknerianã de construire a textelor
de tip puzzle, în care cititorul devine
un detectiv pus sã dezlege
misterele unor zone de
indeterminare cãrora autorul refuzã
sã le confere un spaþiu în
naraþiunea sa. Aceastã ambi-
guitate devine cu atât mai derutantã
ºi fascinantã în prezenþa unei teme
cum e sexualitatea care, în loc sã
traseze o traiectorie stabilã a
interpretãrilor, determinã o mai
largã libertate textului, completând
structura narativã, întregind
senzaþia de labirint delirant.

Tema sexualitãþii e folositã în
romanul Pantaleon ºi vizitatoarele
ca mecanism principal în
construirea unei parodii la adresa
armatei ca instituþie aberantã prin
rigurozitatea ºi rigiditatea sa.
Frivolitatea ºi imoralitatea mediului
specific prostituþiei sunt plasate în
cadrul sistemului organizatoric
militar, astfel încât bordelul primeºte
numele de Serviciul de Vizitatoare
pentru Garnizoane, Posturi de
Frontierã ºi Aferente, iar tot ceea ce
þine de administrarea sa se face
conform algoritmului impus de
armatã. Sexualitatea aici nu este
debarasatã de prero-gativele sale
tipice, însã chiar ºi scenele erotice
prezentate sunt presãrate cu
expresii juvenile, organele sexuale
fiind de cele mai multe ori descrise
printr-un diminutiv, servind aceluiaºi
scop. Prostituatele rãmân niºte
femei lascive, extrem de
seducãtoare, însã pe lângã acest
titlu ele îl primesc ºi pe acela de
soldat, fiind organizate exact ca o
unitate militarã aflatã într-o misiune,
cu unicul scop de a-ºi servi patria.
Ridicolul atinge punctul culminant în
momentul în care una din eroine
este ucisã „la datorie”, ea primind
apoi o îmormântare demnã de
oricare alt erou naþional.

Casa verde exploateazã acelaºi
motiv al bordelului, însã acesta nu
mai primeºte valenþe comice, ci
apare ca un spaþiu al desfãtãrilor
ºi voluptãþilor, care exercitã o
inf luenþã puternicã nu doar
asupra celor care intrã în contact
direct cu deliciile prostituþiei, ci
cuprinde întreaga sferã a
personajelor, guvernând fie printr-

Incursiuni
în

Pantyland

Ancuþa Bodnãrescu

o formã de fascinaþie, fie printr-o
formã de spaimã sau repulsie.
„Parcã otrãvea aerul, spuneau
babele de pe chei - muzica intra
pe toate pãrþile, chiar dacã am fi
închis uºile ºi ferestrele, ºi o
auzeam în timp ce mâncam, când
ne rugam ºi când dormeam” (Casa
Verde, Mario Vargas Llosa, ed.
Humanitas, Bucureºti, 2007, p.91).
Aceastã clãdire, care conferã ºi
titlul romanului, depãºeºte
dimensiunile unui bordel obiºnuit,
nu doar prin impactul pe care îl are
dar ºi prin faptul cã odatã ce este
distrusã devine o legendã. Tocmai
aceastã dematerializare a
bordelului îl transformã într-un soi
de mit, care îºi pune pecetea
asupra celor ce cred în el, nefiind o
clãdire ci mai degrabã o prezenþã
de neînlãturat. -„prezenþa asta
îndepãrtatã îþi fãgãduia tot felul de
recompense pentru trupul obosit,
stimulente nenumãrate pentru
sufletul deprimat de dogoarea
deºertului” (Ibidem, p.95). Romanul
prezintã cinci paliere narative,
dintre care doar unul are o legãturã
directã cu legenda bordelului, însã
spre deosebire de acest palier
unde cititorul nu are acces la ceea
ce se întâmplã în interiorul spaþiului,
celãlalte paliere sunt încãrcate de
aluzii sexuale sau, de cele mai
multe ori, scene de abuzuri

sexuale. Astfel, depravarea, care
în mod firesc ar fi prezentã în spaþiul
bordelului, este proiectatã în afara
sa. Numele clãdirii trimite la o altã
zonã, puternic exploatatã în roman,
ºi anume la pãdurea amazonianã,
un loc unde sãlãº-luiesc diverse
triburi de indieni pãgâni. „Culoarea
aleasã de don Anselmo imprima în
cele din urmã peisajului o notã de
prospeþime vegetalã aproape
lichidã” (Ibidem, p.94). Chiar dacã
nu este un loc al procreaþiei propriu-
zis, ci doar un loc al voluptãþilor ºi
desfãtãrilor trupeºti, casa verde
trimite la ideea de pãdure, spaþiu
al vieþii ºi al esenþelor, constituindu-
se ca un soi de zonã intermediarã
între puritatea sãlbãticiei ºi corupþia
oraºului, funcþionând sub forma
unui locaº pãgãn. Legãtura
aceasta este întãritã prin
intermediul a douã personaje,
marcante în ceea ce priveºte
legenda bordelului. Este vorba de
don Anselmo, cel care a construit
clãdirea ºi a început aceastã
tradiþie, ºi de Bonifacia, care va fi
numitã ulterior Pãdureanca, al
cãrei destin are rolul de a
direcþiona convergent toate
planurile narative, amândoi fiind la
origine indieni pãgâni. Fascinaþia
pe care o emanã legenda casei
verzi nu se bazeazã pe o simplã
formã de curiozitate sau fetiº
pentru bordeluri, ci vine din zona
unei rãmâºiþe de cult pãgân, fãrã
sã implice ºi un aspect
soteriologic.

Integrarea sexualitãþii într-o
formã de cult apare ºi în romanul
Elogiul mamei vitrege, unde
aceastã temã prevaleazã adu-când
în prim plan erotismul ºi
sexualitatea ca forme de împlinire
atât fizicã cât ºi spiritualã, forme de
împlinire totalã. Ceea ce propune
romanul este o tezã hedonistã, în cel
mai pur sens al cuvântului, un
adevãrat cult al plãcerilor, concentrat
în exclusivitate pe trup. Tensiunea
eroticã, ca ºi fascinaþia corpului, nu
se rezumã doar la scenele în care
sunt descrise actele sexuale, ci se
pãstreazã chiar ºi în momentele în
care personajele se spalã pe trup,
având de exemplu o zi dedicatã
fiecãrei pãrþi a acestuia, în aºa fel
încât nimic sã nu fie omis. „«Sînt
desãvîrºit», cugetã, privindu-se în
oglindã, adulmecându-se. Nu era în
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gîndul sãu nici o brumã de vanitate.
Aceastã grijã atît de sîrguinciosã
faþã de trupui lui nu þintea sã-l facã
mai dichisit sau mai puþin urât [...] ci
îl fãcea sã simtã ce astfel stãvilea
prin ceva crunta lucrare a timpului,
cã astfel înfrîna ori întîrzia fatidica
deteriorare impusã de mîrºava
Naturã pentru tot ce existã. Senzaþia
de a mîntui aceastã luptã îi fãcea
bine sufletului.”(Elogiul mamei
vitrege, Mario Vargas Llosa, ed.
Humanitas, Bucureºti, 2003, p.63)
Tot ceea ce are legãturã cu corpul
este debarasat de orice formã de
scabrozitate, frumuseþea sau
urâþenia fizicã devin niºte etichete
cliºeice lipsite de importanþã, corpul
fiind unica formã desãvãrºitã
posibilã. Astfel, în Elogiul mamei
vitrege se poate vorbi de un cult al
trupului în care actul sexual joacã
rolul unui ritual de celebrare al
acestuia.

În ceea ce priveºte romanul
Rãtãcirile fetei nesãbuite, cu toate
cã scenele erotice sunt descrise cu
mai multã minuþiozitate decât în
primele douã romane discutate,
autorul alegând sã insiste asupra lor
aproape în aceeaºi mãsurã în care
o face în Elogiul mamei vitrege,
tema sexualitãþii este relevantã doar
privitor la construcþia personajului
principal feminin. Fata nesãbuitã
este privitã prin prisma sexualitãþii
sale chiar de la prima apariþie, fiind
descrisã ca o „prezenþã pro-
vocatoare [...] înnebunindu-i pe toþi
miraflorinii” (Rãtãcirile fetei ne-
sãbuite, Mario Vargas Llosa,
ed.Humanitas, Bucureºti, 2009,
p.8). Aceastã prezenþã provo-
catoare va avea asupra prota-
gonistului acelaºi efect hipnotic pe
care casa verde o genereazã,
declanºând în naratorul-personaj o
obsesie de care nu se va putea
elibera. Singura legãturã pe care
acesta reuºeºte sã o stabileascã cu
eroina (pânã aproape de finele
romanului) este de naturã exclusiv
eroticã, determinând ca ºi cititorul
sã aibã acces doar la dimensiunea
sa sexualã.

Un specific al acestor romane
este faptul cã sexualitatea nu
scoate în evidenþã cuplul erotic ci
femeia, principiul masculin fiind de
cele mai multe ori în postura de
prãdãtor sau beneficiar. Cele mai
captivante prezenþe feminine sunt

tocmai acele personaje descrise
aproape exclusiv prin dimensiunea
lor sexualã, acele femei
provocatoare, fascinante ºi în egalã
mãsurã misterioase, a cãror
identitate este revelatã de cele mai
multe ori abia la finalul romanului.
Amy Katz Kaminsky în articolul sãu
„Inhabitants, Visitors, and
Washerwomen: Prostitutes and
Prostitution in the Novels of Mario
Vargas Llosa”, atrage atenþia
asupra apetenþei autorului de a
folosi mai multe nume pentru a-ºi
denumi eroinele, astfel subliniind o
plurivalenþã a acestora. În
Pantaleon ºi vizitatoarele una din
prostituate va mãrturisi „Vezi tu,
Mesagerule, numele ãsta de
Maclovia e numai pentru tãvãlealã,
pe mine nu mã cheamã aºa, nu ºtiu
cum sã îþi explic mai bine, dar
numele adevãrat e pentru celelalte
momente, pentru prietene de pildã.
[...] Vezi, e de parcã aº fi douã
femei, nu una, fiecare fãcând alt-
ceva, sub alt nume.” (Pantaleon ºi
vizitatoarele, Mario Vargas Llosa,
ed.Humanitas, 2008, p.183). Cu
toate cã fiecare prostituatã din
aceste romane are un nume de
scenã sau pentru tãvãlealã, scopul
lor nu este acela de a-ºi ascunde
identitatea, ci de a dobândi o dublã
identitate astfel pãstrând o zonã de
incertitudine niciodatã rezolvatã pe
deplin. Pe baza acestei tehnici este
construitã ºi eroina din Rãtãcirile
fetei nesãbuite, cu toate cã pro-
tagonista nu este o prostituatã,
astfel încât meseria sã constituie o
posibilã explicaþie a pseudonime-
lor, ci dupã cum am exemplificat
mai sus, fiind expusã prin prisma
sexualitãþii sale, ea va dobândi o
serie de noi identitãþi, efectul
acestora fiind transformarea
micuþei chiliene Lily, a tovarãºei
Arlette, madame Robert Arnoux,
mexicana Mrs Richardson, exotica
Kuriko ºi în cele din urmã a Lucyei
Solorzano în heteronime. Fiecare
din aceste nume macheazã o nouã
întâlnire a protagonistului cu fata
nesãbuitã sub o nouã înfãþiºare.
Precum în Pantaleon ºi
vizitatoarele, unde autorul face o
scurtã istorie a vieþii prostituatei
Brazilianca când aceasta este
omorâtã (ieºind astfel din sfera
sexualitãþii sale), dezvãluind
numele ei originar (Olga Arellano

Rosaura), acelaºi lucru se întâmplã
ºi în cazul fetei nesãbuite, a cãrei
identitate primã va fi descoperitã
abia în final. Nu întâmplãtor acesta
este ºi ultimul capitol dedicat
eroinei, ea dispare pentru o scurtã
perioadã din text, nemaiavând
aceeaºi putere de fascinaþie, însã
se întoarce chiar în final, sub forma
unei stafii, debarasatã de toate
aceste identitãþi.

Aceastã modalitate de
construcþie a personajului feminin nu
are scopul de a transforma femeile
în simple obiecte sexuale, ci mai
degrabã de a explora misterul
feminin, sexualitatea debarasându-
se în cãrþile lui Llosa de orice
prerogative negative, chiar ºi
prostituatele fiind percepute în
nenumãrate rânduri ca victime, fiind
alintate sau cel puþin scuzate pentru
presupusa lor imoralitate. Cu toate
cã, cel puþin în primele douã romane
discutate, reprezentanþii instituþiilor
bisericeºti nu sunt excluºi, criticând
neîncetat bordelurile ºi practicile de
acest fel, ei acþioneazã ca un soi de
zgomot de fundal, în mod firesc,
imposibil de eliminat din peisaj. În
cazul romanului Elogiul mamei
vitrege s-ar putea vorbi de o
instaurare a unei judecãþi etice ºi
morale în ceea ce priveºte
sexualitatea, însã alungarea doñei
Lucrecia nu constituie atât o
pedeapsã pentru actul de pedofilie
sãvârºit, ci mai degrabã o înlãturare
a sa, o ºtergere care sã rezulte în
uitarea evenimentului. Pericolul la
care se expun personajele este
acela de a anula graniþa între
fantezie ºi realitate, iar când aceasta
din urmã se relevã, consecinþele nu
pot fi altele decât catastrofale.
Drama lui Don Rigoberto nu este
aceea de a fi descoperit legãtura
dintre soþia ºi fiul sãu, ci de a fi trezit
brusc la realitate, aceastã ciocnire
determinându-l sã renunþe la cult,
spre deosebire de fiul sãu, pentru
care, fiind la o vãrstã foarte fragedã,
realitatea ºi fantezia sunt încã zone
suprapuse. Astfel, datoritã unei
atitudini amorale faþã de sexualitate,
chiar ºi când aceasta îºi atinge
limitele cele mai repudiate de
societate, Mario Vargas Llosa nu
face altceva decât sã introducã un
nou mecanism de închidere ºi
deschidere a unor noi piste
interpretative.
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În 2010, pe 18 iunie, scriitorul
portughez José Saramago –
premiat cu Nobel în 1998 – a
încetat din viaþã, a încetat sã mai
fie aici, dupã cum îi plãcea sã
rezume existenþa: “înainte eram,
acum deja nu mai sunt”. Am
urmãrit (cãutat, de fapt), mânat
de o constantã curiozitate,
eventualele reacþii din presa
(literarã, în special a) noastrã,
dar acestea s-au dovedit a fi
sporadice; majoritatea preluau
ºtirea morþii lui propagatã prin
Mediafax, oprindu-se într-un soi de
copy/paste arid, ca ºi cum ar fi fost
o ºtire dintr-un ziar al cãrui profil
financiar indica o (des)creºtere sau
(in)voluþie a vreunui indice
economic, alte canale din media
erau captivate de imaginea unei
persoane recompensate cu Nobel
care tocmai ºi-a încheiat cursul
lumesc ºi pe care-o prezentau sub
forma unui entuziasm forþat, doritor
de-a aduce rating; desigur, au fost
ºi cele impresionate (una, cel mult
douã) sau, mai corect spus, atinse
întrucâtva de eveniment, ºi care
i-au acordat douã minute de
atenþie, lãsându-se chiar pãtrunse
de veste ºi sensibilizând la rândul
lor prin percepþia ºi receptarea
oferitã.

În Portugalia, vestea morþii lui
Saramago a dat naºtere unei
game variate de reacþii ºi
manifestãri, de o profunzime ºi
respect rar întâlnite. Evenimentul
a constat în douã zile de doliu
naþional, infinite manifestãri
culturale ºi kilometri scurºi de text
în paginile ziarelor. În ce mã
priveºte, eu însumi fiind un
admirator al muncii literare a lui
José Saramago (ºi chiar a sa ca
individualitate), am fost martorul
unor întâmplãri deloc cunoscute
mie. Modalitatea în care au
reacþionat diverºi scriitori, oameni
de culturã, jurnaliºti º.a.m.d. nu
doar la sfârºitul cursului pã-
mântesc al autorului ca purã
informaþie (întâmplare), ci la
specificul comemorãrii lui, sincer,
simplu ºi autentic, întrec orice
descriere sau rezumare. Fie
urmãrind povestea înºiratã de
José Luís Peixoto – ucenicul tânãr
recunoscut al lui (ºi de) Saramago
– a relaþiei dintre cei doi, fie
ascultând discursurile primului

„Morrer e...
simplesmente

natural“

 Raul Huluban

Despre moarte,
cu întârziere

ministru al Portugaliei ºi-a suitei
prezidenþiale a þãrii, sau pur ºi
simplu urmãrind filmãri ºi fotografii
din rândul mulþimii, am avut
impresia unui moment unic, a unei
cauze în sinea ei care, cel puþin
pentru Portugalia, este echivalentã
cu un eveniment de anvergura
Marii Schisme – ºi am certitudinea
interioarã cã nu exagerez deloc.
Am citit zeci de texte scrise în urma
evenimentului: de la relatãrile
presei portugheze, pânã la cazuri
rarisime ca (intimitate ºi) au-
tenticitate, cum ar fi relatarea
conversaþiei avutã de Luiz
Schwarcz (director al Companhia
das Letras, editura brazilianã în
cadrul cãreia au fost publicate
cãrþile lui José Saramago) cu Pilar
del Río (soþia scriitorului), la cei mai
importanþi scriitori de limbã
portughezã ai momentului  –  care,
în unanimitate, considerã moartea
lui Saramago o pierdere
inexprimabilã, iar viaþa lui un triumf
pentru limba portughezã – pânã la
politicieni precum Fidel ºi Raúl
Castro, Bernard Kouchner, Luiz
Inácio Lula da Silva, º.a.

Despre faptul cã José
Saramago reprezintã un triumf
pentru limba portughezã s-ar
putea scrie foarte mult(e). Înainte
de orice, laureat al premiului Nobel
fiind, a reconstruit ºi propulsat

imaginea literaturii portugheze
ºi, la-ndemânã de observat,
numeroºi au fost cei care au avut
de câºtigat din aceasta: de la
diverse edituri ºi publicaþii, la
scriitorii contemporani cu
Saramago, pânã la turismul
portughez ºi la imaginea þãrii sale.
Multe lucruri m-au impresionat în
cel mai sincer mod cu putinþã:
faptul cã peste 20.000 de oameni
au fost prezenþi la înmormântarea
scriitorului, iar preºedintele
Portugaliei, Aníbal Cavaco Silva,
reprezentant al dreptei politice a
lipsit, declarând cã nu a avut
“privilegiul sã-l întâlneascã
niciodatã”, iar prim-ministrul José
Sócrates a avut o scurtã inter-
venþie publicã, demnã, dovedind
nonºalant cã simplitatea poate fi
sublimã ºi cã literatura e cu mult
mai umanã decât ne-am putea
imagina, fãcându-i chiar ºi pe
politicieni sã parã simple umbre în
comparaþie cu realitatea – ca ºi
cum Eseu despre luciditate ar fi
prins viaþã pentru câteva ore.

Una din multele impresii
generale false este aceea cã,
fiind un anticatolic ºi având
binecunoscutele opinii politice,
autorul s-a autoexilat în insula
spaniolã Lanzarote – dupã apariþia
romanului Evanghelia dupã Isus
Cristos –  datoritã presiunii comu-
nitãþii catolice din Portugalia, dar
puþini cunosc motivul real, acela cã
gestul scriitorului a venit ca reacþie
împotriva guvernului conservator
care a interzis participarea cãrþii în
competiþia pentru European
Literary Prize, motivând cã este
ofensatoare pentru populaþia
catolicã. Desigur, nu i se va ierta
prea curând lui Saramago
apartenenþa comunistã, aºa cum
nici lui Knut Hamsun nu i-au fost
iertate simpatiile naziste de cãtre
poporul norvegian nici dupã 70 de
ani; ceea ce se pierde din vedere
este cã scriitorul portughez era
activ ºi se manifesta numai prin
cuvânt, criticând în repetate
rânduri tot ceea ce i se pãrea cã
se împotriveºte binelui umanitãþii
(el însuºi fiind un iubitor al
umanitãþii ºi-un militant pentru
drepturile ei), începând cu Fondul
Monetar Internaþional, ajungând la
Uniunea Europeanã ºi sfârºind cu
sistemele religioase, el personal
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luptând intens pentru libertatea
gândirii (a se vedea Peºtera).

Se poate spune, cred, cã dupã
câºtigarea premiului Nobel, cariera
ºi ascensiunea creatoare ale lui
Saramago au început cu adevãrat
– sau au ajuns suficient de
dezvoltate. În ultimii 12 ani a
publicat câteva romane foarte
bune, printre care Peºtera, Omul
duplicat, Intermitenþele morþii,
Cain ºi, mai mult, avându-l pe
Saramago ca nucleu, a luat
naºtere Fundaþia José Saramago,
a cãrei activitate se desfãºoarã de
mai bine de trei ani de zile. Aceastã
fundaþie culturalã s-a angajat activ
în proiecte din cele mai diverse: a
susþinut drepturile femeii ºi-a
condamant prin campanii publice
violenþa îndreptatã împotriva
acesteia, a sprijinit tineri scriitori
portughezi ºi-a oferit premii litera-
re, a desfãºurat o serie de ateliere
creative în grãdiniþele din
Portugalia (este vorba despre
proiectul A maior flor do mundo, o
carte pentru copii, în urma cãreia
a fost proiectat un scurtmetraj ºi-
au fost susþinute ateliere creative
în grãdiniþe timp de un an de zile,
stimulând latura imaginativã a
copiilor), ºi chiar a materializat
Cãlãtoria elefantului într-un itinerar
real, vizitând câteva oraºe istorice
ale Portugaliei ºi transpunând
cãlãtoria într-un jurnal video,
direcþionând istoria ºi cultura
propriei þãri cãtre publicul interesat.
În cele din urmã, desigur, fundaþia
are rolul de-a centraliza munca ºi
activitatea extrem de diverse ale
autorului sub forma unei arhive
deschise oricui este curios s-o
acceseze.

Opera lãsatã în urmã de José
Saramago pare ireal de vastã, iar
el, ca individualitate (acum
inexistent) pare a fi desprins din
propria-i ficþiune. Moartea lui ºi
diversa receptare de care-a avut
parte restrâng un moment
fascinant ca istorie ºi semnificativ
pe diferite paliere, demne de privit
îndeaproape. În ce mã priveºte,
cred cã dispariþia lui indicã
momentul favorabil (re)discutãrii ºi
apropierii de universul sãu
romanesc ºi de el ca autor, unul
dintre cei mai buni, fiind “un talent
care aminteºte de Shakespeare”,
dupã cum scria acum câþiva ani

de zile Harold Bloom, cãruia i se
pãrea cã Saramago e cel mai bun
scriitor din prezent ºi cã rezista în
faþa oricãrui scriitor din vest, fiind
cel puþin egalul lui Philip Roth,
Günter Grass, Thomas Pynchon
sau Don DeLillo.

Cãlãtoria Elefantului

Oricine a citit, chiar ºi numai o
carte de José Saramago, ºtie cã
autorul nu face nicio concesie faþã
de cititor: acesta cere ºi aºteaptã
tot de la cititor. Marile fragmente
de prozã se întind uneori pe pagini
întregi, fãrã sã ofere celui care le
citeºte caracterul ospitalier al unui
paragraf nou, cu atât mai mult cu
cât lectura este îngreunatã de
individualitatea dialogului (ne-
marcat ca atare), indicate fiind
numai replicile personajelor prin
folosirea majusculei. Toate
acestea par detalii nesem-
nificative dacã ne gândim la
temele abordate de Saramago ºi
la întreg traseul strãbãtut de proza
lui, de la caracterul fantastic,
alegoric, ºi pânã la cel eretic. Eseu
despre orbire, una dintre cele mai
cuno-scute cãrþi ale sale, prezintã
o societate atinsã întâi de o
epidemie de orbire, iar apoi, ca
urmare, de instaurarea haosului.
Moralitatea ajunge în acea lume
imaginatã o temã dezvelitã,
separate de celelalte, ºi observatã
dintr-o perspectivã nouã;
supravieþuirea nu o mai înglo-
beazã, ci o plaseazã în umbra ei,
respingând-o ºi izolând-o ca pe un
trecut strict istoric al omenirii ºi nu
ca pe una din laturile vitale ale vieþii
ºi-ale prezentului. Omul ajunge sã
cunoascã, zi dupã zi, mereu câte-
un infern inexistent lui pânã atunci,
deºi îºi spune, înlãnþuit în propria-i
neputinþã cã „dacã nu vom fi în
stare sã trãim pe de-a-ntregul ca
oamenii, cel puþin sã facem totul
ca sã nu trãim pe de-a-ntregul ca
animalele”. Tot în prim-plan revin
ºi alte teme generale ale auto-
rului, privind înspre structurile
societãþii actuale ºi structurile
politice, ºi manifestându-ºi vãdit
neîncrederea ºi repulsia faþã de
aceste mecanisme total incapabile
sã-ºi gestioneze ºi sã-ºi rezolve
crizele. Se problematizeazã ºi
asupra exercitãrii puterii – la nivel

individual sau colectiv – ºi,
bineînþeles, asupra religiei ºi
divinitãþii. Aceste câteva teme
alcãtuiesc preocupãrile funda-
mentale ale autorului din acest
roman, extinse fiind în mod general
asupra unviersului romanesc al
portughezului, mereu dezbãtute în
altã luminã ºi având alte intenþii,
cu fiecare roman publicat.

Cãlãtoria elefantului este
penultimul roman al lui Saramago
(ºi ultimul tradus la noi), iar Manual
de picturã ºi caligrafie (publicat, ºi
el, în acest an la noi) reprezintã
startul autorului ca romancier în
1977, deºi debutul s-a produs cu
treizeci de ani mai devreme cu un
roman ce-a fost ulterior renegat.
În majoritatea cãrþilor sale,
povestea nu ajunge niciodatã la
cititor organizatã, îngrijitã ºi
limpede, curãþitã de orice grohotiº
narativ ci, precum în O conto da
Ilha Desconhesida (Povestea
insulei necunoscute, 1997, încã
netradusã la noi), se aflã într-o
continuã cãutare de sine,
încercând sã ajungã la propria-i
înþelegere pe mãsurã ce
înainteazã ºi îºi consemneazã
dificultãþile. Cãlãtoria elefantului
pare o carte întrucâtva atipicã
preocupãrilor tematice romaneºti
ale sale, chiar dacã aduce din nou
în discuþie trecerea nesemni-
ficativã prin viaþã (tratatã pe larg
în Toate numele), uitarea, ºi atacã
iar religia ºi sistemele religioase,
folosind motive din Evanghelia
dupã Isus Cristos, dar aceastã
carte nu impresioneazã prin
temele abordate sau prin analizele
profunde, tãios realizate, ºi nici nu
taie respiraþia niciunui cititor, aºa
cum majoritatea s-au obiºnuit sã
aºtepte din partea cãrþilor
portughezului. Acest roman se
fundamenteazã pe o idee ce-i
aparþine lui Fernando Pessoa:
para viajar, basta existir (pentru a
cãlãtori este suficient sã exiºti) ºi
relevã pasiunea nebunã a lui
Saramago pentru istorie (în
general) ºi-l înfãþiºeazã, încã o
datã, ca susþinãtor al culturii
propriei þãri, aºa cum a dovedit-o
ºi-n romanele Anul morþii lui
Ricardo Reis ºi Memorialul
mânãstirii, motiv pentru care
acordã o binemeritatã atenþie
pasajelor descriptive, realist
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create. Elefantul Solomon, cadou
regal, porneºte din þarcul lui din
Belem, unde trãise doi ani de zile
ca un bun al statului, la Viena, unde
este aºteptat de noul lui stãpân,
arhiducele Maximilian al Austriei.
Elefantul este oferit de cãtre regele
João al III-lea vãrului sãu austriac
ºi este nevoit sã parcurgã distanþa
dintre cele douã capitale europene
pe jos, cãlãtoria jucând rolul de
metaforã pentru viaþã. Decizia se
naºte în apartamentele curþii
portugheze unde cuplul regal
hotãrãºte destinul lui Solomon; cei
doi îºi propun sã-i facã un cadou
“care sã batã la ochi” lui
Maximilian, ceva care sã fie “mai
preþios” decât a fost ultimul lor dar,
cel de nuntã. Odatã stabilit cadoul,
elefantul este spãlat ºi pregãtit
pentru drum. Cornacul Subhro e
cel delegat sã-l conducã pe
Solomon în Austria, iar pentru a
nu ºtirbi imaginea curþii peste
hotare, i se fac ºi lui douã costume:
unul pentru muncã, ºi altul “de
reprezentare socialã”. Caravana
elefantului este una donquijotescã,
la fel ca ºi cãlãtoria ce stã sã-
nceapã: “cornacul, care prezida de
sus, cocoþat pe umerii animalului,
doi oameni ca sã-l ajute cînd era
nevoie, alþi cîþiva pentru a asigura
aprovizionarea, carul de boi cu
cada de apã, pe care hîrtoapele
drumului o fãceau tot timpul sã
alunece dintr-o parte în alta, ºi o
giganticã încãrcãturã de baloturi
de nutreþ de tot soiul, plutonul de
cavalerie care va rãspunde de
siguranþa cãlãtoriei... un car de
intendentã al forþelor armate, tras
de doi catîri...”. Elefantul va
strãbate peninsula Ibericã, nordul
Italiei, Alpii, intrând în cele din urmã
pe porþile Vienei. Cãlãtoria este
unicã în lume atât pentru cãlãtori
cât ºi pentru simplii spectatori.
Totul se deruleazã încet, cu atenþie
ºi precãdere pentru detalii, întrucât
elefantul se miºcã greu ºi îºi are
tabieturile lui, cãrora e inutil sã te
împotriveºti, iar din aceastã
miºcare tãcutã, dar care umple de
teamã, oamenii învaþã în per-
manenþã: “în interiorul fiecãrui
elefant existã doi elefanþi: unul care
învaþã tot timpul ºi altul care se
împotriveºte tot timpul”. În cãlãtoria
lui, Solomon este întâmpinat fie cu
uimire, fie cu teamã, dar mereu cu

entuziasm de cãtre mulþimea
curioºilor care aflã de cãlãtoria
elefantului. Vestea se propagã
repede din oraº în oraº, astfel cã
elefantul ajunge în scurt timp
celebru, ºi niciun locuitor al
oraºelor prin care trece caravana
nu ar rata ºansa de-a întâlni un
animal spectaculos pentru epoca
în care se petrece acþiunea.
Întâmplãrile au loc la mijlocul
secolului al XVI-lea – acestea fiind
îmbinate cu limbajul secolului al
XXI-lea, “zurgãlãii de limbaj” ai
epocii fiind pastiºaþi, autorul
surâzând postmodern, ironizând
timpurile de atunci de pe pozi-
þia celor prezente – când

protestantismul miºcase puternic
fundaþiile creºtinãtãþii din vest.
Solomon joacã rolul unui ecran pe
care ajung proiectate temerile ºi
vanitatea omenirii; unii locuitori,
auzind fragmente dintr-o con-
versaþie despre Ganesha, zeul cu
cap de elefant, ajung sã creadã cã
Solomon este Dumnezeu. Un
preot chiar este la limitã sã-ºi
piardã viaþa încercând sã
exorcizeze diavolul din sufletul
elefantului. Un altul reuºeºte sã-l
convingã pe Solomon sã cauzeze
un aºa numit miracol, numai
pentru ca autoritatea Bisericii
Catolice sã fie reafirmatã (unele
dintre cele mai pregnante ironii ale
lui Saramago sunt însufleþite de
ideea suficienþei bisericii ºi-a
statului). Indiferent de lungimea
punþii temporale “atunci-acum”,
structura interioarã a omului di-
ferã prea puþin, iar întâmplãrile

închipuite seamãnã perfect cu
realitatea momentului. Omul este
caracterizat de “îngâmfare” ºi falsã
umilinþã, poate fi influenþat în
mod capital de “minuni”, iar
“dezamãgirile, frustrãrile ºi
deziluziile sunt hrana zilnicã a
oamenilor”.

O semnificaþie importantã a
acestei cãlãtorii este datã de
referirea la importanþa oraºelor
istorice, suficient de pline de viaþã,
gatã de-a fi redescoperite de cãtre
cei care au ochii formaþi sã vadã
lucruri ascunse. Pentru autor,
trecutul poate fi reprezentat ca o
imensã carierã de piatrã unde unii
se plimbã ca pe autostradã, iar alþii
merg din bolovan în bolovan ºi îl
ridicã pe fiecare, pentru cã “simt
nevoia sã vadã ce se ascunde
dedesubt”. Mai mult chiar, fie
spus ca-ntr-o parantezã, José
Saramago, împreunã cu fundaþia
care-i poartã numele, au fãcut o
cãlãtorie prin oraºele istorice ale
Portugaliei, mergând pe traseul
din roman al elefantului, într-o
tentativã de redescoperire a
locurilor ºi de promovare a
acestora (împreunã cu a cãrþii,
desigur), pornind din Lisabona, ºi
trecând prin Constância, Castelo
Novo, Belmonte, Sortelha,
Cidadelhe ºi Figueira de Castelo
Rodrigo. Cãlãtoria elefantului
Solomon este baza romanului
picaresc, scris la prima vedere sub
forma unui jurnal de cãlãtorie, dar
care include observaþii preþioase,
nu atât din punct de vedere istoric,
cât din punct de vedere filozofic.
Mai mult, cãlãtoria elefantului este
o alegorie a condiþiei umane în
care se regãsesc, deopotrivã,
oameni ºi elefanþi uniþi de aceeaºi
soartã. Douã dintre aceste
asemãnãri întâlnite în roman sunt
reprezentate de întrebarea co-
mandantului despre ce va face
elefantul la Viena, primind rãspuns
din partea cornacului: “Ce fãceam
ºi la Lisabona, nimic important... îl
vor aplauda mult, va ieºi lume în
stradã, iar apoi îl vor uita, asta e
legea vieþii, triumf ºi uitare...
Elefanþii ºi oamenii, întotdeauna”;
ºi “Cred cã, în capul lui Solomon,
a nu vrea ºi a nu ºti se confundã
într-o mare interogaþie asupra lumii
în care a fost pus sã trãiascã, de
altfel, cred cã, în aceastã
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interogaþie, ne întâlnim cu toþii, noi
ºi elefanþii”. Chiar ºi în cele mai
simple scrieri, Saramago ascunde
înþelesuri adânci. Cãlãtoria
elefantului seamãnã cu O conto
da Ilha Desconhesida, unde
cãlãtoria în cãutarea insulei
necunoscute serveºte ca
metaforã pentru descoperirea
sinelui, folosindu-se de ideea cã
„trebuie sã pãrãseºti insula pentru
a o putea vedea, întrucât nu ne
putem vedea pe noi înºine decât
dacã ne eliberãm de noi înºine”.
Putem spune cã acesta e unul

dintre lucrurile pe care arta
narativã le poate face, de-a ne
permite, printr-o implicare
empaticã în vieþile altora, de-a
deveni liberi de noi înºine,
pãrãsindu-ne propria insulã
(metaforicã).

Aceastã metodã narativã în
care se face mai tare auzitã vocea
celui care ne spune povestea
decât se distinge vocea a însãºi
personajelor/caracterelor riscã sã
cadã într-o îngãduinþã prea mare
de sine ºi într-o nesiguranþã
corosivã – predispoziþia nefertilã a

autoreflexivitãþii, de pildã, în noul
roman francez, precum în cazul lui
Alain Robbe-Grillet sau Nathalie
Sarraute. Dar Saramago sare
peste acest abis al îngâmfãrii de
sine al acestui fel de naraþiune,
trecând peste istoria portughezã ºi
europeanã, jonglând cu speculaþii
metafizice, scriind, cu un suflu
mereu proaspãt, un roman dupã
altul, lãsând în urmã o operã pe
cât de omogenã, pe atât de
variatã, suficientã pentru un
renume în istoria Portugaliei ºi-a
literaturii universale.

    Unexpected Memory
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Eginald Schlattner este unul
dintre puþinii autori germani din
România, care au fost receptaþi cu
entuziasm atât în spaþiul european
de limbã germanã, anume
Germania, Austria ºi Elveþia, cât ºi
în România. Romanele sale s-au
bucurat de o largã acceptare ºi de
un interes sporit din partea cititorilor.
Foarte repede de la lansarea
primului roman al sãu Der geköpfte
Hahn la editura vieneza Paul
Zsolnay (1998), apare ºi varianta
româneascã a romanului în
traducerea Norei Iuga Cocoºul
decapitat (2001). Cu aceeaºi
promptitudine este tradus ºi al
doilea roman Rote Handschuhe
(lansat în anul 2000) tot sub pana
Norei Iuga, traducãtoarea celor mai
importanþi autori contemporani de
limbã germanã. Ultimul roman al
autorului Das Klavier im Nebel
(Pianul din ceaþã, Zsolnay, 2005)
nu este încã accesibil în limba
românã. Pe lângã receptarea la
scarã largã de cãtre publicul cititor,
romanele sale au fost ecranizate de
cãtre Radu Gabrea. Este vorba de
Cocoºul decapitat ecranizat în anul
2007 ºi Mãnuºile roºii, lansat în anul
2010.

Dacã primul roman, Cocoºul
decapitat, se referã la perioada
interbelicã ºi redã ultimele episoade
ale existenþei paºnice a saºilor din
Transilvania, al doilea roman,
Mãnuºile roºii, ilustreazã experienþa
personalã a unui student, care trece
prin arestul Securitãþii la sfârºitul
anilor ‘50, rezistând represaliilor
Securitãþii, dar care pânã la urmã
cedeazã torturii fizice, mai ales celei
psihice ºi îºi trãdeazã fratele ºi
prietenii. Elemente puternic
autobiografice se regãsesc în
special în acest roman, care dupã
cum însuºi E. Schlattner declarã a
fost gândit ca „un gest de împãcare,
de reconciliere” cu cei pe care într-
adevãr i-a incriminat în procesul
scriitorilor din septembrie 1959, la
Braºov. Este vorba de Hans Bergel,
Harald Siegmund, Andreas Birkner,
Georg Scherg ºi Wolf von
Aichelburg. Astfel, în urma celui
de-al doilea roman al sãu, Eginald
Schlattner nu a câºtigat numai re-
cunoaºtere literarã, ci a ajuns ºi în
mijlocul unei controverse aprinse.

Eginald Schlattner cautã prin
acest roman iertarea ºi justificarea.

Povara
memoriei

 Ana-Maria Tãut

O receptare
controversatã

Cele cinci victime considerã însã
gestul sãu ca fiind o sfidare, iar
textul o minciunã. Diferenþele
dintre acuzaþi ºi acuzator au
culminat într-o searã de lecturã din
octombrie 2001 din Gauting,
Germania, unde Hans Bergel a
mers sã-l înfrunte pe Eginald
Schlattner dupã mai bine de 40 de
ani de la ultima întâlnire din sala
de tribunal din Braºov 1959. Dacã
Eginald Schlattner ºi-a propus cu
adevãrat sã creeze prin romanul
sãu o punte între el ºi cei cãrora
le-a fãcut rãu prin depoziþiile sale
din 1959, efectul acestuia a fost
exact contrariul. În acea searã din
octombrie 2001 Hans Bergel îl
acuzã public pe Eginald Schlattner
cã tot conþinutul romanului
Mãnuºile roºii ar fi o minciunã, o
muºamalizare ºi o cosmetizare a
evenimentelor, o manipulare a
realitãþii istorice, cu scopul exclusiv
de a-l justifica ºi autovictimiza pe
Eginald Schlattner.

Mãrul discordiei

Unul dintre punctele centrale
ale disputei dintre cei doi a fost ºi
întrebarea de ce Eginald
Schlattner nu a rãspuns niciodatã
invitaþiei celor cinci scriitori de a
discuta ºi rezolva conflictele
generate între ei în anul 1959.

Bergel descrie romanul ca fiind
„încercarea plinã de trucuri a
autojustificãrii unui trãdãtor.” Georg
Scherg a fost de asemenea
profund dezamãgit ºi revoltat în
legãturã cu portretul sãu din
roman, pe care l-a caracterizat ca
fiind un „colportaj tendenþios”. Nu
toþi autorii însã îl considerã pe
Schlattner vinovat de încarcerarea
lor. Wolf von Aichelburg este
rezervat în chestiunea culpei lui
Schlattner: „în ceea ce mã priveºte,
nu a dezvãluit niciunul dintre lucrurile
cu adevãrat periculoase. A vorbit
despre câteva lucruri, care nu erau
însã în niciun caz împovãrãtoare. În
cazul meu s-a purtat, cum era de
aºteptat sã o facã” (Peter Motzan,
Stefan Sienerth: Worte als Gefahr
und Gefährdung, 1993, IKGS,
München).

Legat de volumul amintit mai
sus, se pare cã autorul Eginald
Schlattner a început sã lucreze la
acest roman dupã anul 1993,
atunci când au apãrut editate
mãrturiile ºi actele de la procesul
din 1959, sub coordonarea lui
Peter Motzan ºi Stefan Sienerth,
cu ajutorul ºi sprijinul lui Mircea
Dinescu, în volumul cu titlul Worte
als Gefahr und Gefährdung. Fünf
deutsche Schriftsteller vor Gericht
(Cuvinte ca pericol ºi periclitare.
Cinci autori germani în faþa
judecãþii). Mãnuºile roºii poate fi
interpretat din acest punct de
vedere ºi ca un rãspuns sau o
variantã proprie a celor întâmplate
cu ocazia procesului din 1959, în
urma cãruia cei cinci scriitori au
fost condamnaþi la un total de 95
de ani de muncã silnicã ºi
închisoare. Argumentul prin care
fratele autorului i-a luat apãrarea
la acea lecturã publicã din Gauting,
cum cã scriitorii oricum nu au
executat toatã pedeapsa ºi cã îºi
exagereazã suferinþa prin
invocarea permanentã a celor 95
de ani de condamnare, este
practic nul. Discutabil este totuºi,
dacã exclusiv mãrturia lui E.
Schlattner a dus la condamnarea
autorilor, când este un loc comun
faptul cã procesele comuniste erau
o înscenare ºi un abuz, iar
verdictele erau dictate înainte ca
procesul mãcar sã fi început.
Indiferent de rãspuns, este un fapt
obiectiv cã E. Schlattner a



14

mãrturisit împotriva celor cinci, ºi,
dupã cum el însuºi declarã, toatã
viaþa sa de dupã acel proces „a
fost un gest de reflectare asupra
greºelilor comise, un gest de
rãscumpãrare”.

Romanul Mãnuºile roºii este un
roman de autoexpunere, de
autoincriminare, de prelucrare a
problematicii vinei ºi a trãdãrii
legate de evenimentele petrecute
în cadrul procesului scriitorilor de
la Braºov, dar ºi faþã de alþii.
Romanul respectã  biografia
autorului în detaliu: personajul
principal e un tânãr student la
hidrologie, care suferã de
neurastenie, arestat dintr-o datã ºi
supus presiunilor fizice ºi psihice
sistematice, pânã în momentul în
care cedeazã ºi declarã Securitãþii
tot ce aceasta vrea sã audã.
Eginald Schlattner însuºi a fost
încarcerat timp de doi ani,
începând cu decembrie 1957,
tocmai pentru nedenunþ deosebit
de grav. Acesta era într-adevãr
student la Universitatea din Cluj ºi
dupã nenumãrate presiuni ºi torturi
a cedat în faþa Securitãþii ºi a
devenit principalul martor al
acuzãrii în procesul scriitorilor
germani de la Braºov, din anul
1959. Mulþi dintre aceºti autori nu
l-au iertat niciodatã pentru
declaraþiile sale de atunci
(Graziella Predoiu: Diktatur und
Verrat in Eginald Schlattners
Roman Rote Handschuhe, în
Klausenburger Beiträge zur
Germanistik Bd. 2, Cluj-Napoca,
Presa Universitarã Clujeanã,
2007), vãzând în romanul sãu
Mãnuºile roºii nicidecum un semn
de regret ºi recunoaºtere a vinei,
ci un prilej de manipulare a realitãþii,
a evenimentelor petrecute, o
minimalizare ºi  justificare  perfidã
a faptelor sale, o ridiculizare ºi o
persiflare a acuzaþilor din acel
proces.

Unul dintre scriitorii cei mai
înverºunaþi împotriva lui Eginald
Schlattner este Hans Bergel, care
respinge cu vehemenþã varianta
autorului la cele întâmplate, adicã
romanul Mãnuºile roºii, con-
siderând cã romanul este
modalitate de autovictimizare din
partea autorului. Este clar cã a
existat ºi existã un conflict aprins
între cei care au fost acuzaþi în acel

proces de cãtre E. Schlattner ºi,
deºi conflictul personal nu poate
servi drept punct de pornire în
receptarea ºi interpretarea
romanului, ficþiunii acestuia, el
reprezintã totuºi contextul apariþiei
ºi receptãrii cãrþii, care datã fiind
încãrcãtura existenþialã, istoricã ºi
tematicã nu poate fi desprinsã
complet de realitãþile care i-au dat
naºtere ºi de evenimentele care o
înconjoarã. Romanul este  puternic
autobiografic ºi devine literaturã la
nivel tehnic, autorul lui se
raporteazã însã la evenimente
reale din viaþa sa ºi a personajelor
care apar în carte. Tocmai
diferenþele dintre prezentarea ºi
perspectiva pe care le împleteºte
Eginald Schlattner în roman ºi
realitatea evenimentelor extrali-
terare au pornit cele mai aprinse
discuþii în receptarea acestui
volum. Mãnuºile roºii rãmâne
dincolo de toate controversele un
roman singular datoritã  confesiunii
autorului ºi a autoanalizei trãdãrii
acestuia. Avem aici un erou, care
treptat se transformã în anti-erou,
care vorbeºte despre închisorile
comuniste ºi despre represiunile
suportate, din perspectiva celui
care a sucombat lor, care s-a lãsat
sau a fost forþat sã cedeze
presiunilor ºi a trecut de partea
cealaltã, de partea puterii.

Cu toate cã puterea, dictatura
ºi trãdarea individului îºi au locul
principal în romanul Mãnuºile roºii,
acesta nu se rezumã exclusiv la
cele trei teme, nu este numai un
roman cu o anumitã misiune, ci
oferã ºi o panoramã a universului
anilor ´50, în special cu referire la
realitãþile suferite de minoritatea
germanã. Iar un lucru indiscutabil
în legãturã cu Mãnuºile roºii este
faptul cã autorul are capacitatea
„de a reda cu naturaleþe neliniºtita
ºi bulversata istorie a unei întregi
regiuni europene prin zugrãvirea
unor personaje individuale” (Nicole
Henneberg: In der Zelle am
Lagerfeuer: http://www.lyrikwelt.de/
rezensionen/rotehandschuhe-
r.html).

În legãturã cu portretizarea
saºilor în romanele lui Eginald
Schlattner, Hans Bergel vorbeºte
de o a doua trãdare din partea
autorului ºi am putea adãuga, ºi
din partea publicului, care a

receptat cu entuziasm cãrþile lui
Schlattner. Este greu de crezut cã
este vorba de invidie la mijloc. O
posibilã explicaþie mult mai
raþionalã decât teza invidiei este
faptul cã scriitorul Hans Bergel,
care a scris la rândul sãu o trilogie,
precum a fãcut Schlattner ulterior,
este mai puþin receptat decât cel
pe care îl considerã trãdãtor ºi
astfel inadecvat pentru a relata în
scrierile sale istoria minoritãþii
germane ºi experienþele indi-
viduale ale membrilor acestei
comunitãþi. În legãturã cu aºa-zisa
rivalitate între cei doi scriitori existã
atât în atitudinea lui Hans Bergel,
cât ºi în cea a cãitului Eginald
Schlattner o aversiune reciprocã
aproape iraþionalã. Într-un interviu,
Eginald Schlattner îl defãimeazã
nu numai pe Hans Bergel, ci ºi pe
ceilalþi patru scriitori implicaþi în
proces. Întrebat dacã îºi asumã
vina pentru încarcerarea celor
cinci, Eginald Schlattner explicã:
„Eu ºtiu cã o sã rãmân cu chestia
asta pânã la moarte. ªi eu, de 50
de ani de zile, nu m-am opus la
aceastã formulã restrictivã cã eu
aº fi de vinã, prin mãrturisirea mea,
cã cei cinci scriitori – de fapt, numai
eu sunt scriitor –, întrebaþi în
Germania dacã a auzit cineva de
Hans Bergel sau de Aichelburg, au
spus cã nimeni n-a auzit nimic de
ei, cã eu sunt de vinã cã ei sunt
închiºi.” De asemenea în acelaºi
interviu cu Lucia Hossu-Longin,
Eginald Schlattner repetã despre
Hans Bergel aceleaºi opinii: „ Are
cãrþi, dar nu le citeºte nimeni,
domniþã, nu le citeºte nimeni. ªi
Cocoºul decapitat la mine a ajuns
acum la a zecea ediþie ºi Mãnuºile
roºii, la a patra ediþie, ºi vor fi
ecranizate. Se scrie o lucrare de
doctorat la Berlin despre Mãnuºile
roºii ºi la Sorbona se dã doctoratul
în romanele mele” (http://
www.observatorcultural .ro/
Dreptatea-nu-are-putere-Un-caz-
de-tradare.-Un-caz-de-alienare-a-
responsabilitatii*articleID_23289-
articles_details.html). Atitudinea lui
Eginald Schlattner din acest
interviu este cel puþin bizarã faþã
de colegul ºi inamicul sãu de
breaslã Hans Bergel. Este
adevãrat însã cã ºi întrebãrile
Luciei Hossu-Longin erau agresive
faþã de autorul Schlattner, iar
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acesta a simþit nevoia sã devinã
defensiv. În orice caz, este evident
cã animozitãþile dintre Schlattner
ºi Bergel s-au cristalizat ºi în
rivalitate literarã. Dispreþul lui
Eginald Schlattner la adresa
scriitorului Hans Bergel, care în
ciuda afirmaþiilor sale, este un
scriitor recunoscut, respectat ºi de
o valoare incontestabilã, rãmâne
inexplicabilã  în contextul în care
Eginald Schlattner cautã
împãcarea ºi aplanarea conflictului
cu acesta.

Revenind la elementele legate
de etnia germanã, acestea  nu
sunt doar  centrul romanelor lui
Eginald Schlattner, ci mai mult
decât atât este poate însuºi
motivul, care l-a determinat pe
autor la vârsta de 65 de ani sã
înceapã sã scrie. Într-un interviu
cu Iulia Blaga, Eginald Schlattner
rãspunde întrebãrii despre moti-
vul pentru care a început sã scrie
în felul urmãtor: „Cred cã de
disperare, vãzând cã lumea mea
dispare” (http://atelier.liternet.ro/
articol/3807/Iulia-Blaga-Eginald-
Schlattner/Eginald-Schlattner-M-
a m - a p u c a t - s a - s c r i u - d e -
disperare.html). În romanele sale
Eginald Schlattner înfãþiºeazã
momente cheie din istoria, mereu
la un pas de final, a minoritãþii
germane din România. Primul
roman vorbeºte despre data de 23
August 1944 ºi despre începutul
sfârºitului minoritãþii germane din
România. Mãnuºile roºii oferã o
perspectivã largã asupra anilor ‘50,
anii paranoiei Securitãþii ºi a
proceselor ºi pedepselor aberante,
cu scop de intimidare, terorizare
ºi control absolut asupra individului
ºi a populaþiei.

Timpul ca ameninþare

Romanul Pianul din ceaþã este
nu doar ultimul roman al trilogiei,
ci ºi ultimul roman al autorului
Eginald Schlattner, vorbind despre
anii instaurãrii puterii comuniste ºi
despre semnificaþiile ºi
consecvenþele acestor realitãþi
asupra minoritãþii germane.
Eginald Schlattner însuºi a
declarat cã Pianul din ceaþã va
rãmâne al treilea ºi ultimul roman
din cariera sa de scriitor. El îºi
motiveazã decizia dupã cum

urmeazã: „Misiunea mea de bazã
e cea de preot ºi asta mã apãrã
de orgoliu (…) Existenþa mea
interioarã ºi identitatea mea nu
depind de succesul cãrþilor. Eu am
salvat o lume ºi un segment istoric.
Marele critic literar german Siegrid
Löffler, a spus aºa: “Istoria saºilor,
evident, s-a terminat, dar acest
sfârºit este salvat în romanul lui
Eginald Schlattner în mod
exemplar, în sens hegelian” (http:/
/atelier.liternet.ro/articol/3807/Iulia-
Blaga-Eginald-Schlattner/Eginald-
Schlattner-M-am-apucat-sa-scriu-
de-disperare.html).

Afirmaþiile lui Eginald Schlattner
confirmã funcþia romanelor sale:
cea de a salva nu doar amintirea,
ci ºi dinamica, viaþa ºi trãirile saºilor
din Transilvania, a cãror istorie în
România a luat sfârºit pentru
totdeauna, fapt care nu pare a
deranja pe prea multã lume.
Eginald Schlattner a reuºit sã
imortalizeze în romanele sale,
indiferent de scandalurile
provocate de ele, fragmente din
existenþa colectivã ºi individualã a
minoritãþii germane din România.
Pentru cã el ºtie cã „identitatea
sasului din Transilvania rezidã în
colectivul din care face parte”
(Eginald Schlattner: Rote
Handschuhe, Viena, Zsolnay, p.
128). Dincolo de orice reproº,
autorul realizeazã ceva unic: scrie
despre lumea sa dispãrutã, dintr-
un colþ uitat al României, pe care
refuzã sã îl pãrãseascã.

Timpul ºi istoria sunt, dincolo de
rama pe care o oferã romanelor
sale, teme recurente în literatura
lui Eginald Schlattner. În Mãnuºile
roºii timpul deþinutului nu este
fluent, este o aglomerare de
audieri, bãtãi, interogãri. „Timpul
devine o ameninþare” realizeazã
personajul principal nenumit.
(Eginald Schlattner, Rote
Handschuhe, 2000, Zsolnay,
p.139). Timpul este întotdeauna de
partea anchetatorilor, niciodatã de
partea deþinutului. Personajul se
întreabã: „Nu existã niciun fel de
timp în care sã mã pot ascunde
de ameninþãrile zilei?” (Schlattner,
Rote  Handschuhe, 2000, Zsolnay,
p. 140). Ceea ce timpul a devenit
pentru individ, o închisoare în
interiorul celulei, devine ºi istoria
pentru toþi oamenii care o trãiesc:

un mecanism diabolic, un sistem
ineludabil, care copleºeºte
individul ºi îl sufocã. Ceea ce
timpul distruge la scarã micã,
istoria stabileºte la scarã mare:
sfârºitul libertãþii, necesitatea
alegerii între colaboraþionism ºi
opoziþie, cu toate consecinþele
acestei alegeri. Toþi oamenii sunt
atraºi în acest vârtej, cu sau fãrã
voia lor, ºi ajung repede la
concluzia cã este o greºealã
colosalã sã creadã cã „unui om
care nu spune, nu face nimic, nu i
se poate întâmpla nimic. Cãci sub
sistemul comunist inactivitatea ºi
neimplicarea sunt la fel de
criminale, precum atacurile þintite
ºi batjocorirea sistemului” (Wolf
von Aichelburg în Worte als Gefahr
und Gefährdung, 1993, München,
p. 96). Romanul lui Eginald
Schlattner depãºeºte aspectul
regional ºi devine un roman despre
dictaturã, persecuþie ºi toþi cei care
cad la mijloc. Cu toate acestea
timpul ºi istoria nu joacã un rol
justificator faþã de propriile acþiuni
ºi decizii.

Conflictul interpretãrilor

Procesele demonstrative ale
anilor ‘50, încarcerãrile subite ºi
inexplicabile cu aresturi preventive
ce dureazã ani de zile, fãrã ca
deþinuþii sã ºtie exact ce au fãcut,
respectiv ce nu au fãcut, pentru a
ajunge în acea condiþie sunt aduse
în centrul atenþiei cititorului. Cea
mai cruntã perioadã a
comunismului românesc atinge
apogeul dupã revoltele din toamna
anului 1956 din Ungaria. Terifiatã
de posibilitatea unei revoluþii ºi la
nivelul României, Securitatea ºi-a
fãcut un scop principal din
intimidarea populaþiei prin procese
împotriva oricãrui potenþial vinovat
de activitãþi contrarevoluþionare ºi
de trãdare de patrie. Acesta a fost
ºi cazul procesului scriitorilor
germani din septembrie 1959.
Securitatea a realizat cã eficienþa
unui proces colectiv este mult mai
crescutã decât cel a unui singur
individ. Alegerea victimelor a fost
aleatorie, cei cinci scriitori abia
cunoscându-se între ei, darmite sã
fi conspirat prin scrierile lor la
destabilizarea puterii.

În economia procesului lor, E.
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Schlattner a jucat un rol decisiv din
punctul unora de vedere, respectiv
un rol statistic din perspectiva
altora. Este greu de decis, dacã
exclusiv mãrturia lui a dus la
încarcerarea celor cinci autori ºi in
special la cea a scriitorului Hans
Bergel. Dincolo de acest conflict,
trebuie amintit ºi cel generat de
romanul Mãnuºile roºii de care
autorii s-au simþit lezaþi în
demnitatea lor, o datã pentru
numele persiflatoare, care le-au
fost date de cãtre autor – Wolf von
Aicherburg a devenit Baron von
Pottenhof. Hans Bergel a fost
redenumit Hugo Hügel. Nimic
deosebit în schimbarea numelor
unor oameni, când aceºtia devin
personajele unui roman. Problema
a fost generatã de frivolitatea cu
care aceºtia au fost redenumiþi:
observãm astfel transformarea lui
Bergel, Berg însemnând „munte“
în limba românã, în Hügel, adicã
„deal”. Personajul este altfel
minimalizat. Harald Siegmund
devine Herwald Schönmund,
„Sieg” adicã „triumf, victorie“ se
transformã în „schön“ frumos,
estetic. Gerog Scherg devine Getz
Schräg, „schräg” semnificând ca
adjectiv „oblic, pieziº, înclinat”.
Andreas Birkner devine Oinz Erler,
Birke fiind„mesteacãn”, iar Erle
„anin”. Dacã unii dintre ei, precum
Harald Siegmund, l-au cãutat
personal pe Eginald Schlattner
pentru a depãºi conflictul generat
de mãrturia acestuia împotriva
scriitorilor, ºi au gãsit o cale de
comunicare, aceasta a fost
seceratã din nou în momentul
apariþiei romanului. Harald
Siegmund nu a putut accepta
niciodatã desfigurarea membrilor
familiei sale, a pãrinþilor, a surorii
sale Annemarie ºi a propriei
persoane în proza lui Schlattner.
Niciodatã pânã la moartea lui
Siegmund, Eginald Schlattner nu
a putut reînnoda relaþia cu acesta,
iar Siegmund niciodatã nu vrut sã
mai ºtie ceva de el.

Literatura ca mijloc de
salvare

În ciuda faptului cã aspectele
amintite mai sus sunt mai puþin
flatante pentru omul Eginald
Schlattner ºi realitatea extraliterarã

joacã un rol decisiv în scrierea
romanului Mãnuºile roºii, acestea
nu pot folosi ca instrumente asupra
analizei calitãþii estetice a textelor
sale. Elementele autobiografice ºi
descriptive, analitice la adresa
societãþii comuniste a anilor ‘50,
sunt evident preluate din realitatea
extraliterarã, dar prelucrate în aºa
fel încât ele sã devinã literaturã ºi
nu memorii, respectiv studii
istorice. Naturalismul descrierii
vieþii din închisoare ºi absurditatea
investigaþiei, a întregii experienþe
redate în roman, transpun cititorul
într-o lume kafkaescã, unde
judecata ºi dreptatea sunt
rãsturnate ºi unde nu vinovãþia
inculpatului trebuie doveditã.
Investigatã este aici nevinovãþia lui.
Este de datoria inculpatului sã-ºi
demonstreze inocenþa, iar  nu de
datoria sistemului sã-i stabileascã
vina. Nevinovãþia este însã ceva
ce  în sistemul judiciar comunist
devine practic inaccesibil: „Orice
cuvânt este un cuvânt în plus”
(Eginald Schlattner, Rote
Handschuhe, 2000, Zsolnay,
p.76).

Prezentului halucinant ºi
sufocant al personajului principal
îi este juxtapusã lumea amintirii, a
povestirii ºi a ascultãrii poveºtilor
altora. „Vânãtorul vorbeºte ºi
vorbeºte. Raporteazã nefericit
despre cele douã fiice ale sale ºi
despre alþi cunoscuþi, ca un preot,
care înºiruie morþii la sfârºitul
liturghiei. El vorbeºte ca sã se
salveze. Eu îl ascult.“ (E.
Schlattner, Rote Handschuhe,
2000, Zsolnay, p. 112). O altã
posibilitate de supravieþuire pe
care o oferã romanul este cultura
ºi literatura. Nu o datã deþinutul
recitã poezii, balade, povesteºte
romane. Un leitmotiv literar al
romanului este Rainer Maria Rilke
ºi poezia acestuia, dar ºi Thomas
Mann sau Gottfried August Bürger.
La nivelul romanului, episoadele
din închisoare, de la interogãri, din
celulã alterneazã cu episoadele
amintirii, a vieþii de dinainte de
arestare, a grupului literar, condus
de personajul principal, a
prieteniilor ºi iubirilor acestuia. Cele
douã lumi se intersecteazã fãrã a
fi însã prea diferite: lumea de afarã
e doar o închisoare mai mare ºi
mai puþin evidentã, e o mare salã

de aºteptare din care în orice
moment, oricine poate ajunge în
lumea de dupã gratii, inclusiv
oamenii sistemului.

Nu în ultimul rând, în umbra
problematicii existenþiale impuse
de tema trãdãrii ºi a supravieþuirii
individului sub dictaturã, romanul
lui Eginald Schlattner este, în ciuda
lipsei de evenimente per se,
nelipsit de un suspans bine dozat.
Chiar ºi cititorul mai puþin avizat
poate relaþiona cu cele narate prin
intermediul atmosferei romanului.
Cu toate acestea Mãnuºile roºii nu
poate fi catalogat ca un thriller
despre viaþa din închisoare, cum
era prezentat cu frivolitate romanul
lui Soljeniþin O zi din viaþa lui Ivan
Denisovici de cãtre o editurã
germanã. Iar dincolo de toate
controversele iscate de acest
roman ºi de biografia lui Eginald
Schlattner, Mãnuºile roºii este una
dintre cele mai captivante ºi
estetic-valoroase mãrturii despre
puterea monstruoasã a unui regim
dictatorial ºi despre succesul
mecanismelor sale de sfãrâmare
a integritãþii ºi demnitãþii
individuale.

Punctul culminant al romanului
este sfãrâmarea voinþei
personajului principal ºi eºecul sãu
de a se apãra de armele
Securitãþii. La fel ca personajul
sãu, Eginald Schlattner a stat în
arest ºi a pãstrat tãcerea multe luni
de zile pânã când sub presiunile
Securitãþii a început sã vorbeascã.
El a fost eliberat în decembrie
1959, la doi ani ºi douã zile dupã
ce a fost arestat în Cluj. Eliberarea
sa este privitã ca urmare directã a
colaborãrii cu Securitatea ºi a
depoziþiilor sale. Omul Eginald
Schlattner a încercat mereu sã
rãscumpere acele weiße Flecken,
acele pete, ºi va continua sã facã
lucrul acesta pânã la capãtul vieþii
sale. El îºi asumã vina pentru
condamnarea celor cinci scriitori ºi
cere în scris circumstanþe
atenuante. Hans Bergel este
ultimul care i le va oferi. Iar în
privinþa aceasta fiecare cititor va
trebui sã decidã pentru sine.

ª
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Am trãit cu toþii deunãzi marele
spectacol al depunerii la cimitirul
Bellu a osemintelor celui care a fost
Adrian Pãunescu. Locul ce i-a fost
destinat aici a fost interpretat de
unii ca o simplã izbucnire de
orgoliu balcanic („Cum chiar lângã
Eminescu ºi Nichita?”), în timp ce
pentru alþii, politicieni din partidul
sãu sau mulþimea pestriþã dornicã
de proteste sociale, a fost ca o
supapã de a-ºi mai vãrsa nãduful
pe oficialitãþile anonime ºi
necompetitive ale þãrii. ªi unii ºi alþii
aveau dreptate, deoarece, dincolo
de motivele reale sau ascunse, e
bine sã ne îngropãm poeþii cu fast
ºi sã simþim cã existã ºi cã ne
trebuie literaturã mãcar în mo-
mentele de crizã ale unui popor.

Adrian Pãunescu a fost  mereu
un astfel de poet „de crizã”. El n-a
fost fãcut pentru vremuri normale,
aºezate, ci fie pentru revoluþii, unde
poeþii sã meargã „cu crucea-n
frunte”, ca la 48, fie pentru
contestaþii, revolte, miºcãri de
stradã, mitinguri revoluþionare,
ºcoli de patriotism, discursuri
agitatorice, rãscolitoare de
conºtiinþe sociale, cum spunea
Goga. Dar poetul „Oltului” a trãit,
ºi în bunã parte a ºi creat, acea
epocã de frenezie naþionalã care
a dus la Marea Unire. Pãunescu a
vrut sã creeze ºi sã îndreptãþeascã
dorinþa noastrã de a ne vedea din
nou un stat unitar,dimpreunã cu
românii de peste Prut. Idealul sãu
generos ºi-a avut mulþi adepþi,
fãcând ºi prozeliþi de toate soiurile,
iar, acum când nu mai e tandemul
Vieru-Pãunescu, ne simþim ame-
ninþaþi de pericolul ca sfânta idee
naþionalã sã fie  confiscatã de
Vadim, cel care a compromis  prin
prezenþa sa lãtrãtoare, furibundã
ºi deºãnþatã, prin retorismul sãu
gãunos de mahala, prin caragia-
lismul sãu organic, prin trivialismul
sãu greþos ºi coterismul lipsit de
orice mãsurã (a se vedea legãtura
cu oierul Becali, ajuns deputat
european!) orice idee ºi politicã de
bun simþ.

Adrian Pãunescu, trebuie s-o
recunoaºtem, ºi-a avut rolul sãu
de paratrãznet politic ºi literar ºi
sub Ceauºescu ºi dupã el.
Fenomenul „Flacãra” a fost desi-
gur o armã cu douã tãiºuri,  un mod
de a colabora pe faþã la cultul

Între
popularitate
ºi valoare

 Mircea Popa

deºãnþat al Dictatorului, dar, poate,
tocmai de aceea, un mod de a
îngroºa în aºa mod acest supliciu
public, încât  efectul de bumerang
a fãcut ca tinerii sã respingã din
capul locului orice sâmbure politic
al întâlnirilor ºi sã le aºeze sub
cupola protectoare a Poeziei ºi
Muzicii. A fost, poate, un mod liber
de a respira un alt aer într-o
Românie comprimatã, îngheþatã,
redusã la cozile nesfârºite ºi la
ascultatul pe furiº al „Europei
libere”. A fost apoi o posibilitate de
a se familiariza cu muzica de talent
al unor folkiºti înzestraþi, de a
percepe ceva din tainele Poeziei
frumoase, de a se adãpa la
izvoarele versului ºi ale literaturii.
Cei care au vorbit la sicriul sãu
despre acest fel de a fi  alãturi de
tineret au fost sinceri ºi au avut în
bunã parte dreptate. Cenaclul a
fost apoi interzis pentru cã
popularitatea lui era prea mare,fapt
care începuse sã-i irite pe
Conducãtorul unic, gelos pe faptul
cã masele trebuiau sã-l urmeze
doar pe el.

In ceea ce priveºte punerea pe
rol a „cazului Pãunescu”, res-
ponsabil de acest fenomen de
inflaþie megalomaniacã nu este
altcineva decât  poetul însuºi. Cu
orgoliul sãu nemãrginit, cu
autoamãgirea cã el este de

neînlocuit, ºi cã poezia româ-
neascã e reprezentatã doar de el,
Pãunescu a sfârºit prin a deveni
el însuºi un mic Ceauºescu al
literelor romãne, adulat ºi urât în
aceeaºi mãsurã. Adevãraþii
creatori de vers ºi frumos nu au
suportat niciodatã sã stea  alãturi
de acest  gornist de paradã, de
acest „toboºar al timpurilor noi”,
care, ca ºi Beniuc sau altãdatã
A.Toma, avea sentimentul cã el e
alfa ºi omega al poeziei române.
În concepþia lor, ºi de fapt a multora
dintre cei care preþuiau adevãrata
literaturã, acest amestec nepermis
al  politicii în  literaturã, acest mod
de a banaliza ºi a bagateliza
valorile culturii naþionale nu fãceau
decât sã îndrepte împotriva sa pe
toþi cei care nu-i suportau com-
portamentul de histrion ºi de
cabotin literar, cerând sã fie
þintuit cât mai repede la stâlpul
infamiei. Adrian Pãunescu a
cumulat într-o singurã persoanã
toate viciile vãzute ºi nevãzute ale
neamului, toate tarele vinovate ale
acestuia, în care scara de valori a
fost  rãsturnatã  cu bunã ºtiinþã ºi
creatã o  lume literarã de carton la
fel ca în viaþa publicã ºi politicã de
dupã decembrie 1989. În aceastã
lume, regulile bunei morale au fost
abolite de ºleahta de cripto-
comuniºti de rangul doi, nãºitã de
cuplul Iliescu-Roman, apoi
scãpatã cu totul de sub orice
control în anii care au urmat. ªi în
literaturã, ca în politicã, confuzia
dintre aparenþã ºi esenþã a fost
mare, „directorii” de imagine au
dispãrut, creatorii de opinie s-au
dat la fund, total ameþiþi ºi
dezorientaþi de fumul înecãcios al
petardelor ºi a focurilor bengalice,
de nãvala muºiþei literare hãmesite
ºi brutale. Or, Pãunescu s-a pretat
la orice joc politic ºi social care l-ar
mai fi menþinut la suprafaþã ºi, ca
oricare dintre inºii „pãtaþi” ai vremii
ceauºiste, a fãcut compromisuri
dupã compromisuri, la fel ca toþi
din jurul sãu.

 Ca soþ n-a fost nici pe departe
un model de moralitate ºi cei care
se încumetã sã citeascã cartea
Constanþei Buzea, prima sa soþie,
vor putea afla ce fel de „Creºtet al
gheþarului” era în stare sã creeze
în juru-i. A fost în orice împrejurare
omul interesului, acel tip de
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Coriolan Drãgãnescu care aº-
teaptã de fiecare datã „rãsplata
jertfei patriotice”. Pânã ºi Eugen
Barbu (ironia sorþii i-a pus dupã
moarte alãturi!) a spus cã „Totul mã
supãrã la acest poet în afarã de
poezia lui”, comparându-l cu un
„copil uitat într-o vitrinã cu por-
celane fine/care/simte nevoia sã
spargã totul ºi pe urmã plânge, se
înduioºeazã”, cãruia îi reproºa
totuºi „logoreea” versurilor.

Odatã cu moartea sa, omul
Pãunescu ar trebui sã ne
intereseze cât mai puþin sau poate
deloc. Se pune problema valorii
poetului, a ceea ce rãmâne din
scrisul sãu dezordonat ºi puþin
strunit, din imensa grãmadã de
maculaturã pe care a aruncat-o pe
piaþã. Vulcan mereu în erupþie, el
a scris mult, cu febrilitatea unei
uzine ameninþatã de o grevã
iminentã sau de un faliment în-
trevãzut. Pornitã din sentimentul
cã poezia trebuie sã aparþinã
tuturor, la fel ca pâinea de toate
zilele, el s-a coborât la nivelul
vulgului, producând în serie un fel
de aspirinã naþionalã bunã în orice
împrejurare ºi capabilã sã
rãspundã oricãrei boli. Rezultatul
imediat e cã poezia sa a fost de
nestrunit, cã maºinãria care o
producea s-a defectat ºi nu mai
putea fi reparatã. Orice eveniment
cât de mic se transforma la el în
poezie, iar popasurile cu iz
electoral sau numai literar erau un
bun prilej de a versifica ceva pe
placul gazdelor. Mizând mai ales
pe retorica rostirii, pe ºtiinþa
declamãrii ºi a memoriei sale
fenomenale, poetul putea face
ocazional impresie, dar, cititã a
doua zi la rece, pagina inflamantã
din ziua precedentã se dovedea a
fi de fapt o banalã vesificaþie
deplorabilã, bunã cel mult pentru
cãminele culturale din zona Bârca.
Mereu în clocot, mereu gata sã se
reverse peste margini, poetul
reuºea sã-ºi piardã treptat-treptat
ºi bruma de poezie viabilã pe care
o scrisese în perioada de tinereþe,
cînd mesajul ziaristic nu acoperise
încã întreaga sa frãmântare liricã,
devenitã cu timpul de un
bolinteneism sui-generis, un fel de
„Carmen miserabile” pe tonuri
înalte de osanale sau reduse la
dimensiunea unei elegii plân-

gãcioase. El scrie tot felul de
imnuri, fãcând apel la voivozii
neamului, la sfinþii de la icoanã, la
strãmoºii vestiþi sau la bunicii ºi
pãrinþii din bãtãturã pentru a
implanta sentimentul naþional ca
pe un steag în fiecare poartã
sãteascã. Peste tot pe unde trece,
el lasã în urmã o poezie,un fel de
carte poºtalã ilustratã. Volume ca
acelea destinate publicului, numite
„Totuºi iubi-rea”(1988), „Doamne,
ocroteºte-i pe Români”(1995)
conþin în întregime versuri
prefabricate pentru sãrbãtori
naþionale, care vor sã trezeascã
poporul român din somnu-i  cel de
moarte. Retorismul naþional îºi
pune amprenta pe fiecare imagine,
încât efectul final e unul
descumpãnitor: „E ultima clipã,
ridicã-te þarã,/ªi sfarmã
blestemul,oricât e de greu,/
Poporul român n-are dreptul sã
moarã,/Cât crede-n dreptate ºi în
Dumnezeu.//E-o fatalitate,ce-n ea
ne conþine,/Cum matca,în
sine,conþine un roi,/Depinde de
alþii, de-i rãu sau e bine,/Dar,pânã
la urmã,depinde de noi.//Drapelele
noastre roº-galben-alabstre/
Rãmân ale noastre ºi, fie ce-o fi,/
Dar minþile noastre ºi braþele
noastre/Produc învierea în fiece
zi”(Depinde de noi). Dacã ne gân-
dim bine, am mai citit astfel de
versuri la ªtefan Neniþescu, la
Mircea Dem. Rãdulescu, la
I.U.Soricu, la Vasile Militaru, la
Iustin Ilieºiu ºi la alþi poeþi ai
neamului, pe care lumea literarã îi
aminteºte cel mult la ziua de 1
Decembrie. Patriotismul de para-
dã transformat în literaturã era
repudiat chiar de cãtre Titu
Maiorescu, care simþea cã e timpul
ca poezia noastrã sã capete o altã
direcþie. Cu poezia lui „foaie-verde”
ºi cu exaltarea hiper-abundentã de
imagini  luate din arsenalul senti-
mentelor cetãþeneºti, discursul
poetic se confundã cu discursul
politic. Dar hipersecreþia pãunes-
cianã nu þine cont de aceste aver-
tismente ºi continuã sã producã în
serie versuri-jurnalistice,demne de
articole de ziar, decât de imortalizat
pentru eternitate: „Societatea
noastrã e luptã,vis ºi ranã,/ Aþa e
organismul care înfrânge vicii,/
N-ajunge doar cã þara e astãzi
suveranã/ªi nici cã tricolorul e sus

pe edificii./Ce-i dedesubt? Ce
oameni conduc pe ceilalþi
oameni?/Cum sã scurtãm pros-tia,
sã prevenim trãdarea?/

Multe din versurile conþinute
de volumele „Manifest pentru
sãnãtatea pãmântului”(1980),
„Iubiþi-vã pe tunuri”(1981),
„Rezervaþia de zimbri”(1982),
„Totuºi iubirea”(1983), „Manifest
pentru mileniul trei”(1986),
„Infracþiunea de a fi”(1996)
cedeazã loc acestui concept de
„poezie cetãþeneascã”, pe care
Adrian Pãunescu pare sã-l acre-
diteze venind în întâmpinarea
dorinþelor populare ºi coborând la
modul de a reacþiona sentimental
al omului de rând. Ar fi pentru
multã lume de neînþeles ca poetul
sã vadã în poporul sãu o
întruchipare a lui Fãt-Frumos, dar
el se crede vraciul care lecuieºte
rãnile, prin ritual traumaturgic:
„Popor hãituit ca un câine,/Popor
între frâu ºi desfrâu,/Chiar tu-
blestemat sã n-ai pâine,/Popor de
luminã ºi grâu.//Câºtigã doar cel
care pierde,/E sus dor temeiul de
jos,/Romantic popor foaie verde/
ªi clasic popor Fãt-Frumos.” (Popor
Fãt-Frumos). Dând apã la moarã
nostalgicilor, poetul trece prin
Scorniceºti ºi-l salutã pe ocrotitorul
sãu de odinoarã, cu „Noapte bunã,
Nicolae!”, într-un fel de rãmas bun
ce pentru mulþi ar suna ca o
blasfemie: „Dupã atâtea drame
duºmãneºti/ªi la sfârºitul luptelor
de clasã,/Azi-noapte,am trecut prin
Scorniceºti,/Dar Nicolae nu era
acasã.//A ºi greºit, a ºi nedreptãþit,/
Dar þãrii i-a dat muncã, i-a dat
pâine,/N-avea de ce sã moarã
umilit/ªi sã-l ucidã fraþii, ca pe-un
câine./.../ªi m-am întors, din casa
fãrã ins,/ªi-am înþeles,deodatã, cã
aºa e,/Printr-un complot al ierbii,
pe cuprins,/Se întorcea acasã
Nicolae.//Voiam sã-i spun cã vine
primãvara,/Dar el, bãtrân în cel din
urmã hal,/Prin rãni,se risipise-n
toatã þara.”

Poezia lui Pãunescu este o
poezie a evenimentului, o naraþie
a unor fapte ºi întâmpãlãri trecute.
E un fel de reportaj versificat, pe
teme politice, cetãþeneºti ºi social-
istorice, o poezie care seamãnã
foarte bine cu un proletcultism
inversat. Poate cã ea e în ton cu
aventura politicã trãitã de þara
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noastrã în mileniul 3, dar poezia -
manifest, poezia-ºedinþã de partid,
poezia-dezbatere sau coloviu
critic, poezia „poianã a lui Iocan”
prezintã multe carenþe nu numai
de versificaþie, ci chiar de viziune
poeticã, de înþelegere superioarã
a menirei sale orfice. A coborî la
nivelul sfaturilor gospodãreºti pe
înþelesul tuturor e ca ºi cum ai
vrea sã te întorci la baladismul
coºbucian sau al paºoptiºtilor.Iar
popularitatea n-are nimic cu
valoarea.

Nu trebuie sã înþelegem prin
aceasta cã poetul e privit neapãrat
restrictiv, printr-o grilã de lecturã
exagerat de severã. Nu! E în fond
doar un mod de stabilire a genului
proxim ºi a diferenþei specifice.
Declamatorismul sãu învederat,
starea de continuã agitaþie ca-
tastroficã, pustiirea sufleteascã,
lecþiile de istorie ºi de conºtiinþã
naþionalã îºi pierd finalitatea tocmai
prin gradul ridicat de redundanþã,
prin apelul la derizoiu ºi fapt divers.
Iatã în acest sens un singur
exemplu, dintr-un „Imn pentru
Dãbuleni”: „Fãrã Dolj nu-i liniºte în
þarã,/Neamul ni-i infirm,fãrã olteni,/
Nu se poate fãrã Roºioarã,/Nu se
poate fãrã Dãbuleni.//Cel mai
luminos pridvor de chipuri/Cel mai
mare sat al unei þãri,/Sânge
proapãt scoate din nisipuri,/Pentru
orice fel de vindecãri.//Poþi, de
truda noastrã, sã te reazemi,/
Românie, poþi sã crezi în noi,/
Colþul sfânt al dulcei noastre azimi/
Gustã-l,când zãpucul e în toi.” etc.

Imaginea poetului Adrian
Pãunescu în conºtiinþa poeticã ºi
criticã româneascã a cunoscut
de-a lungul timpului numeroase
ipostazieri ºi acreditãri, recu-
noaºteri ºi contestãri. E în firea
lucrurilor ca un poet de ambiþia ºi
talia lui sã trãiascã asemnea eve-
nimente, sã treacã periodic prin
revizuiri, re-examinãri, re-fixãri de
loc ºi importanþã în tabelul
mendelevian al poeziei naþiona-le.
Aº dori, spre o mai bunã
cunoaºtere ºi re-cunoaºtere a
meritelor ºi limitelor acestei poezii
sã trecem în revistã câteva din
opinile care s-au emis cu privire la
poezia lui. Pentru Ioan Adam,
autorul „Manifestului pentru
sãnãtatea pãmântului” este un
„poet hugolian”, autor al unei

„simfonii pustiitoare,aprigã, in-
tonatã parcã de orgile barbariei”;
pentru George Alboiu el introduce
„un ferment incomod”, transpus în
practicã de un „poet pamfletar ºi
polemic”, iubitor al formelor lirice
elocvente; Hristu Cândroveanu îl
vede ca un „soldat în tranºeele/
ºi/maree liricã”; pentru Val
Condurache el actualizeazã
imaginea unui Macedonski frus-
trat, „care frizeazã ridicolul ºi poate
atinge sublimul”, în timp ce
G.Dimisianu considerã cã el
„transferã jurnalismului misiuni
poetice”. Al Dobrescu îl sanc-
þioneazã pentru cantitatea de
„banal” conþinutã, în timp ce Victor
Felea îl aclamã pentru „flamura
poeziei politice ºi cetãþeneºti”
pe care o ridicã,în timp ce
Gh.Grigurcu îl vede ca pe un
„neopaºoptist modern”. Mircea
Iorgulescu sesizeazã faptul cã
poetul are „un cult statornic al
evenimentului”, cã suferã de
teatralitate ºi grandilocvenþã.
Pompiliu Marcea îl vede ca un
„profet al epocii”, cu o „ener-
gie poeticã stihinicã”. Nicolae
Manolescu vede în poezia sa
înainte de toate expresia unui „gest
spectaculos, ostentativ ºi inco-
mod”, tentat de o „contrafacere
vizibilã”. ªi pentru Cornel Moraru
poetul „a fãcut din poezie o
instituþie socialã extrem de
influentã ºi eficientã”, în timp ce
Fãnuº Neagu crede cã avem de-a
face cu un ins „avid de glorie,
devorant, întunecat ºi pãtimaº”, un
„rãsfãþat ºi un impulsiv”. Colegul
sãu de poezie, Gh.Tomozei îl
laudã pentru „vocaþia de
cascador”, iar  Marin Sorescu îl
vede ca un fel de „gladiator roman”
sau  un „revoluþionar de tip ro-
mantic”, cu „versuri extrase tot din
alifia nivea sau din alte alifii,ori din
toate alifiile. Dacã te ungi cu ele
dimineaþa, la gimnastica de
producþie, þi se iau problemele cu
mâna”. ªi pentru C.Stãnescu
poezia acestuia e un fel de „sirenã
de alarmã” producând „tunete
ori detunãri”. Cu „debit de
Neagarã” (L.Ulici), poetul dispune
de o „pasiune electricã” ºi de
„elanuri tumultuoase” (L.Raicu)
etc.

Fãcute din epitete contradictorii,
cu multe caracterizãri exacte,

ipocrite sau vizibil ironice, poetul
„Infracþiunii de a fi” rãmâne un poet
pe cât de contestat,pe atât de
apreciat. Forþa lui liricã vine din
rãzboiul declarat cu orice formã de
înºelãciune,traducînd în versuri o
indignare ºi o încrâncenare
organicã. Nemulþumit de sine ºi de
alþii, el se doreºte un poet care sã
stea mereu în frunte, galopând
frenetic în fruntea unor legiuni
punitive, doar cã aceste legiuni se
rãsleþesc mereu ºi el constatã cã
e din ce în ce mai singur în luptã
cu morile de vânt. Are tãria sã
apeleze la judecata poporului sãu,
cu demnitate ºi onoare, atunci
când simte lama timpului vîjiind pe
aproape: „Poporul meu, instanþa
mea supremã,/Care abia ai timp
sã mã citeºti,/Tu nu îmi eºti o
oarecare temã,/Pe seama ta nu
pot sã spun poveºti.//Poporul
meu,eu te iubesc de moarte,/Aºa
sãrac cum hoþii te-au lãsat,/ªi la
fiertura de vioare sparte/Intind ºi
eu un braþ înfometat.//ªi dinlãuntrul
dulcii mele arte,/Ca fumul dintr-un
horn peste un sat,/Simt sufletul
cãlãtorind departe,/Sã te iubeascã-
n univers,curat.”(Scrisoare pentru
poporul meu). Cu tot declama-
torismul sãu intrinsec, poezia sa
ºtie în unele momente sã-ºi
domoleascã ºi sã-ºi tempereze
patosul, inculcându-i acea stare de
sinceritate care o face credibilã.
Chiar dacã din întreaga sa creaþie
liricã ar rãmânea în urma sa doar
o sutã de poezii ºi acelea ar fi
deajuns pentru a-i asigura un loc
printre aºii poeziei de facturã
naþional-patrioticã. Cât de sus va
urca piedestalul pe care statuia sa
de „poeta vates”, de poet militant
va înfrunta timpurile rãmâne de
vãzut. Poetul care a vrut sã
schimbe totul, sã se rãzboiascã cu
toþi contemporanii, ne-a lãsat ºi o
autocaracterizare pe mãsurã:
„Grea cale mi-am ales, ca un
perete,/M-avânt în sus ºi cad
instantaneu,/Eu vreau sã urc
deodatã veacul meu/Când alþii se
târãsc pe îndelete”.

ª
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Ion Pop

PROIECT

Ca sã ajung bursier la o importantã Fundaþie,
am prezentat, cum se face acum, un proiect:
voi scrie – spuneam – versuri inspirate
de peisajul Liguriei.
                                Deschid, aºadar,
fereastra spre mare, - sclipeºte
printre pinii încovoiaþi, o zãresc
între agave ca de piatrã verde, notez
ceva din zvonul
apei ce se izbeºte-n stânci, observ
ºi o mierlã trecând în  zbor, - ca o fãrâmã de soare
îi sclipeºte ciocul -, ºi-n intervale
de scurtã pace,-n albastru,
aud þipãt înalt de pescãruº.
Din memorie, Cézanne mã scuteºte
sã mai compar cu altceva pinii
decât cu ei înºiºi, iar delicioasele  arome de paste
ce adie dinspre cucina,
îmi cer o concreteþe cumva prozaicã a notaþiei,
cãci nu ne vom hrãni, se-nþelege,
numai cu vorbe mari.

Acum, dacã numãr figurile de stil,
aflu cã aproape
nu e niciuna. Dar eu
chiar vãd acest peisaj, mierla e încã vie,
pescãruºul e tot  deasupra apei,
eu sunt aici, respir pe un þãrm însorit,
iar astãzi este duminicã, 17 octombrie
2010. ªi, din cauza poemului, ºtiu sigur
cã voi întârzia la cinã.

Tot din pricina lui
am mai murit, desigur, puþin, dar aceastã
patã de melancolie e fãrã margini,
ca într-o acuarelã uºor înceþoºatã, uºor stângace,
ce nu respectã legile geometriei.
Iar proiectul trebuie – am promis –
sã prindã, totuºi, contur.

GOLFO  PARADISO

E dimineaþã ºi mã uit spre mare,
pe linia dreaptã a orizontului.  Alunecã
foarte încet, vapoare, spre portul Genovei,
aproape împotmolite
în cerneala care le-a desenat.

Transportã, s-ar zice,
tone de liniºte, imponderabile
baloturi de ceaþã ºi de melancolie.
ªi grãmezi, desigur,
de convenþii poetice, prinse ºi ele
în plasele transparente,
printre peºti argintii ºi alge.

Ca în miºcate fotografii,
îmi pare cã vãd corabia beatã, clãtinându-se
printre pacheboturi din Valery Larbaud ºi din
                                                                    Minulescu.

Iar ºi mai departe, pot bãnui
chiar ce zãrea Puccini prin  ochii
Madamei Butterfly pândind,
într-o stampã de Hokusai,
pavilionul yankeului Pinkerton.

Câtã zare – ºi palimpsestul acesta
de albãstrimi la care mã uit
cu ochii care
mi se învechesc încet în seninãtate,
tot privind prin ferestre cãtre ferestre.

De n-ar veni, ca o împunsãturã în inimã,
numele tãu, Golfo Paradiso, -
aproape la fel cu al celuilalt Golf,
loc ºi el de odihnã, loc cu verdeaþã,
fãrã scârbã ºi suspinare.

Numele tãu însorit, Golfo Paradiso,
ca o neaºteptatã, ciudatã
împunsãturã în inimã.

                    3 noiembrie 2010

MADONNA  DEL  LATTE

O amicã elveþiancã, pe nume Cecilia,
cu care vizitam într-un grup de turiºti
monumentele Genovei,
a putut fi uimitã de douã ori
când a vãzut, în biserici romanice
douã icoane ale Maicii Domnului
în care sfânta Mamã
scotea de sub mãtase o þâþã de þãrancã,
hrãnindu-ºi pruncul flãmând în faþa noastrã.

Roºise puþin în timp ce le fotografia,
ca ºi cum ar fi privit prin gaura cheii
o scenã de tot indecentã.
Dar cealaltã, de ºapte sute de ani,
tot alãpta, fãrã pic de jenã.

Recunosc cã, în a doua bazilicã,
am avut ºi eu o uimire
vãzând pentru prima oarã în viaþã
un setter mare adus de stãpân în bisericã -
nu-ºi putuse, s-ar zice, lãsa afarã,
legat de vreo coloanã,
câinele foarte credincios.

Când a intrat, acela pãrea cã nu-ºi gãsea locul,
apoi a început sã mârâie,
apoi  sã amuºine -
veneau spre el, poate,
miresme de lapte cald,
de pe la 1300.

Nu peste mult a început sã dea din coadã,
ca ºi cum  ºi-ar fi  amintit de ceva,
ca ºi cum
ºi-ar fi recunoscut alþi stãpâni, mai vechi,
dupã o foarte lungã despãrþire.
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Se uita bucuros la cei doi.
Nu mai mârâia la copil, nu lãtra la Madonã.

                              4 noiembrie 2010

PORTOVENERE

Pe vremuri (nu foarte îndepãrtate, totuºi),
poetul Byron, ajuns aici
printre sublimele stânci ligurice,
a scris – cum ne spune inscripþia
aproape ºtearsã, de pe o marmurã –
Cutare Poem. A vãzut, desigur
pe fereastra din zidul fortãreþei
privind  albastrul Mãrii,
esenþialul din Romantism.
(Acum, o balustradã solid fixatã-n piatrã
te opreºte ca nu cumva, coborând spre Grotã,
sã aluneci ºi sã cazi în Entuziasm.)

Priveliºtea-i, însã, de zile foarte mari,
ºi nu voi fi tocmai eu acela
care sã spunã cã mãreaþa încremenire
de pietre prãbuºite
nu-i chiar o mãreaþã încremenire
de pietre prãbuºite.  - ªi  multul
albastru, de sus, de jos, în care
eºti ºi nu eºti, ºi acest soare al tuturor,
în care gândul þi-l simþi
abia adiind, ca o brizã.

Iar când ajungi sus, pe trepte de pietre sure,
spre turnul  alb-negru-al bazilicii,
ºtii cã doar porumbeii  ciugulind
fãrâme dãruite de mâini pioase,
sunt ai acestei ore.
Restu-i timp tãiat în dreptunghiuri grele, -
de urci ori de rãmâi pe ele, e tot atât.
Rãbdarea lor o simþi cã-i nesfârºitã.
Pot aºtepta fãrã sã se clinteascã
pânã þi se va ºterge ºi þie inscripþia.

                 30 octombrie 2010

CRIZÃ

Mi se pare ciudat cã nu sunt scoici
lãsate de ape pe plajele
Mãrii Liguriei.

Comparaþiile cu pleoapele de zeiþe eºuate,
ori cu urechile de zei ascultând plânsul lumii
ori doar propria tânguire,
aici nu prea se mai pot face.

Îmi rãmân, aºadar, numai bietele mele urechi,
sãrmanele mele pleoape.
E o bunã lecþie
de modestie poeticã.

De cãutat, aºadar, urgent,
Mare interioarã.

              29 octombrie 2010

CÂINI  LA  BOGLIASCO
            (Scherzo)

Trãiesc trei câini la Bogliasco
în curtea Fundaþiei, la Villa dei Pini,
au blãnuri de aur, pasul catifelat,
ºi par foarte interiorizaþi.
Pe tatã
îl cheamã Allegro, pe mamã Zerlina,
Jackie e fiul de nouã luni,
(de la un Giacomo, poate Puccini,
un pic americanizat, - sunt ºi câinii subt vremi).
Signor administratorul, Gianni,
(rimeazã cumva, ce e drept,
cu Don Giovanni) nu cred
sã fi auzit, totuºi, de Mozart, altminteri
pe padre l-ar fi botezat, în mod sigur,
Masetto. Însã, oricum,
e foarte mândru de ei, fiindcã-mi spune
cã nu latrã mai niciodatã.
                          Eu, însã, cred,
cã tac din respect pentru Poezie
ºi dintr-o înaltã consideraþie
pentru Picturã ºi Muzicã.
Dovadã cã n-au muºcat încã
nici un borsista, nici un résident,
iar domnii fellow-ships sunt o.k.,
au, toþi, adicã,
pantalonii întregi.

LAURI

Din câte tufe de laur pâlpâie
aici printre stânci
ar putea fi-ncununat
un întreg popor de învingãtori.
Miresme tari
s-ar înãlþa-n tot þinutul
din frunþile aprinse,
ca în arenele antice.

                                – O, reverii
de paºnice, luminoase victorii!

Acum, când noiembrie
mã gãseºte cu capul plecat
pe sub crengile din memorie
numãrând încet frunze
de fag, de stejar,
din livezi care se destramã
în vântul de departe.

Spre-acel tãrâm, drag mie,
în care dafini nu  vor creºte vreodatã,
mã voi întoarce în curând.
Cu buzunarele, probabil, pline
de foi uscate. Tocmai bune
de folosit alãturi de alte plante
aromatice din bucãtãrie.

                31 octombrie 2010

ª
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Fãcînd o pasiune intelectualã
pentru momentul de istorie literarã
pe care l-a reprezentat Cercul
literar de la Sibiu, poetul Dan
Damaschin, dupã ce ne-a dat o
sintezã asupra ideologiei ºi a
membrilor marcanþi ai Cercului, a
trecut la investigarea documentarã
a contribuþiei personalitãþilor
alcãtuitoare. Un prim volum din
aceastã direcþie de completare a
informaþiei a vãzut recent lumina
tiparului: Criza sufletului modern în
poezie ºi alte scrieri româneºti,
care reuneºte contribuþiile teoretice
din presa românescã ale lui Wolf
von Aichelburg (Editura Eikon,
Cluj-Napoca, 2010), recuperate
din spaþiul revuistic autohton.
Acestea vin sã ateste consecvenþa
teoreticianului faþã de spiritul estet
al grupãrii de la Sibiu, în sprijinul
cãrora pune întrega sa structurã
artisticã polivalentã, de tip
renascentist. Acesta discerne
destinul ideal al poeziei ca
summum al acestui program
complex, ca stare esenþialã de
„preamãrire orficã“. În criza
spiritului liric modern, cauzatã de
pierderea acestui demers, poeþilor
autentici le revine datoria
redescoperirii cãii de reorientare
esenþialã a poeziei - „calea regalã“
dintotdeauna a Artei. Sufletul
modern în artã se emancipeazã de
conºtiinþa inspiraþiei divine,
pierzîndu-ºi esenþa regenerãrii
sale. Von Aichelburg identificã în
Rilke insistenþa interogãrii esenþei
umanului, a destinului omului. Prin
simbolul pe care opera sa îl
înglobeazã, Rilke este „omul
magic, rãtãcit într-o vreme
fausticã“, dupã cum îl apreciazã
von Aichelburg, pentru efortul sãu
de interiorizare a lumii, înãlþînd-o,
de anti-indiferenþã, spre o
conºtiinþã superioarã, pe care
Hölderlin o numea „îndumnezeire”.

Este evident cã eseistica lui von
Aicheburg foloseºte date
importante din mai toate disciplinele
spiritului ºi se ridicã la idei esenþiale
privitoare la destinul Artei, la om ca
entitate metafizicã. Ea izvorãºte
dintr-o conºtiinþã scriitoriceascã
liberã ºi avizatã, neatinsã de
multiplele derapaja înregistrate în
secolul trecut. De aceea, a
evidenþiat un crez artistic suveran,
multipluu informat, punînd în

Teoreticianul
Wolf
von

Aichelburg

luminã opera de artã ca un
organism înzestrat cu o viaþã
proprie, independentã ºi suficientã
sieºi. Esurile sale etaleazã unitatea
unui program artistic suveran,
rãmas acelaºi în liniile lui esenþiale
- „leitmotive”, cum le numeºte Dan
Damaschin. Profesiunile de
credinþã artisticã ale lui von
Aichelburg se bazeazã pe
argumente desprinse din opera
unor personalitãþi creatoare de
primã mãrime, ale cãror sugestii
au fost asamblate în consecinþa
atitudinii proprii faþã de poezie.

Meritul de a pune în evidenþã
marca acestei atitudini reiese din
efortul editorial de a aduna în
paginile unui volum scrierile
teoretice apãrute în limba românã.
Pe de altã parte, meritul
teoreticianului este de a fi recuperat
în limba românã exemplele ºi
practica unor creatori proeminenþi
ai limbii germane. Aici vedem
expresia unei stãri de afecþiune, o
„traducere” aparte ºi un mod
superior de comportament la
întîlnirea a douã culturi. Alcãtuitorii
ediþiei (Dan Damaschin ºi Ioan
Milea) au recuperat cea mai mare
parte a textelor româneºti ale lui
von Aichelburg, din volume ºi din
reviste, grupate de cãtre alcãtuitori
în patru secþiuni: cele cu o tematicã
mai generalã, care cristalizeazã
propria viziune esteticã a

teoreticianului, comentarii despre
scriitori de limbã germanã, evocãri
ºi recenzii despre scriitori români
ºi, în fine, o serie de mini-eseuri
muzicale.

El diagnosticheazã efemeritatea
curentelor în artã (Anti-futurismul lui
Marinetti), cauzele revoluþionarizãrii
în artã (Drama psihologicã ºi drama
voluntaristã), necesitatea stabilirii
formelor literare (Despre nuvela
germanã contemporanã), cultul
poeziei în Franþa (O revizuire a
valorilor poetice franceze),
gloseazã despre criza sufletului
modern în poezie (eseul cu acelaºi
titlu), despre simptomele oboselii în
artã (Despre preþiozitate în poezie),
realitatea spiritualã a miturilor (Mitul
Mediteranei în cultura germanã),
despre teatrul reformator al lui
Grotowski, despre geneza comunã
a muncii ºi artei.

Comentatorul gloseazã peste
tot cu o mare înþelegere a sufletului
poetic, bizuindu-se ºi pe o utilã
informaþie despre importanþi
scriitori de limbã germanã –
Hölderlin (scriind despre perioada
demenþei sale, formuleazã ºi o
problemã de interes mai general:
„poate subzista poezia, ca formulã
magic-sonorã, independentã de o
înlãnþuire logicã de idei?”), Paul
Ernst, Friedrich Gundolf, Stefan
George, Georg Trakl, Franz
Grillparzer, Reiner Maria Rilke,
Josef Weinheber, Georg Scherg
º.a. Evocã, la fel, o plimbare cu
Blaga prin Dumbrava Sibiului.
Urmeazã un set de eseuri
muzicale ( dintre care cel intitulat
Muzicalitatea în poezie reafirmã
credinþa lui în sincretismul care sta
la geneza îndepãrtatã a artelor).

Efortul antologatorilor este
rãsplãtit de însãºi valoarea textelor
lui von Aichelburg, care crisa-
lizeazã credinþa lui în valorile
perene ale actului artistic, pe care
o afirmã fãrã rezerve. Este vorba
despre un spirit clasic – ca formaþie
ºi expresie – care trebuie cunoscut
ºi recunoscut la adevãrata lui
valoare.

...Parcã-l vãd ºi acum pe von
Aichelburg coborînd dinspre
Dumbrava Sibiului spre centru, pe
o bicicletã ancestralã, despicînd
aerul tare al dimineþii cu prova
figurii lui coborîte din metafizic în
tumultul indiferent al oraºului.

 Titu Popescu
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Citind ultimul volum de poezii
scris de Robert ªerban, pot afirma
cã orice discurs grav asupra morþii
va fi, de acum înainte în lirica româ-
neascã, stereotipic ºi superfluu,
mai ales dacã poeþii actuali nu vor
încerca sã resemantizeze, prin
viziune, structurã ºi imagisticã
inovatoare, universul thanatic.
Întrucât, rafinamentul stilistic ºi
precizia chirurgicalã, cu care este
disecatã realitatea, fac din volu-
mul Moartea parafinã (Bucureºti,
Cartea Româneascã, 2010) un
model de construcþie poeticã, în
contextul în care majoritatea
poeþilor (post)douãmiiºti practicã
un minimalism monoton, cu ano-
rexice puseuri expresioniste, la
care se adaugã multe alte –isme
ºi, fireºte, bãºcãlia made in
Romania.

Ceea ce frapeazã în acest
volum este acurateþea cu care
Robert ªerban scrie despre teme
generice, precum moartea,
dragostea, relaþia cu poezia ºi cu
Dumnezeu, pornind de la amintiri,
gesturi, senzaþii aparent lipsite de
însemnãtate. Subiectul poetic nu
mai este aici o fãpturã puternic
individualizatã, care îºi trãieºte în
mod hipertrofiat traumele ºi stãrile
angoasante, ci reprezintã mai
degrabã o fiinþã pulverizatã în
ceilalþi, care se construieºte ca
identitate printr-o continuã
raportare la un spaþiu exterior al
trecutului sau al prezentului.
“Oraºul strãin”, monoton, asfixiant,
populat de oameni-manechine,
este privit în opoziþie cu spaþiul
ancestral, din interiorul cãruia
poetul extrage imagini inefabile, pe
care le preschimbã, mai apoi, în
poeme-fotografii. Nimic nu
violenteazã în acest imaginar,
întrucât în aproape fiecare poem
transpare un soi de detaºare
nostalgicã, a unei fãpturi care nu
se mai gãseºte în centrul lumii
poetice, dispersându-se în planuri
ale irealitãþii ºi construindu-se pe
mãsurã ce memoria reuºeºte sã
încadreze în imagini, senzaþii care
provin dintr-o zonã a copilãriei. În
acest sens, moartea parafinã, care
acoperã lumea cu straturi de
cearã, este imaginatã de multe ori
în relaþie cu sacrificiul animalelor
(v. Carne vie) sau ca o gospodinã
“micã ºi grasã”, “care nu uitã/ sã

„Moartea
are

lumina ei“

 Marius Conkan

guste/ câte puþin/ din tot ce
gãteºte”. Spaþiul ancestral este
înþeles ca loc de refugiu, ca
alternativã la “viaþa într-un oraº/
unde nu te cunoaºte nimeni”, în
care “pornim în cãutarea banilor”,
în care nu e “nimic mai trist/ decât
sã vezi atâtea ºi-atâtea poze/ iar
tu sã nu fii în niciuna din ele” ºi în
care “sã stau într-o vitrinã/
nemiºcat/ ca un manechin/ peste
care oamenii/ sã-ºi plimbe aceeaºi
privire/ cu care descoperã/ la capul
unui mormânt proaspãt/ o piatrã
funerarã/ pe care nu scrie/ nimic”.
Aºadar, oraºul strãin este un topos
alienant, unde oamenii sunt goliþi
de identitate ºi în cadrul cãruia
poetul se raporteazã la sine ca la
o fãpturã reificatã, rostind patetic:
“Doamne Dumnezeule/ ce bine cã
eºti sus/ tot timpul/ ca sã mã pot
agãþa/ de Tine/ din când în când”.
Acestei lumi în derivã i se opune,
pe de o parte, spaþiul copilãriei pe
care memoria îl developeazã în
imagini de o acurateþe irizantã,
întrucât poezia lui Robert ªerban
din Moartea parafinã este una a
limbajului frust, îmbibat de tropi
doar atunci când aceºtia folosesc
pentru a crea imagini care
frapeazã (“ºtiu locul/ unde vântul/
umflã/ plãmânii morþilor/ ºi apoi/ îi
ridicã/ la cer”). Pe de altã parte,
oraºul strãin este plasat în antitezã

cu recuzita de elemente care pun
în luminã spaþiul strãmoºilor, cei
care ar putea oricând “sã ne facã
astfel/ pãrtaºi la o minune
familialã”. Iar în acest topos
ancestral, moartea este imaginatã
în chiar desfãºurarea ei ºi face
parte, cu precãdere, dintr-un regim
zoomorf (v. Fericita zodie a câinelui
ºi Femei care s-au dus).

Imaginea crucii, cu toate
variantele ei (“îºi face cruce/ cu
limba”, “avioanele lasã/ câteodatã/
în urma lor/ cruci mari pe cer” etc.),
este esenþialã în acest volum,
întrucât reprezintã unul dintre firele
care leagã, prin religiozitate, lumea
strãmoºilor de cea a fãpturilor-
manechin. Chiar felul în care
poetul se prezintã (“vin dintr-o þarã/
în care crucile/ nu fac/ niciodatã/
pãianjeni/ la/ subþiori”), ca personaj
de tranziþie între aceste douã lumi,
fãrã a face apel la propria
interioritate (cea care, la o adicã,
l-ar putea individualiza), este
elocvent pentru maniera în care
Robert ªerban cartografiazã
spaþiu-timpul poetic, printr-un
continuu joc al memoriei, care
selecteazã senzaþii din trecut ºi le
reformateazã imaginar, alcãtuind
poeme-fotografii, care trezesc în
cititor un acut sentiment al
irealitãþii.

Câteva dintre poeziile volumului
sunt construite ca arte poetice,
facerea poemului fiind corelatã cu
actul sacrificial pe care bunicul îl
oficia asupra animalelor, trasându-
se astfel un sistem de vase co-
municante între moartea din
spaþiul ancestral ºi naºterea
poeziei ºi a poetului însuºi (“vreau
sã scriu/ ca ºi cum m-aº naºte/ plin
de sânge de bucãþi de piele ºi
resturi de carne”). Totodatã,
poemul este imaginat “ca firele
unui pãianjen care a prins o insectã
uriaºã/ ce tocmai se pregãteºte sã-
l devoreze/ ºi/ înnebunit de fricã/
þese întruna întruna întruna/ pânã
când se topeºte/ în aþele ce se
întind”, aceastã continuã raporta-
re la actul sacrificial din universul
zoomorf, privit în analogie cu actul
scrierii, stând la baza unor viziuni
efervescente, rare în lirica ro-
mâneascã de azi.

Un ochi vigilent ºi-ar da seama
cã multe dintre poemele din

(continuare în pag. 25)
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La fel ca Dan Coman, care între
Ghinga ºi proaspãtul roman,
Irezistibil, a ales sã ne desfete cu
Dicþionarul Mara, Radu Vancu,
între douã volume de poezii
(Monstrul fericit – Cartier, 2009, ºi
Amintiri pentru tatãl meu – Vinea,
2010), s-a decis sã exploreze
imaginarul patern ºi infantil,
oferindu-ne bijuteria de carte
numitã Sebastian în vis, apãrutã la
Tracus Arte. Volumul s-ar putea sã
nu fie o surprizã pentru cititorul
român, mai ales pentru cel
internaut, deoarece cartea, înainte
de a apãrea pe hârtie, a fost
publicatã episodic pe un blog
omonim, însã încorsetatã între
coperte ºi primind botezul ISBN-
ului, receptarea se schimbã
oarecum, însuºi mediul cerând o
altã abordare.

„Sebastian în vis e Sebastian din
trezie fãcut poezie”, el este „un
model upgradat de bebeluº”, având-
o pe „naºa Artã”, infant care din
primele rime ne aduce aminte de
Gellu Naum ºi de al lui Apolodor, de
imnul lui T.O. Bobe închinat frizerului
nea Gicã, Bucla, ori de ludicul multor
versuri din Levantul lui Cãrtãrescu.
Când citim, tot în Cântul I, rime
precum „Pe neocortexul lucios,
toate informaþiile lumii le dã pe
derdeluº; dupã care, distrate ºi
frãgezite, deschide floarea carnivorã
a creierului ºi le înghite. Prin
transparenþa chihlimbarie, se vede
fiecare informaþie, încã vie, palpitând
în stomacul neuronal”, afinitãþile
cãrtãresciene sunt ºi mai evidente.
Acelaºi Sebastian, deloc ºocant
lucru, „adoarme cu capul pe burta
lui Leonid Dimov” într-o lume
populatã de broscoporci, pisicâini ºi
fluturcai ivãnescieni, unde Omuleþul
din Subteranã, care-l invocã pe
„strãunchiul nostru Fiodor”,
consumator de ceai de valerianã,
avid sã afle secretul alchimic al
transformãrii laptelui praf în lapte
natural, devine un... nietzschenian
Supra-Omuleþ, fermecãtor personaj
malefic de basm, punând la cale
infame suplicii pentru bebeluºii
Sibiului, dorind sã nascã „din ou
Omuleþul Nou, cu suflet infim în
corpul infirm, fãrã istorie, fãrã
memorie, purtând, în minima inimã,
morala minimã”. Noroc cu cei trei
magi zburând dinspre rãsãritul
Tadjikistan: Neghiniþã, Statu-Palmã-

„Sebastian
ºi

mustãþoiul
lui

Nietzsche...“

 Bogdan Odãgescu

Barbã-Cot ºi „Nietzsche-piticot”,
cãlare pe mini-behemot, urmaþi de
„armiile pitice”, care apar
providenþial pentru a se închina
micului Sebastian.

Dintr-un pufãit de suzetã, lumea
devine pozã de gazetã, din care
Sebastian se desprinde. Cãlãtorii
cosmice urmeazã, spaþiotimp
möbiano-dantesc cu Nietzschulicã
pe post de cãlãuzã, în care „cu
pampersul jenându-l un pic la mers,
Sebastian se plimbã de-a buºile
prin Univers”, „cu viteze de mii de
Mach” cãlãtorind de la Bau-Bau-ul
care-i pune lui Tati cãrþile pe foc,
pânã-n Empireu, unde Dumnezeu
însuºi îi schimbã scutecul bebe-ului
minune. Odatã reveniþi pe Pãmânt,
cu Zarathustra ºi el în zonã,
registrul se schimbã ºi începe
Apocalipsul, cu morþii ridicându-se,
dar nu vã voi dezvãlui motivul ºi
continuarea, deoarece de aici
ajungem la deznodãmânt/ re-
censãmânt/ Sebastian crescând ºi
la un fractalic final infinitezimal, din
ce în ce mai mici, pânã la bosoni ºi
micro-micro-cosmi ºi aºa mai
departe, cu cele trei puncte de
suspensie obligatorii pentru orice
final nefinal.

Probabil cã Radu Vancu trebuia
sã regizeze Inception, cu Sebastian
în rol principal ºi Cami pe post de
eroinã-arhitect, ori mãcar unul din

episoadele trilogiei Matrix, cu
Mowgli în locul lui Keanu Reeves
ºi Motanul Dãnilã în locul agentului
Smith. Dincolo de acest nivel,
Sebastian în vis este mult mai mult
decât o carte despre / pentru copii,
o saga fantastico-bebeluºeascã.
Construind într-o matrice stilisticã
impecabilã un poem postmodern
de zile mari, Radu Vancu reuºeºte
sã levantizeze ºi mai mult Levantul,
lucru pe care nu mi l-aº fi putut
imagina pânã sã vãd cele 43 de
pagini ale volumului. Radu Vancu
reuºeºte sã-l critice pe Nietzsche
prin Nietzsche, sã facã personajele
lui Gellu Naum sã dea mâna cu
cele ale Apocalipsei lui Ioan din
Patmos, sã încruciºeze cosmo-
logia lui Eminescu cu cea a lui
Dante, sã amestece trimiterile la
filosofia budistã cu mãrci de lapte
praf fãrã a obþine un ghiveci
ininteligibil, dimpotrivã, fãcându-
ne sã avem impresia cã, vai!,
muzele þineau revelarea acestei
ode pentru momentul potrivit, ea
existând de fapt de mii de ani.

Bebeluºul minune este pe alocuri
ºi pantagruelic, aducând din când
în când aminte ºi de Teodosie cel
Mic al lui Rãzvan Rãdulescu, unele
personaje ale lui Radu Vancu de aici
pãrând schiþe din lumea fantasticã
a Pisicâinelui Gavril, minotaurului
Samuil ºi a bufniþei Kaliopi. Tot cu
gândul la Teodosie cel Mic
observãm trimiterile la volumele
precedente ale lui Radu Vancu,
dacã indiciile dinainte nu ne erau de
ajuns pentru o lecturã textualistã.
Imaginea tatãlui suicidar este
prezentatã odatã cu Apocalipsa,
aceasta fiind o temã recursivã, dacã
nu chiar obsesivã, a poeziei
autorului. De asemenea, de douã
ori ne este înfãþiºatã imaginea a
douã volume arzând pe jarul din
tãrâmul lui Bau-Bau, volume de pe
care micul Sebastian gângureºte
„teraria” ºi „ericit”, trimitere la primele
douã cãrþi ale poetului, biographia
litteraria ºi Monstrul fericit. Alte astfel
de mãrunte ºi interesante chei de
lecturã ne sunt presãrate la tot
alineatul.

Oricum ai pune problema ºi
oricum ai citi-o, Sebastian în vis
este o bijuterie care moþãie
momentan la marginea canonului
literar, gângurind. Curând se va tre-
zi, ºi-atunci pe mulþi va bebeluºí.
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Cel mai recent roman semnat
Bogdan Suceavã, Noaptea când
cineva a murit pentru tine (Editura
Polirom, Iaºi, 2010) este, într-o
foarte mare mãsurã, un roman al
posibilitãþilor. Al posibilitãþilor de
selecþie ºi de lecturã, variind de la
decriptarea atentã a semnificaþiilor
ºi planurilor, pânã la totalul
abandon printre straturile textuale,
apoi al posibilitãþilor de filtrare ºi
înþelegere a realitãþii (sau
realitãþilor, aºa cum cititorul are sã
observe nu de puþine ori), a
conºtiinþei ºi a istoriei, în felul în
care acestea se re-formuleazã, de
fiecare datã, ca rãspuns la un
context, actant sau ‚timp’ al
naratorului. De ce am început însã
astfel, lãsând cumva pe un plan
secundar subiectul propriu-zis al
romanului, este pentru cã Noaptea
când cineva a murit pentru tine
însumeazã, contrar aparenþei date
de titlu, mai mult decât romanul
unei nopþi. Este mai mult decât un
episod despre revoluþie, despre
cãderea regimului comunist, ºi în
aceeaºi mãsurã, mai mult decât
transpunerea unei subiectivitãþi.
Este genul de roman care pare cã
mizeazã mai ales pe uºile din
background, aducând în scenã
istoriile mãrunte (acelea ce de
obicei sunt mãturate pe sub
preºuri, îndesate în spatele
drapajelor stilistice, amare sau
nostalgice, de la caz la caz) istoriile
acelea cãrora, trebuie sã admitem,
le datorãm, de cele mai multe ori,
nuanþele. ªi înþelegerea acestora.

Iar dacã rândurile de faþã vor fi
ajuns deja sã marcheze, chiar ºi
vag, zona derizorie în care ne
situãm odatã cu pãtrunderea în
semi-obscuritatea nopþii rãsfirate
între analepse ºi prolepse,
disociatã între prezentul trãit ºi
acela constituit, prin identificãri ºi
suprapuneri de percepþii, ºi fãcând
un popas în plus la nivelul
structural al textului, nu ne rãmâne
decât sã constatãm dubla reflexie
ce coordoneazã pânã în cel mai
mic detaliu scriitura. Cãci derizoriul
nu numai în zona evenimentelor
îºi gãseºte configurarea, nu numai
în fluctuanþa ºi disputa dintre
trãirea individualã ºi cea voit
colectivã (colectivizatã ar fi aici
termenul cel mai acurat), ci în chiar
latura formalã, în felul în care, în

Noaptea
ca loc de
întâlnire

 Diana Mãrculescu

cazul de faþã, pare cã este gânditã
ideea de roman. Noaptea când
cineva a murit pentru tine se
construieºte într-o zonã
intermediarã, o zonã care expune
evenimentele, lãsând în acelaºi
timp locul necesar detaºãrii, se
articuleazã de-odatã ºi în acelaºi
loc cu propria sa realitate, însã
numai de aceea, pentru cã „în
spaþiul dintre cuvinte se deschide
realitatea” (p. 23). O realitate ce
continuã sã scape, ce e pusã la
îndoialã cu fiecare etapã, ce este
negatã ºi reafirmatã cu o vitezã
uluitoare, nefãcând decât sã
accentueze, o datã în plus, aºa
cum de altfel întreg planul tematic
al romanului o va fi facut, ideea de
instabilitate. „Sã zicem cã totul e
ficþiune. Cã mi-am imaginat totul.
Ce înseamnã, în fond, realitatea?”
(p. 10).

ªi ce înseamnã, în fond,
realitatea, în contextul în care
noaptea menitã sã aducã „lumea
cea nouã” sfârºeºte prin a fi
oglinda rãsturnatã a lumii celei
vechi? Inversarea inconsistentã a
aceluiaºi mecanism defectuos,
precum citirea unui cuvânt de la
dreapta la stânga? Unde
„libertatea [nu mai] e ca un solo
de chitarã de Metallica” (p. 172),
ci haosul din care nu se mai
distinge vreun acord?

Nu, chiar mizând pe o anumitã
instabilitate, Noaptea când cineva
a murit pentru tine nu este un
roman instabil. Este mai degrabã
un roman al posibilitãþilor înºelate.
Al pieselor de puzzle pierdute
iremediabil într-un masacru absurd
ºi profund inutil. Un roman ce îºi
gãseºte stabilitatea în tocmai
aceste eºecuri repetate, în acea
permanentã „reflexie a sute de ani
de rateuri” (p. 178). ªi, nu în ultimul
rând, un roman ce îºi
coerentizeazã acest fragil
stabiliment cu o precizie
matematicã, ce îºi creeazã
conexiuni metodice între momente
ºi personaje, aruncând punþi
strategice de la un capitol la altul
ºi, mai ales, alipind cu grijã frânturi
dezmembrate din temporalitate.

Nu vom  putea tãgãdui aici
faptul cã aceastã particularitate va
rãmâne cumva definitorie pentru
romanul lui Bogdan Suceavã. Nu
vom putea tãgãdui nici faptul cã
dincolo de toate pierderile, morþile
ºi aºteptãrile înºelate va continua
sã subziste ceva. Acel ceva de
ordin matematic; „o idee demnã
sã-þi trãieºti întreaga viaþã pentru
ea.” (p. 262)

Moartea parafinã sunt realizate pe
baza unei reþete simple, dar
eficiente (satisfãcând astfel
curiozitatea lui Felix Nicolau care
nu ºtie prin ce reþetã “îi iese chestia
asta” lui Robert ªerban): se ia o
bucatã stare/senzaþie/amintire, se
gloseazã pe marginea ei preþ de
câteva versuri, apoi, printr-o
comparaþie, se introduce o
imagine de final, care sã ºocheze
cititorul. ªi totuºi aceste explicaþii
tehnice sunt insuficiente ºi nu
epuizeazã deloc þesãtura de
semnificaþii pe care Moartea
parafinã le conþine. Deºi ar mai fi
multe de spus despre volumul lui
Robert ªerban, mai adaug doar
atât: Moartea parafinã este una
dintre cele mai bune cãrþi de poezie
din ultimul an, dacã nu chiar cea
mai bunã.

(urmare din pag. 23)
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Ipostaze cotidiene ale
thanatosului

Volumul de prozã scurtã al
Doinei Cetea, intitulat Ierboaia,
apãrut la editura Dacia XXI, în
2010, propune o radiografie
succintã a ipostazelor morþii.
Metafora uitãrii, a destrãmãrii sau
prezenþa violentã a corpului
scindat, deºirat, se nuanþeazã pe
parcursul fragmentelor ce
alcãtuiesc volumul.

Cele ºase povestiri – Satul de
vacanþã, Miresme amare, Dincolo
de fereastrã, Leontia, Corbii,
Cabina de duº – sunt autonome
din punctul de vedere al fabulei,
dar au ca punct comun tematica:
ipostaze ale violenþei.
Fragmentarismul indicã o voce
amorfã, o tãcere ce se ascunde în
trecerile de la o poveste la alta. Pe
de altã parte, aceastã scriere
întreruptã marcheazã o stare de
angoasã ce stã ca decor pentru
spaþiul urban cotidian. Trebuie
remarcat faptul cã tensiunea
dominã în toate fragmentele
volumului, întrucât personajele
recurg deseori la soluþii extreme,
în neconcordanþã cu sistemul
social valabil pentru epoca lor,
pentru a scãpa de angoase.

Ipostazele thanatosului sunt
individualizate în cadrul fiecãrei
povestiri, atât în ceea ce priveºte
nivelul narativ, cât ºi în ceea ce
priveºte nivelul psihic, imaginativ,
de manifestare a efectelor
pierderilor . Moartea satului Cetea
este surprinsã ºi descrisã în cadrul
primei povestiri: Satul, odinioarã
vatrã de existenþã, a devenit sat
de vacanþã. Satul a devenit un
topos al exilaþilor, al strãinilor:
Tinerii satului vin de la oraº (…)
cu maºini elegante, cumpãrate din
bani fãcuþi la cãpºuni în Spania, la
tencuit case în Italia, la vândut
ziare în Franþa, sau din agriculturã,
dar nu de la ei acasã, ci în Austria
ºi Germania. Cel de-al doilea
fragment al volumului propune o
nuanþã mai tragicã a pierderii prin
ipostaza morþii tatãlui eroinei ca
victimã a sistemului naþional-
socialist. Acelaºi cadru social
serveºte drept decor ºi în
povestirea Dincolo de fereastrã;
personajele sunt proiectate într-un
teatru al urii, al invidiei ºi al

violenþei; moartea este expusã ca
singura raportare la alteritate.
Leontia aduce în discuþie ideea  de
destin, de Dumnezeu sau de cod
genetic, elemente ce se afirmã ca
semn al fatalitãþii. Tot în cadrul
acestui fragment apare ºi ideea  de
om ca marionetã a divinitãþii.
Moartea se manifestã, aici, pe trei
dimensiuni, respectiv nebunie –
alienare mentalã –, moarte fizicã
ºi semne ale morþii manifestate în
cotidian. Obsesia pentru moarte
este argumentatã de unul dintre
personaje: (moartea) se învârte
mereu în jurul nostru. O nuanþã
mai poeticã a morþii este redatã
prin motivul corbului care stã la
baza povestirii Corbii. Non-
identitatea ºi nefiinþa sunt descrise
sub forma violentãrii integritãþii
elementelor ce alcãtuiesc
entitatea; corbul a venit sã-ºi
recupereze pana neagrã, pierdutã
cu mult timp în urmã, pentru a
putea sã existe. O figurã ironicã a
morþii se pronunþã ca un produs al
mitologiei urbane în ultima
povestire Cada de duº; înlocuirea
cãzii de baie devine un motiv
obsedant pentru eroina poveºtii.
Întregul ei univers se va raporta la
cada de baie; revenirea la normal
nu e posibilã decât prin pãrãsirea
locului ce a generat dezechilibrul
vieþii monotone.

Poveºtile sunt, de cele mai
multe ori, rostite la persoana I;
astfel, autenticismul cautã sã
stimuleze lectorul prin empatismul
pe care-l propune. Nici atunci când
întâmplãrile sunt trãite de
personaje, lectorul nu rãmâne
pasiv; el este angajat în discurs
prin problematica propusã.

Un mesaj univoc nu poate fi
desprins din ansambul volumului;
miza cãrþii pare a fi aceea de a
prezenta câteva din nenumãratele
modalitãþi în care fiecare dintre noi
poate sã fie prins într-un univers
sãlbatic; de aici ºi titlul: Ierboaia.

Ratarea ca vocaþie

Romanul Proºtii al Anei
Luduºan, apãrut la editura Limes,
în 2010, problematizeazã, într-o
manierã originalã, condiþia omului
în societate. În fapt, omul este
propus doar ca un titlu pentru o
maºinãrie fabricatã de diverse
regimuri politice. O întrebare cu
esenþã filosoficã se afirmã tacit în
cadrul ficãrui capitol al romanului;
aceastã întrebare ar putea fi
formulatã astfel: ce este omul?
existã o matrice a umanului? Pe
de altã parte, romanul propune un
paradox specific vârstei mo-
derniste, întrucât putem vedea
conturul unui univers utopic, dar ºi
mãrcile unei distopii acaparante.
Aceastã pendulare între universul
real ºi abject ºi lumea imaginarã,
fãuritã din speranþe ºi iluzii, aduce
în scenã ambiguitatea – marcã a
unei lumi ce nu-ºi formuleazã
legile.

Universul amorf este prezentat
fragmentar; chronotopul mate-
rializeazã lumea descentratã.
Naraþiunea începe in medias res,
amintirile stând ca bazã la
reconstruirea realului trãit.
Structura romanului poate fi cititã
ca o metaforã pentru existenþa
cotidianã; poveºtile personajelor,
aparent independente, fiecare
trãind în propriul sãu cocon de
mãtase, se vor întrepãtrunde.
Aceastã interdeterminare este
expresia dramaticã a neputinþei de
a exista ca parte integralã; existã
mereu o maºinãrie care împarte
rolurile sociale.

Majoritatea personajelor se
încadreazã în tipologia ratãrii.

Douã
prozatoare

 Anamaria Lupan
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Planurile narative expun atât figuri
umane produse de regimul
comunist, cât ºi ipostaze ale
omului în cadrul
postcomunismului. Niciunul dintre
cele douã sisteme sociale nu
satisface personajele. Hi, figurã a
intelectualului ratat care nu
acceptã compromisuri, ci crede
într-o justiþie atemporalã, propune
un proiect de construcþie a
viitorului. El prezintã comunismul
sub forma metaforei eradicãrii
vechii pãduri de mesteceni ºi
înlocuirea ei cu o pãdure mai micã
ºi mai incultã de brazi. Astfel, el
formuleazã un nou sistem social
care are semaforul ca instanþã
autoritarã; Hi spune lucrez la un
proiect (fantasmagoric, e drept )
cu costuri enorme de energie, timp
ºi nervi, pentru a imagina o
societate fãrã violenþã, în care
regulile, competenþa ºi moralitatea
regleazã întregul mecanism social.
Ho, prietenul lui Hi, este ºi el o
figurã a ratatului intelectual; acesta
are, în schimb, o oarecare
nostalgie a sistemului comunist; de
aceea, el continuã sã trãiascã în
mediul rural ºi se bazeazã pe iluzia
solidaritãþii umane. Totuºi, Ho
acceptã ipostaza regimului
comunist ca un geniu rãu; el
afirmã: ceea ce am numit noi
comunism, nu a fost altceva decât
un feudalism mai cu moþ ºi mai
criminal, adicã unul fãrã
Dumnezeu. Cei doi prieteni criticã
sistemul comunist ºi cel
postcomunist, propunând o
paralelã a scoaterii din cãcat în
cele douã epoci. Majoritatea
discuþiilor dintre cei doi au loc în
cârciuma Pescãruºul, mediu
abject, metaforã a mizeriei
cotidiene. De aici ºi limbajul frust
al celorlalþi beþivi. Grotescul
scenelor este enunþat ºi prin
aducerea în discuþie a Caritasului
ca o primã manifestare a
solidaritãþii dupã cãderea Cortinei
de fier. Ratarea este ºi vocaþia
personajelor feminine.

Vi, ex-soþia lui Hi, trãieºte cu
obsesia neînmplinirii profesionale
ºi sentimentale. Ea este o victimã
a sistemului comunist, dar în
acelaºi timp, ea afirmã: îmi trãiesc
ratarea cu voluptate. Pentru a da
un sens vieþii ei, Vi înfiinþeazã un
ONG ºi încearcã sã se ocupe de

copiii strãzii. Nici personajele ce se
propun ca figuri ale sistemului
postcomunist nu scapã de ratare.
Consumul ºi succesul au devenit
noua religie. Þara apare ca un
paºalâc al tinerilor; scopul celor
tineri este proiectul unei noi lumi:
O lume fãrã reguli, întemeiatã pe
droguri ºi, mai ales, pe voinþa
nestrãmutatã de exterminare a
pãrinþilor. Iluzia realizãrii sociale
este demontatã. Cei ce au reuºit

sã se afirme sunt fie securiºti, fie
pupincuriºti, fie ariviºti. O concluzie
destul de pesimistã se impune:
maºina maºineazã, iar omul poate
exista doar atâta timp cât se lasã
angrenat în sistem.

Propunând o problematicã
actualã, ºi anume gândirea unui
univers mai bun, romanul invitã
lectorul la o dezbatere despre
starea continuã de tranziþie
româneascã.

Playing Field
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Într-un timp al nerãbdãrii,
anxietãþii ºi ritmului alert cu sute
de bãtãi pe minut, volumul de
poezie Buchetul de platinã de
Viorel Mureºan (Editura Eikon,
2010), opreºte cititorul la un rã-
gaz. Este  o pauzã presãratã cu
imagini fie ale macabrului, fie ale
unui sacru cãutat cu fervoare,
momente de disperare ºi de
cãutare a dublului propriu din
ipostazã de umbrã. Struc-
turarea în trei pãrþ i  siste-
matizeazã ideile principale ale
acestui “buchet” într-o ordine
oarecum tematicã.

“33 de rime pentru umbrã”, din
primul ciclu (“Numeºte muzica
ochilor”), realizeazã o proiecþie a
unui spaþiu denaturat, cãruia îi
lipseºte orice formã a identitãþii.
De fapt, poetul reproduce un
spaþiu citadin, cu indici reperabili
încã de la început. E un “oraº cu
pereþi fumurii”, comparat cu o
“singurãtate-ntr-o nucã”, un loc
închis, care ne aminteºte de
atmosfera apãsãtoare a unor
oraºe provinciale, parcã reluatã
din poeziile lui Ion Minulescu. Sunt
spaþii ale tãcerii, unde acþiunile se
desfãºoarã în mod mecanic,
automat ºi sacadat, unde la fel ca
ºi la poetul simbolist, “orãºenii, pe
trotuare, merg þinându-se de
mânã”. Tãcerea capãtã valenþe
aproape materiale, încât im-
perativul “sã disparã liniºtea din
Byblos!” este o notã ascuþitã de
vioarã într-un cântec dominat de
sunete grave de contrabas.

Timpul are o greutate infernalã
ºi este presãrat parcã cu gudron,
aducându-ne în faþã nuanþe de
cenuºiu: “vuietul ce rãzbate/
dinspre lunile calendarului pare
un cor de frunze mari purtate/
deasupra uzinei electrice.”
Moartea este o umbrã, viaþa este
o umbrã, fericirea este o umbrã.
Suntem urmaþi peste tot de umbre
ale metafizicului, ca punþi de
legãturã dintre divin ºi om. Poetul
cautã pãstrarea unei legãturi (care
de altfel, e deja pierdutã): “eu
priveam cu împrãºtiaþii ochi/ din
care îngerul a zburat/ printre
împuºcãturi de mãtase.”

Estetizarea scabrosului are loc
ºi în alte poeme care schiþeazã
contururi cu pãsãri moarte ºi
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zdrenþe, în Locul unde se ard
gunoaiele. ªi în alte poeme, Viorel
Mureºan subliniazã importanþa
instantaneelor ºi propune un joc
al realitãþii cu imaginaþia: “ardem
fotografiile iar oamenii/ din ele/ se
risipesc pe câmp.” sau “facem
fotografii pentru/ morþii tineri/ însã
contururile lor niciodatã/nu vã
aºteptaþi/sã iasã prea clare.”

Jocul scrisului se manifestã ºi
prin aluzii intertextuale atât de
folosite de cãtre poeþii
postmoderni prin referiri directe la
texte biblice (Bucãþi din Tatãl
nostru) sau la textele nihiliste ale
lui Emil Cioran (Dupã-amiazã de
varã).

Partea a doua, intitulatã
“Cartea arsã”, subliniazã secretul
mesajului poetic. Printre rânduri,
se simte cum poetul se adreseazã
direct unui singur cititor, unei
entitãþi personale cu care
comunicã, iar poemul devine
neterminat, deoarece aºteaptã un
posibil rãspuns liric. Sentimentul
trãirii spirituale este mult mai
marcant în aceastã parte.
Întreaga realitate este
metaforizatã ºi este prezentatã în
acest ciclu de poeme întocmai ca
o picturã cubistã, întruchipându-
ne reflexii ale unei proxime
realitãþi. Este o stare a scorojirii,

a ritmiei care înghite însuºi tim-
pul : “în casa noastrã/calendarele
intrau încet în pereþi”.

Din acest mediu, el anunþã
într-o rezonanþã diferitã (faþã de
Nietzsche) „Dumnezeu a murit”.
Îngerii, umbrele oamenilor au
plecat, abandonând decisiv
lumea. Are loc o desacralizare la
toate nivelurile religiosului, de la
îngerii care danseazã în jurul
mormintelor la Capela Sixtinã ce
“se mutase/între fire lungi de
mãtase/ de-i curgeau prin pereþi
oase”. Sublimarea unei trãiri
imediate apare într-un ritm
obsedant, însã care determinã
o citire uneori greoaie a sem-
nificaþiei. Poemele nu reproduc,
ci sunt autoreferenþiale, denotând
o lume a iluziei.

Poemele haiku constituie
partea a treia a volumului. Poetul
reuºeºte sã condenseze esenþa
unei naturi uneori bucolice, alteori
contorsionând un acelaºi spaþiu al
putredului sau al morþii: “vrabia
umple/ cerul cu sânge zburând/
prin mãceºul copt”.

Cartea are un design foarte
diferit, atât din punctul de vedere
al dimensiunilor, cât ºi al aºezãrii.
Având o formã relativ micã, ea
poate fi privitã drept o “carte de
buzunar”, un mic caiet liric ce
parcã a fost proaspãt scris de
cãtre poet. Un jurnal fãrã datã ºi
fãrã localitate, care se desfãºoarã
atemporal ºi aspaþial. Pe alocuri,
cititorul va repera schiþe ce
reproduc ochi sau modele
cosmogonice. Un motiv
paratextual ce apare obsedant
este buchetul de platinã, reprodus
atât la început, cât ºi la finalul
volumului.

Buchetul de platinã adunã flori
ale cãutãrii unui metafizic ºi
fãrâme ale dezolãrii. Este un
volum ce nu se poate citi decât în
dupã-amieze liniºtite, alãturi de
multe cãni de ceai, un buchet de
flori pe masã ºi multã dorinþã de
meditaþie...

ª



29

Antologia Aievea (Poeme
alese) (2010, Dacia XXI), apãrutã
în seria Scriitori la ei acasã, ºi
culegerea de haiku-uri, Fulguraþii
(2010, Limes), sunt ultimele douã
volume de poezie ale lui Ioan
Milea. Ciclul Aievea reia, în cinci
secvenþe, poeme din volumele
deja publicate, în anii 1996 (Searã
cu Dante ºi alte poeme), 2007
(Recviem în mai ºi Despre
Brâncuºi), respectiv, 2008
(Florilegiu). Se întrevede, în
ambele volume, preocuparea
poetului pentru lucrurile simple,
elementele aproape insignifiante
din naturã sau din realitatea
imediatã. Frunza, salcia, porumbeii
din gãri, vrãbiile, florile, insectele
etc. fac subiectul predilect al
poeziilor lui Ioan Milea (Ion Pop,
în „România  literarã”, nr. 32/2008,
vorbea despre un „suflu simplu”
care strãbate imaginarul acestui
poet).

Din cele douã volume transpare
înclinaþia lui Ioan Milea cãtre haiku,
nu numai prin dezvoltarea temelor
specifice poeziei japoneze, ci ºi
prin prezenþa efectivã în volumul
Aievea a acestui tip de poem
(,,Copilul strigat/ dindãrãtul tãcerii/
nu mai vine”, poem ce deschide ºi
volumul Fulguraþii) ºi prin tendinþa
de a exprima într-un mod cât mai
condensat sentimentele ºi realul
(„Un loc/ unde tãcerea/ sã nu fie ºi
ea,/ în mijlocul zgomotului,/
asurzitoare.”). Mai mult, din scurta
introducere la volumul Fulguraþii,
aflãm ce reprezintã pentru Ioan
Milea haiku-ul: ,, pentru mine [...]
micul poem e promisiunea de a
putea regãsi, prin sclipãtul unei
intuiþii minimal exprimate, acel
profund ºi tainic echilibru între
tãcere ºi cuvânt pe care poezia
vremii noastre pare a-l fi pierdut”.

Privirea ºi natura sunt douã
dintre elementele centrale ale
poeziei lui Milea: cu ajutorul privirii
poetul repereazã lucrurile mãrunte
din naturã ºi le descoperã
frumuseþea (,,Piatrã din drum,/ îmi
câºtig existenþa/ privindu-te”, „ªi
din trafic/ priveºti curcubeul”
(Fulguraþii)). Totodatã, secþiunea
Recviem în mai din volumul Aievea
se remarcã printr-un anumit
optimism, îmbinat cu un sentiment
de melancolie, stãri fundamentate

Haiku-uri
care par
Aievea

 Antonela Suciu

pe acelaºi interes al poetului
pentru lucrurile simple („la
patruzeci de ani/lumina/ ce atinge
lucrurile/ are altã/tãrie./ Asta m-ai
învãþat/ [...] Iar eu te-am ascultat:
mlãdie/ e pânã ºi piatra/ pe care o
privesc.”).

Despre Brâncuºi ºi Florilegiu,
cele douã secþiuni ale antologiei
Aievea, atrag atenþia cititorului
datoritã poemelor inspirate de
opere de artã cunoscute. Dacã cea
dintâi secvenþã este dedicatã
operelor sculptorului român ºi se
evidenþiazã prin poeme precum
Leda sau Coloana fãrã sfârºit,
evocând lucrãrile de seamã ale
sculptorului Brâncuºi, cea de-a
doua secvenþã, Florilegiu, include,
în întregime, poeme care fac
trimitere la alþi mari artiºti ai lumii.
Astfel, pe rând, operele de cãpãtâi
ale lui Luchian, Georges de la Tour,
Dürer, Rembrandt, Masaccio,
Michelangelo, Leonardo da Vinci,
Bernini, Goya, Caspar David
Friedrich, Van Gogh sau Boccioni
fac subiectul versurilor lui Ioan
Milea, dezvãluind cititorului modul
în care acesta recepteazã arta,
prin filtrul unei sensibilitãþi de
facturã clasicã. Interesul pentru
domeniul artistic (corelat cu natura)
se întrevede ºi în Fulguraþii, unde
este din nou evocat pictorul ªtefan

Luchian cu una din opere sale
cunoscute, Anemone.

Imaginarul poetic al lui Ioan
Milea este alcãtuit ºi din alte
elemente, cu rol semnificant în
creaþia liricã a autorului. Aici se
include metafora vorbei-frunzã,
înglobând atât sensul efemeritãþii
cuvântului, cât ºi, din nou,
apropierea de naturã a poetului.
De fapt, frunza, în diferitele sale
ipostaze, este mereu prezentã. Ea
delimiteazã realul în O frunzã
cade, înlocuieºte umbra mâinii în
Exerciþii de privire sau chiar þine
locul mâinii în Fulguraþii. Dacã
natura este tratatã, în poezia lui
Ioan Milea, ca element fun-
damental, subiectele actuale,
precum politica, sunt privite cu un
ochi ironic (,,Politica, vai,/ face
degeaba/ bãi de mulþime.” sau
„Doar pixurile/ electorale mai
scriu.”) ºi sunt puse în opoziþie cu
cea dintâi (,,Numai natura/ ne
învaþã aievea/ limbi strãine.”). Tot
pe un ton ironic este abordat ºi un
alt subiect de actualitate, reclama
(„’89./ lozinca deodatã/ devine
reclamã.”, „Reclame, reclame..../
mai bine, atunci,/ comerþ fãrã
suflet.”).

Deºi conþin mai degrabã poezii
de facturã modernistã, volumele
lui Ioan Milea meritã parcurse
tocmai pentru ca iubitorii de
literaturã sã intre în contact cu un
mod de a scrie care nu mai este
practicat astãzi de cãtre poeþii mai
tineri.

A Strange Rhythm
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ANTOLOGIA SONETULUI
ROMÂNESC

În trei volume mari, totalizând
1500 de pagini, poetul Radu
Cârneci îºi vede dus la capãt, prin
vreo trei ani, el spune cã patru, un
proiect devenit monumental nu
doar prin cantitate - un mod între
altele, poate, de a-ºi fi sãrbãtorit,
pe cont poropriu, o vârtsã de
octogenar: Antologia sonetului
românesc. Cum ºtim, fostul
redactor ºef al revistei Ateneu se
naºte în 1928, iar volumele
colective ale amplei lucrãri pe care
o întreprinde le dateazã cu anii
(primul dintre ele incluzând un
veac, perioada 1821-1920; al
doilea, poeþi nãscuþi între 1920 ºi
1940, inclusiv propria-i generaþie;
al treilea, gãzduind autori din cei
mai „tineri“, nãscuþi între 1940-
1980; toate trei cu câte o prefaþã a
lui) 2007, 2008 ºi 2009.

El se consacrã acestei fãptuiri
cu un entuziasm de devot, care
pune cumva în faþa unei aºteptãri
de cititor o descoperire: cã la
români ca sã fii poet trebuie sã scrii
ºi sonet! De unde, o dãrnicie în
criteriile de selecþie, sau largheþe,
într-o replicã unor istorii literare
recente, cu ciudate omisiuni, nu
doar sugeratã, respectiv o
deschidere – dacã ne referim în
principal la autorii în viaþã, cu ceva
din adagiul  heliadesc ... numai
scrieþi!, „urmãrind declarat o cât
mai cuprinzãtoare hartã”. Sau cu
ceva dintr-o prefãcutã luptã cu ape
în revãsare, vezi intoducerea  în
finalulul volumului 3 a unei
secvenþe Addenda, „însumând
sonetiºti descoperiþi dupã
întocmirea primelor douã volume”.

Îndeletnicirea a presupus, se
confeseazã un sentiment de drum
strãbãtut, „o muncã uriaºã”, între
altele de rãscoliri în „casa cãrþii”
care-i Biblioteca Academiei
Române, ºi nu numai, cu credinþa
cã tot timpul într-un prag de
„înminunãri” - o metaforã pentru
toþi fascinaþii de aceastã formã
poeticã fixã, veche, în literatura
noastrã, de doar douã veacuri, iar
la strãbuni sau fraþi de la Râm, de
vreo opt sute. ªi „asiduã”, soldatã
cu o adevãratã „avere”:
cuprinderea a „peste 450 de
autori”, ºi a „mai mult de 1360 de

Cãrþi
pe masã
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titluri”. Surprizã trãitã, pe parcursul
pregãtirii ediþiei, ca victorii într-un
excurs personal, de genul: „din
doar douãzeci de ani (1921-1940)
am putut alege peste o sutã de
sonetiºti, din care un numãr
apreciabil de autori cu cãrþi
exclusiv de sonete”. ªi opþiune,
orientare, cu dreptatea ei. Cãci o
platformã, pe care pietrele rare ale
punctãrilor din mai desãvârºit - de
la Mihai Eminescu la Mateiu
Caragiale, de la Mihai Codreanu
la Ion Pillat ºi V. Voiculescu, dar
pe un rãboj de aur încrestãrile sunt
mai multe – sã-ºi vãdeascã
suveranitatea ºi prin forþa
contrastului, comparaþiei. Într-un
pariu al tuturor competiþiilor. E gãsit
acest joc de societate, democratic,
peste vieþi ºi morþi, în care trec pe
la o judecatã, care are dreptul sã
rãmânã subiectivã, nume ºi mari
ºi mici, ºi celebre ºi uitate sau
necunoscute, reuºitele þinând de
factorul de peste calibruri, absolut:
al inspiraþiei, al reuºitei în sine – o
copilãrire în care, câºtigãtor cu
adevãrat e numai verbul ºi
imaginativul românesc, ca-ntr-un
cenaclu pe un drum doar de
deveniri, la un ceas nu de bilanþ.
Prin asocierea în volumul 3 ºi a
unui capitol „Cununi de sonete,
sonete glosã” (din câte 15 sau 16
piese, virtuozitãþi, de cinci autori,

între care V. Muºeþeanu, Paul
Mihnea, Tudor George ºi autorul
antologiei).

Dar la un ce sãrbãtoresc
concurã ºi alte gãselniþi editoriceºti,
care vorbesc de o dragoste:
asocierea  a încã trei
compartimentãri, dintre care, pe
lângã douã tematice („Mãria sa,
sonetul în artele poetice” ºi „Sonete
ironice”), cea cu „Sonetiºti în limbi
strãine”, în care, între altele, stau la
o aceeaºi masã trei nume de
familie, care împart între ele luciri:
(Alexandru) Hâjdeu, (Bogdan
Petriceicu) Haºdeu, ambii cu
versuri scrise în rusã, ºi (Julie)
Hasdeu, cu versuri în limba lui
Ronsard – acestea din urmã nu mai
prejos de Brozurile unui Al.
Macedonski, Sufletul senin al Elenei
Vãcãrescu sau sonetele unui
Charles-Adolphe Cantacuzène, cu
toþii autenticitãþi umblând ca ºi un
Ion Barbu, un G. Bacovia, sau un
George Astalos, la un certificat de
francofonie, deplin onorat.

Cu atari elemente com-
plimentare ºi cu argumenetul
ridicãrii unui vãl de pe comori de
frumuseþi –  sã mai reþinem expre-
siile, din prefeþe, „o istorie sui-
generis a unei pãrþi importante a
poeziei române” ºi „ediþie bibliofilã”
– volumele apar într-o casetã la
editura Muzeului Naþional al
Literaturii Române, sub auspicii de
care nu e strãinã o înþelegere
aparte arãtatã de conducerea
distinsei instituþii prin persoana
scriitorului Lucian Chiºu, directorul
ei, ºi se bucurã de trei studii
vorbind de arta sonetului ºi de
sonetiºti, paginate ca postfeþe,
semnane de Constantin Ciopraga,
Dumitru Micu ºi Mihai Cimpoi.
Acestea ºi ele, parcã într-o auto-
selecþie, rigori ºi receptivitãþi ºi stil
lucrat. Câte un exemplu: (din
primul postfaþator) „Se presupune
cã sonetul (în it. sonetto) ar fi
apãrut la curtea lui Frederic al II-
lea, împãrat german ºi rege al
Siciliei, în secolul al treisprezecilea;
dupã manifestãri provensale, o
datã cu momentul prerenascentist
dantesco-petrarchist (pregãtit între
1260-1313 de cãtre Cecco
Angiolieri, de Guido Cavalcanti ºi
Dino Frescabaldi), prestigiul sãu
era constituit”; (din al doilea)
„Aceºtia din urmã (poeþii cuprinºi
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în volumul al doilea, nãscuþi între
1921-1940, n. n.), originari,
precum ºi cei incluºi în volumul
întâi, din toate þinuturile româneºti,
unii ºi din alte spaþii sau domiciliaþi
în afara þãrii, sunt tot atât de diferiþi
literar ca predecesorii lor
aparþinãtori istorico-literar unor
curente opuse“; (din al treilea)
„Concluzia e cã sonetul ºi-a
confirmat regalitatea, în spaþiul
literar românesc, s-a afirmat
statutar ºi statuar, producând
revoluþii ºi revoluþionându-se el
însuºi ca metalimbaj, fiind autarhic
închis în sine, dar ºi deschis spre
alte genuri cu care s-a interferat”.

De fapt doar câteva elemente
mai mult de reper, pentru a nu mai
fi necesare alte susþineri ale unei
cauze despre care un autor al unei
alte antologii a sonetului dintr-o altã
literaturã, cea francezã, lucrare
acoperind vreo ºase veacuri ºi
revendicându-se de la criteriul
strict al valorii, („chefs-d’oeuvres”),
restrânsã la 200 de pagini, Jean
Orizet (le cherche midi editeur,
1999, paris), spune într-o prefaþã,
intitulatã, cu un citat din Aragon,
„Comme une musique errante...”:
„Depuis le XIV-e siècle, ce poème
à forme fixe – deux quatrains suivis
de deux tercets – représente une
sorte de perfection d’écriture dans
la poésie européenne”.

Dar antologia româneascã, de
altã concepþie ºi intenþie,
propunându-ºi în principal
evidenþierea, ºi pe aceastã cale, a
unei împliniri: lichidarea unei
istorice „întârzieri”, comprimarea
unui timp, în care din nou e
invocatã nevoia unei alinieri în
internaþional,  trebuie privitã aºa
cum se înfãþiºeazã, ca o provocare
la cântãriri ºi omologãri, pentru o
mai bunã cunoaºtere de sine, în
libertate, pe cât posibil ataºantã, o
„bancã de date” pentru un cerc de
cititori care îºi pot fi singuri oficiu
critic: „cercetãtori, profesori, elevi,
studenþi, iubitori de lecturi alese”.
O mânã de ajutor, cu mijloacele
ei, sau un parfum de timp, dând ºi
grafica, ilustraþile. Fotografii de
epocã, dar ºi „foto-reproduceri
dupã desene de Margareta
Sterian, Victor Brauner, Camil
Ressu, Jules Perahim...”, portrete
de Marcel Iancu, pe care le ºtii ca
adevãrate ideograme, apoi mai

frecvent fotografii de toate ocaziile,
multe ca de buletin de identitate,
în volumele 2 ºi 3, din ce s-a gãsit,
unde ori cum s-a putut, ori a fost
trimis de subiecþii în cauzã, odatã
cu versurile, un graþios indiciu ºi al
vieþii luând-o înaintea lucrului
meºteºugit.

Cum un preþ plãtit presiunii în
care s-a înaintat, sau un semn al
erei internetului cu înlesnirile ºi
neajunsurile ei din câmpul editorial,
sunt nu puþine greºeli de tipar, nu
mari piedici pentru cititorul de
poezie familiarizat; una, ca un
avertisment, adjudecându-ºi chiar
primul text din primul volum, de
deschidere a întregii serii, în
poemul ca un act de naºere al
sonetului la români, Cãtre planeta
mea, darorat pãrintelui Gh.
Asachi, versul ultim, care în orice
sonet are de regulã  a da cheia
sau sarea întregului. În chiar
cuvântul final, decisiv. Unde în loc

de forma verbalã „mã va încrede”,
având a încheia o muzicã prin
rimarea cu un alt verb, „se vede”,
din versul doi al terþinei antierioare,
se insinuiazã de la sine,  buclucaº,
încã o silabã, ºi avem stricãciunea
„încerdere”! Sau o altã întâmplare,
de legãtorie, cu hazul ei: în volumul
1, între paginile 234 ºi 244, unde
prin capriciul plasãrii greºit în
pagini a unei fotografii ºi a unui
desen, cu figurile lui Ion Pillat ºi
Perpessicius, textele celui de al
dilea, douã sonete, sunt atribuite
primului, ºi toate sonetele celui
dintâi, cum ar fi „Drum de noapte”
ºi „Îngerul amintirii”, apar ca ale
împãtimitului îngrijitor, de atâta
acribie, a marei ediþii Eminescu.

Dar un cuvânt pentru mai greul
poeþilor incluºi, sau deplinãtatea în
care sunt puºi. Autorii înrouraþi,
aduºi în arenã împreunã, într-o
copleºitoare proporþie corect, aºa

cum instituþiei  antologãrii i-a stat
în intenþie, într-o îndrituire
asumatã, conform ºi cu acest
rudiment de notã asupra ediþiei:
„Aºezarea în antolgie s-a fãcut
cronologic, fiecare autor
beneficiind de un numãr de piese
selectate de noi din opera celor din
lumea umbrelor, ca ºi din cele
trimise de colegii în viaþã, de la
fiecare dupã meritul considerat”.
Autorii într-un dialog de murmur de
primordialitãþi al lor, mijlocit, în cele
mai multe cazuri productiv de un
arbitraj care nu mai istoveºte un
optimism, ca în referirea rituos la o
mutare dintr-o trezorerie în librãrie,
„de unde iubitorii de frumos sã
poatã lua (fãrã dobândã) ce le place
ºi cât le place, spre îndestularea
lor sufleteascã ºi de cuget”!

În raport cu scopul principal
(categorial), urmãrit, dacã-i ai o
clipã în faþã doar pe componenþii
volumului prim, ei nu sunt niciunul
nedreptãþiþi. În cele mai multe
cazuri ale, de pildã, modernilor
care au scris ºi sonet, un Blaga,
un Vinea, un Bacovia, un Arghezi,
un Ion Barbu, aducând în esenþele
cu care umplu ºi ei forma vasului
din 14 versuri, fie el „latin” ori
„elisabetan”,  ºi un dram din nota
lor definitorie într-un tablou al
poeziei mai general, unde sunt
acte la dosar, în acelaºi timp .

Evident ºi în componenþa
textelor din grupaje, dar ºi a
întregului sumarelor, la o eventualã
nouã ediþie, mai putându-se
umbla, pentru completãri, în relaþie
cu frontul de cheltuiri literare în plin
curs, de azi, unde restrângerea la
consimþãmântul individual nu e
poate o alternativã singurã la
scotocitul în cãrþi ca în cazul
celorlalte, din trecute vremi. Astfel
un cusurgiu, numai din dragoste
de nemargini ºi el, s-ar putea
întreba de ce ar lipsi ºi nume ca,
la întâmplare,  Ion Minulescu, Al.
T. Stamatiad, Horia Furtunã –
primii doi poeþi cu volume de
definitive publicate la „Fundaþiile
regale”, cuprinzând ºi sonet. Dupã
cum în cazul unor „modele”, ca
Mihai Codreanu, sau performanþe
nu numai de cantitativ, ca Victor
Eftimiu, selecþia ar putea înclina o
cumpãnã ºi spre mai mult vital sau
semnificativ din configuraþia unor
plãsmuiri. Ca, la primul, o mi-
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lostivire spre cel puþin una din
ciopliturile lui de „statui”, cu figura
Domnului de pe Bahlui, cunoscut
ca Mare ºi Sfânt, sau spre o miruire
cu tainã, scoasã din însãºi arta
concentrãrii care-i lege în
puþinãtatea de discurs a speciei,
un poem ca o altã numai de aer
statuie, „Atila”; ºi la al doilea, un
performant la activ cu un volum
700 de sonete, eventual o ochiadã
ºi spre una din douã tandreþi:
„Cununi se laur” ºi „Unui vechi
confrate”, prin 1925 gãzduite de un
alt florilegiu colectiv (Antologia
poeþilor de azi).

Ar mai putea exista ºi o
întrebare, punctual, despre ºi alte
absenþe de nume de poeþi afirmaþi
prin a doua parte a secolului XX,
ca un Radu Stanca din vecinãtatea
unui ªtefan Augustin Doinaº, sau
de nume dintre cele mai la vedere
în plin prezent, un Mircea
Cãrtãrescu,  autor ºi al unui volum
„50 de sonete”. Întrebare nu întru
totul de ocolit, chiar dacã o
explicaþie ar da-o  indirect o formu-
lare din prefaþa volumului  3, in-
titulatã „În sfârºit, la sfârºit...”: „am
cãutat sã-i descoperim pe cât mai
mulþi”.

Câteva observaþii, numai pãrþi
din bucuria lecturii, dintr-o bogãþie,
care e tot ce mai trebuie sã
urmeze, de la bibliotecile publice
la cele de familie.  Lucrarea
versurilor, prin care genul e asimilat
deplin ºi e în creativitate ºi noutãþi,
ºi la români, sau instituit, de la
„clasici” la „simboliºti” ºi „moderni”
ºi „contemporani”, în fenomenul
poetic postmodern. Într-o „cartea
sonetelor” din spaþii mai întinse
decât o þarã. Faþã cu un proiect,
cât limba românã. Cãci printr-un
sumar ºi de peste hotare, acestea
nu numai de pãmânt.

RYU YOTSUYA

Cu un titlu pretenþios, Istoria
haiku-ului, dar cu un subtitlu la
obiect, Zece haijini ºi poezia lor,
doamna Clelia Ifrim, autoare
laureatã de poezie haiku, a
publicat recent, în traducerea sa
din englezã, o succintã antologie
din marea tradiþie a poeziei din
Þara Soarelui-Rãsare, cu tot
atâtea mini-profiluri critice,
datoratã poetului ºi eseistului

japonez Ryu Yotsuya, cunoscut ºi
prin antologia internaþionalã Haiku
sans frontières, tipãritã în Canada
în 1998, unde semneazã prefaþa.

Rãsfoirea, lecturarea acestui
florilegiu îmbãiazã sufletul
iubitorului de poezie japonezã
tradiþionalã într-un roi de petale de
cireº (dacã e sã-þi aminteºti
versurile „Vântul aduce petale de
cireº / În lacul cormoranilor”),
având meritul de a reaprinde un
interes pentu un mod de abordare
poeticã a lumii, vechi nu doar de
patru veacuri, câte  pune în luminã
prestaþia dusã la o deplinã
identitate de cãtre un  Matsuo
Bashô (1644-1694) ºi dezvoltatã
de talente care i-au urmat ,ci o mie
de ani, dacã ar fi sã te opreºti, în
cãutarea unei preistorii, numai la
o glorioasã epocã, de aur, heian.

Dar lista întreagã a preferaþilor
dintr-un – posibil – mai lung ºir:
Matsuo Bashô (1644-1694), Yosa
Buson (1716-1783), Masaoka
Shiki (1867-1902), fiecare pentru
câte un veac; ºi Takahama Kyoshi
(1874-1959), Nakatsuka Ippekiro
(1887-1946), Hara Sekitei (1889-
1951), Sugita Hisajo (1890-1946),
Takano Suju (1893-1976),
Tomizawa Kakio (1902-1962) ºi
Nagata Koi (1900-1997), toþi cu
împlinirea cântecului lor de cuc
(pentru cã majoritatea acestor
haijini se revendicã de la miºcarea
literarã declanºatã de revista
Hototogitsu - Cucu ) în secolul
XX.

Derutând întrucâtva cu o
preferinþã pentru Yosa Buson („El
a avut geniu ºi a putut simþi
eternitatea dincolo de peisaj”,
„poemele sale sunt descriptive, dar
priveliºtea lor este mai degrabã
idealistã”), în relaþie cu Bashô,
predecesorul acestuia (pentru
Yotsuya, Bashô rãmânând numai
„primul mare poet în istoria
genului”),  autorul japonez trãitor
la Londra aduce o multitudine de
nuanþãri, cu o înþelegere din
interiorul fenomenului, privind
devenirile din postumitatea unui
întemeietor, indicii toate ale
valabilitãþii ºi inepuizabilului unei
forme poetice þinând de însãºi
fiinþa idiomului insular nipon.
Dovezi totodatã despre o
manifestare din spirit, crezutã
cândva de domeniul trecutului,

care, în loc sã piardã teren, parcã
mai mult e în situaþia sã aibã câºtig
de cauzã într-o competiþie cu
tendinþele occidentalizante, de
ieºiri dintr-o izolare, începute odatã
cu epoca Meiji.

Douã exemple, dintre altele:
„Shuoshi Mozuhara s-a opus lui
Suju, criticându-i aspru aceste
imgini de prim plan, care, spune
Shuoshi, nu sunt decât monotone
reportaje ºtiinþifice. Dar cred cã
reproºul lui Shuoshi nu este
întemeiat. Dacã citim cu atenþie
haiku-urile lui Suju, înþelegem cã
el pãstreazã o singurã linie a
structurãrii spaþiului în expresia sa,
care pare la prima vedere o simplã
explicaþie a peisajului”; „Poeþii
grupului «Shinko Haihu» (haiku
nou ºi proaspãt) au respins cultura
convenþionalã japonezã /.../ Ei au
visat la valorile liberale ºi au
acceptat individualismul occi-
dental. Au considerat cã societatea
ºi individul sunt lucruri opuse, ºi au
crezut cã un autor trebuie sã aibã
un punct de vedere, anulându-l pe
cel anterior”.

Transpunerea în româneºte
es-te cursivã, vie, dar nu scapã ºi
de câteva neglijenþe, dezacor-
duri, numai vicii de corecturã, ca
”imaginilor clare în hokku-urilor
sale”, „cele 5 sau 7 silabe /.../ se
baza pe stilul”, „imaginea
îndepãrtate ºi prim-planul”,
„nuanþele tradiþionale a cuvin-
telor”; dar ºi: (ei) „ºi-au exprimat
repulsia faþã de o societate unde
naºterea (!) ºi autoritatea
bãtrânilor...”, „popularitatea /.../
vine nu din interesul (!) în metoda
lui”.  Neatenþii, care nu se extind
ºi în zona redãrii versurilor, multe
reþinând prin forþa de sugestie sau
de expresie.

În încheere, un mãrgãritar din
cel de al doilea capitol (Buson) din
cele zece ale frumoasei cãrþi
propuse, cu o sensibilitate, cu
acurateþe ºi valori de expresie, de
Clelia Ifrim: „Vãzduhul tremurând.
/ Zborul aproape alb / Al unei
insecte neºtiute”. Dar ºi acest
haiku, datorat lui Bashô, parcã din
spusele unui Tchuang-tseu,
filosoful chinez din secolul 4 înainte
de Hristos, învocat ca un maestru:
„Chiar ºi mistreþul / A dat buzna-n
aceastã furtunã / Odatã cu
celelalte lucruri”.
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Am tot amânat sã scriu
despre ultima carte de prozã a
lui Andrei Codrescu, The Poetry
Lesson (Princeton University
Press, 2010), fiindcã m-am luat
cu alte treburi eseistice. Este o
carte adorabilã, prin umorul ei
debordant, prin întorsãturile de
frazã, prin inteligenþa ei
savuroasã ºi livrescul filtrat ºi
pompat cu þiuituri de saxofon în
surdinã. Este vorba despre un
atelier de poezie þinut de Andrei
Codrescu la Universitatea din
Baton Rouge, cu studenþi de
toate provenienþele cerebrale ºi
emoþionale, fãpturi cu lecturi
fragmentare sau, dimpotrivã,
obsedate. Ofer aici, ca adãlmaº,
o primã listã hazoasã (ºi serioasã
în acelaºi timp) din carte, prin
care Andrei Codrescu îºi pre-
gãteºte studenþii pentru a da
piept cu poezia.

THE TOOLS OF POETRY
1. A goatskin notebook for

writing down dreams
2. Mont Blanc fountain pen

(extra credit if it belonged to
Mme Blavatsky)

3. A Chinese coin or a stone
in your pocket for rubbing

4. Frequenting places
where you can overhear things

5. Tiny recorders,
spyglasses, microscopic
listening devices

6. A little man at the back of
your head

7. The Ghost-Companion
8. Susceptibility to

hypnosis
9. Large sheets of

homemade paper, a stack a
foot thick

10. A subscription to cable
TV

Explicaþia ºi îmbierea cu the
ghost-companion este
voluptuous de piºicherã. Sã ne
închipuim cum ar fi sã avem, la
un astfel de atelier de poezie, o
stafie personalã ºi cãlãuzitoare
de drum în Rimbaud,
Lautréamont, Pound, Sexton, de
pildã! Eu pe aceºtia i-aº alege
acum. Dar ieri ºi alaltãieri i-aº fi
ales pe alþii, poate (T. S. Eliot,
Sylvia Plath, Allen Ginsberg).

The Poetry Lesson este,

Lecþia
americanã
de poezie

Ruxandra Cesereanu

evident, ºi o carte despre Andrei
Codrescu dascãlul noncon-
formist, care e un prodigios
entertainer ºi histrion, fan al
giumbuºlucurilor rafinate ºi al
calambururilor. Un beatnik care îºi

depãºeºte statul de beatnik,
strãlucind ca ironist aruncãtor de
confetti în tradiþia dada (deºi eu
cred cã iese ºi din aceastã
sintagmã ºi coaguleazã mai
degrabã ca personalitate-
mozaic). Ofer aici, tot ca adãlmaº,
a doua listã hazoasã (ºi serioasã
în acelaºi timp) din carte. Mai
provocatoare decât cea dintâi listã
(care era oricum extravagantã).

THE TEN MUSES OF
POETRY

1. Mishearing
2. Misunderstanding
3. Mistranslating
4. Mismanaging
5. Mislaying
6. Misreading
7. Misappropriating cliches
8. Misplacing objects

belonging to roommates or
lovers

9. Misguided thoughts at
inappropriate times, funerals,
etc.

10. Mississippi (the river)

De închipuit ce ºi câþi Mis- am
putea propune fiecare din noi pe
post de muzã!
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Ca o
poveste
doar pe
jumãtate
spusã

 T. Tihan

Prezenþã fascinantã în spaþiul
spiritual românesc, Mitropolitul
Clujului, Î.P.S. Bartolomeu Anania,
a marcat, în ultimele decenii, viaþa
culturalã ºi religioasã a întregii þãri,
impunându-se printr-o creaþie de
anvergurã, reprezentativã pentru
domeniile în care s-a ilustrat. Cãci,
supunându-se încã din tinereþe
unei duble chemãri, a ajuns, de-a
lungul anilor, nu doar un respectat
slujitor al Domnului, ci ºi o figurã
importantã în cuprinsul literaturii
naþionale de azi.

Poet predispus sã reacþioneze
la marile întrebãri ale vieþii ºi lumii
potrivit alcãtuirii sale lãuntrice,
chiar ºi atunci când altele erau
formele de expresie pe care le
adopta la un moment dat, Înaltul
Ierarh ar putea sã-ºi aducã în
sprijin oricând nu doar lucrarea pe
care o face zi de zi în cadrul
Bisericii Ortodoxe, ci ºi un
remarcabil  efort exegetic, prin care
a cãutat sã punã în valoare
paginile Sfintei Scripturi.
Comentatorii i-au recunoscut, de
altminteri, strãdania ºi au subliniat,
totodatã, ºi faptul cã, prin truda sa,
noul interpret al Bibliei se alãturã
tuturor celor care, prin veacuri, i-
au dat acesteia vestmântul
necesar pentru a putea înrâuri, prin
Cuvânt, biografii ºi destine.

Revenirea sa, în Clujul tinereþii
ºi al îndepãrtatei sale studenþii, a
coincis cu momentul intrãrii
României într-o altã istorie. O
istorie care a dat ºi Bisericii
Ortodoxe din aceastã parte a
Transilvaniei prilejul de a se pune
sub semnul unei îndelung
aºteptate resurecþii morale. Fapt
care a fãcut posibilã ºi o reclãdire
în spirit a enoriaºilor ei, chiar dacã
aceastã metamorfozã n-a fost în
toate cazurile prea evidentã, iar, în
multe privinþe, a lãsat poate
impresia cã era prea sedusã de
aparenþe ca sã se poatã lepãda în
mod real de mai vechi inerþii.

Dar, cu toate cã ºtia prea bine
cât de expuºi eram cu toþii în faþa
celor mai amãgitoare ispitiri ale
acestei lumi, noul Pãstor al
Ortodoxiei româneºti n-a încetat
nici o clipã sã creadã în puterea ei
de a se redresa ºi de a oferi, astfel,
oamenilor acele repere de
idealitate pe care, la nevoie, s-ar
putea bizui.

De aceea, probabil,
Arhiepiscopul Clujului s-a ºi pus cu
toatã fiinþa în slujba Bisericii pe
care o  conducea. Iar când a fost
vorba de a apãra bunurile
acesteia, n-a ezitat câtuºi de puþin
sã apeleze la o formã ultimã de
protest. Cei care i-au fost mãcar
cu gândul alãturi în acele
momente, mai pãstreazã poate ºi
azi în sufletul lor, imaginea
Clericului care nu se putea împãca
nicidecum cu jumãtãþile de

mãsurã. Cãci, într-o anumitã
împrejurare, noul Arhiepiscop al
Clujului, odatã intrat în grevã,
înþelegea sã-ºi ducã protestul pânã
la recunoaºterea deplinã a
drepturilor pe care, în numele
Bisericii sale, le reclama. Prin
acþiunea sa, Înaltul Ierarh ne
reamintea astfel cã rãmãsese
acelaºi neînduplecat combatant,
cum mai fusese ºi în tinereþea sa,
când, prin 1946, devenise capul

unei miºcãri de rãsunet în epocã.
ªi nu doar în lumea studenþilor de
la Universitatea „Regele Ferdinand
I”, cum se numea în acel moment,
renumitul centru al ºtiinþei ºi culturii
româneºti. Fiindcã lucrurile se
aflau ºi atunci în schimbare, aºa
cum începuserã sã fie ºi dupã
consumarea evenimentelor din
1989, când intram într-o altã
istorie, pentru care nu eram, de
fapt, decât la modul declarativ,
pregãtiþi.

Cel care oficia atât de inspirat
sub cupola marii Catedrale
Ortodoxe din Cluj era, însã, ºi un
excepþional Scriitor. Iar în aceastã
calitate þinea sã-ºi respecte propria
condiþie, dupã cum, la rându-i, o
respecta el însuºi pe aceea a
confraþilor sãi. De aceea, în
mãsura în care timpul ºi obligaþiile
slujbei îi permiteau, ºi þinea, cu ani
în urmã, sã se afle cîteodatã în
mijlocul lor. Fie ca invitat la apariþia
uneia sau alteia din cãrþile colegilor
sãi de breaslã, fie ca autor care se
propunea într-o nouã ºi
surprinzãtoare ipostazã ca scriitor,
dar ºi profund teolog.

Relaþiile de caldã apropiere, pe
care le-a întreþinut, de-a lungul
anilor, cu marile personalitãþi ale
artei ºi culturii româneºti, capãtã,
de altfel, contur ºi într-un volum ce
se intituleazã, nu fãrã noimã,
Rotonda plopilor aprinºi. Paginile
aflate în cuprinsul sãu îi
complinesc strãlucit profilul de
prozator, readucînd în prim-plan
momente semnificative pânã ºi
prin anecdotica lor din existenþa
unor oameni care au ars pur ºi
simplu pentru opera lor. O operã
care a dat pânã la urmã substanþã
ºi sens culturii româneºti.
Portretele închinate acestor
oameni ºi intelectuali de excepþie,
se lasã, oricum, miºcate de un
subtil moralist ºi psiholog, dar ºi
de înþelegerea plinã de
compasiune a unui poet al condiþiei
umane într-un anume ceas al
istoriei sale.

Cu aceste gânduri m-am
prezentat contemporanului nostru,
sperând cã Mitropolitul Clujului,
Albei, Criºanei ºi Maramureºului
va avea puterea sã ne ierte pentru
cã am îndrãznit sã-i tulburãm
liniºtea într-un moment în care
suferinþele vîrstei îl pun în situaþia
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de a-ºi drãmui orice efort.
Reluând acum întrebãrile pe

care de prima datã i l-am adresat,
am vrea sã credem cã, la o nouã
lecturã a lor, va fi poate mai
îngãduitor cu cel care le-a formulat.
Cu atât mai mult, cu cât unele
dintre ele au ºi darul de a-l
reîntoarce, poate cu un prea
omenesc ºi înþelegãtor surâs, spre
anii tinereþii ºi ai deplinei maturitãþi,
când s-a ºi cristalizat opera sa de
scriitor ºi teolog.

Dar poate cã  e vremea sã ne
reîntoarcem la acel plãnuit interviu,
pentru a-l scoate astfel mãcar pe
jumãtate din starea de proiect.

*
Sã-i amintim, prin urmare, Înalt

Prea Sfinþiei Sale câteva din
întrebãrile la care, nu prea demult,
mã opream. Ori, cum, „la douãzeci
ºi ceva de ani”, fãcea parte dintr-
un „cerc de tineri care visau sã
devinã, toþi, scriitori”, m-ar fi
interesat, desigur, sã aflu cine erau
aceºti confraþi de idealuri ºi câþi
dintre ei vor fi reuºit sã-ºi croiascã
un drum în literatura românã. Cãci
e de bãnuit cã în acei ani ai
începuturilor se vor fi produs fie ºi
câteva din clarificãrile interioare
care îl vor ajuta pe tânãrul de
atunci sã se defineascã mai târziu
în plan spiritual ºi uman. ªi mã
întreb ºi acum: oare cu ce
sentimente îl privea Mitropolitul pe
tânãrul acela de demult, încrezãtor
în steaua sa?

Din propriile mãrturisiri, ºtiam cã
încã de tânãr fusese sedus de
ideea de operã ºi respinsese orice
tentativã de a fi convertit la
gazetãrie, deºi se lãsa ispitit de
„rostirea imediatã a unui prea plin
lãuntric ce tindea sã devinã
preaplin”. Or, dincolo de crezul
literar, pe care cu tenacitate l-a
urmãrit, mã întrebam ºi, la rându-
mi, întrebam: ce alte resorturi
lãuntrice îl vor fi împiedicat sã se
implice în problematica existenþialã
ºi moralã a zilei în care trãia?
Puneam aceastã întrebare, având
ºi acum convingerea cã,
impunându-ºi deliberat atâtea
restricþii, Înalt Prea Sfinþia Sa îºi
anulase, în cele din urmã, ºi o
posibilã ipostazã de gazetar.

Care erau în schimb, reperele
de suflet la care þinea?

Primul era Eminescu, pentru
care avea un cult aproape religios,
ce devenea palpabil, ca sã mã
exprim în termenii lui Cioran, ºi în
acel remarcabil „exerciþiu de
admiraþie” liricã, în care se
exersase în urmã cu ani.

Rugându-l sã aducã acest
elogiu în vorbirea de toate zilele,
aveam convingerea cã l-ar fi putut
spori oricând ºi cu alte argumente
chiar ºi pentru cei care, în numele
unei prost înþelese modernitãþi, îl
coborâserã de pe piedestalul ce i
se potrivea.

O altã figurã spre care Scriitorul
s-ar fi putut sufleteºte îndrepta era,
fãrã îndoialã, Tudor Arghezi.
Rãspunsul pe care ar fi urmat sã-
l dea, l-ar fi interesat, sunt sigur, ºi
pe viitorul sãu biograf. Cu atât mai
mult, cu cât îi ceream sã analizeze
ce îl apropiase, dar ºi ce îl
despãrþise de marele sãu
contemporan, nu doar pe laturã
existenþialã, ci ºi pe laturã spiritualã
ºi moralã.

Valeriu Anania s-a impus, de
altfel, ca un scriitor cu o fizionomie
distinctã în literatura românã de
azi. Privitã din unghiul propriei
diversitãþi, Opera sa literarã îl
atestã deopotrivã ca poet, prozator
ºi autor dramatic, dar ºi ca un
eseist ºi memorialist dispus sã-ºi
asume cu luciditate lumea ºi timpul
în care i-a fost dat a trãi.

ªi întrebam: Dacã vi s-ar cere
sã aduceþi toate aceste înfãþiºãri
între marginile unui singur chip,
cum aþi fi tentat, Înalt Prea Sfinþia
Voastrã, sã-l numiþi? Care ar fi, mai
altfel spus, ipostaza capabilã sã vã
surprindã mai adecvat esenþa ºi sã
dea, în felul acesta, un sens mai
înalt variatelor manifestãri ale
existenþei Dumneavoastrã scrii-
toriceºti? S-ar încadra ea într-o
tipologie creatoare aptã sã o aducã
ºi în planul mai larg al unei filosofii
menite sã vã exprime deopotrivã
viaþa ºi creaþia?

Mergând spre asemenea
explicaþii, aveam în vedere,
desigur, ºi faptul cã, într-o anumitã
împrejurare, vorbind despre teatrul
sãu, Înalt Prea Sfinþia Sa se
considera pe sine, un om al scenei
doar în mãsura în care, prin
dialogurile pe care le imagina, se
rostea, de fapt, un Poet dramatic,
asemãnãtor în multe privinþe, ca

structurã intelectualã ºi umanã,
marilor autori tragici ai antichitãþii
greceºti. Cãci, la o analizã atentã,
pe Scriitorul român ni l-am putea
imagina declamând cu dezin-
volturã ºi prestanþã, cum o fãceau
ºi marii actori de demult, când
evoluau pe coturni în faþa publicului
lor.

Prin temele, motivele ºi obsesiile
pe care le-a pus în luminã, de-a
lungul anilor, creaþia sa a reuºit sã-
ºi contureze o mitologie de o
marcatã originalitate, inspiratã
din duhul spiritualitãþii arhaice
româneºti, dar ºi din ethosul ºi
substanþa altor culturi.

Elementele esenþiale ale
acestei mitologii transpar atât în
pentalogia dramaticã, pe care o
adunase, în urmã cu ani, ºi între
coperþile unor impozante volume,
cât ºi într-un roman cu tentã
fantasticã, în care ne fãcuse
cunoºtinþã cu Strãinii din Kipukua.
Dar, fie cã aduc într-o altã
interpretare mai vechile
coordonate pe care se întemeiazã
Mioriþa sau Meºterul Manole, fie
cã propun, la rândul lor, mituri noi,
ivite pe tiparele „marii treceri”, toate
aceste scrieri recompun nu doar
un Univers ideatic, ci ºi o atitudine
în faþa vieþii ºi morþii.

ªi, cu toate cã ºtiam cã i-ar fi
fost greu sã opteze pentru una sau
alta dintre operele pe care le-a
scris, voiam, totuºi, sã-l întreb: pe
care dintre ele ar miza, lãsând,
astfel, sã se înþeleagã cã acestea
i-ar fi fost ºi mai aproape de inimã
ºi de tiparul spiritual pe care s-a
construit întreaga sa Operã.

Dupã o viaþã trãitã în chilia scris-
cititului, cum ar fi apreciat oare,
condiþia de scriitor: ca pe o
binecuvântare sau ca pe un
blestem?

ªi mai voiam, desigur sã aflu
de la marele scriitor, dacã literatura
ºi arta ne mai pot justifica, azi, ca
„trestii gânditoare” în Univers?
Dacã mai pot da sens fiinþãrii
noastre într-un timp care numai
roditor pentru culturã nu e?

Oare criza care a cuprins lumea
de azi este doar una de ordin
economic-financiar sau este, mai
degrabã, una de ordin spiritual ºi
moral? Puneam o astfel de
întrebare poate ºi pentru cã aveam
ºi mai am încã impresia cã
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asistãm, în clipa de faþã, nu doar
la o gravã deteriorare a relaþiilor
interumane în lumea de azi, dar ºi
la pierderea acelei cenzuri
interioare, care reuºea altãdatã
sã-l mai opreascã pe individ sã
cadã în pãcat.

Trãim, de altfel, într-o epocã a
globalizãrii în care natura umanã
pare a se înstrãina de chiar esenþa
sa. De aceea, probabil, credinþa e
privitã chiar de unii oameni politici,
cum e Tony Blair, ca o componentã
indispensabilã omenirii, în tentativa
ei de a se redresa.

ªi mã gândeam ce ar avea de
spus, în aceastã privinþã, ºi Înalt
Prea Sfinþia Sa.

Prin întrebãrile formulate în
ultima parte a acestui plãnuit
interviu, intenþionasem sã aflu în ce
mãsurã descoperirile arheologice
de la Qumran, mai aveau, pentru
teolog, însemnãtatea aparte a unui
„moment epocal”, aºa cum însuºi
decretase, prin 1957, când le ºi
semnalase, de fapt, în cadrul unei
importante reviste de specialitate.
Dupã cum preciza atunci,
dimensiunile acelor descoperiri, se
vãdeau atât de uriaºe, încât nu era
deloc de mirare cã studierea lor se
fãcuse de la început „de pe poziþii
contradictorii”, îngãduind afirmaþii
ce nu îndrãzneau „sã se declare
decât ipoteze”. Aducând în
actualitate documentele gãsite pe
þãrmul Mãrii Moarte, aveam din nou
ºansa de a regãsi, în cadrul lor,
acele elemente de maximã
importanþã pentru cunoaºterea
vieþii lui Iisus ºi a manifestãrilor de
început ale creºtinismului?

Referindu-mã, în cele din urmã,
la Evangheliile gnostice, mi se
pãrea firesc sã întreb de ce, în
cadrul lor, Evanghelia dupã Toma
pare a fi cea mai controversatã.

Socotisem, apoi, cã ar fi fost
mai mult decât normal sã obþin o
pãrere autorizatã ºi despre
manuscrisele gãsite, în ultimii ani,
la Nag Hammadi. Cãci aveam
impresia cã, prin chiar natura
informaþiilor pe care le-au adus, ele
vor fi reuºit sã schimbe ceva din
percepþia pe care o avusesem,
pânã la începutul acestui nou veac
ºi mileniu, despre Iisus Hristos ºi
despre vremea în care acþiunile Lui
s-au circumscris.

ªi, oprindu-mã asupra uneia din

cele mai incitatnte dintre
Evangheliile despre care vorbeam,
puneam în discuþie Evanghelia lui
Iuda, tocmai fiindcã în cuprinsul ei
se regãsesc informaþii cu adevãrat
revelatoare despre ipostaza
istoric-umanã ºi cereascã a lui
Iisus. Or, în amintita Evanghelie,
Hristos pare a se supune, în chip
deliberat, unui destin mai dinainte
ºtiut ºi asumat. Iar acest lucru i-L
comunicã ºi celui mai apropiat ºi,
se pare, mai înzestrat dintre
apostolii Sãi.

Constatare care stârnea, la
rându-i, nedumeriri. Cãci, dacã
Iuda consimþise sã devinã
instrumentul prin care destinul
alesese sã-ºi urmeze lucrarea,
complinind, astfel, traseul unei vieþi
ce se cerea a fi restituitã cu
necesitate sferei sale divine, de ce
ucenicul lui Iisus resimte atât de
puternic consecinþele gestului sãu,
încât se spânzurã? De ce uitã el,
în acel moment, cã acceptase sã
intre în rolul de trãdãtor numai
fiindcã spre asta îl împinsese
Învãþãtorul sãu pentru a-ºi putea
încheia astfel existenþa
pãmânteascã?

Ar fi, poate, aici ºi motivul care
ne-ar putea determina sã nu-l mai
condamnãm în eternitate pe Iuda
ºi sã vedem în el ceea ce în fapt ºi
este: o fiinþã tragicã, aflatã în
imposibilitatea de a se situa în
afara propriei sale condiþii umane?

Menþinând încã discuþia într-un
plan etic, îi propuneam Înalt Prea
Sfinþiei Sale sã-ºi spunã pãsul ºi
cu privire la experimentele ce se
efectuaserã în ultimii ani, cu
intenþia de a clona fiinþa umanã,
aºa cum a încercat s-o facã, prin
2004, ºi medicul cipriot Panaiotis
Zavos, într-unul din Laboratoarele
pe care Londra i le pusese la
dispoziþie. Cãci, vrând-nevrând, va
trebui sã avem în vedere ºi
consecinþele pe care aceste
experimente le-ar putea avea în
sfera atât de aparte a condiþiei
umane.

Cercetãrile efectuate de cãtre
marii fizicieni ai lumii de azi, au pus,
pe de altã parte, în evidenþã nu
doar imagini mai puþin cunoscute
ale propriei noastre galaxii, ci ºi pe
acelea, mai puþin aºteptate,
specifice altor galaxii. Telescopul
Huble, aflat de ani buni în spaþiul

stelar, le-a surprins, de altfel, în plin
proces de expansiune sau de
contracþie, prin acþiunea uriaºelor
forþe de atracþie sau de respingere
existente în Univers.

Or, privind pe monitoare acest
magnific spectacol, n-am fi oare,
îndreptãþiþi sã vedem în spatele
sãu pe acel extraordinar
Arhitekton, despre care ne
vorbeau mai demult vechii greci?

ªtiinþa ºi religia n-ar avea, azi,
posibilitatea de a se motiva ºi
valida ºi de a înlocui, astfel, disputa
sterilã dintre aceste domenii cu o
mai largã ºi mai fecundã înþelegere
a principiilor care, în ultimã
instanþã, le guverneazã?

Scenariile pe care ni le propune
fizica modernã în clipa de faþã cu
privire la forþele existente în
Univers, se apropie cu îndrãznealã
ºi de nivelul subatomic pe care îl
etaleazã materia. Savanþi precum
Higgs, nici nu se sfiesc, de altfel,
sã vorbeascã despre particula lui
Dumnezeu, pe care ºi încearcã sã
o punã în evidenþã, în cadrul unui
extraordinar experiment ºtiinþific,
ce se efectueazã de câtva timp,
într-o localitate aflatã la graniþa
dintre Franþa ºi Elveþia. Experiment
la care îºi aduc contribuþia ºi
cercetãtorii români.

Teoriile creionate în cele mai
variate domenii ale ºtiinþei
contemporane, fie cã este vorba
de biologie, de fizicã, de
astronomie sau cosmologie, îi
sunt, de altminteri, prea cunoscute
ºi Înalt Prea Sfinþiei Sale. Cãci,
Mitropolitul Clujului s-a lãsat de
fiecare datã fascinat de felul în care
omul încearcã sã se înþeleagã pe
sine ºi sã se proiecteze cu gândul
în Univers. De aceea, am ºi cãutat
sã aflãm ce rãsunet ºi ce loc mai
pot avea, în sufletul sãu, cercetãrile
ºtiinþifice întreprinse, la cel mai înalt
nivel, în ultimii ani.

Aºa ne-am imaginat acest
interviu. Dacã el n-a putut sã aibã,
totuºi, loc, de vinã nu e nimeni. Nici
cel care cu bunã credinþã l-a
proiectat, nici cel care ar fi urmat
sã-i fie partener de discuþie. Soarta
a vrut sã fie,  altfel, ºi nu ne rãmâne
decât sã ne supunem verdictelor
ei. Chiar dacã vom regreta mereu
cã discuþia plãnuitã a rãmas, poate
pentru totdeauna, un vis.
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Elogiat pe drept cuvînt de
confraþii lui, scriitori ºi exegeþi, încã
tînãrul Paul Cernat este o voce
dintre cele mai distincte ºi
autorizate din rîndul noii generaþii
de critici literari, afirmaþi dupã 1989.
El s-a impus atenþiei deopotrivã
printr-o monografie a revistei lui Ion
Vinea, Contimporanul, ºi printr-o
amplã lucrare, tezã de doctorat la
origine, Avangarda româneascã ºi
complexul periferiei, ambele din
2007, cît ºi printr-o perseverentã
prezenþã în cîmpul criticii de
actualitate, ori, cum i se mai spune,
„de întîmpinare”. Cu toate cã
activitatea de recenzent ºi cronicar
al noutãþilor editoriale îi solicitã
inevitabil o mare cantitate de timp,
el a gãsit totuºi rãgazul de a mai
da la ivealã încã o carte „rotundã”,
din acelaºi domeniu de interes ca
primele douã, anume al literaturii
interbelice, o cercetare consacratã
de aceastã datã unei probleme
mai speciale, decupatã de autor
însuºi din mulþimea de aspecte ce
caracterizeazã evoluþia genului
narativ. E vorba adicã de ceea
ce Paul Cernat numeºte Mo-
dernismul retro în romanul ro-
mânesc interbelic (Editura Art,
2009), care se recomadã de la
primele pagini ca o investigaþie
ineditã, originalã ºi extrem de
incitantã, în mãsura în care atestã
ºi argumenteazã existenþa unui
drum nepus în luminã pînã acum
ºi, în consecinþã, încã nestudiat,
în peisajul creaþiei noastre epice
dintre cele douã rãzboaie
mondiale.

Ar funcþiona mai precis o
paradoxalã asociere între o
modernitate de fond a unor scriitori
ºi tentaþia lor retrospectivã, de
întoarcere spre trecutul revolut, cu
simpatie, cu regret, cu afecþiune,
cu nostalgie, demonstrînd
prezenþa în viziunea lor artisticã a
unei laturi tradiþionalist-
conservatoare, care nu le-ar anula
însã orientarea modernã,
nuanþîndu-le-o doar de o manierã
surprinzãtoare ºi semnificativã.
„Relevante pentru înþelegerea
modului în care mentalitatea
“secolului” al XIX-lea a fost
modernizatã à rebours de
prozatorii epocii interbelice sînt
însã alte proiecte romaneºti,
derutant de diferite ca fizionomie
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narativã ºi imagine criticã; ele
ilustreazã un alt modernism decît
cel prospectiv, orientat cãtre
inovaþie ºi actualitate, un
modernism retrospectiv” (p. 11).
Romane ca La Medeleni al lui Ionel
Teodoreanu, Locul unde nu s-a
întîmplat nimic, „între altele” (?!) de
Sadoveanu, Oraº patriarhal de
Cezar Petrescu, povestirea lui
Mateiu Caragiale Craii de Curtea
Veche, Adela lui G. Ibrãileanu,
Enigma Otiliei de G. Cãlinescu sau
Domniºoara Christina ºi Nuntã în
cer ale lui Mircea Eliade ar aparþine
acestei varietãþi de modernism, iar
autorii lor s-ar apropia la rîndu-le
– unii de alþii – prin aceastã
apartenenþã: „Ceea ce-i uneºte pe
aceºti autori situaþi în afara direcþiei
lovinesciene este modernismul
retro (care nu se confundã cu
“modernitatea antimodernã” în
sensul lui Compagnon, deºi i se
suprapune parþial)” (p. 12). Ar fi, la
aceºti romancieri, un interesant
contrast „între modernitatea
manifestã a formulei narative ºi
desuetudinea lumii / atmosferei
prezentate”, totul cu „o întreagã
elaborare a desuetudinii!”, cu o
adevãratã strategie, care devine
uneori o „învechire deliberatã” (p.
26) la toate nivelele, ca în Adela
lui Ibrãileanu.

Dar, pe lîngã modernitatea

formulei narative, care în unele
cazuri ni se pare de discutat, Paul
Cernat distinge ºi între o
modernitate „actualistã”, care este
aceea a lui Camil Petrescu, ºi alta,
„retro”, care traverseazã
caracterizînd-o întreaga serie de
romane analizate. Cu toate cã
noþiunile sînt ºi rãmîn diferite,
criticul nostru riscã sã le
relativizeze, notînd pur ºi simplu,
la un moment dat, despre Enigma
Otiliei, dar incluzînd în apreciere
ºi Craii de Curtea Veche, ºi Adela,
cã „a fi ‘retro’ înseamnã a fi,
paradoxal, modern”, întrucît
autorul ar fi „un reformator
nostalgic, care inoveazã privind
înapoi” (p. 147). Rãmîne însã de
stabilit mai exact ºi fãrã nici o
ambiguitate la ce nivel se
manifestã modernitatea, pe de o
parte, ºi, pe de alta, atitudinea
retro. În acest punct, apare
problema cea mai gravã, mai
delicatã ºi mai complexã, s-ar
putea spune chiar fundamentalã
ºi decisivã în acceptarea ºi în
explicarea acestor aliaje sau
simbioze evident paradoxale.
Cãci dacã este fãrã îndoialã
simplist ºi abuziv sã vedem totul
maniheistic în alb ºi negru, nu e
mai puþin necesar ºi chiar
obligatoriu sã þinem seama de
ierarhia care separã aspectele
esenþiale de cele subordonate
ºi marginale. Or, în planul oricãrei
creaþii estetice, esenþialã ºi
definitorie se dovedeºte întot-
deauna forma, fie externã, adicã
stilul, ca mod individual de a
modela limba comunã, fie internã,
adicã viziunea, ca mod individual
de a configura universul imaginar.
Un stil ºi o viziune modernã
presupun niºte calitãþi sau condiþii
care au rezultat ºi vor mai rezulta
analitic din evoluþia poeziei ºi
prozei interbelice. Faptul cã un
numãr de scriitori s-au îndreptat
spre subiecte „retro” afecteazã
materia, nu forma lumii interioare
a operelor lor, dacã e vorba de
autori cu adevãrat moderni. Încît,
situîndu-ne în perspectivã formalã,
adicã esteticã, ne putem îndoi cã
Sadoveanu, Cezar Petrescu, Ionel
Teodoreanu sau chiar Ibrãileanu ar
fi niºte reprezentanþi autentici ai
modernismului, oricît s-ar preta ei,
în cadrul unor exegeze critice, la
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speculaþii ºi interpretãri specioase,
arguþioase ºi, în ultimã instanþã,
ineficiente.

Pe de altã parte, o atare
împrejurare nu înseamnã cã
valoarea lor e pusã în discuþie, dat
fiind cã ea se gãseºte întotdeauna
determinatã de forþa personalitãþii
lor. În forme estetice tradiþionale,
se poate scrie din acest motiv o
operã excepþionalã. Cazul e chiar
acela al lui Sadoveanu, cîntãreþ
eminent ºi constant al vechimii, al
trecutului ºi al civilizaþiei
vernaculare, ori, pentru a ne referi
ºi la poezie, cazul este în mod egal
al unor Coºbuc sau Goga,
contemporani amîndoi cu
declanºarea ºi aprofundarea
procesului de modernizare a liricii
româneºti de la finele secolului XIX
ºi începutul celui urmãtor.
Fenomenul de care vorbeºte Paul
Cernat, pentru a ne menþine tot în
cadrul poeziei, se observã foarte
bine mai ales la poeþii din sfera de
influenþã a revistei Gîndirea. Atît
Pillat, Voiculescu, Maniu, cît ºi, cu
totul concludent, Blaga însuºi sînt
creatori eminamente moderni,
însã de inspiraþie tradiþionalã. Ei îºi
iau materia dintr-o zonã nu numai
a non-modernitãþii, dar chiar ºi a
anti-modernitãþii, tratînd-o cu toate
acestea în spirit ºi formã
inovatoare, perfect compatibile ºi
chiar redevabile curentelor
moderniste cu care sînt
contemporani, fie simbolismul, fie
chiar expresionismul etc.

Întorcîndu-ne însã la situaþia
prozei interbelice, vom constata
cã, minus cîteva excepþii în frunte
cu Sadoveanu, care-ºi impun ºi-ºi
pãstreazã valoarea prin origi-
nalitatea ºi autenticitatea lor,
ieºite din ceea ce numeam aici
forþa personalitãþii creatoare,
majoritatea scriitorilor interbelici,
de la Rebreanu la Camil Petrescu,
sînt autori de incontestabilã factu-
rã modernã, nu numai graþie aces-
tei energii înnãscute, ci ºi prin
sincronismul formulei lor literare,
care le-a stimulat ºi dezvoltat
talentul. Din rîndul celor discutaþi
în cartea lui de cãtre Paul Cernat,
sînt – din perspectiva expusã mai
sus – cu adevãrat moderni Mateiu
Caragiale, prin estetismul sãu fin
de siècle ºi gustul decadenþei,
antrenînd o anumitã formã a

viziunii, G. Cãlinescu, prin obiec-
tivitatea þinutei sale narative,
revendicate din Balzac, dar în fond
absolut consonante cu concepþia
lovinescianã, ºi în sfîrºit Mircea
Eliade, prin procedee ale au-
tenticismului ºi simbolisticii sale
fantastice. Nu sînt în schimb
moderni nici Ibrãileanu, nici
Sadoveanu, nici Cezar Petrescu
ºi nici Ionel Teodoreanu, prin
structura esteticã a operei lor, dar
sînt, fireºte în grade diferite,
scriitori de valoare, graþie – s-o
spunem din nou – personalitãþii
ºi originalitãþii care rezultã din ea,
întrucît talentul e întotdeauna mai
presus de orice.

Se înþelege însã cã, în ce pri-
veºte albia inspiraþiei lor, inclusiv
a primilor doi, ea îi ataºeazã unei
linii de evoluþie, pe care Paul
Cernat o pune, pe bunã dreptate,
sub semnul lui „retro”. Dar dacã
aceasta e naturalã la cei din urmã,
prin specificul temperamentului lor
artistic ºi a unor mãrturisite
aderenþe ideologice, la ceilalþi,
retrospecþia ºi nostalgia sînt fie
curiozitãþi, fie simple coincidenþe.
Trecem desigur, obligatoriu, peste
nuanþe, pentru cã ne intereseazã
aici mai cu seamã sã tranºãm o
chestiune de fond. Dar aceste
nuanþe, dimpreunã cu toate
detaliile pe care le angajeazã sau
le implicã, nu sînt mai puþin
importante, chiar dacã subordo-
nate, cãci ele ne dau relieful con-
cret ºi palpitul viu al operelor
individuale, considerate ºi simþite
ca realitãþi obiectual-estetice,
referinþe de sensibilitate bilate-
ralã, de la autor la operã ºi de la
operã la cititor.

În urmãrirea ºi valorificarea
acestor cãi de abordare analiticã,
Paul Cernat se dovedeºte un
admirabil expert. Paginile cãrþii
sale sînt, din acest punct de
vedere, un univers mirobolant de
corelaþii provocatoare ºi de
descoperiri revelatoare, care
alcãtuiesc o listã mult prea lungã
pentru a o desfãºura în prezentul
spaþiu mai special al discuþiei
noastre. Farmecul stilului critic,
inteligenþa remarcabilã ºi cultura
de o impresionantã cuprindere, nu
numai strict literarã, fac lectura
cãrþii de care vorbim mai mult decît
agreabilã, dar ºi de-a dreptul

captivantã. Se mai cuvine
semnalat ºi un anume spirit justiþiar
deosebit de oportun ºi care
conduce la stabilirea unei judecãþi
mai corecte cu privire la opera unor
scriitori ca Cezar Petrescu ºi Ionel
Teodoreanu, pe care prestigiul lui
Lovinescu ºi al lui Cãlinescu, dar
ºi exigenþele tãioase ºi fãrã drept
de apel ale altor critici interbelici i-
au diminuat în chip excesiv ºi
nedrept. În spirit reparator, ceea ce
antreneazã ºi o micã notã de
exagerare, Paul Cernat calificã La
Medeleni, drept „cel mai frumos
imn, roman ºi poem închinat
vacanþei din întreaga literaturã
românã” (p. 256) ºi gãseºte tot
acolo „pagini de o poezie elegiacã
extraordinarã” (p. 264), ceea ce
nici nu e întrucîtva chiar aºa de
departe de adevãr cît li se pare
încã unora. De altminteri, e de
salutat la tînãrul nostru exeget un
aplomb bine motivat ºi determinat,
cu care întîmpinã pe alocuri
autoritãþile critice, în numele unei
independenþe de opinie pe care va
trebui sã ºi-o conserve cu orice
preþ, mai ales cã vine întotdeauna
cu idei personale pertinente ºi
înnoitoare. Modernismul retro în
romanul românesc interbelic
constituie încã o dovadã
convingãtoare în acest sens ºi
totodatã o frumoasã garanþie
pentru viitor.

P. S. Negaþia buclucaºã: în
articolul nostru din nr. 6, s-au
strecurat în textul apãrut în revistã
douã regretabile erori, ambele
datorate unui singur cuvînt, nu,
necesar într-un loc ºi neavenit în
altul. Se va citi aºadar „ale cãrui
borne nu sînt” în loc de „ale cãrui
borne sînt” (pagina 39, coloana 3,
rîndul 19 de sus) ºi apoi „care se
identificã prin” în loc de „care nu
se identificã prin” (pagina 40,
coloana 2, rîndul 1 ºi 2 de jos).
Fãrã asemenea corecturi,
sensurile sînt întoarse exact pe
dos.

ª
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Nu este deloc frecvent sã
lucrezi în proza româneascã
pornind de la vreunul dintre cele
patru elemente din care – spuneau
unii presocratici – a fost fãcutã
lumea. Dar când acest lucru se
întâmplã, ca în romanul Demonii
vântului (Iaºi, Ed. Polirom, 2010,
248 p.) al Danielei Zeca, ºtii deja
dintru început cã ficþiunea pe care
o ai înainte are ambiþii traduse
printr-un design filosofic ºi narativ
de o anumitã anvergurã. Metafora
vântului demonizat (ori însufleþit de
un daimon, un spirit propriu)
traverseazã geografiile ºi timpurile.
Dupã celebrarea de excepþie dintr-
un anume capitol – opt? – al lui
Ulise de James Joyce, s-ar fi zis
cã uºa de acces la arealul respectiv
s-a trântit cu autoritate ºi nu prea
mai ai ce cãuta prin preajmã. Uite
însã cã mai sunt posibile niºte
odisei, ºi încã pe meridiane
prozastice româneºti. Naraþiunea
pe care o pune în joc autoarea
noastrã, unde nu toþi orientalii sunt
orientali ºi unde copiii cu
ascendenþã incertã sunt marcaþi de
semnele unui destin nu neapãrat
potrivnic debordeazã de un imaginar proaspãt,
stârnind pofta lecturii. Istoria romanþatã a unui safari
(2008) cuprindea deja în titlu elemente de recuzitã
ce se regãsesc ºi aici, ajungând sã înceapã sã
marcheze un teritoriu propriu prozatoarei. Atât
romanþarea, ca modalitate – desigur, versiunea þinutã
bine de hãþuri, nelarmoaiantã ºi fãrã concesii stridente
pe seama publicului, cum ne-au obiºnuit Sandra
Brown ori Paolo Coelho – de a aduce în discuþie ºi
garanta respiraþia în paginã a zonei sufleteºti, cât ºi
trimiterea la safari, ca evocare a unui spaþiu exotic,
oriental, se regãsesc ºi în noul roman al scriitoarei
bucureºtene.

Dincolo de asta, semnul lui Eol, care amestecã
reperele, le duce departe – precum vrãjitorul cel
rãu castelul lui Aladin – ºi le readuce într-un spaþiu
familiar, amestecând, credibil ºi plauzibil, livrescul
ºi trãitul sau deºertul ºi munþii Carpaþi pare mai
degrabã elementul dinamic ce subîntinde o pasiune
ºi o expertizã pentru pietrele preþioase care
aminteºte, ca motiv recurent (devenit fir roºu al
întregului) olfacþia uluitoare din Parfumul lui
Süskind. Sã ºtii pietrele ºi pe dinãuntru ºi pe
dinafarã, dincolo de mistica obiºnuitã a lor, pe care
o gãseºti pe siturile internet de prezentare ale unor
bijuterii sau magicieni drapaþi în anonimatul unei
afaceri virtuale, poate deveni – ºi chiar devine, la
Daniela Zeca – o aventurã borgesianã ce deschide,
nu închide, biografia eroului.

Cu o bunã intuiþie, spre deosebire de
romancierii poeþi ai tradiþiei noastre literare – mai
ales Macedonski în Thalassa, dar ºi Eminescu în

Geniu pustiu –, Daniela Zeca dã
ºi o tramã epicã acestei meditaþii
a cãrei fineþe mã îndeamnã sã o
calific, dincolo de vreun parti-pris
patriarhalist, drept specific
femininã. Parcurgând, alãturi de
siluetele cãrþii, aventura, uleiul
aromat al metaforelor mari ale
romanului se absoarbe în piele pe
nesimþite, creând, poate, chiar
dependenþã. Este un risc, acesta,
într-o þarã în care ºi cititorul grãbit
al zilei, ºi criticul obsedat de
actualitate, s-ar putea sã nu aibã
genul de rãbdare ºi de culturã
solicitat de ritualul degustãtor pe
care îl propune acest roman
sadovenian în intenþia unei
povestiri cu tâlc, în pas de cãmilã
orientalã (ceea ce nu trebuie
înþeles ca: lipsit de dinamicã).
Este un roman scris cu
senzualitate pentru persoane
senzuale, nu acumularea de
cunoºtinþe ºi-o propune, nici
exotismul de dragul exotismului.
Aº crede cã se doreºte mai
curând o descindere în puternic
particularizata sensibilitate
ficþionalã a scriitoarei.

Pe de altã parte, se mai cuvine remarcat ºi un
filon care, întreþesut în acelaºi scenariu cu
componente magice, leagã întreaga tramã de o
tradiþie culturalã româneascã aureolatã. Este vorba
despre cel care i-a adus strãlucire ºtiinþificã lui
Alexandru Odobescu, cel mai important cercetãtor
al antichitãþilor din Carpaþi de pânã la Vasile Pârvan.
Dintre marile tezaure descoperite în spaþiul
românesc – cel atribuit avarilor sau slavilor din
Sânicolau Mare ºi dus la Viena în a doua jumãtate
a sec. al XIX-lea ºi, respectiv, cel gotic, „Cloºca cu
pui”, revelat în munþii nordici în acelaºi veac – al
doilea, de valorificarea cãruia Odobescu s-a ocupat
din punct de vedere ºtiinþific, îi prilejuieºte Danielei
Zeca o revizitare fericitã. Ceea ce vine de sub
pãmânt pare sortit sã se întoarcã acolo, este
morala de dincolo de istoria unor asemenea
descoperiri, având ceva din aerul fatalist al etern
prezentului Orient. Din punctul de vedere al
romancierei, asemenea dinamici nu se pot însã
petrece fãrã a lãsa urme. Linia eseisticii ºtiinþifice
odobesciene, care pãrea deplasatã definitiv în
Muzeul Scrisului Românesc, reînvie neaºteptat,
primind un nou, surprinzãtor, ancadrament.

Cum se vede, noutatea în literaturã se
reveleazã, nu o datã, ca finã cernere a mai multor
pungi cu resurse acumulate ºi sedimentate în timp,
pe care noul venit le contemplã, le analizeazã, le
testeazã ºi le selecteazã, apropriindu-le într-o
manierã personalã. Vorbim aici de alchimia
dindãrãtul craniului ºi a pieptului creatorului, o altã
definiþie posibilã a vocaþiei sau talentului. Intrarea

Suflu,
deºert ºi
strãluciri

 Ovidiu Pecican

DANIELA ZECA

Polirom, 2010

DEMONII
VÂNTULUI
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în dialog cu diversele tradiþii ale scrisului, de la noi
ºi de aiurea, precum exotismul, orientalismul,
literatura romanticã ºi sentimentalã, magia, mitologia
comorilor, a aurului, a pietrelor preþioase ºi
includerea tuturor acestora în scenarii care sunt
pigmentate ºi cu un ceva specific românesc
semnaleazã un plan scriitoricesc încadrabil într-o
formulã postmodernã, aglutinantã de mari ºi mici
filoane, dar nu mai puþin personalã ºi atent elaboratã.

Daniela Zeca surprinde ºi bucurã ochiul
devoratorului de carte, fãcând un salt lateral faþã

de ficþiunile ambalate în stil Cãrtãrescu (Orbitor)
ca ºi faþã de cele venind dinspre relatarea realistã
ancoratã în orizonturi autohtone. Ea are mai multe
în comun cu proza de cãlãtorie a lui Mihai Tican
Rumano, oaspetele regelui Etiopiei, decât cu, sã
zicem, Marin Preda. În acelaºi timp, însã, dând la
ivealã un roman al bijuteriilor, autoarea îºi
contureazã un topos propriu, dând la ivealã ºi un
discurs personalizat din împletirea motivelor cãruia
rãsar, în chip promiþãtor, nuanþele unei voci
personale convingãtoare.

„Noapte bunã, copii!” , recentul
roman al lui Radu Pavel Gheo, este,
alãturi de „Rãdãcina de bucsau” al
lui O. Nimigean, cea mai plãcutã
surprizã editorialã a anului. Dincolo
de saltul valoric faþã de cãrþile
anterioare, la ambii avem de a face
cu o vãditã recalibrare a propriului
scris. Ultimul devine, dintr-un poet
livresc ºi ludic, cel mai convingãtor
prozator minimalist din ultimii ani
(deºi, cu destule deschideri
metafizice), asimilabil mai degrabã
marilor reuºite ale Noului Val de
cinematografie româneascã decât
mizerabilismului fad practicat de mai
tânãra promoþie. Într-un mod
asemãnãtor, aproape nimic nu-l
recomanda pe autorul atât de
inteligentelor tablete despre
moravurile cotidiene româneºti sau
pe ludicul SF-ist din „Fairia” drept
un prozator de cursã lungã, capabil
sã întreþinã, fãrã alunecãri stilistice
ºi fãrã redundanþe, un roman de 500
de pagini.

Ce-i drept, mãcar în punctul de
plecare, Radu Pavel Gheo nu se
îndepãrteazã prea mult de la
tematica „românismelor” de tot
soiul. Cãci romanul e o radiografie
a societãþii româneºti de-a lungul a
trei decenii – firele naraþiunii pornesc în 1978 ºi se
opresc abia în 2008. S-ar putea spune cã „Noapte
bunã, copii!” e chiar un roman-frescã, dacã sintagma
n-ar presupune o anumitã acumulare logicã ºi
totalizatoare. Or, ceea ce impresioneazã din start la
prozator e capacitatea de cuprinde, în mici detalii
aparent anodine, semnificaþia integralã a unei epoci.
Un acut simþ social ºi o inteligenþã miniaturalã ieºitã
din comun îl fac pe Radu Pavel Gheo capabil sã
reconstituie, pornind de la marca unui produs, de la
un tic lingvistic sau de la o piesã de îmbrãcãminte,
Weltanschauung-ul unei perioade. Astfel încât, deºi
romanul e compus din scene independente, care nu
respectã cronologia realã a evenimentelor, sensul
întreg al unei etape din istoria recentã a României e
întotdeauna prezent.

Multe sunt detaliile „istorice” care dau farmec ºi

Un culoar
aglomerat

ºi slab
luminat

 Alex Goldiº

RADU PAVEL
GHEO

Polirom, 2010

NOAPTE
BUNÃ,
COPII

culoare naraþiunii lui Gheo. În relieful
poveºtii unui grup de prieteni,
urmãriþi din prima copilãrie pânã la
maturizarea completã, prozatorul
recompune cu precizie datele
esenþiale ale unui comunism retro.
ªi asta pentru cã reperele exterioa-
re ale celor patru copii nu sunt luate
din imediatul cotidian al întu-
necatului deceniu nouã, ci dintr-un
Dincolo mereu râvnit ºi apropriat pe
bucãþi. Marius, Paulicã, Cristina ºi Leo
trãiesc în universul compensatoriu
al divertismentului occidental. Muzica
din Vest, campionatul mondial de
fotbal sau, ceva mai târziu, þigãrile
ºi filmele porno sunt cu atât mai
pregnante în mecanismul dorinþei
cu cât sunt mai greu accesibile.
Rarele momente de acces la obiectul
visat devin, astfel, adevãrate
evenimente ale formãrii. Nu
întâmplãtor, ritualurile de iniþiere din
copilãrie sau adolescenþã sunt
legate de activitãþi precum ascultatul
unui top de muzicã strãinã la un post
de peste graniþã sau vizionatul unui
„film Din Ãla” la o televiziune
sârbeascã. Excelent sunt ges-
tionate lungile episoade care au în
centru cele douã activitãþi „sacre” în
formarea copilului comunist. Pe

soundtrack-ul topului Hit Diskomer, Marius ºi Paulicã
îºi descoperã primele instincte erotice îndreptate cãtre
Cristina aproape concomitent cu primele dezamãgiri:
pe de o parte, fata este atrasã de un anume Leo
(devenit automat în conºtiinþa bãieþilor „Leo pulii), pe
de altã parte, maturizarea ei bruscã începe s-o facã
inaccesibilã celor doi puºti, care-i descoperã, în WC-
ul de la þarã, primele urme ale menstruaþiei. Mare
prozator e Radu Pavel Gheo în paginile despre
psihologia infantilã, cu atât mai mult cu cât ea nu e
refãcutã pornind de la pasaje introspective – foarte
riscante în astfel de cazuri –, ci de la reacþiile copiilor
la obiectele ºi evenimentele din jur. Desele dialoguri
dintre Marius, Paulicã, Cristina sau Leo sunt
încãrcate, dincolo de uºurãtatea inerentã vârstei, de
o gamã de emoþii dintre cele mai variate, de la bunã-
dispoziþie sau euforie inconºtientã, pânã la teamã,
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spirit de concurenþã, gelozie, nevoia de a epata,
plãcerea autoiluzionãrii etc.

Ceea ce putea sã parã la început o naraþiune
despre copilãria în comunism începe sã se dezvolte,
în romanul lui Gheo, într-o poveste despre pierderea
inocenþei în general. Teicova, mica localitate de pe
graniþa cu Iugoslavia, e un spaþiu utopic nu numai
pentru cã permite deschiderea spre lumea largã
(„obiectele iniþiatice” occidentale sunt, cât de cât,
accesibile aici) sau pentru cã ilustreazã o micã
derogare de la ideologia constrângãtoare a
totalitarismului, ci mai ales pentru cã reprezintã
tãrâmul aproape magic de întâlnire a celor patru
prieteni. Un fel de realitate paralelã, pe care Marius,
Paulicã, Cristina sau Leo o descoperã doar în
vacanþe, dincolo de viaþa separatã a fiecãruia: „E
ceva ce face parte din teritoriul privilegiat ºi efemer
al copilãriei ºi adolescenþei: ai senzaþia cã gãseºti
prieteni peste tot ºi de fiecare datã când te rupi de
un grup ca sã te duci la altul (de la Teicova la
Timiºoara sau Oraviþa sau invers), uiþi de grupul
deja pãrãsit, îl laºi în urmã, ºtiind însã cã el aºteaptã
undeva, suspendat în timp, ca sã te reîntorci la el.
ªi de fiecare datã când o faci, totul e la fel ca înainte,
ca ºi cum despãrþirea sau plecarea nici nu s-ar fi
întâmplat”. O lume fãrã cusur, pe care Gheo n-o
cosmetizeazã, însã, nicio clipã. Cãci entuziasmele
ºi fascinaþiile copilãriei sunt bântuite permanent de
spaime ºi ameninþãri mai mult sau mai puþin reale,
potenþându-se reciproc. Atracþia pentru Dincolo, fie
cã e vorba de supralumea din cãrþile SF citite de
Paulicã sau doar de realitatea plinã de culori a
Occidentului, îºi gãseºte un balans perfect în frica
de Omul Negru sau de fantoma lui Ginuþu (tânãr
sinucigaº din motive de amor nefericit). De mare
potenþial simbolic, deºi prozatorul nu pãrãseºte nicio
clipã cadrul strict al amãnuntelor realiste, e ºi pasajul
despre seara în care atracþia irezistibilã a lui Marius,
Paulicã sau Cristina faþã de cãmãruþa pãrãsitã a
cãminului sãtesc se rãstoarnã enigmatic în
coºmarul – autoindus? – al urmãririi de un monstru
nevãzut.

Echilibrul utopic dintre Bine ºi Rãu se rupe doar
odatã cu maturizarea completã. Nu atât episodul
încercãrii eºuate de a trece ilegal graniþa cãtre Vest,
când Leo, Marius ºi Cristina sunt bãtuþi ºi batjocoriþi
de oficialitãþi, dã mãsura proporþiei ratãrii, cât
înstrãinarea fiecãruia de grupul fondator. O
înstrãinare cu atât mai bizarã cu cât fiecare dintre ei
îºi vede visul cu ochii. Leo, Cristina ºi Marius ajung
sã experimenteze pe cont propriu the American
dream, ba ultimul îºi cumpãrã ºi Chevrolette-ul roºu
mult râvnit, în timp ce Paul Gãitan se afirmã drept
unul dintre scriitorii de vârf ai Iaºului. Ratarea e, în
fiecare caz, cu atât mai spectaculoasã, cu cât ea se
insinueazã în mijlocul reuºitei: Cristina ajunge actriþã,
însã doar în industria pornografiei, Marius devine
om de afaceri de succes, însã face o fixaþie morbidã
pentru imaginea prietenei din copilãrie în filme „de
Alea”, în timp ce Paul se integreazã fãrã probleme
în coteriile mediocritãþilor din provincie.

Sigur cã, rezumat astfel, romanul pare tezist ºi

previzibil, dacã Radu Pavel Gheo nu i-ar asigura un
sâmbure simbolic – care sã-i deschidã semnificaþiile
– ºi o construcþie originalã. Metafora centralã a
maturizãrii e figuratã în extrem de puternica imagine
a unui tunel aglomerat în care individul se simte cu
atât mai înstrãinat de ceilalþi cu cât e mai aproape de
ei: „Schimbarea s-ar fi petrecut oricum, fiindcã
începuse de câþiva ani, numai cã în mod normal s-ar
fi desfãºurat încetul cu încetul, aºa cum li se întâmplã
tuturor oamenilor, fãrã ca ei sã bage de seamã. Mergi
înainte în viaþã ca printr-un culoar aglomerat ºi slab
luminat, unde mulþimea strânsã în jurul tãu se
îndeasã, te împinge, te obligã sã înaintezi, sã-þi faci
ºi tu loc iar când încerci sã te opreºti o clipã ºi sã te
uiþi în jur, atâta cât poþi vedea în semiobscuritate, îþi
dai seama cã prietenii tãi s-au îndepãrtat ori s-au
pierdut de tine, au ajuns undeva mai în faþã, au rãmas
mai în urmã – nu întotdeauna, dar mai mereu –, pe
unii îi mai vezi, pe alþii nu, îi strigi ori te strigã, vã
apropiaþi pentru câteva momente, apoi vã depãrtaþi
iar [...]”. Construcþia fragmentatã, cu coborâri ºi urcãri
surprinzãtoare pe scara evoluþiei poveºtii contribuie,
pe de o parte, la accentuarea senzaþiei de înstrãinare
dintre personaje, care par sã se redescopere reciproc
la fiecare etapã nouã. Pe de altã parte, progresul
înstrãinãrii prin maturizare e întrerupt permanent de
intercalarea momentelor privilegiate din copilãrie.
Evoluþia irepresibilã spre Rãul final, evidentã în
destinul personajelor, e nuanþatã de logica superioarã
a naraþiunii. Dupã cum presimþirea Rãului bântuia

jocurile copilãriei, amintirile scenelor de la Teicova
vin sã însenineze coºmarul maturitãþii. Excelentã e
ideea reluãrii aproape mot-à-mot a unui capitol (cu
pretextul cã ar prezenta perspectiva diferitã a lui
Marius de cea a lui Paulicã) nu numai pentru cã
potenþeazã simbolic scena, ci ºi pentru cã insistã
asupra perspectivei unice, monolitice, a copilului. Doar
în copilãrie e posibilã o identificare atât de radicalã
cu celãlalt, încât inflexiunile limbajului dispar ºi ele în
totalitate.

Jocul de umbre ºi lumini derivat din contrastul
intuiþiei psihologice cu cel mai tranzitiv realism, dar ºi
modificarea imprevizibilã a perspectivelor, fac din
„Noapte bunã, copii!” un roman suficient de complex
pentru a consacra, singur, un prozator puternic al
literaturii române actuale.

White Silence
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Închizînd coperþile noului
volum semnat de Alexandru Vlad,
Mãsline aproape gratis, privirea îmi
fuge spre scrumiera în care zac
vreo ºase chiºtoace ºi îmi dau
seama cã am citit cartea fãrã sã-
mi dau seama de curgerea timpului
ºi de reflexul maºinal care-mi
împinge mîna spre pachetul de
þigãri ºi brichetã. De cîteva ori am
avut puseul de-a mã gîndi la
Curcubeul dublu, volumul din 2008,
dar am mai întors o paginã. Într-un
fel, apropierea de volumul pre-
cedent e aproape automatã, datã
fiind structura asemãnãtoare, ºi în
acelaºi timp, subtil înºelãtoare.
Descrise sumar, cãrþile par a fi
aceeaºi încercare de valorificare
în volum a unor texte disparate,
publicate anterior – citite, sunt
demersuri subtil diferite, fiecare
unitar, fiecare migãlos pus în
paginã.

S-ar putea spune cã încîntat,
pe bunã dreptate, de Curcubeul
dublu, Alexandru Vlad a strîns
textele care nu încãpuserã acolo
ºi le-a turnat într-o carte. Dar
prozatorul este un stilist prea fin ºi
un scriitor cu un instinct al construcþiei devenit reflex,
pentru a ceda unei formule atît de simple. Volumul
se aratã repede ca o construcþie la fel de laborioasã
ºi complexã, asemeni precedentei, cu o geografie
multiplã a aranjãrii ºi o suitã de elemente care înlãnþuie
subteran textele într-un corp solid, bine definit. Nu
existã o cronologie limpede. la nivelul ansamblului,
acþiunea fuge mereu de-a lungul axei temporale,
plonjînd pînã în urmã cu mai bine de treizeci de ani
sau întorcîndu-se brusc în prezentul imediat. Nici
spaþiul nu este la fel de bine delimitat, citadin prin
excelenþã, dar fãrã a ocoli satul, românesc pînã în
gine a unei realitãþi palpabile ºi imediate, dar permeabil
unei fulguraþii fantastice. Unitatea impecabilã ºi deplin
convingãtoare vine dinspre personaje. Mai exact,
dinspre Personaj. Poetul, pescarul, latinistul, juna cu
mobil, figuri mai detaliate sau superficiale, recurente
sau posesoare al unei singure scene în prim-plan
sunt în mod fatal secundare. Acesta este volumul
unui singur personaj, este prin esenþa ºi unitatea sa
volumul care elaboreazã ºi trãieºte printr-un unic
personaj, cel al naratorului.

Alexandru Vlad a favorizat mereu genul de
naraþiune care avantajeazã vocea naratorialã, care
permite scriiturii sã devinã parte predilect vizibilã în
jocul receptãrii. Fineþea frazãrii, naturaleþea
construcþiei lingvistice, indiferent cã vorbim de
descriere, dialog sau discurs direct, impun o anume
cadenþã în citire, urmînd un ciclu asemãnãtor
mareelor, cu incipituri puternic subliniate, cu
developãri sinuoase, în ritm de vãlurele care urmeazã
un discurs jucãuº finalizat într-o încheiere care,

Între coperþi,
un kilogram
de sîmburi

Victor Cublleºan

ALEXANDRU
VLAD

Dacia XXI, 2010

întotdeauna, reuºeºte sã schimbe
întregul text parcurs pînã atunci,
conferindu-i o surprinzãtoare nouã
profunzime, o deschidere pe care
nu o ghiceºti decît odatã cu ultimul
semn de punctuaþie. Naturaleþea
discursului, aparent de o
colocvialitate perfectã, îmbietor ºi
plãcut precum taclalele iscate în
jurul unei cafele, mascheazã o
tehnicã, o artã vãdit pritocitã ºi
exersatã. Prozatorul are ceva din
fineþea anglo-saxonã a construcþiei
textului scurt, amintind de
Hemingway, cel din povestiri, ºi în
egalã mãsurã de contemporani.
Simplitatea aparentã este o armã
a seducþiei, iar din acest punct de
vedere Mãsline aproape gratis
convinge.

Dar ceea ce convinge ºi
seduce în egalã mãsurã este
personajul naratorului. Dacã în
Curcubeul dublu acesta era unul
dintre pilonii principali, dar nu
singurul, aici personaluj Alexandru
Vlad acapareazã scena în
totalitate. E un personaj înºelãtor,
unul care tinde sã se suprapunã cu
imaginea publicã a autorului cu

întreg arsenalul sãu de detalii: pipã, barbã, pãlãrie,
pãr încîlcit, cafea, bonomie, plãcerea de a sta oricînd
la o poveste. Pentru ca, mai apoi, personajul sã devinã
cînd uºor simbolic, cînd uºor demonstrativ, cînd
despãrþindu-se elegand de detaliile biografice
recunoscute. Acest ego ficþional propune o lecturã în
cheie explicativ-eseisticã ºi, mai ales, moralã, a
realitãþii. Ceea ce este, pînã la urmã, Mãsline aproape
gratis, este o repovestire a istoriei noastre imediate,
o incursiune în orizontul prezent al României.
Comunismul, revoluþia, turbulenþii ani post 89, totul
apare, nu ca fundal, nu ca pretext, ci ca subiect.
Alexandru Vlad se dovedeºte un raisoneur, dar nu
unul în spiritul mai vechii tradiþii literare autohtone, ci
unul dispus sã comenteze, de pe o poziþie finã, dar
fermã, omul. Ceea ce seduce în acest volum este
delicateþea, de fapt, înþelegerea cu care este privit
umanul. Istorisirile, chiar dacã prind cîteodatã patinã
de snoavã sau banc, vorbesc despre o realitate
cenuºie, o realitate a disoluþiei valorilor umane, o
realitate în care individul e dispus ºi predispus înspre
compromis ºi amoralitate. Alexandru Vlad nu creeazã
un personaj pãtimaº sau moralizator, nu are plãcerea
facilã de a lansa acuze sau de a poza în exemplu.
Tonul amar-nostalgic, ironic fãrã a fi muºcãtor, blînd
fãrã a fi mucalit, mascheazã o privire extrem de acutã
care radiografiazã aproape medical, imediatul.
Personajul narator este unul mereu dispus spre
introspecþie, mereu dispus sã se ia singur peste picior
sau sã aparã în postura perdantului, dar nu pare
dispus niciodatã sã abandoneze atitudinea
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Un mesaj internetat, care poate v-a parvenit ºi
dumneavoastrã, pune la îndoialã singurãtatea noastrã
în univers. Cum conspiraþia – inspiraþia ºi respiraþia
minþii constipate –, este fotografia oficialã a
universului, pentru a nu-i lãsa pe cititori într-o stare
de vertij, vã ofer atît mesajul sus-menþionat, în
originalul brut, fãrã diacritice, cît ºi explicaþia ºtiinþificã
a acestei gîtuitoare enigme.

1. Mesajul

Secretul bine pazit al americanilor...

In doar trei ani, intre 1969 si 1972, 12 oameni,
toti americani, au pus piciorul pe Luna. De atunci,
timp de 38 de ani, nici un pamantean nu a mai ajuns
acolo. Motivul? Simplu, ni s-a interzis sa ne mai
vizitam satelitul. Ii „deranjam” pe cei care sint acolo
de foarte multa vreme si le incurcam planurile pe care
le desfasoara cu noi, cu planeta noastra, cu sistemul
nostru solar. Chiar sint alte fiinte acolo?

Astronomul rus Evgheni Arsiukin si
matematicianul ufolog Vladimir Ajaja, in filmul
documentar difuzat pe canalul rusesc de televiziune
RTR, sustin acest lucru cu toata fermitatea, aducind
in sprijinul afirmatiei lor dovezi concrete. Cotidianul
Pravda a publicat si el o serie de destainuiri si fotografii
despre cladirile aflate pe partea nevazuta a Lunii,
despre entitatile extraterestre care sint acolo si despre
masinile lor ciudate, enigmaticele OZN-uri, care ne
dau atita bataie de cap. Dar exista asa ceva acolo
sau sint doar fabulatii? Americanii care au ajuns pe
Luna spun ceva in acest sens? Au vazut ei ceva,
atunci cind au ajuns acolo?

In mod bizar, filmele facute pe Luna de unele
echipaje au… disparut din arhive, ca si cum am vorbi
despre niste banale inregistrari video facute undeva,
aiurea. Treptat insa, anumite lucruri, tinute secrete
timp de trei-patru decenii, au inceput sa transpire.
Pe timpul misiunii Apollo 11, de la 20 iulie 1969, in
legaturile radio dintre Neil Armstrong, Buzz Aldrin si
Centrul de control au fost doua minute de tacere,
justificate initial de NASA prin aparitia unei
supraincalziri a aparaturii, apoi prin faptul ca pulsul
lui Armstrong ajunsese la 140 de batai pe minut, fapt
pentru care „i s-a transmis o fraza codificata”.

Dupa 40 de ani, s-a aflat ca totusi, in cele doua
minute, intre Luna si Pamint s-au purtat discutii
aprinse. Lui Neil i-a crescut, într-adevãr, pulsul brusc,
deoarece acesta a vazut ceva ce i-a taiat respiratia
si l-a facut sa strige la colegul sau.

Iata o parte a convorbirilor:
„Armstrong: Ce a fost asta? Ce dracu a fost asta?

Asta e tot ce vreau sa stiu!
Controlul misiunii: Ce se intimpla acolo?

(intreruperi, paraziti) Apollo 11, ma auzi? Ce se
intimpla?

Apollo 11: Chestiile alea sint imense, domnule!…
Enorme… Oh, Doamne! Nu-mi vine sa cred! Repet,
mai sint si alte nave spatiale aici…, aliniate pe
marginea cealalta a craterului! Ei sint pe Luna si ne
privesc acum!

Armstrong & Aldrin: Astea sint lucruri gigantice.
Nu, nu, nu este o iluzie optica. Nimeni nu va crede
asta!

Houston: Ce… ce…ce…? Ce naiba se intimpla?
Ce s-a intimplat cu voi?

Armstrong & Aldrin: Ei sint aici, sub suprafata.
Houston: Ce e acolo? (paraziti, emisie intrerupta,

interferente) Controlul cheama Apollo 11.
Armstrong & Aldrin: Am vazut niste vizitatori. Ei

au fost aici pentru un timp, observind instrumentele.
Houston: Neclar! Repetati ultima informatie!
Armstrong & Aldrin: Spun ca aici sint si alte nave

spatiale. Sint aliniate pe marginea cealalta a craterului!
Houston: Repetati, repetati comunicarea!
Armstrong & Aldrin: Am conectat transmisia

automata. Imi tremura rau miinile si nu mai pot face
nimic. Incercam sa filmam. Dar, daca aceste camere
nu vor inregistra nimic, cine ne va crede?

Houston: Ati inregistrat ceva pe film?
Armstrong & Aldrin: Nu avem niciun film la noi.

Am facut trei fotografii. Farfuriile zburatoare sau ce-
or fi ne-au stricat filmul.

Houston: Aici controlul. Unde sinteti acum?
Ce-i cu galagia asta despre OZN-uri? Terminat.

Armstrong & Aldrin: Au aterizat aici. Sint aici si
ne privesc. Se uita la noi.

Houston: Oglinzile, oglinzile le-ati instalat?
Armstrong & Aldrin: Da sint puse unde trebuie.

Dar oricine a venit cu navele alea spatiale, cu
siguranta miine poate veni sa ni le demonteze.
Terminat”.

Sa mai spunem, in final, ca aceasta discutie a
fost receptionata atit de rusi, care urmareau
indeaproape misiunea, cit si de diversi radioamatori
de pe glob si ca, intr-un interviu, Armstrong a declarat
ca, inainte de plecare, au fost avertizati ca pe Luna
vor intilni ceva.

2. Explicaþia

Cînd maghiarii au venit în val spre apus peste
teritoriul patriei, familia strãbunilor mei – daci atestaþi
– s-a vãzut despãrþitã. Cei din ramura patriarhalului
Iancu, o puzderie de agricultori de suºã, s-au fãcut
broascã la pãmînt pînã ce a trecut vîrtejul cutropitor.
Cei din partea matriarhei Amaswinda, însã, vînãtori
ºi poeþi cum erau, au luat-o, pe brînci ºi aripi, cãtre
viitor, în ºiruri despletite, pare-se, plãcîndu-le
aventura. De atunci, urma urmaºilor lor s-a pierdut.
Dar nu de tot.

Supravieþuitorii ramurii Iancu s-au aºezat în
Bucovina, creînd comunitãþi rurale fericite ºi cultivînd
ovãz, pînã cînd, treizeci ºi cinci de generaþii mai tîrziu,
Cantemir ºi-a adus acolo gãrgãunii de la Stambul. S-
a dus dracului ovãzul, cã gãrgãunii se înmulþeau mai

Cãlin-Andrei Mihãilescu

Brînza, viezure, OZN

)) )))

(continuare în pag. 54)
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„Talentul e o anomalie”, susþine
Antoaneta Ralian, traducãtoare
literarã de mare valoare, una din
puþinele ce alcãtuiesc aceastã
breaslã exclusivistã. ªi are
dreptate, în cazul de faþã. Aceastã
mânã de oameni, care uneori ne
lasã impresia cã nu ar veni de pe
lumea aceasta, sunt peste mãsurã
de talentaþi. Dacã ei ar fi fiinþe
obiºnuite, cum ar putea oare
petrece cîteva luni încheiate cu
acelaºi volum în faþã, scris într-o
limbã pe care ei o cunosc din cale-
afarã de bine, tãlmãcindu-l în limba
proprie zi de zi, ºi ºtiind cã, la urmã,
de-abia câþiva cititori – de vor
exista ºi aceia! – îºi vor arunca o
privire peste numele lor, tipãrit cu
litere microscopice, ºi în orice caz,
nu pe copertã? Hotãrât lucru, doar
nepãmânteni pot fi! Cãci, altfel, nu
s-ar mulþumi cu sumele rizibile cu
care le este remuneratã truda de
a traduce cuvinte, sensuri, glume,
fraze, dialoguri, pasaje, deci cãrþi.
Subiectul onorariilor nu face decât
sã-mi confirme ipoteza: tradu-
cãtorii literari nu fac parte din
lumea noastrã, cãci ei nu
cântãresc arginþii când traduc o
carte, ci filele ei ºi bogãþia în care
sunt îmbibate.

Anul 2010 a fãcut posibilã
scoaterea din anonimat a breslei
traducãtorilor, chiar dacã doar preþ
de o clipã. În luna iulie, bunãoarã,
s-a petrecut un eveniment
neobiºnuit pe piaþa literarã
româneascã, anume publicarea
memoriilor unei traducãtoare.
Lansarea volumului Traducerile din
poveste (Vellant, 2010) scris de
hispanista Luminiþa Voina-Rãuþ a
fost urmatã de cronici la fel de
inedite precum fusese ºi iniþiativa
editurii. Nimeni altul decât Joaquín
Garrigós, cunoscutul traducãtor al
operei lui Eliade în limba spaniolã
ºi fost director al Institutului
Cervantes din Bucureºti, a publicat
în Observator cultural (nr. 534, din
iulie 2010) o criticã elogioasã la
adresa cãrþii. În acelaºi timp, a
deplâns onorariile jalnice primite
de aceºti robi ai cãrþilor, de aceºti
anonimi, cãci, spune el: „mã întreb
câþi cititori se uitã la numele
traducãtorului atunci când
cumpãrã o carte?”

Aºa cum spuneam, volumul
reprezintã o noutate editorialã.

Este o carte despre cãrþi, mai
precis despre cum au ajuns ele sã
fie traduse. O carte în care sunt
menþionaþi înaintaºii în ale
traducerii din limba spaniolã, cãci
scriitoarea nu ezitã sã-ºi
recunoascã mentorii, dar unde
sunt descrise ºi întâlnirile cu
scriitorii traduºi, printre care s-a
numãrat ºi recent laureatul cu
Premiul Nobel – Mario Vargas
Llosa. Unele episoade relatate aici
sunt înduioºãtoare: scrisorile
schimbate cu Ernesto Sabato, de
pildã (autorul argentinian îi
trimisese câteva rânduri dupã
Revoluþie pentru a-i împãrtãºi
bucuria eliberãrii de sub stalinism,
în exprimarea sa); sau întâlnirea
de la Paris dintre traducãtoarea-
scriitoare ºi vãduva lui Julio
Cortázar (aceasta din urmã i-a
dãruit un volum, publicat în
facsimil, ce cuprindea gândurile
aºternute de Julio pe patul de
spital, înaintea morþii sale).

Iatã deci care pot fi satisfacþiile
unui rob al cuvântului tradus. Dar
existã ºi un revers al medaliei, ce
vine sã spulbere vraja expusã mai
sus. Iar Luminiþa Voina-Rãuþ ºtie
descrie cu farmec greutãþile
meseriei sale. Într-o vreme când
încã se mai traducea cu creionul
ºi cu radiera în mânã, în cel mai
fericit caz cu maºina de scris în

faþã, ºi cu tomuri grele de
dicþionare prãfuite alãturi, uneori
înghesuite toate într-un colþ de
bucãtãrie, editurile nu erau prea
grãbite sã publice traduceri ale
tinerilor neconsacraþi. Prea bine,
am putea spune, cãci astfel se
evitau traducerile catastrofale de
care astãzi avem parte mai mult
decât ne-am dori. Dar mai e un
avantaj: în breaslã alegeau sã
rãmânã doar cei nãscuþi cu harul
necesar pentru a supravieþui într-
o lume a rãbdãrii greu puse la
încercare.

Lãsând deoparte memoria-
listica, face un salt la al doilea
episod ce m-a împins sã scriu
aceste rânduri ºi care o are drept
protagonistã pe doamna citatã
chiar în primul rînd al articolului de
faþã: Antoaneta Ralian. Revista
Observator cultural, în numãrul
sãu 536, a gãzduit un articol ce a
iscat în presa româneascã
dezbateri aprinse pe marginea
subiectului abordat.

Dar înainte de a reda pe scurt
faptele, sã o prezentãm cum se
cuvine pe protagonistã. Tra-
ducãtoare octogenarã, doa-
mna Ralian ºi-a pus cel puþin
semnãtura pe o sutã de volume
din literatura anglo-saxonã. În
vremea cenzurii, a practicat
meseria ingratã de redactor
editorial, adicã avea de ciuntit toate
paragrafele ce nu corespundeau
moralei vremurilor. Dupã cum se
ºtie, a tradus în cursul anilor ’90
cele douã Tropice ºi trilogia
Rãstignirea trandafirie ale lui Henry
Miller, cea din urmã interzisã în þara
natalã a autorului timp de treizeci
de ani, din cauza limbajului (prea)
deocheat. Pe atunci deja femeie
septuagenarã, Antoaneta Ralian a
transpus un text înþesat de cuvinte
cu tentã sexualã nedisimulatã,
pentru un public pe atunci încã
pudibond. Domnia-ei singurã a
mãrturisit cât de greu i-a fost sã
lupte cu lipsa de perdea a textului
(tot în Observator cultural, nr. 344
din anul 2006). În mod cert, Sexus,
Plexus ºi Nexus (cea mai recentã
ediþie în limba românã a apãrut la
Polirom, 2010) nu au fost o cruce
uºor de dus. Aºa cum scria ºi
Ruxandra Cesereanu într-un eseu
la volumele lui Miller, „ce trebuie
neapãrat spus despre traducerea

Talentul
ca

anomalie

 Oana Presecan

text dedicat
traducãtorilor literari



45

performatã de Antoaneta Ralian
este cã aceasta pare sã fie
impecabilã ºi foarte bine adaptatã
la limbajul uzual românesc. Numai
urechile delicaþilor sã fie apte sã o
suporte!” („Prohabul lui Henry
Miller II”, apãrut în Observator
cultural, nr. 180, august 2003).

Un atentat la pudoare a
însemnat ºi romanul Rãtãcirile
fetei nesãbuite pentru Luminiþa
Voina-Rãuþ. Dupã cum mãr-
turiseºte ea însãºi, la întâlnirea cu
un pasaj mai scandalos, ºi-a zis
cã „nu voi putea traduce aceastã
carte”. Iatã cã încercãrile la care
este supus un traducãtor un se
limiteazã doar la cele de naturã
lingvisticã…

Revenind aºadar la episodul
menþionat, acest nume greu al
traducerilor de pe la noi a adresat
o scrisoare deschisã cititorilor
presei culturale, dintr-un soi de
disperare, cãci doamna Ralian a
considerat cã ajunsese de râsul
lumii. Din ce motiv? Refuzase o
sumã oarecare oferitã de editura
Jurnalului Naþional pentru o
reeditare a unei traduceri ce îi
aparþinea. Domnia-sa explicã
meticulos, ca un contabil, cum
pentru o traducere de 300 de
pagini, despre cât era vorba, ar fi
primit onorariul de 14 milioane de
lei vechi de la o editurã
prestigioasã de talia unei Polirom
sau Humanitas. Aºa stând
lucrurile, de unde ºi pânã unde sã
i se cuvinã opt mii de lei noi pentru
o simplã reeditare, ce nu implica
niciun fel de muncã în plus? Aºa
cã a dat telefon la editurã ºi banii
au fost refuzaþi.

Aº dori sã trec în revistã unele
reacþii la scrisoare, dintre cele care
mi-au atras atenþia. Pe de o parte,
Dilema veche a publicat, sub
semnãtura Simonei Sora, un mic
panegiric la adresa acestui gest

(„Doamna Ralian – o prezentare”,
apãrut în Dilema veche, nr. 340,
19-25 august 2010). Pe de altã
parte, cititorii ediþiei on-line a
revistei au postat numeroase
comentarii, unii dintre ei oferindu-
se sã o asiste pe stimabila
traducãtoare la redactarea unui
contract de colaborare cu editurile
sau sfãtuind-o pur ºi simplu sã
sune de îndatã la editurã ca sã
declare cã s-a rãzgândit ºi cã
doreºte totuºi banii. Cei mai mulþi
i-au reproºat faptul cã nu s-a gândit
sã doneze banii nedoriþi unei
instituþii nevoiaºe sau sã spon-
sorizeze editarea altor cãrþi, cu
aceiaºi bani. Vocile tinere blamau
gestul, acuzând cã pe ei îi costã
scump, cãci nu vor putea pretinde
niciodatã un preþ decent pe pagina
tradusã, de vreme ce nume
consacrate se mulþumesc cu unul
penibil, ba încã mai sunt ºi mândri
de asta!

ªi totuºi, cum spuneam,
breasla aceasta marginalizatã ºi
pe undeva cãzutã în uitare s-a
trezit în lumina reflectoarelor. Dar
de ce sã fie oare meºteºugul
acesta al vorbelor atât de cumplit
de greu? De ce se vorbeºte despre
har, de parcã am avea în faþã un
violonist sau o balerinã? Dincolo
de mânuirea vorbelor, dincolo de
dedublare – cãci, neapãrat,
traducãtorul trebuie sã intre în
pielea autorului, adicã în pielea, în
mintea ºi în imaginaþia acestuia –
se ascunde puzderie de dileme, nu
în ultimul rând de ordin etic sau
moral. Adaptarea culturalã la
publicul-þintã poate fi uneori
asemuitã cu o trudã de Sisif.

Din fericire, existã nu puþini
traducãtori care au demonstrat cã
nimic nu este intraductibil, cã
mereu se gãseºte o soluþie, graþie
bogãþiei inepuizabile a limbilor (aici
riscãm un truism, dar ni-l

asumãm). De aceea, traducãtorii
capodoperelor literare au intrat,
sau ar trebui sã intre într-o istorie
nescrisã a literaturii. Traducãtorii lui
Gargantua ºi Pantagruel, de pildã,
au fost nevoiþi sã le vinã de hac
sutelor de cuvinte dialectale,
traducãtorii lui Don Quijote – cea
mai tradusã carte dupã Biblie – nici
nu ne încumetãm sã începem a
enumera greutãþile textului pe
care le-au avut de înfruntat. În
România au fost totuºi numeroºi
cei care s-au dedicat traducerii
acestei opere, ºi îi menþionãm pe
Sorin Mãrculescu, Edgar Papu ºi
Ion Frunzetti, fãrã a uita cã prima
transpunere a romanului în limba
românã dateazã din 1839, purtând
semnãtura lui Ion Heliade
Rãdulescu. Pe atunci, titlul avea o
formã vãdit franþuzitã: „Don Chiºot
de la Manºa”.

Iar dacã tot am pomenit
celebrul op castilian, vom ºi
încheia cu un citat din el, citat
extras ºi comentat chiar de Sorin
Mãrculescu, într-un articol, cu
tristeþe ºi descurajare, cãci iatã ce
crede Cavalerul Tristei Figuri
despre sãrmana artã a traducerii:
“ªi totuºi mi se pare cã traducerea
dintr-o limbã într-alta, dacã nu e
vorba de reginele limbilor, greaca
ºi latina, e ca ºi cum ai privi
tapiseriile flamande pe dos, cãci,
deºi personajele se vãd, ele sunt
pline de fire care le întunecã ºi nu
se vãd cu claritatea ºi culoarea de
pe faþã; iar traducerea din limbi
uºoare nu dovedeºte nici
ingeniozitate, nici elocinþã, aºa
cum nu le dovedeºte cel ce
transpune sau copiazã o hârtie
dupã altã hârtie. Dar nu vreau sã
trag de-aici concluzia cã
îndeletnicirea traducerii n-ar fi
lãudabilã, fiindcã omul s-ar putea
ocupa ºi cu alte lucruri mai rele ºi
care i-ar aduce mai puþin folos.”.
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Un parcurs scriitoricesc
obligat la clandestinitate mai bine
de douãzeci de ani în fosta
URSS, trecut prin fenomenul
emigrãrii americane, ajunge azi
la o existenþã împãrþitã între
Moscova ºi Paris. Iuri Mamleev
e un fãcãtor pe urmele lui Gogol
ºi Dostoievski, care lucreazã sub
auspiciile postmodernismului
estic, preocupat de suflet ºi de
opþiunile spirituale postcreºtine.

O carte rulatã între comã ºi
dupã ieºirea din comã, fãrã a
putea decide în final care
instanþã dã mai mult ghes
fantasticului, Ceilalþi (traducere
din limba rusã, note ºi postfaþã
de Antoaneta Olteanu. Editura
Curtea Veche, Bucureºti, 2008)
aduc în discuþie ideea cã nici
iadul nu mai e pentru oricine, cã
existã fiinþe care pur ºi simplu nu
corespund lumilor invizibile, cã a
rãmâne blocat între lumi e o
condiþie pe cât de posibilã, pe
atât de realã. Lionea Odinþov,
îmbarcat ºi el în explorarea
lumilor de dincolo, face cale
întoarsã spãºit, tulburat,
traumatizat. E un rest specific
reciclãrii capitaliste, o funcþie a
materialismului exacerbat care
pierzând vederea iadului se
trezeºte aruncat în aºteptarea cu
majusculã, adicã conºtientã.
Monoman cu vocaþie, acesta e
captivul perfect în lipsa
efuziunilor de transcendenþã sau
de nihilism explicit. El nu ºtie sã
fie pentru totdeauna, el nu alege,
ci se lasã ales.

Pe urmele vieþii de dincolo,
realitatea se conjugã cu uimirea
doctorului: „Ce, nu a murit?” ºi
intrã în suspendare pe termen
nelimitat. Dramele cu extrasen-
zoriali, vrãjitori adevãraþi, bande
de hipnotizatori, parapsihologi ºi
aºa mai departe fac parte din
delirul postum al unei lumi
totalitare care ºi-a stabilit de mult
prioritãþile de evanescenþã. Fie
cã se cheamã demonism,
corporalitate monstruoasã,
absurd, groazã, toate sunt
gloanþe oarbe ale literaturii ce a
circulat în samizdat. Mamleev e
un reprezentant al ei ºi un oficiant
de viaþã dublã: matematicã ziua,
ezoterism seara prin gãzduirea
unui cerc secret de intelectuali

Ceilalþi
din noi sau
de departe

 Florina Codreanu

uniþi în chestiuni de filozofie,
teozofie ºi psihanalizã. Vrednic
fiu de psihiatru, atracþiile acestuia
faþã de viaþa psihicã traumatizatã
îºi gãsesc ecou în logica unui
realism metafizic, unde critica îl
aºeazã ca promotor.

Teoretic, realismul metafizic
face uz de realitatea extraumanã
ca singura realitate adevãratã, la
care omul nu are acces decât
tangenþial, respectiv traumatizant
pentru cã exclude libertatea.
Omul nu trãieºte întâlnirea,
prezenþa, adresarea reciprocã,
dialogul în sensul relaþiei Eu-Tu
pe care o analizeazã Martin
Buber, dar nici cunoaºterea,
luarea în posesie, utilizarea din
Eu-Acela. Nici participant, nici
explorator, el se bazeazã „pe
refuzul inflexibil ºi decis a tot
ceea ce este „strãin“, a tot ceea
ce n-a crescut din domeniul
propriei lui instanþe” (Martin
Buber: Eu ºi Tu, traducere din
limba germanã ºi prefaþã de
ªtefan Aug. Doinaº. Editura
Humanitas, Bucureºti, 1992) pe
lipsa de realitate ºi eu, pe
fatalitatea tragicã, pe eterna
aºteptare. Dincolo de ceea ce
numeºte Buber legãturã naturalã
sau separaþie naturalã, dincolo
de persoanã sau individ, Lionea
nu trãieºte nici relaþia în sine, nici

detaºarea ei.
Captivitatea rãmâne o

condiþie de sine stãtãtoare într-
un regim existenþial ce nu are în
plan derogãri sau luãri de poziþii:
în capitalism omul consumã sau
se lasã consumat. În altã ordine
de idei, ceilalþi sunt în egalã
mãsurã grupul ezoteric a lui
Mamleev, transcris deºãnþat ºi
caricatural în roman de
societatea neobiºnuitã a lui
Trofim Borisovici – singurul
personaj care vâneazã
esenþialul, nu întâmplarea,
evadarea din închisoarea
contingenþei ºi luarea în palmã a
lumii deopotrivã cu iadul ºi
Dumnezeu, spargerea pereþilor
dintre lumi ºi îmbucarea
universului, prãbuºirea raþiunii ºi
a ordinii de complezenþã,
libertatea mondialã. Un plan
criminal înfãptuit cel mai probabil
în nebunie, în delirul livresc al
ieºirii din sine. Însuºi Mamleev e
un captiv al trecutului dictatorial
ºi al prezentului ce-i calcã pe
urme, un admirator al Lãcaºurilor
pãnã la pagina douãzeci ºi ºapte,
un pasibil detractor de la trezirea
lui Lionea ºi un dârz recuperator
de luminã în final.

În mod deconcentrant opera
credinþei care descrie monºtri,
Ceilalþi abjurã treptat de la
spectacolul contradictoriu al
existenþei, te poartã prin
cotloanele necunoscutului, ale
lucrurilor de neînþeles ºi te lasã
cu faþa în luminã sã-þi priveºti
limita. O alteritate ce se decide
la întâlnirea omului cu
umanitatea din el sau încã
departe. În urma lecturii
neîncheiate a destinului lui
Lionea, ce dispare fãrã urmã din
lumea ce l-a creat, rãsunã tot mai
grav în microfon ºãgalnicul
îndemn al comentatorului din
prima parte a romanului: „Nu
trebuie sã tremuraþi atât pentru
voi, de parcã aþi fi o valoare
absolutã”. Pentru cã nu numai cã
nu sunteþi, dar s-ar putea foarte
bine sã nici nu existaþi.

ª
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Daniel Gherasim

aº fi vrut sã ajung mai repede la colþul strãzii

acolo erau adunaþi mulþi oameni
se uitau cu mirare la niºte muncitori cu salopete

albe
care fãceau o gaurã mare în trotuar

i-am vãzut de la distanþã
a intrat unul dintre ei înãuntru s-a auzit un zgomot

ciudat
dupã care urmãtorul a salutat respectuos oamenii

ºi a coborât în groapã
apoi rând pe rând au intrat toþi fiecare salutând pe

cei rãmaºi în spate

când am ajuns eu nu mai era nimeni la colþul
strãzii

doar groapa se deschidea frumoasã la picioarele
mele

m-am uitat în jurul meu trotuarul era gol
un bãtrânel în depãrtare se uita la mine i-am fãcut

un semn cu mâna
mã simþeam singur în momentele acelea

ºi am pãºit înãuntru

dupã o sãptãmânã am început sã scriu niºte
versuri

am cunoscut oameni sunt mai urâþi decât cei pe care
îi ºtiam înainte

i-am întrebat dacã nu au vãzut muncitorii dar ei au
tãcut

aº fi vrut sã fac o scarã mare pe care sã merg înapoi
dar lucrul n-a putut fi dus niciodatã pânã la capãt

de când cu viaþa asta...

de când cu nopþile astea
mi se pare cã mã gândesc tot mai mult

la versurile pe care le-aº putea scrie cândva
pentru oameni ca voi
sau chiar pentru mine

în caz de nevoie

de când cu lumea asta
uneori nici nu mai ºtiu cum vã cheamã

mã uit la voi
mã uit peste voi
mã uit prin voi

aºa cum s-ar uita un punct
drept în ochii luminii

aºa cum m-aº uita eu la oameni

de când cu tine pe-aici
nu s-a mai întâmplat nimic interesant
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De la München a sosit numãrul
pe 2010 al publicaþiei Societãþii
Culturale Româno-Germane,
Revista Apoziþia. O revistã-carte,
groasã cât un roman fluviu,
impecabil tehnoredactatã ºi
splendid ilustratã (reproduceri
dupã ex-clujeanul Radu Anton
Maier, consultantul artistic al
publicaþiei, Dan Cumpãtã, Florin
Filipescu, Geo Goidaci, Victor
Hagea, George Tzipoia, Lufti
Sefchi Sait, Anca Visdei, Horst
Weber etc.). Revista îºi datoreazã
apariþia aproape în totalitate (se
întâmplã sã ºtim) actualului ei
director ºi editor, dr. Gheorghe
Sãsãrman, care s-a implicat
generos ºi dezinteresat în
realizarea ei, de la solicitarea
materialelor pânã la supervizarea
tipãririi ºi expedierea exemplarelor
la adrese din lumea întreagã.

Centrul de greutate al
cuprinsului îl constituie un (ine-
vitabil) dosar Herta Müller, cu texte
critice ºi prezentãri semnate de
Stefan Sienert („Imagini ale
deportãrii”), Michael Fernbach
(„Arta supravieþuirii”), Edward
Kanterian („Un roman de Herta
Müller”), Horst Samson „O operã
aparte de talie universalã” ºi Ernest
Wichner („Între Nitchidorf ºi
Stockholm”, de fapt o expunere
þinutã cu ocazia inaugurãrii
expoziþiei „Herta Müller: Al vieþii
rece giuvaier” la Literaturhaus
München, Apoziþia publicând ºi o
selecþie din imaginile prezentate
la acea expoziþie itinerantã).
ªocante prin adevãrul lor frust ºi
prin cantitatea de suferinþã
sublimatã pe care o conþin sunt
materialele din grupajul „Scriitorii
germani din România ºi
Securitatea” (extrase din dosarele
de urmãrire, declaraþii,
rememorãri, dar ºi poeme)
semnate de Gerhardt Csejka, Rolf
Bossert, William Totok, Dieter
Schlesak, toate nume de referinþã,
cândva, ale literaturii de expresie
germanã din România socialistã.
Un alt sector tematic este dedicat
operei editorului Revistei Apoziþia,
Gheorghe Sãsãrman, afirmat,
cum bine se ºtie, în România,
înainte de a emigra, dar ºi în timpul
deselor reveniri, ca autor de
literaturã neconvenþionalã (SF, dar
nu numai). Astfel, Mariano Martin

Cultura
în

„Apoziþie“

 Virgil Stanciu

Rodriguez (românist în curs de
afirmare) semneazã studiul „Las
dos ciudades imaginares en la
novela 2000 (1982) de Gheorghe
Sãsãrman”, în care se discutã
modul cum douã capitole din

cartea Cuadratura cercului au fost
înglobate în structura romanului
2000. Mariano Martin Rodriguez
a tradus de altfel, integral, în
spaniolã Cuadratura cercului,
volumul apãrând chiar în toamna
aceasta la Madrid. Autorul textelor
respective este ºi el prezent cu un
interesant ºi amuzant excurs
memorialistic, „Soarta unui

roman”, care descrie calvarul
suferit pânã ºi-a vãzut publicat
respectivul roman (în 1982, la
Editura „Eminescu”, aproape
incredibil pentru un roman SF!),
dar ºi cu extrase din 2000 iniþial
eliminate din textul original, ori
adãugate sau modificate de
„cenzura internã” a editurii.

La reuºita acestui numãr din
Revista Apoziþia contribuie autori
domiciliaþi în România (Horia
Gârbea, Ioan-Aurel Pop),
Germania (un numãr substanþial,
dintre ei detaºându-se Gelu
Ionescu, autorul unei recenzii la
cartea Ilinei Gregori ªtim noi cine
a fost Eminescu?, veteranul Pavel
Chihaia cu o scrisoare cãtre
Alexandru George, Titu Popescu,
cu un text nostalgic despre Clujul
studenþiei sale, Franz Hodjak cu
un substanþial fragment de prozã),
Franþa (Dan Culcer cu poezii,
dintre care remarcãm „Introducere
– un alfabet al zilei”, Dinu Flãmând,
George Banu, Bujor Nedelcovici
cu un fragment din cartea de
dialoguri cu Sergiu Grigore),
Statele Unite (Sanda Golopenþia
cu amintiri, Carmen Firan cu
poeme, Dumitru Radu Popa cu un
text despre Gheorghe Istrate,
Mirela Roznoveanu, Constantin
Virgil Negoiþã, Gabriel Stãnescu
etc.), Israel (Virgil Duda) etc. Este
remarcabil câte nume rãsunãtoare
de oameni de culturã români,
trãitori în þarã sau în diaspora, a
reuºit editorul sã adune între
coperþile Revistei Apoziþia. O certã
reuºitã este faptul cã toþi autorii
incluºi beneficiazã de un scurt
medalion bio-bibliografic cu
ajutorul cãruia pot fi localizaþi exact
în timp ºi pe harta geograficã ºi
culturalã.

Se cuvin menþionate ºi
eforturile traducãtorilor: Mariana
Sãsãrman, Alina Cozan, Virgiliu
Petala, Ruxandra Tânjalã, Olivia
Petrescu, Luminiþa Suse.

Revista Apoziþia: o lecturã
complexã, diversã, adesea cap-
tivantã.

ª
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S-au împlinit, de curând, 70 de
ani de la naºterea lui Norbert Fisch.
ªi se împlinesc trei ani de când
folcloristul, originar din Timiºoara,
dar stabilit în Germania în aprilie
1989, ne-a abordat, prin
intermediar, apoi ºi prin scrisori, cu
rugãmintea de a-i pregãti, pentru
tipar, valoroasa sa colecþie de
legende ºi povestiri din Munþii
Apuseni.

Împrejurãri obiective au
împiedicat realizarea, pe moment,
a acelui deziderat. Cu atât mai
mare pãrerea noastrã de rãu, cu
cât folcloristul, aflat pe pat de spital,
mãcinat de o boalã necruþãtoare,
cu grele tratamente medicale
aferente, nu ne-a mai dat, curând
dupã aceea, nici un semn de viaþã.
Situaþie în care am considerat de
datoria noastrã moralã a-i îndeplini
fierbintea dorinþã de a i se tipãri,
chiar ºi atât de târziu, mult prea
târziu, se pare, pentru a o mai putea
vedea, preþioasa colecþie folcloricã,
opera vieþii sale.

Contactul lui Norbert Fisch cu
zona folclorico-etnograficã a
Munþilor Apuseni a avut loc în 1962,
odatã cu numirea sa ca inspector
de mediu în zona sud-vesticã a
þãrii, inclusiv oraºele Alba Iulia,
Brad ºi Zlatna. Ca folclorist începe
sã se manifeste însã numai prin
1974, în urma cunoºtinþei sale cu
Romulus Felea, un împãtimit
cercetãtor al Munþilor Apuseni,
dispãrut prematur dintre noi, care
îndeplinea, pe atunci, funcþia de
director al Casei de Culturã din
Abrud ºi, respectiv, de secretar al
Filialei Abrud – Câmpeni a
Societãþii de ªtiinþe Istorice ºi
Filologice din România.

Începând cu acel an – 1974 –,
Norbert Fisch culege, în circa 50
de expediþii de documentare, un
bogat material folcloric, pe care-l
valorificã, parþial, în studii, articole
ºi comunicãri ºtiinþifice, apoi ºi în
volumaºul  Horia, Cloºca ºi Criºan
în folclorul moþilor (2001). În paralel,
oferã informaþie ºi material folcloric
unor autori de studii, monografii ºi
antologii: Florian Dudaº, Monica
Anton ºi Ion Mãrgineanu etc.,
Norbert Fisch mulþumindu-se cu
calitatea, de altfel cât se poate de
onorantã, de culegãtor de folclor.

Raportat la tipologia legendelor

Folclor
din Munþii
Apuseni

 Virgiliu Florea

populare româneºti întocmitã de
Tony Brill, materialul colecþiei de
faþã se ordoneazã în trei mari
secþiuni. Prima o constituie
legendele etiologice, care explicã
geneza, numele ºi caracteristicile
diferitelor localitãþi ºi forme de relief,
atât de numeroase ºi de variate pe
teritoriul Munþilor Apuseni.

Cea de a doua secþiune include
legendele despre fiinþele mitologice
cunoscute în zonã: vâlvele,
strigoaicele, solomonarii ºi balaurii,
uriaºii, numiþi oloºi sau jidovi, ei fiind
consideraþi, în popor, drept primii
oameni de pe pãmânt.

În fine, secþiunea a treia include
un mare numãr, cum era de
aºteptat, de legende istorice,
legate, în special, de cele douã
mari miºcãri revoluþionare din
Munþi: Rãscoala condusã de
Horea, Cloºca ºi Criºan ºi
Revoluþia transilvãneanã de la
1848, dar ºi de evenimente ceva
mai recente (Rãzboaiele Mon-
diale, Marea Unire din 1918 etc.).

ªi acum, câteva cuvinte despre
valoarea colecþiei folclorice a lui
Norbert Fisch. Ea constã, în primul
rând, în numãrul mare de texte pe
care îl cuprinde – 230 –, înscriindu-
se, astfel, printre cele mai ample ºi
mai reprezentative colecþii de
legende ºi povestiri realizate în
zona Munþilor Apuseni. Sub acest

aspect, colecþia infirmã, încã o datã,
aserþiunea mai veche (1925) a lui
Tache Papahagi, potrivit cãreia
„moþul n-are literaturã folcloricã”,
aserþiune infirmatã, mai întâi
(1939), de Emil Petrovici, care a
cules dintr-o singurã localitate,
Scãriºoara, peste 200 de texte
folclorice.

În al doilea rând, colecþia se
distinge prin autenticitatea
materialului încorporat, doveditã,
între altele, de notarea cât mai
apropiatã de limbajul subiecþilor
anchetaþi, dar ºi de notarea, cu o
consecvenþã demnã de invidiat, a
tuturor detaliilor tehnice ale
culegerii: culegãtor, informator,
locul ºi data investigaþiei de teren.

Pe lângã bogãþia, varietatea ºi
autenticitatea materialului folclo-ric,
ceea ce conferã colecþiei lui Norbert
Fisch o personalitate cu totul aparte
o reprezintã nu-meroasele ilustraþii
(72), atât alb-negru (41), cât ºi color
(31), care îl însoþesc. Pasionat
grafician, autorul culegerii a
imortalizat, cu sensibilitate ºi talent,
zeci de monumente ale naturii sau
locuri cu rezonanþã istoricã  ºi
religioasã, unele dispãrute între
timp (Colþul Fetei, aflat, odinioarã,
în comuna Buru, jud. Cluj, însã
dinamitat, în 1968, cu ocazia
asfaltãrii ºoselei Turda – Abrud;
Gorunul lui Horea de la Þebea ºi
Biserica de la Mihãileni, amândouã
din jud. Hunedoara; Casa
Memorialã, din Roºia Montanã, a
poetei-folclorist Maria Botiº
Ciobanu), sporind astfel interesul
virtualilor vizitatori pentru zona, de
un rar potenþial turistic, a Munþilor
Apuseni.

Publicarea lor îngemãnatã,
legende ºi desene deopotrivã, aºa
cum însuºi autorul a dorit-o, s-a
fãcut prin grija ºi sprijinul finan-ciar
manifestate de Consiliile Judeþene
Cluj ºi Alba, de Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Cluj ºi de
Centrul de Culturã „Augustin Bena”
Alba, care meritã întreaga
gratitudine a iubitorilor de folclor.

*Din alocuþiunea rostitã în ziua de 26
octombrie 2010, cu ocazia lansãrii, în ca-
drul ediþiei a XVII-a a Colocviilor Centrului
Naþional pentru Conservarea ºi Promo-
varea Culturii Tradiþionale (Cluj-Napoca,
26-28 octombrie 2010), a volumului:
Norbert Fisch, Legende ºi povestiri din
Munþii Apuseni, Cluj-Napoca, Editura
Tradiþii Clujene, 2010, 422 p. + 72 il.
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Trebuie recunoscut cã Râsul lui
Zarathustra (Editura Fundaþiei
Alfa, 2010) subintitulat Eseu
asupra timpurilor noastre ºi oferit
pe o copertã unde se aflã un
Nietzsche prelucrat vizual în clovn
e foarte intrigant. Fragmentul dat
ca antescriptum nu e prea
revelator, la rându-i. Te-ai aºepta
ca mãcar la final sã te lãmureºti.
Voi ridica suspansul spunând cã
nu. Cartea lui Gilbert Danco e, mai
degrabã, cuprinsã de un pesimism
care nu acceptã nici mãcar un râs
ironic. Rãmân posibile hohotele
unui demiurg luciferic...

Textele eseurilor constituan-
te lasã impresia unei dualitãþi a
cãrþii; avem de-a face, pe de-o
parte, cu ipoteze cultural-filosofice
personale. Existã un spaþiu de
manevrã numit Umbrele ima-
ginarului colectiv, “Posteritatea e
starea de poster”, Sfârºitul istoriei
ºi poate fragmente disparate prin
alte eseuri, toate concretizându-se
în ipoteze care instituie o crizã la
nivelul societãþii moderne. Totul e,
evident, contestabil. ªi tocmai
gradul acesta de relativitate oferã
deschiderea cãtre ciocniri autor-
cititor, vitalizând lectura. În acelaºi
personalism s-ar integra ºi ultimele
douã eseuri Scriitorul meu preferat
ºi Filosofia suplinitorilor, aplicate pe
textele unui romancier, dar care au
mai degrabã caractere de eseu
imatur, liceal.

În altã ordine scripturalã avem
de-a face cu eseurile de filosof
profesionist, cu ample ºi nesfârºite
trimiteri culturale, nu doar în spaþiul
gândirii ci ºi cel al artei ºi mai precis
al literaturii. Se discutã esteticã
(Moartea tragicului ºi estetica
postmodernã), se discutã socio-
politicã (Prima democratia,
Democraþia ameninþatã), se
gliseazã pânã la dezechilbrare pe
marginea societãþii post-
nietzscheene. Se interpreteazã,
deci, din nou, autorul lasã deschis
textul. Nu pentru oricine, dar odatã
pãtrunzând, vei dori sã-þi aminteºti
unde este ieºirea. Citatul care ar
putea rezuma cartea: “Altfel spus:

Ha! Ha! Ha!
este o idee unanim împãrtãºitã
aceea cã postmodernitãþii îi
corespunde în cel mai vãdit chip
principiul diversitãþii ºi, mai
departe, o culturã dualã a
diferenþei; în cultura recentã,
tragicul poate exista alãturi de
comic, romantismul alãturi de
suprarealism, dadaism sau
dandysm, cãci, în cele din urmã,
asistãm la refuzul noului, spre
deosebire de epoca modernã.(...)
Universalimul la care visase atâtea
secole gândirea metafizicã ºi pe
care Nietzsche îl respinsese ca
prejudecatã moralã s-a împlinit în
epoca tehnicã de astãzi; într-un
mod care a înºelat toate aºteptãrile
ancilare, desigur: universalism ca
uniformizare mijlocitã de tehnicã,
politicã, bani.”

Am prezentat o carte pentru cei
care împãrtãºesc idei generale,
sau nu, pentru un cititor care
foloseºte cuvântul universalism,
sau îl urãºte, pentru cei care
pronunþã Nietzsche sau filosofie,
sau ar dori sã poatã. Nu lansez o
invitaþie, doar un anunþ : lecturã
disponibilã!

Bogdan Bãrbieru

Alte poeme, alte femei (editura
Conta, 2010) e un titlu ce face
iluzia unei încercãri de diferenþiere,
un emiþãtor de pretenþii. Vasile
Iftimie ne spune cã poezia lui va
reface o þesãturã ideaticã
deterioratã prin utilizãri excesive
dar în acelaºi timp anunþã,
pragmatic vorbind, structura
bipartitã a volumului. Dar titlul,
tocmai pentru cã poate fi
interpretat drept sunetul plin de
plictis al identitãþii, al vertijului
repetitiv, îl pune pe poet în postura
de a se apãra în faþa propriilor
cuvinte.

Aceasta este cronica unei
poezii scãpate de sub control.

Primul act de agresiune
paricidã e detectabil în analiza
limbajului poetic folosit de V. Iftimie.
Oferta acestuia constã în imagini
desprinse parcã dintr-o unire a
vocabularului unui creºtin

Patologie literarã

practicant al flagelãrii, cel al unui
individ aflat în imediate nevoi
sexuale ºi o enciclopedie de
metafore ale unor poeþi celebri.
Dar dincolo de acest conglomerat
lingvistic cu origini nefericite,
autorul se face vinovat în primul
rând de gestionarea lui ºi de felul
în care reia anumite metafore
(crucea, rãstignirea, cuiele ºi
semnele lãsate în palmã, þâþele,
deschiderea coastelor, facerea ºi
desfacerea, sticla pisatã etc.)
transformând lectura în obosealã
ºi ulterior în iritare. Senzaþia
predominantã e cã poemele au
fost scrise într-o acutã crizã de
hemoragie cerebralã “ducã-se
dracului toatã facerea  lumii/
înãbuºitã la tine între picioare/ ºi
mãrul putred ducã-se înainte de a
da în pârg/ încã mai e vreme sã
înfrunzeºti desfrunzindu-te/ sã te
oferi orizontal la orice mângâiere/
acum când pietrele torturii lacrimã
ghiocei/ acum când lutul tãu erupe
în muguri de salcie” (Poem cu
Mihaela). Poietica predilectã pare
a fi sufocarea de poeme multiple
cu scopul creãrii unuia singur
“acum/ în parc pe o bancã/ lustruitã
de amanþi înþãrcaþi timpuriu/
toamna/ cine sã ne ascundã/
deschide-þi coastele/ în pântecul
tãu/ voi fi prunc pentru cea din
urmã venire/ durerea facerii/
desfacerii/ într-un singur lut/
binecuvântare// ascunde-mã acolo
unde cuvântul/ înmugure în lemnul
de cruce”  acesta fiind finalul unei
poezii care începe prin versurile
“Mai am nevoie de 80 de bani sã-
mi cumpãr o sticlã de bere/ 80 de
bani ºi jumãtate de viaþã/ mi-ar
ajunge pentru toate cuvintele
nespuse” (Poem cu Alexandra)

Defectul acestui volum de
versuri este o incapacitate de
substanþializare, totul pare
desprins dintr-o demenþã a
metaforelor, ca ºi cum textele ar fi
nefinisate sau, caz mai probabil,
excesiv prelucrate, rod al
exagerãrii. Nu poþi trece cu
vederea lipsa unei memorii a
scrierii, perfect explicabilã printr-o
tehnicã ce implicã extazul, însã
când întâlnim episoade ale
schimbãrii timbrului poetic ca în “se
iubeau pulovãrele þinându-se
strâns de mânã/ pantalonii pulsând
erecþii perene/ pe sânii obraznici
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icoanele dãnþuind fericire” (Poem
cu Laura) sau proaste alegeri
structurale ca în cazul închiderii
cãrþii prin Poem cu singura
mireasã care conþine versuri gen
“scriu despre toate fututele ºi
nefututele târgului/.../ ºi despre
pancreatita ce-mi scuipã cuvintele/
în closetele publice” în timp ce
poeziile imediat anterioare erau
Poem fãrã mamã ºi Poem farã
tata, nu poþi sã nu te gândeºti cã
te afli într-unul din acele cartiere
periferice pline de contradicþii ºi
stridenþe arhitecturale. Nu pentru
toþi, însã, acest spaþiu este
reprimabil.

Bogdan Bãrbieru

Povestea povestitã nu e
povestea adevãratã reprezintã
debutul în volum al lui Marius
Benþa, apãrut la editura bybliotek,
în 2010. Cele patru piese de teatru
care alcãtuiesc volumul pot fi citite
ca posibile definiþii date artei
dramatice; în fapt, nicio piesã nu
propune o definiþie clarã ºi distinctã
a teatrului, ci, mai degrabã, se
încearcã o ilustrare a funcþiilor
teatrului. Aceasta nu înseamnã cã
discursurile vizeazã strict un nivel
pragmatic. Desigur, putem vedea,
în subsidiar, o posibilã repunere în
discuþie a celebrului efect cathartic
invocat de Aristotel încã din
Antichitate; dar, piesele propun
ceva mai mult. Se poate citi, în
cadrul pieselor, o demultiplicare a
orizonturilor, o ambiguizare a
realului, o suprapunere de realitãþi,
pânã la punctul unde numai logica
paradoxului se mai poate afirma
ca normã. De aici ºi demistificarea
oricãrei esenþe a dramaticului.

Povestea povestitã nu e
povestea adevãratã propune un
joc didactic ce constã în
proiectarea unei lumi ficþionale,
paralelã cu lumea realã; scopul
acestui joc este tocmai construirea
unei suprarealitãþi, unei realitãþi
obiectivizate, care sã reflecte
nealterat individualitãþile. Maniera
absurdã de a accede la un spaþiu
interstiþial care sã nu mai propu-

Despre teatru

nã simulacre, ci  existenþe, pro-
cesualitãþi, continue dinamici,
reflectã un nou raport lume-individ;
unul dintre personaje va teoretiza
proiecþiile ucronic-narative: dacã
vom repeta mereu aceleaºi
poveºti care ne construiesc pe noi
ºi lumea din jur, nu vom putea
scãpa din iluzia lor. Putem fisura
acest canal al iluziei altfel decât
spunând poveºti ireale? Altfel
decât spunând minciuni? Lumile
proiectate de fiecare personaj nu
reprezintã angoasele sale, nici nu
sunt o expresie a subconºtientului,
ci ele se vor a fi proiecþii infinite,
nelimitate, capabile sã umple
spaþiul virtual ce ar putea conþine,
la un moment dat, entitãþile în
discuþie. Pe de altã parte, piesa
problematizeazã însãºi ideea de
sfârºit a operei: Robert a murit, iar
studenþii sãi i-au convins pe
anchetatori cã a fost vorba de un
accident. Sau: Robert nu a murit.
A rãmas doar cu un cucui, pentru
câteva zile, dupã care i-a iertat pe
studenþii sãi ºi au continuat sã se
întâlneascã în fiecare zi, la amiazã,
în bar, pentru a spune poveºti
mincinoase unul despre altul.
Sau:Robert a rãmas cu probleme
de memorie ºi de adaptare pentru
cã un vas de sânge de la creier i
s-a spart. Nu mai era în stare sã
deosebeascã imaginaþia de
realitate. ªi tot aºa.

Asasinarea Marchizului de
Sade problematizeazã utilizarea
violenþei ca mijloc de a face artã.
Tehnicile violenþei sunt originate în
lumea animalã, dominatã de
instinct; pentru moderni acestea
sunt niºte importuri ºi sunt
redefinite drept anarhie. Piesa se
poate citi ºi ca o încercare de a
legitima opera Marchizului de
Sade în contextul literar modern.
Bate cineva este piesa care
ilustrezã drama incomunicabilitãþii
ca element specific al epocii
moderne. Discursurile nu sunt întru
totul dezarticulate, dar  ele se
centreazã pe arbitrarietatea
limbajului. Personajele nu mai
convieþuiesc, ci ele sunt juxtapuse
în spaþiu ºi timp; orice întâlnire cu
alteritatea este marcã a hazardului
ºi nu constituie o îmbogãþire în plan
spiritual, ci o gratuitate prin
excelenþã. Monologul dramatic
Cercan oferã o perspectivã asupra

multiplicitãþii funcþionale specifice
epocii contemporane. Dincolo de
discursul publicitar, uniformizator,
eroina se afirmã prin dans;
gesturile vor fi singurele capabile
sã proiecteze individul într-un
univers al replicilor-cliºeu.

Formula teatrului interogativ
propusã de Marius Benþa suscitã
interesul prin modalitatea originarã
de a problematiza ceea ce pânã
acum putea fi catalogat drept
substanþã. Eul nu mai e nici reþea
de entitãþi, nici individualitate certã,
ci un pretext pentru interogaþii.

Anamaria Lupan

Teatrul nostru ºi
al lui
Buricea-Mlinarcic

Volumul regretatului C.C.
Buricea-Mlinarcic publicat de
editura Limes la Cluj în 2010 sub
titlul generic Teatru cuprinde
piesele Ciornîi Terrier, Penthouse
ºi Playlist care formeazã Trilogia
Omar ºi oferã ca bonus atât drama
Stand up tragedy cât ºi un interviu
cu autorul, organizare ce
prefigureazã coerenþa evoluþiei
unui atelier de creaþie racordat la
realitate.

Fie cã vor sã se izoleze undeva
“departe de lume.. De oameni”, fie
ca acceptã limitarea activitãþii la o
simplã „practicã socialã”, fie cã vor
sã se relaxeze, toate personajele
din Trilogia Omar îºi propun sã
meargã la teatru. Unele ajung
acolo, altele studiazã sã devinã
actori (Beatrice, Simina ºi Cosmin
din Penthouse sunt elevi la un
colegiu de artã dramaticã) sau
joacã în propriile scenete ima-
ginare (reconstituie infracþiunea din
Ciornîi Terrier sau se joacã de-a
cavalerul ºi domniþa în
Penthouse). Dialogul astfel
construit oferã prilejul unor
savuroase fragmente de
teatrologie. De pildã, rolul teatrului,
explicã un personaj, este sã
estetizeze „cocina asta de viaþã cu
problemele ei […] aºa cum punga
de silicon înnobileazã þîþa fleºcãitã
de vîrstã”.

Parcurgând piesele, este
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acþiunea lor se confundã cu
decorul cotidianului: soþul unei
creatoare de modã împuºcã un
intrus la ei în casã, un jurnalist este
rãpit în Irak, o elevã alarmeazã
autoritãþile anunþând dispariþia
unor turisti strãini inexistenþi.
Culturã popularã, ºtirile de la ora
5, prezentul nostru. Iar atunci cine
sunt aceste personaje dacã nu noi
înºine? ªi ce poate fi mai dificil
decât sã te duci la teatru ºi sã te
recunoºti? În plus, personajele lui
Buricea-Mlinarcic se intersecteazã
la fel ca oamenii de rând în vieþile
lor, îºi urmãresc unele altora
destinele la televizor sau la radio.
Fiecare interferenþã de acest fel
este perceputã ca un „interludiu
grotesc”,  reacþie fireascã a
individului care este personaj
principal în propria-i viaþã.

Pentru un volum atât de bine
structurat la nivelul conþinutului,
este totuºi suprinzãtor sã remarci
greºeli de editare. În anumite locuri
lipsesc diacriticele, numele unui
personaj este într-un fel în lista din
incipit, ca în piesã sã îl regãsim
altfel. În speranþa cã o viitoare
ediþie va îmbunãtãþi aceste
aspecte, cititorul rãmâne cu ceea
ce a fost probabil intenþia de fond
a autorului: o invitaþie sã fim mai
atenþi la „interludiile” din propria
viaþã ºi, în fapt, o invitaþie caldã la
teatru, unde textul se împlineºte în
spectacol.

Mara Semenescu

Noi developãri
în perspectivã

Noi developãri în perspectivã
(Editura Limes, Cluj-Napoca,
2010), recentul volum de criticã
semnat de Dumitru Chioaru, este
continuarea primului volum de
recenzii fãcute unor poeþi
contemporani, Developãri în
perspectivã, publicate în revistele
Euphorion ºi Vatra; cartea adunã
nume importante din poezia anilor
1990: Vasile Baghiu, Daniel
Bãnulescu, Andrei Bodiu,
Ruxandra Cesereanu, Nicolae
Coande, Caius Dobrescu, Rodica
Drãghincescu, Emilian Galaicu-

Pãun, Mihail Gãlãþanu, Judith
Meszaros, O. Nimigean, Iustin
Panþa, Ioan Es. Pop, Cristian
Popescu, Simona Popescu,
Floarea Þuþuianu, Radu Ioan
Vãcãrescu, Paul Vinicius; 2000:
Constantin Acosmei, Dumitru
Bãdiþa, Rita Chirian, Dan Coman,
Dumitru Crudu, Teodor Dunã,
Adela Greceanu, Marius Ianuº,
Doina Ioanid, Claudiu Komartin, V.
Leac, ªtefan Manasia, Ruxandra
Novac, Cosmin Perþa, Daniela
Popa, Dan Suciu, Radu Vancu,
Elena Vlãdãreanu.

Cu toate cã se aflã la a doua
încercare de acest fel, autorul nu-
ºi risipeºte resursele creative,
izbutind sã fie punctual în acelaºi
timp în care analiza sa e ºi suficient
de generalã încât sã trezeascã în
cititori intereseul pentru lecturã.
Dumitru Chioaru încearcã aici sã
schiþeze o hartã a poeziei române
postmoderne, prezentându-i pe cei
mai importanþi dintre reprezentanþii
ei. Se opreºte cu mare grijã asupra
fiecãruia, realizând o analizã
detaliatã, competentã a volumelor
publicate de aceºtia. Minuþioase,
recenziile au meritul de a nu fi doar
o schiþã fugitivã, ci una atentã,
permiþând cititorului o familiarizare
cu poezia nouãzeciºtilor ºi
douãmiiºtilor prezenþi în carte.

Recenziile au tendinþa de a fi
unanim laudative, ca ºi cum ceea
ce ne prezintã Dumitru Chioaru e
impecabil ºi chiar prin aceastã
prezentare poeþii fac testul trecerii
timpului. Însã, ceea ce salveazã
oarecum volumul de la aceastã
repetitivitate involuntarã e
comparaþia, chiar dacã rarã, între
poeþii aparþinând celor douã
perioade. Aici autorul îºi permite
nu doar sã arate poezia aºa cum
ar trebui ea sã fie, ci cum este ea
cu adevãrat.

Rãzvan Cîmpean

Bodysong
În Bodysong (Editura Brumar,

Timiºoara, 2010), Pia Brânzeu
adunã peste ºaizeci de mini-
eseuri, publicate lunã de lunã în
revista Orizont; acestea sunt
concentrate pe corpul uman, pe
natura lui fizicã ºi spiritualã,

invitând cititorul sã descopere
aspecte interesante ºi, chiar,
necunoscute despre trupul uman.

În exemplele selectate din
literaturã, filosofie, picturã ºi istorie,
Pia Brânzeu descoperã adesea
lucruri fascinante despre corpul
uman ºi despre felul în care acesta
interacþioneazã, în care îºi
depãºeºte limitele, în care este
redus uneori la o înºiruire de
semne, de la rezistenþa tibetanilor,
iarna, fãrã încãlzire la înãlþimile
Himalaiei, la legãtura care se
formeazã între gemenii din
Dumnezeul lucrurilor mãrunte,
roman scris de Arundhati Roy,
unde Rahel îl percepe pe Estha
ca pe primul om cunoscut; de la
delirul pe care îl presupune
clonarea la susceptibilitatea de
care e nevoie atunci când ne
încredem în ceea ce vedem
(referindu-se la Martin cel avid,
romanul lui William Golding), de la
fenomenul levitaþiei la
comunicarea prin tatuaje º.a.m.d.

Întreaga colecþie e, în cele din
urmã, un corp tatuat, în care
legãturile dintre diferitele însemnãri
sunt fãcute atent ºi inteligent.
Tatuajele Piei Brânzeu sunt de un
rafinament aparte, construite cu o
grijã ºi o dedicare pentru detalii
desãvârºite. Limbajul are, pe
alocuri, tendinþa de a deveni
pretenþios, hibridizând textul unui
eseu fascinat înspre zona unei
cercetãri ºtiinþifice. Autoarea
stãpâneºte foarte bine exemplele
pe care îºi bazeazã ideile, în cartea
sa dându-ºi întâlnire personaje
celebre ca Ulise, Don Quijote,
Othello º.a. Pia Brânzeu
demonstreazã, astfel, cã prin
textele sale nu intenþioneazã sã
ridice sau sã dãrâme adevãruri
universale; ea se întreabã pe sine
ºi cautã rãspunsuri nelãmuririlor
care o frãmântã, încheiându-ºi
multe dintre eseuri cu întrebãri
cãrora încã nu le-a gãsit rãspuns.

Rãzvan Cîmpean

 Actuala generaþie a poeþilor
români se confruntã cu o nouã
progeniturã a artei lirice, un tânãr

Aspiraþia spre
arta liricã
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de 18 ani, din Satu Mare. Robert
Laszlo îºi marcheazã debutul
editorial prin consacrarea unor
sumedenii de cuvinte (din pãcate,
nu ºi semne de punctuaþie) sub
numele de În vid iatã viaþa mea
(editura Citadela).

La fel ca orice autor de aceastã
vârstã, Robert Lazslo ilustreazã
tema ireversibilitãþii timpului în faþa
cãruia adolescentul este lipsit de
apãrare, a singurãtãþii ºi a
înstrãinãrii. Astfel poetul cu viziuni
tipic adolescentine reuºeºte, cu
aroganþã, sã sublinieze
accentuatul raport de superioritate
dintre eul liric ºi lumea exterioarã
(din poemul Dacã: „Sã
Zâmbeascã/ Aºa,/ Ca proºtii”; din
poemul Un scurt: „Eu cobor în
noaptea mea/ Hai,/ Urcaþi ºi voi
pân-aici”). În ceea ce priveºte
forma poeziei, accentul nu cade
deloc pe estetic, divizarea în
versuri a poemelor pãrând sã fie
fãcutã aleatoriu. Acest volum de
debut permite formarea unei
oarecare imagini a autorului din
perspectiva cititorilor, conturându-
se ca un adolescent tipic, ºi nimic
mai mult.

Preferinþa autorului pentru
forma scurtã a poemelor aspirã
spre atingerea aforismelor, cel de-
al doilea volum al sãu, Somniator
- tãlmãcitorul de vise, cuprinzând
ºi poeme de doar douã versuri
(Metamorphosys, Compensaþie,
etc.). Acest volum secund apare
la scurt timp dupã afirmarea
scriitorului ca poet debutant, cu
sprijinul editurii Dacia XXI,
neputându-se vorbi, aºadar,
despre o evoluþie a poetului (în
cazul de faþã despre o maturizare
a acestuia).

Autorul, deºi aspirã spre forma
liricã, alege drept filtru al
transpunerii unor trãiri interioare
într-un plan extern, versul alb.
Astfel, lipsa rimei ºi iritanta absenþã
a semnelor de punctuaþie pune
piedici cititorului în identificarea
unei coerenþe a versurilor ºi îi
permite sã identifice în ceea ce
Robert Laszlo doreºte sã parã o
abstractizare a realitãþii, o simplã
incapacitate a exprimãrii învãluitã
într-o mascã liricã (din poemul
Teorii: „Da, mai scriu/ Am degete
de scris[…] Cu mâna mea scriu/
Cu stânga mâinii mele/ Fac lecþii

cu norii/ Le explic Seceta viitoare”).
Robert Laszlo prezintã într-

adevãr teme ºi motive cliºeice în
contextul vârstei sale, dar, în
acelaºi timp, tocmai frageda vârstã
face din el un poet impresionant:
este unul din puþinii tineri care
reuºeºte sã fie publicat. Aºadar,
oferindu-ne douã volume într-un
singur an, ne putem aºtepta la o
continuitate a acestuia ca scriitor,
permiþând astfel maselor de cititori
sã urmãreascã evoluþia sa,
eventual atingerea maturitãþii în
text.

Florin Pavel

Cu sprijinul editurii Limes,
Radu-Ilarion Munteanu, cunoscut
în primul rând pentru activitatea
sa de critic, îºi continuã ºi ac-
tivitatea de prozator publicist,
strecurând un nou volum de prozã
scurtã pe scena literarã ro-
mâneascã, Trompetistul care
seamãnã cu Melchiade. Textele
sale sunt purtãtoare de “nou”,
libertatea cu care autorul îmbinã
elemente ale fantasticului cu cele
ale realitãþii reuºind sã transpu-
nã cititorul într-un cadru extrem
de familiar ºi, în acelaºi timp,
deosebit  de strãin.

Trecând printr-un filtru al
postmodernismului, pasajele
dialogale ating nivelul autenticitãþii
orale, limbajul atribuit de autor
personajelor sale redându-le o
oarecare credibilitate, dar, în
acelaºi timp, caricaturizându-le.
Multe dintre personaje sunt
conturate doar din dialog. (ex: „Bã
ochelaristule, ia fã-te’ncoa. – De
când suntem noi per mã, your
highness? – Ciocu’ mic, ’telectual
pricãjit.).

Pasionat al descrierii, Radu-
Ilarion Munteanu construieºte
imagini speciale: prin intermediul
unor serii de contraste ºi prin
valorificarea unor detalii aparent
nesemnificative, orice obiect-þintã
al descrierii sale capãtã o aurã
plãcutã.

Trompetistul care seamãnã cu
Melchiade cuprinde o serie de 17
scurte texte prin intermediul cãrora

Realitate vs Vis

scriitorul îºi exprimã ideile ºi
concepþiile asupra imaginarului
(plecând de la care este intervalul
real al unui vis, motivul generãrii
acestuia ºi de ce nu fiecare
dimineaþã poartã amintirea visului
din noaptea respectivã), îmbinând
imaginarul cu un plan real. În
termeni de imagine vizualã
prezentã în textele sale, putem, cu
mare uºurinþã, vorbi despre un
suprarealism, cursivitatea literelor
de pe paginile cãrþii simbolizând o
fuziune a exteriorului cu interiorul
autorului. Un exemplu privind
acest bine conturat raport este
marcat de prezenþa într-unul din
texte a unei antropomorfizãri a
câinelui, o transpunere a scriitorului
într-o entitate animalicã,
umanizare ce se extinde chiar
pânã la semnarea fragmentului de
prozã scurtã cu „Câinele”.

Nedorind sã subminãm
multiplele inovaþii ale tehnicii
discursive ce au caracterul unor
experimente ludice demne de un
scriitor deschis spre nou, ne
întrebãm dacã, totuºi, gradul
originalitãþii în formã este
completat de o corespunzãtoare
originalitate în conþinut. Grila
nonconformistã a volumului ne
permite sã lãsãm ºi noi,
ºtrengãreºte, acest verdict în
mâinile cititorilor.

Florin Pavel

În Românul erectil (Editura
Limes, 2010), scriitorul clujean
Radu Þuculescu ne dezvãluie pe
un ton sarcastic diverse subiecte
pe care le preia din analiza cu ochi
critic a cotidianului. El ironizeazã
brutal societatea româneascã în
derivã, în care, personaj central,
românul cel de toate zilele, apare
grotesc, hilar, pseudoeducat,
kitschos. Nu lipsesc în carte
sãgeþile aduse la adresa clasei
politice, a corupþiei, a instituiilor
mass media, cu tot ce înseamnã
manipularea «masei de gura
cascã îndopatã cu dulciuri ºi
emisiuni tv» tembele. Spre finalul
cãrii, întrezãrim o notã de optimism
amar, prin conturarea portretelor
unor colegi dragi  sau artiºti, care-
i umplu inima de mândrie autorului,

Românul erectil
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poate doar pentru cã a avut prilejul
sã-i cunoascã.

 De ce acest titlu: Românul
erectil? Ei bine, pentru cã românul
e un viril, «Un zdravãn, un
sãnãtos», care se umflã în pene
cu un orgoliu ce creºte la cea mai
infimã laudã, dar ºi un ºmecher
greu de intimidat, indiferent, când
e cazul… Românul erectil e
grandoman ºi needucat, fãrã sã
aibã conºtiinþa acestui lucru. E un
snob, care crede cã nimeni pe
lumea asta nu e mai deºtept ca el.
Dar el este, în acelaºi timp, un

jalnic  manipulat care râde, orice
s-ar întâmpla, râde tipic: “îºi
cumpãrã un pui umflat, prin cele
mai recente metode. Ceapã,
ridichi, usturoi. Verdeþuri de
anotimp. Proaspete, cã-i plac
prospãturile. ªi bere. Multã bere,
la litru, ori la doi, în sticle de
plastic, sunt mai uºor de
transportat, dar ºi mai uºor de
golit, ha, ha… ºi râde gros, cãci
românul erectil e într-o
permanentã veselie”.

Scriitorul, vulgar pe alocuri,
prezintã tranºant românul de rând

”miserupist”, adicã nesimþit,
needucat, cabotin, meschin, incult.
Românul care, dupã ce iese cu
familia ºi prietenii la mici-party, lasã
în urmã munþi de gunoaie. Radu
Þuculescu formuleazã totul la
modul cel mai naturalist, adicã
grotesc. Limbajul este fãrã perdea,
pentru a prinde în pozã fresca
societãþii româneºti actuale, în
care totul e  “o  cacialma”, în cele
din urmã. Românul erectil este
prezentat de fapt, ca într-un ziar
de scandal.

Cornelia Hogaº
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Mirage III

(urmare din pag. 42)

criticã. Alexandru Vlad nu face moralã ºi mai ales
nu dã verdicte. O carte care cedeazã unei
asemenea atitudini nu face decît sã se certe,
nesfîrºit, cu cititorii sãi. Autorul îi seduce, îi
transpune, voluntar sau nu, în postura de a
participa la propria analizã. Este imposibil sã
citeºti volumul fãrã a ajunge, la un moment dat,
în postura celui care doreºte sã dialogheze cu

propriile amintiri ºi experienþe.
Mãsline aproape gratis este o carte care nu te

poate lãsa indiferent. Lectura ei este imposibil sã nu
te captiveze, ca o suitã de anecdote spuse cu har,
dar pãtrunderea în miezul ei, în miezul acestor multor
sîmburi care sunt povestirile adunate, provoacã ºi
incitã. Nu cred cã Alexandru Vlad mai are nevoie de
confirmãri sau recunoaºteri, dar prezenta carte le-ar
putea oferi oricînd. Un volum excelent.
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I 
În toatã viaþa mea am vorbit cu Demonul doar

de cinci ori, însã dintre toþi cei care mai trãiesc ºi
acum, sunt fãrã îndoialã cel cu care are o mai mare
familiaritate ºi care-l cunoaºte mai îndeaproape.
El se poartã cu mine – afirm acest lucru cu un
anume orgoliu, pe care nu încerc sã-l ascund – cu
o condescendenþã afectuoasã care uneori a reuºit
sã mã emoþioneze. Atunci când sunt cu el, nu fac
decât sã îl ascult. Nu, greºesc: îl ascult ºi-l privesc. 
Demonul, cel puþin aºa cum mi s-a înfãþiºat mie
pânã acum, este o figurã ieºitã din comun. Este
înalt ºi foarte palid: încã destul de tânãr, dar cu
tinereþea aceea a cuiva care a trãit prea mult ºi
care e mai tristã decât bãtrâneþea. Chipul sãu
deosebit de alb ºi alungit nu are deosebitã decât
gura subþire, închisã ºi strânsã, iar în plus o cutã,
unicã ºi foarte profundã, ce se ridicã perpendicular
între sprâncene, pierzându-se aproape la rãdãcina
pãrului. Niciodatã n-am priceput prea bine de ce
culoare îi sunt ochii, întrucât niciodatã n-am izbutit
sã-i privesc mai mult de-o clipã, ºi nu-i ºtiu nici
mãcar culoarea pãrului, întrucât un chipiu de
mãtase, pe care nu ºi-l scoate niciodatã, i-l acoperã
în întregime. Se îmbracã decent în negru iar mâinile
lui sunt întotdeauna complet acoperite de mãnuºi.

E destul de greu cu vremurile astea sã se
decidã sã vinã pe pãmânt. Într-o zi îmi mãrturisea
melancolic: - De-acum oamenii nu mã mai
intereseazã. Se cumpãrã pe nimic, însã valoreazã
tot mai puþin. Nu mai au nici miez, nici suflet, nici
har: poate nu vor avea nici destul sânge roºu pentru
a scrie contractul reglementar.

Cu toate acestea, în anumite zile, când se
plictiseºte în þinutul lui mult prea aglomerat, el urcã
înspre noi. Nimeni, la drept vorbind, nu îºi dã
seama, întrucât oamenii nu îl mai recunosc ºi trec
pe lângã el, socotindu-l un semen oarecare de-al
lor, ba chiar zâmbindu-i ºi scoþîndu-ºi pãlãria cu o
expresie de siguranþã care te-nfricoºeazã. Însã eu
simt întotdeauna dâra trecerii sale ºi încerc sã mã
bucur de tovãrãºia lui. Conversaþia Demonului este
cea mai profitabilã ºi mai plãcutã din câte cunosc;
este dintre acelea care te fac sã înþelegi lumea,
mai ales lumea ce sãlãºluieºte în noi, mult mai mult
decât tratatele de propedeuticã pe care le citeºti
la biblioteca universitarã de la Heidelberg.

Nu am întâlnit niciodatã o fiinþã mai indulgentã
decât Diavolul. El cunoaºte atât de bine rãutãþile,
ticãloºiile, murdãriile ºi cruzmile omeneºti încât
nimic nu-l mirã ºi nu îl indigneazã. E paºnic ºi
zâmbitor asemenea unui înþelept antic, iar uneori
mi se pare mai creºtin decât toþi creºtinii de pe
lume. L-a iertat pânã ºi pe Cel ce l-a condamnat ºi
l-a izgonit de la sine. Atunci când vorbeºte despre
acest lucru recunoaºte cã Atotputernicul a procedat

drept aruncându-l din Cer, întrucât un rege nu poate
îngãdui în preajma sa fiinþe prea trufaºe ºi
indisciplinate. – Dacã-aº fi fost în locul lui – mi-a
mãrturisit odatã – l-aº fi condamnat pe rebel la o
pedeapsã mai teribilã. L-aº fi constrâns la
inactivitate, la imobilism. În schimb, Dumnezeu a
fost mãrinimos de clement cu mine ºi mi-a oferit
prilejul sã urmez cariera pentru care eram mai
potrivit. Chiar dacã astãzi m-am cam sãturat ºi de
aceasta, nu sunt prea îndreptãþit sã mã plâng; m-
aº fi plictisit mult mai mult în sânul beatitudinii
cereºti.

El este însufleþit, chiar ºi faþã de oameni, de o
bonomie puþin ironicã, nedespãrþit de un dispreþ
convins, pe care nu întotdeauna reuºeºte sã ºi-l
ascundã. El este, prin oficiul sãu, schinjuitorul
oamenilor, însã îndelungata deprindere l-a fãcut
mai puþin feroce ºi mai puþin înspãimântãtor. Nu
mai este demonul hirsut ºi monstruos din Evul
Mediu, cu coadã ºi coarne, ce se ducea sã aþâþe
fecioarele prin mãnãstiri ºi sã provoace pasiuni
arzãtoare pustnicilor din deºert.

El a vãzut de-acum cã ispita este cu totul
inutilã. Oamenii pãcãtuiesc singuri, în mod natural
ºi spontan, fãrã sã aibã nevoie de incitãri ºi de
momeli. Îi lasã în pace iar ei aleargã spre el
asemenea apei ce alunecã în jos pe povârniº. De
aceea nu-i mai considerã ca pe niºte duºmani de
învins, ci ca pe niºte supuºi buni ºi credincioºi,
dispuºi sã-ºi dea obolul lor fãrã sã se lase rugaþi.
Ca atare, în vremea din urmã, i s-a nãscut faþã de
noi oamenii o anume compasiune, care nu
anuleazã dispreþul, ci îl atenueazã ºi îl ascunde.
M-a întãrit în aceastã convingere ultima convorbire
pe care am avut-o cu el, când mi-a dezvãluit un
lucru ce are o anume semnificaþie pentru noi toþi
care cãutãm mai înaltul ºi mai departele. 

 
II 

Ultima datã l-am întâlnit pe una din strãzile
acelea singuratice ce ºerpuiesc la periferia
Florenþei, adâncite printre zidurile cenuºii din care
se pleacã înafarã crengi de mãslin. Mergea citind
o cãrticicã legatã în negru ºi râdea de unul singur,
cum numai el ºtie sã râdã. M-am apropiat ºi de
cum m-a vãzut a închis cartea, m-a luat de braþ ºi-
a început sã-mi spunã:

- Cunosc de veacuri cãrticica aceasta: e Biblia,
o recitesc din când în când, atunci când am nevoie
sã mã binedispun din nou. Cea pe care o citesc
acum este în limba englezã ºi mi-am dat seama
cã engleza se preteazã de minune Vechiului
Testament, însã pentru Noul Testament prefer
italiana. Tocmai reciteam, pentru a mia oarã,
primele capitole ale Genezei ºi dumneata ºtii bine
pentru ce. În ele, eu am un rol important, iar
câteodatã sunt nu numai trufaº, ci ºi puþin vanitos.
Îmi face cu adevãrat plãcere sã mã revãd sub
frumoasa înfãþiºare a ºarpelui încolãcit în jurul
copacului ca-n vechile gravuri, întinzându-mi capul
negricios spre trupul molatic ºi gol al îmbietoarei
Eva. Însã este pur ºi simplu pãcat cã povestea

Giovanni  Papini

Demonul mi-a spus
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ispitei a fost într-atât de denaturatã de istoricii
slujitori ai Domnului. Într-o bunã zi, dacã voi avea
timp, voi face cu siguranþã o ediþie revãzutã a
Bibliei, dar nu numai revãzutã ci ºi adãugitã,
întrucât sfinþilor ºi cucernicilor autori le-a fost silã
sã scrie de preamulte ori numele meu ºi au lãsat
în umbrã unele din faptele mele cele mai bune.

- Revenind la ispitã, repet, dragã prietene, cã
povestea biblicã este neruºinat de denaturatã. Nu
am spus asta nimãnui, însã cred cã dumneata eºti
cel cãruia i se poate spune ceea ce niciun om nu-
ºi poate închipui. Prin urmare, îþi voi mãrturisi cã
nu am fost un ispititor ºi un înºelãtor în adevãratul
înþeles al cuvântului. Atunci când m-am adresat
Evei, îndemnând-o sã guste fructul oprit, n-aveam
nici o intenþie sã-i fac pe oameni sã cadã în
dizgraþie. Singurul meu scop era acela de a mã
rãzbuna pe Iehova, care, aºa cum credeam pe
atunci, mã tratase nedrept. Voiam, adicã, sã-i creez
potenþiali rivali, drept pentru care nu eram defel
mincinos când îi spuneam Evei: „mãnâncã din
fructele acestea ºi vei fi asemenea zeilor“.

- Spuneam, te asigur, purul adevãr. Întrucât
copacul oprit era cel al înþelepciunii, copacul ºtiinþei
nu numai a binelui ºi rãului, cum zice Evreul, ci a
adevãrului ºi falsului, a vizibilului ºi invizibilului, a
cerului ºi pãmântului, a animalelor ºi spiritelor. Iar
dumneata ºtii, dragã prietene, cunoaºterea este
putere, iar a fi Dumnezeu înseamnã tocmai a fi
înþelept ºi puternic. Ca atare, nu doream defel sã-
i înºel pe oameni, arãtându-le modul în care pot
deveni asemenea lui Iehova. Interesul meu era sã
reuºeascã, întrucât speram în ajutorul lor pentru a
recuceri Cerul.

- Vãd din privirea dumitale cã ai dori sã mã
întrebi ceva ºi ºtiu ce vrei sã mã întrebi. Cum s-a
întâmplat cã Adam ºi Eva, deºi au gustat din fructul
oprit, nu au devenit Zei, dimpotrivã, au fost alungaþi
din grãdina cea frumoasã de Dumnezeul lor ?

- Am sã-þi explic pe scurt, dacã doreºti, acest
aparent mister. Eva, în zãpãceala momentului, n-
a luat seama cã fructele pomului erau multe ºi
diferite ºi n-a auzit ceea ce i-am spus eu, cã adicã
nu era de-ajuns sã mãnânce numai câteva, ci
trebuia sã cureþe tot copacul, prin urmare sã
dobândeascã întreaga înþelepciune. S-a mulþumit
sã mãnânce numai unul ºi n-a avut prezenþa de
spirit sã le culeagã ºi sã le mãnânce repede pe
toate celelalte, astfel încât Iehova a avut timp sã
îºi dea seama de pericol ºi sã remedieze imediat
situaþia prin exilul perpetuu. Dacã Adam ºi Eva ar
fi mâncat toate fructele copacului paradiziac,
Marele Bãtrân n-ar mai fi avut puterea sã îi alunge
din Paradis. Ar fi fost Zei împotriva lui Dumnezeu,
ºi niciun înger, oricât de înzestrat cu sãbii de foc,
nu i-ar fi pus pe fugã. Domnul a putut sã-i
pedepseascã pentru cã n-au pãcãtuit deplin.
Pãcatul originar a fost pedepsit întrucât n-a fost
destul de mare. Aºa se-ntâmplã întotdeauna pe
Pãmânt, ºi n-am sã vã reamintesc încã o datã
convorbirea dintre Alexandru ºi pirat spre a vã
demonstra cum un delict se pedepseºte atunci

când este mic, fiind glorificat ºi premiat atunci când
este mare.

- Omul, în ziua aceea îndepãrtatã, a pierdut
prin urmare o mãreaþã ocazie de a deveni
Dumnezeu iar eu am pierdut una dintre puþinele
probabilitãþi de a mã întoarce în Cer. Însã cred,
eminente prieten, ºi þi-o spun întrucât voi, oamenii,
nu vã încredeþi prea mult în sfaturile Demonului,
cred cã voi aþi fi încã în timp pentru a termina
fructele pomului, aþi fi încã în timp pentru a deveni
Dumnezei. Voi nu vã mai amintiþi drumul
Paradisului Terestru, însã eu ºtiu cã unele seminþe
ale copacului aceluia au zburat afarã ºi-au devenit
de-acum arbust. Trebuie sã-l cãutaþi prin pãdurile
voastre, sã-l îngrijiþi sã creascã ºi sã dea încã o
datã roade. ªi-atunci – crede-l pe vechiul dumitale
prieten, pe care anumite slugi invidioase îl
zugrãvesc drept adversarul vostru - atunci veþi
putea mânca dupã pofta inimii, pânã vã veþi sãtura,
iar promisiunea mea se va împlini.

- Vreþi sã-mi cereþi vreo indicaþie, vreun semn
pentru recunoaºterea acestui copac ºi a fructelor
sale? Nu vã pot spune nimic. Trebuie sã-i daþi
singuri de urmã, cu rãbdare ºi cu perseverenþã. ªi
sã mã anunþaþi deîndatã, imediat ce l-aþi gãsit,
pentru cã atunci misiunea mea se va fi încheiat ºi
poate cã bunul Dumnezeu mã va rechema la el.

Ajuns aici, glasul Demonului a devenit uºor
melancolic. Cuta adâncã ºi dreaptã ce se ridica în
mijlocul frunþii mi-a pãrut mai întunecatã. Dupã ce s-
a oprit câteva clipe, parcã sub imperiul unui gând
dureros, ºi-a continuat drumul în tãcere, privind stelele
ce începeau sã tremure pe cerul toropit al amurgului. 

Cersetorul de suflete
Cheltuisem de cu searã ultimii cinci bãnuþi

care-mi mai rãmãseserã pe o cafea, fãrã ca mult
prea obiºnuita bãuturã sã-mi fi adus inspiraþia pe
care-o cãutam ºi de care aveam imperioasã nevoie.
Pe vremea aceea sufeream mereu de foame,
foame de pâine ºi de glorie, ºi nu aveam pe lume
niciun tatã ori frate. Directorul unei reviste – un
uriaº palid ºi taciturn – accepta povestirile mele
atunci când nu avea nimic mai bun de publicat ºi
îmi dãdea de fiecare datã cincizeci de lire, nici mai
mult nici mai puþin, indiferent de valoarea sau de
dimensiunea lucrãrii pe care i-o aduceam.

În seara aceea de ianuarie vãzduhul era tot
plin de vânt ºi de clopote – de un vânt nervos ºi
mârâitor ºi de clopote îngrozitor de monotone.
Intrasem în cafeneaua cea mare (luminã albã,
chipuri somnoroase) ºi îmi golisem încet ceºaca,
strãduindu-mã sã redeºtept în amintire vreo urmã
de aventuri curioase, încãpãþânându-mã sã-mi
zgândãresc imaginaþia ca sã creeze o poveste
oarecare care sã-mi dea de mâncare pentru câteva
zile. Aveam nevoie, chiar în seara aceea, sã scriu
o povestire pentru ca, în dimineaþa urmãtoare, sã
merg la binecunoscutul director ce mi-ar fi dat un

,
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avans suficient spre a putea mânca pe sãturate.
Ca atare, eram concentrat într-un mod dureros
asupra fluviului gândurilor mele, gata sã mã reped
asupra celei dintâi idei, asupra primei viziuni care
s-ar fi pretat sã umple micul teanc de foi albe,
numerotate, pregãtit dinaintea mea. Au trecut astfel
patru ceasuri ºi un sfert de aºteptare inutilã ºi
nervoasã. Sufletul îmi era gol, spiritul leneº, mintea
obositã. Am renunþat, am pus pe masã ultimii bani
ºi am ieºit. De cum am fost afarã, o frazã, brusc, a
pus stãpânire pe spriritul meu – o frazã pe care o
auzisem repetatã de multe ori ºi al cãrui autor nu
mi-l aminteam. „Dacã un om oarecare, fie el ºi unul
obiºnuit, ar ºti sã-ºi povesteascã propria viaþã în
întregime, ar face unul din cele mai mari romane
care au fost scrise vreodatã“. Preþ de aproape zece
minute aceastã frazã m-a copleºit ºi a pus
stãpânire pe mintea mea fãrã ca eu sã fiu în stare
sã-i dau de capãt. Însã pe când ajunsesem aproape
de casã, m-am oprit brusc ºi m-am întrebat: „De
ce n-aº face asta? De ce n-aº povesti viaþa unui
om, a unui om adevãrat, a primului om obiºnuit pe
care se întâmplã sã-l întâlnesc? Eu nu sunt un om
obiºnuit iar, pe de altã parte, m-am povestit de-
atâtea ori pe mine în nuvelele mele încât n-aº ºti
ce sã mai spun. Trebuie sã gãsesc acum, imediat,
un om oarecare, un om pe care nu-l cunosc, un
om obiºnuit, pe care sã-l silesc sã-mi spunã cine e
ºi ce-a fãcut. Astã searã am absolutã nevoie de o
viaþã omeneascã! Nu vreau sã cer nimãnui bani
de pomanã, însã am sã cerºesc ºi voi pretinde cu
forþa ca pomana sã fie în amintiri!“. Acest proiect
era tât de simplu ºi de nãstruºnic încât m-am
hotãrât sã-i dau curs deîndatã. I-am întors spatele
casei mele ºi m-am îndreptat cãtre centrul oraºului,
unde, la ora aceea târzie, aº mai fi putut întâlni
oameni. ªi astfel am pornit, cerºetor nou ºi bizar,
în cãutarea victimelor de care sã profit. Mergeam
repede, privind înainte, înfigându-mi privirile în
chipurile trecãtorilor, cãutând sã îl aleg bine pe
acela ce trebuia sã-mi astâmpere foamea. Asemeni
unui hoþ nocturn sau unui tâlhar, m-am aºezat la
pândã la o rãspântie ºi-am aºteptat sã treacã omul
oarecare, omul comun, de la care sã cerºesc
insistent pomana unei confesiuni.

Pe primul care a trecut pe sub felinar – era
singur ºi mi s-a pãrut între douã vârste – n-am vrut
sã îl opresc întrucât chipul sãu, brãzdat de cute
stranii, era mult prea interesant iar eu voiam sã
fac experienþa în condiþiile cele mai puþin favorabile.
A trecut ºi un tinerel înfãºurat într-o pelerinã, însã
pãrul zburãtãcit ºi ochii sãi de mâncãtor de haºiº
m-au reþinut întrucât am ghicit în el un visãtor, un
ciudat, un suflet nu suficient de obiºnuit ºi de
comun. Cel de-al treilea care-a trecut, bãtrân ºi
complet spân, fredona încetiºor pe un ritm trist un
motiv popular spaniol, care trebuie cã-i amintea o
întreagã viaþã plinã de soare ºi de iubire, o viaþã
de huzur, bahicã, meridionalã. Nici el nu fãcea de
mine ºi nu l-am oprit.   

Eu însumi nu-mi mai amintesc întrutotul furia
din clipele acelea. Imaginaþi-vi-l pe acest straniu

brigand cerºetor, înfometat, agitat, care aºteaptã la
o rãspântie un om pe care nu-l cunoaºte, care vrea
sã asculte povestea unei vieþi pe care n-o cunoaºte,
care arde de dorinþa de a se arunca asupra unei
prãzi necunoscute. ªi parcã, printr-o întâmplare
absurdã ºi care-i face în ciudã, oamenii care trec
nu sunt cei pe care îi cautã, sunt oameni care
poartã pe chip semnele caracterului lor deosebit ºi
ale vieþii lor neobiºnuite. Ce n-aº fi dat în clipele acelea
sã vãd dinaintea mea pe unul din acei nenumãraþi
mic-burghezi, cu chipurile roze ºi destinse asemenea
celor ale purceilor de lapte, care mã îngreþoºaserã
ºi mã amuzaserã de-atâtea ori!

Pe vremea aceea eram încãpãþânat ºi curajos
ºi am continuat sã aºtept sub felinarul a cãrui
luminã slãbea ori creºtea când ºi când, dupã palele
de vânt. Strãzile erau pustii la ora aceea iar vântul
rãrise noctambulii. Doar câteva umbre grãbite
însufleþeau oraºul. Una dintre aceste umbre a
trecut, în sfârºit, pe sub felinarul unde aºteptam
ºi-am realizat brusc cã era omul care-mi trebuia.
Era un bãrbat între douã vârste, nici prea frumos
nici neplãcut la vedere, cu privirea calmã, o mustaþã
cu vârfurile bine rãsucite, îmbrãcat într-un palton
gros în stare bunã.

Cum a trecut de mine câþiva paºi, l-am ajuns
din urmã ºi l-am oprit. Bãrbatul s-a dat înapoi
speriat, ridicându-ºi un braþ ca pentru a se apãra,
însã imediat l-am liniºtit: - Nu vã temeþi de nimic,
domnule – i-am spus cu glasul cel mai blând cu
putinþã –, nu sunt nici asasin, nici tâlhar ºi nici
mãcar un cerºetor. De fapt, da, sunt un cerºetor,
însã nu cer bani. Nu doresc sã vã cer decât un
singur lucru, ºi anume un lucru care nu vã costã
nimic: povestea vieþii dumneavoastrã.

Bãrbatul a cãscat ochii mari ºi s-a tras din nou
înapoi. Mi-am dat seama cã mã credea nebun, ca
atare am continuat cât mai calm cu putinþã: - Nu
sunt ceea ce credeþi, domnule, nu sunt un nebun.
Sunt doar ceva asemnãtor, adicã un scriitor.
Trebuie sã scriu pentru mâine o povestire ºi acest
lucru mã va salva de la foame ºi doresc sã îmi
spuneþi cine sunteþi ºi care a fost viaþa
dumneavoastrã pânã acum, astfel încât eu sã pot
face din ea subiectul povestirii mele. Am absolutã
nevoie de dumneavoastrã, de mãrturia
dumneavoastrã, de viaþa dumneavoastrã. Nu-mi
refuzaþi aceastã favoare, nu-i refuzaþi unui sãrman
acest ajutor. Dumneavoatrã sunteþi cel pe care-l
cãutam ºi cu materialul pe care mi-l veþi da, voi
scrie poate capodopera mea!

La auzul acestor vorbe, bãrbatul a pãrut miºcat
ºi nu m-a mai privit terorizat, ci mai curând cu milã.

- Dacã într-adevãr viaþa mea vã este într-atât
de necesarã – a spus –n-am nicio problemã sã vi-
o povestesc, cu atât mai mult cu cât este de o
simplitate perfectã. M-am nãscut în urmã cu trezeci
ºi cinci de ani din pãrinþi înstãriþi, oneºti ºi
conformiºti. Tata era funcþionar, maicã-mea avea
o micã rentã. Am fost singurul copil iar la ºase ani
m-au dat la ºcoalã. Am obþinut certificatul de
absolvire a ºcolii elementare fãrã sã fi învãþat nici
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prea mult, nici prea puþin. La unsprezece ani am
intrat la gimnaziu, la ºaisprezece la liceu, la
nouãsprezece la Universitate, la douãzeci ºi unu
mi-am luat diploma tot fãrã sã dau dovezi de
inteligenþã prea strãlucitã sau de prostie
iremediabilã. Dupã ce mi-am luat diploma, tata mi-
a gãsit o slujbã la cãile ferate ºi mi-a prezentat
logodnica. Munca mea mã þine ocupat opt ore pe
zi ºi nu îmi solicitã decât puþinã memorie ºi rãbdare.
La fiecare ºase ani, salariul meu creºte automat
cu douã sute de lire. ªtiu cã la 64 de ani voi avea
o pensie de 3.453 lire ºi 62 de centime. Logodnica
îmi convenea ºi  m-am cãsãtorit cu ea în anul
urmãtor. Între noi nu au existat niciodatã sentimen-
talisme inutile. O vizitam de trei ori pe sãptãmânã
iar de douã ori pe an – de ziua ei ºi de Crãciun – i-am
dus douã cadouri ºi am sãrutat-o de douã ori. De
la ea am avut doi copii: un bãiat ºi o fatã. Bãiatul
are zece ani ºi va fi inginer; fata are nouã ani ºi va
fi învãþãtoare. Trãiesc liniºtit, fãrã ºocuri ºi fãrã
dorinþe. În fiecare dimineaþã mã trezesc la opt, iar
la nouã seara merg într-o cafenea unde vorbesc
despre ploaie ºi despre zãpadã, despre rãzboi ºi
despre minister cu patru colegi de birou. Iar acum
cã v-am satisfãcut curiozitatea, lãsaþi-mã sã plec
întrucât am depãºit cu zece minute ora la care
trebuia sã mã întorc acasã.

Acestea fiind zise, bãrbatul, foarte calm, a dat
sã plece. O clipã am rãmas ca tulburat de spaimã.
Viaþa aceea monotonã, comunã, regulatã,
previzibilã, mãsuratã, goalã, m-a umplut de o
tristeþe atât de adâncã, de o teroare atât de intensã
încât eram aproape gata sã izbucnesc în plâns ºi
sã fug. Însã totuºi  m-am stãpânit. „Iatã-l – mi-am
zis în sinea mea – pe faimosul om normal ºi comun
în numele cãruia medicii austeri ne dispreþuiesc ºi
ne catalogheazã drept demenþi ºi degeneraþi ! Iatã
omul model, ultimul tip, adevãratul erou al zilelor
noastre, mica roatã a marelui angrenaj, pietricica
din marele zid – omul care nu se hrãneºte cu vise
bolnãvicioase ºi cu fantezii nebuneºti. Acest om,
pe care eu îl credeam imposibil, inexistent,
imaginar, iatã-l aici, în faþa mea – înfricoºãtor ºi
teribil în inconºtienþa fericirii sale incolore“. Însã
bãrbatul n-a aºteptat sfârºitul gândurilor mele ºi-a
luat-o din loc. Încã nãuc, dar totuºi încãpãþânat,

l-am ajuns ºi l-am întrebat:
- Dar, într-adevãr, nu mai existã ºi altceva în

viaþa dumneavostrã? Nu vi s-a întâmplat niciodatã
nimic? Nimeni nu a încercat sã vã omoare?
Nevasta nu v-a înºelat? Superiorii dumneavoastrã
nu v-au persecutat?

- Nu mi s-a întâmplat nimic din toate astea –
a rãspuns cu o politeþe uºor iritatã –, absolut nimic
din tot ce-mi spuneþi. Viaþa mea s-a scurs calmã,
egalã, regulatã, fãrã prea multe bucurii, fãrã mari
dureri, fãrã aventuri...

- Chiar nicio aventurã, domnule – l-am
întrerupt –, chiar niciuna? Încercaþi sã vã amintiþi
bine, scormoniþi în memoria dumneavoastrã, nu
pot crede cã nu vi s-a întâmplat nimic, niciodatã,
nici mãcar o datã. Viaþa dumneavoastrã ar fi de-a
dreptul îngrozitoare!

- Vã asigur chiar cã nu am avut nici o aventurã
– a rãspuns Omul Comun cu un ultim efort de
politeþe –, cel puþin pânã în seara aceasta.
Întâlnirea cu dumneavoastrã, domnule povestitor,
a fost cea dintâi aventurã a mea. Dacã chiar aveþi
nevoie, povestiþi-o pe aceasta.

ªi fãrã sã-mi dea rãgaz sã-i rãspund a luat-o
din loc, atingându-ºi uºor pãlãria. Eu am mai rãmas
câteva clipe nemiºcat în locul acela ca sub efectul
unui coºmar despre un lucru incredibil. M-am întors
dimineaþa în camera mea ºi nu am scris nuvela.
Din noaptea aceea nu mai reuºesc sã râd de
oamenii obiºnuiþi. 

                      În româneºte de Mihai Banciu 

repede decît puteai sã-i numeri. În noaptea de dupã
bãtaia pe care turcii le-au tras-o chefliilor Cantemir ºi
Þar Petru la Stãnileºti, toþi cei din neamul Iancu au
fost luaþi pe sus de o putere din tãrii ºi mutaþi în sud,
lîngã Tecuci (în Descriptio Moldaviae, scrisã în latinã
ca sã nu-i prindã caghebiºtii lui Petru toate
dedesubturile, Cantemir face a(l)uzie la mizeria din
sudul Moldovei, la corsarii din Bîrlad ºi hoþii de peste
tot, fãrã sã explice de ce familia Iancu s-a pãstrat
curatã, ca neamurile din Bucovina, despre care
cîrlionþatul vodã n-are alt decît laude). De atunci,
ovãzul a prins rãdãcini temeinice prin preajma

Tecuciului, crescînd sãlbatic noaptea.

Misterul se explicã, cum bunicii i-a susurat bunica
ei, repovestindu-i faza cu mãrul pe jumãtate otrãvit
din “Albã ca Zãpada”, în 1901, cam aºa: acea mutare
peste noapte a fost fãcutã în navele spaþiale al
urmaºilor Amaswindei, care locuiau pe lunã la acea
datã. Mult mai tîrziu, americanii au trimis misiunile
“Apollo” – special numite aºa dupã zeul profeþiei –
pentru a-i prinde în timp pe amaswinzi. Nu cred, însã,
sã-i poate prinde cineva. Acum, cã nici ovãzul nu mai
e ce era odatã, s-or fi mutat pe Saturn, doar aºa, sã le
facã în sîc cosmonauþilor reuniþi; ºi or sã se ducã pe
Neptun, sã le dãrîme chinezilor zidul, în secolul 24.

(urmare din pag. 43)

Imaginary Latitude
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Cehov este unul din autorii
preferaþi ai lui Andrei ªerban.
Mereu revine la el, cãutînd noi ºi
noi sensuri, noi ºi noi înþelesuri
acestei lumi foarte speciale. A
fãcut-o de mai multe ori cu Livada
de viºini, Pescãruºul, Unchiul
Vanea. O face pentru a doua oarã
cu Trei surori (prima montare la
Boston, la American Repertory
Theatre, în 1982) iar acum, în
septembrie 2010, la Teatrul
Naþional din Budapesta.

Trei surori, Olga, Maºa ºi Irina
încearcã sã evadeze din lumea
provincialã primitivã pentru a
ajunge la Moscova. Dar Moscova
este un mîine care nu mai vine, o
dorinþã neputincioasã de eliberare
din chinul vieþii transformatã/
metamorfozatã într-o aspiraþie
înfrîntã, un miraj, o resemnare
ofilitã, o acceptare lipsitã de
bucurii, opacã a propriului destin.

Întîmplãrile de pe scenã sunt
acompaniate live de pianista
Komolósi Zsuzsa. Spaþiul scenic
(decorul: Menczel Róbert) este
decupat sub forma unui podium al
iluziilor, pe care actorii evolueazã
ca într-o arenã de circ, perfect
antrenaþi, capabili de mãiestrii
acrobatice (coregrafia: Gergye
Krisztián). Prin cortina din pluº se
iþesc capetele celor trei surori, figuri
clovneºti într-o lume bîntuitã de
clovni. Ziua de naºtere a Irinei
coincide cu comemorarea unui an
de la moartea tatãlui lor, generalul
Prozorov, aºa încît bucuria Olgãi
(Udvaros Dorottya) are urme de
lacrimi în privirea maliþios-poznaºã
de un albastru metalic, precum
rochia care-i învãluie trupul. Irina
(Péterfy Bori), cu un corp foarte
elastic, mereu predispus salturilor,
executînd figuri acrobatice foarte
dificile, îmbrãcatã în alb, poartã o
fustiþã scurtã de tenis, cu balerini
ºi jachetã din piele cu multe
fermoare. Maºa (Schell Judit), cu
trãsãturi delicate ºi un trup de
gimnastã, poartã o salopetã
neagrã, dintr-un material unduitor,
cu un ºal argintiu aruncat neglijent
pe umeri, cu ochelari de soare
masivi, îºi plimbã plictiseala în
miºcãri lascive de divã alungitã pe
divane somptuoase. Din spatele
cortinei se aude pufãind un tren.
De la prima lor apariþie Tuzenbach
(Mátyássy Bence) ºi Solionîi

Aºteptarea
ca stare
de a fi în

lume

 Eugenia Sarvari
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(Szabó Kimmel Tamás) sînt
caracterizaþi prin gesturi mãrunte.
Solionîi, al cãrui trup, dupã cum
însuºi declarã, „miroase a
cadavru” inspirã repetat dintr-o
sticluþã cu parfum,  iar Tuzenbach
este enervat de sunetele
batjocoritoare cu care Solionîi se
distreazã pe socoteala lui. Cei doi
pregãtesc intrarea lui Verºinin.
Este ridicatã cortina roºie. O
platformã pãtratã supraînãlþatã,
îmbrãcatã în covoare persane este

mãrginitã spre fundul scenei, de o
perdea albã semitransparentã, prin
care trãsãturile lui Verºinin (Alföldi
Róbert) sînt estompate, chipul lui

desenîndu-se ca într-o ceaþã
alburie – imprecizia, nedefinitul,
balansul continuu între stãri fiind
caracteristicile personajului
conceput de Andrei ªerban, lipsit
de aura de cuceritor / zdrobitor de
inimi cu care eram obiºnuiþi.

În planul apropiat oaspeþii Irinei
se aºeazã la masa bogat aranjatã.

Cebutîkin (Sinkó László),
doctorul familiei, conglomerat de
experienþe ratate, îndrãgostit, se
pare, în tinereþe de mama celor trei
fete declarã: „Dragele mele,
iubitele mele voi sunteþi tot ce mi-
a rãmas mai scump pe lume!
Numai pe voi vã am!”, îi face un
dar foarte preþios Irinei. Un
samovar. Fedotik ºi Rode,
costumaþi în bãieþei nãzdrãvani –
pantaloni scurþi cu bretele, ciorapi
trei sferturi coloraþi, adidaºi ºi
bãscuþe, o chitarã – îºi fac o
intrare… atleticã. Rode chiar
întreabã: „ºtiþi cã dau lecþii de
gimnasticã la liceu?” Florile aduse
de ei vor fi aranjate în vazele
imense fãcîndu-l pe Verºinin sã
observe: „Ce multe flori aveþi aici!
Toatã casa e minunatã! Vã
invidiez! O viaþã întreagã am trãit
în case mici, cu sobe care
fumegau, cu mobilã sãrãcã-
cioasã… douã scaune ºi un pat!
Întotdeauna mi-au lipsit florile”, dar
vãicãreala repetatã nu este
suficientã ca schimbarea sã se
producã. În lumea anostã a celor
trei surori, Verºinin este o excepþie,
bucurîndu-se de un deosebit
interes doar pentru faptul cã vine
dinafarã, din Moscova, la care ele
viseazã. Casa Prozorovilor este un
loc al bunului gust, al petrecerilor,
al seratelor ºi ceaiurilor, al
socializãrii ºi discuþiilor incitante, un
loc interesant într-o provincie
sordidã. Titirezul adus de Fedotik
ºi Rode este un motiv de bunã-
dispoziþie pentru toþi invitaþii, dar
mai ales pentru cele trei surori,
care-i urmãresc fascinate rotirea
nebunã, se contopesc cu ea, ca
într-o încercare de a scãpa din
cercul strîmt al cotidianului ºi a
pãtrunde într-o lume fantasticã în
care totul este posibil. Spotul de
luminã ce cade pe jucãria rotitoare
le cuprinde pe Olga ºi pe Irina. În
privirea lor este teamã, resemnare,
tristeþe. Rotirea bezmeticã a
titirezului înseamnã pentru ele (ca
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ºi pentru noi) intrarea fãrã putinþã
de scãpare în capcana trecerii.

Dacã Cebutîkin îi dãruieºte
Irinei un cadou foarte preþios,
fratele ei, Andrei, dezordonat,
ºifonat, ºleampãt îi oferã o ramã
goalã, precum golul din el, „privit”
de Verºinin cu atenþie concentratã,
cu uimire comicã ºi stupoare
nedisimulatã în încercarea de a
gãsi semnificaþii profunde,
ascunse, acestui obiect care nu
înseamnã, de fapt, nimic. Nu
întîmplãtor este pus Verºinin sã
„vadã” nimicul, deoarece ºi în el
s-a petrecut ceva ce i-a secat
arderea interioarã, despre care
vorbesc Maºa ºi Olga, pãrînd legat
de Maºa doar pentru cã ea avea
nevoie de o alternativã la cãsnicia
ratatã cu profesorul  Kulîghin
(Kulka János).  Figurã caricaturalã
de soþ mult-visat, acesta  îºi face
o intrare de un comic triumfal,
echipat în excursionist, gata pentru
drumeþia propusã de „Domnul
Director” – „icoanã” scumpã ºi de-
a dreptul veneratã, mereu scoasã
la vedere din buzunarul de la piept,
de Kulîghin.

Iniþial, Andrei Prozorov
(Znamenák István) fusese
considerat de surorile lui un
intelectual de mare viitor: „El e
savantul nostru; în curînd va fi
profesor universitar”, spune cu
admiraþie Maºa, aºa cum vorbeºte
ºi mama lui Vania despre gãunosul
Serebreakov. Cãsãtoria cu
mediocra Natalia Ivanonva este,
însã, un prim act de prost-gust,
urmãtorul fiind transformarea în

umilul secretar de zemstvã.
Aceastã cãsãtorie este motiv de
revoltã pentru cele trei surori,
crescute într-o atmosferã elevatã,
în care tatãl „tare ne-a asuprit cu
învãþãtura (…) Mulþumitã vigilen-
þei sale ºtim azi, eu ºi surorile
mele, franþuzeºte, nemþeºte ºi
englezeºte, ba Irina ºtie ºi ita-
lieneºte”, „lux prea mare pentru
oraºul acesta sã cunoºti trei limbi”

–stilul frust ºi bolovãnos, lipsa de
subtilitate ºi mitocãnia viitoarei soþii
a fratelui, fiind amendate. Andrei
ªerban a ales în rolul Nataºei o
actriþã coborîtã direct din pagina
lui Cehov ea fiind o caricaturã a
idealurilor matrimoniale ale
surorilor. Îi deconcerteazã pe toþi

cei din jur cu îmbrãcãmintea de un
pros-gust ucigãtor: o bluzã de un
roºu þipãtor cu ºtrasuri, pusã peste
un top galben cu buline negre ºi o
fustã roz, culorile de papagal fiind
încununate cu un cordon de un
verde brotãcel, la vederea cãruia
Olga nu se poate abþine sã
remarce, stupefiatã, combinaþia
halucinantã de culori.

Scena de dragoste dintre
Verºinin ºi Maºa se petrece în
planul imediat, unde, cei doi,
aºezaþi pe sofaua elegantã lîngã
lampadarul ce rãspîndeºte o
luminã difuzã, filtratã, nu se ating,
doar se pîndesc, se urmãresc, se
adulmecã, precum douã feline.
Între ei – efluvii de energie
neconsumatã, sfîºieri lãuntrice
enorme, neputinþe ºi neîmpliniri,
frustrãri. Ca un ecou a ceea ce se
petrece în planul întîi, pe scena
supraînãlþatã a planului secund,
Irina ºi Tuzenbach intrã din iarnã,
în paltoane ºi cu cãciuli de blanã,
refac estompat, ca în oglindã,
miºcãrile primului cuplu, pe
covoarele rulate pentru a fi puse
„la naftalinã”.

Un imens morman de

cearºafuri de un alb-murdar –
linþolii ale morþii:  moarte a
speranþei, moarte a iubirii, moarte
a iluziilor, moarte a unei lumi cu o
existenþã liniºtitã, paºnicã,
împãcatã - întrucît din clipa în care
Nataºa intrã în casa Prozorovilor,
surorile sînt marginalizate, scoase
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brutal din mediul lor, alungate de
aroganþa ei grosolanã, la fel
precum livada, simbol al frumuseþii
pur ºi simplu, este distrusã de
mercantilismul lui Lopahin – sînt o
imagine vizualã, în sensibil,  a ceea
ce se petrece în sufletul Irinei:  „Am
uitat tot, tot! Totul s-a învãlmãºit în
mintea mea…”.  ªi Irina continuã:
„Am impresia cã mã scufund (…)
Mi se pare cã mã prãvãlesc în
beznã, în prãpastie”, moment în
care maldãrul de linþolii se
prãvãleºte în hãul în care
personajele, din acest moment,
vor fi tentate mereu sã se arunce
(cum, de altfel, o face Tuzenbach,
prefigurînd apropiata sa moarte).
Anfisa (Nagy Mari), stîlp al casei
Prozorovilor, reprezentantã a
vechii ordini, este alungatã de
„tînãra nonconformistã” pentru cã
este bãtrînã, „nu mai e în stare sã
munceascã”. Ordinele Nataºei
sunt clare ºi precise:  „mîine sã n-
o mai prind aici pe hoaþa asta
bãtrînã, pe pomanagioaica asta!
(…) Sã nu cumva sã mã scoateþi
din sãrite! Sã nu mã contraziceþi!”.
Ea devine din ce în ce mai mult o
intrusã cu puteri despotice.

În lumina roºie, care rãzbate
prin fumul alburiu al incendiului,
personajele apar unul dupã altul,
fie de sub mormanul de
cearºafuri, fie din hãul trapei în

care Culîghin va azvîrli ceasul,
într-un gest de suspendare a
timpului. Maºa, ca într-o încercare
de escaladare a iubirii, se caþãrã
pe cortina de catifea roºie.
Ascensiunea ei este clocot al
sîngelui, ieºire din matcã,
dezlãnþuire a vîltorii ce o duce cu
ea. Nimic nu o mai poate opri. Nici
chiar decenþa Olgãi, care ascunsã
dupã paravanul-perdea, nu vrea
sã asculte spovedania surorii ei,
nu vrea sã accepte cã ultima ei
speranþã într-o iubire iluzorie
pentru Verºinin se prãbuºeºte,
precum maldãrul de aºternuturi.
Iubirea se sfãrîmã, se pulve-
rizeazã – iluzia iubirii Maºei pentru
Kulîghin, care o amãgise pe tînãra
adolescentã cu spoiala de
erudiþie, iluzia iubirii lui Tuzenbach
pentru Irina, ea eºuînd în moartea
baronului, iluzia iubirii Olgãi pentru
Verºinin, dar ºi a unei posibile
iubiri a lui Kulîghin pentru Olga.

Pe buza prãpastiei pãtratului cu
iluzii, Andrei stã aproape spînzurat,
ca într-o existenþã pe muchie de
cuþit, obligîndu-l pe Ferapont
(Hollósi Frigyes), portarul surd al
zemstvei, sã-i asculte lametaþiile,
într-un scurt moment de luciditate.
Trupa de ofiþeri se pregãteºte de
plecare. Verºinin, sosit sã-ºi ia
rãmas bun, este întîmpinat de
Olga, care-l sãrutã apãsat pe gurã,

în timp ce Maºa traverseazã alene
scena pînã ce el se aflã încadrat
de cele douã surori, care, ambele
ºi-l revendicã. Din depãrtare se
aude un sunet spart, ca un zgomot
de armã. Cebutîkin îi ºopteºte la
ureche Olgãi despre moartea lui
Tuzenbach. Pe sunetul de sirenã,
care cheamã la muncã, la acþiune,
cele trei surori se îndepãrteazã în
ceaþã, siluetele lor apar tot mai
neclare/estompate. Deja uitarea se
instaleazã: „Lumea ne va uita; ne
va uita chipurile, glasul ºi toate cîte
au fost”.

Andrei ªerban surprinde cu
exactitate de foarte fin hermeneut
noi ºi noi faþete, încã neexplorate,
ale personajelor cehoviene în care
tristeþea marii comedii, rîsul
despovãrãtor ºi justiþiar creºte din
pãmîntul suferinþei omeneºti. Îºi
trece aiuritor personajele, de la o
clipã la alta, prin stãri aflate la
antipozi, baletînd prin sufletele
oamenilor. O face citind textul lui
Cehov  ca un „chirurg cu bisturiul
pregãtit, dar ºi cu o mare
compasiune pentru bolnavul sãu”.
Secondat de Daniela Dima
(asistenþã de regie), Andrei ªerban
reuºeºte sã transpunã spectatorul
în starea de a fi în lume ca aºteptare
în vederea unui voiaj suspendat
într-un timp al neîmplinirilor.

Fotografii: Daniela Dima
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Creaþia ºi viaþa lui Abdul Mati
Klarwein au drept însuºire
definitorie transversalitatea etnicã ºi
culturalã. S’a nãscut în data de 9
aprilie 1932 la Hamburg. Tatãl sãu,
Yusef Bem Menachem, era arhitect
ºi fãcea parte din miºcarea
Bauhaus, iar mama (nãscutã Elsa
Kühne) era cântãreaþã de operã.
Refugiindu-se din Germania
nazistã, familia a emigrat în
Palestina (viitorul Israel) pe când
Mati avea doar doi ani. Interesant
de amintit, la începutul edificãrii
statului Israel, tatãl sãu avea sã
câºtige concursul pentru proiectul
clãdirii parlamentului (Knesset) din
Tel Aviv. În „þara sfântã”, viitorul artist
adoptã pseudonimul Abdul, din
convingerea idealistã cã arabii ºi
evreii ar trebui sã-ºi încruciºeze
numele, ca prim pas pentru
soluþionarea diferendelor etnice ºi
politice. Numele i s’a fixat, însã
Abdul Mati a rãmas toatã viaþa un
outsider, refuzând sã adopte vreo
idee preconceputã. În acest spirit
va crea o operã eclecticã, vastã,
inclasificabilã...

La 17 ani, junele Mati se mutã
la Paris împreunã cu mama sa,
unde va studia pictura la Académie
Julian des Beaux-Arts. Are maeºtri
de talia lui Fernand Léger (între
1949-1951) ºi Ernst Fuchs (1952-
1954), de la care îºi însuºeºte
tehnica mixtã a ªcolii Flamande din
secolul 16 (recognoscibilã în
tablourile discutate în eseul de faþã).
Printre amiciþiile de mare valoare
formativã contactate în Franþa, se
disting cele cu Kitty Lillaz, Boris Vian
ºi Salvador Dalí. Cu ajutorul soþiei
lui André Malraux, Abdul Mati
Klarwein obþine cetãþenia francezã
în anul 1965 (coincidenþã: tot atunci
respectivul statut a fost acordat,
dupã o îndelungatã aºteptare, ºi
compozitorului-arhitect Iannis
Xenakis, nãscut la Brãila). La finele
deceniului libertar 1960-70,
Klarwein se mutã la New York ºi se
integreazã miºcãrii artistice, atât de
dinamice pe atunci, a loft-urilor. Se
împrieteneºte cu Andy Warhol,
Timothy Lear, John Hassel, Jimi
Hendrix. Acestuia din urmã îi face
un portret … demn de penelul lui
Dalí. Imaginea urma sã devinã
coperta unui mult-aºteptat disc pe
care fenomenalul ghitarist fusese
invitat sã-l realizeze în compania big

Tâlcuind
fuziuni
între

belle-arte
ºi jazz

(II)

band-ului condus de Gil Evans. Din
pãcate, acel proiect de importanþã
istoricã a fost anulat de moartea
prematurã a lui Hendrix, în
septembrie 1970.

În portretul altui renumit
instrumentist de jazz, flautistul
Yusef Lateef, A.M.K. combinã
elemente din proto-suprarealistul

Giuseppe Arcimboldo cu imaginarul
naiv al lui Henri Rousseau. Mânat
de bune intenþii, pictorul îl
abordeazã pe muzician într’o
noapte când acesta cânta la clubul
Five Spot. Lateef, surprins sã
constate cã era vorba despre un
alb, îi întoarce spatele, ceea ce îl
va determina pe Klarwein sã
renunþe la porecla arabã.

În aceeaºi epocã de maximã

efervescenþã creatoare sunt
realizate alte douã capodopere
jazzistico-plastice: albumele
Bitches Brew ºi Live-Evil, prin care
trompetistul Miles Davis consacra
o nouã orientare ºi, totodatã, o nouã
generaþie de interpreþi, ce aveau sã
influenþeze decisiv evoluþia genului
muzical-improvizatoric. Ambele
duble-LP-uri beneficiau, pe coperte,
de arta lui Mati Klarwein. Înrudirile
cu precedentul Abraxas sunt
evidente, însã acum nu mai avem
de-a face cu preluarea unei picturi
deja existente, ci cu imagini gândite
special pentru o muzicã
nemaiauzitã. Muzicienii mobilizaþi
de Davis în aceste proiecte au
devenit între timp nume de referinþã
ale istoriei jazzului: Joe Zawinul,
Keith Jarrett, Herbie Hancock,
Chick Corea & Larry Young – la
instrumente cu claviaturi; Wayne
Shorter, Gary Bartz / saxofoane;
Bennie Maupin / clarinet-bas; John
McLaughlin / ghitarã; Dave Holland,
Ron Carter, Michael Henderson,
Harvey Brooks / contrabas & bas
electric; Jack DeJohnette, Lenny
White, Hermeto Pascoal, Airto
Moreira, Billy Cobham, Don Alias,
Jim Riley (alias Juma Santos) /
baterie, percuþie, voci. O muzicã
polimorfã, hipnoticã, delirantã,
magicã, o lavã sonorã a cãrei
incandescenþã aprinde simþurile
ascultãtorului…

Aceastã luxurianþã peste care
pluteau sunetele trompetei lui Miles
– când incendiare ele însele, când
estompate de surdinã, când
electrificate, trecute prin dispozitivul
wah-wah – nu putea gãsi o
echivalenþã vizualã mai propice
decât cea imaginatã de Klarwein.
E adevãrat cã pictorul, eminamente
eclectic, nu s’a temut niciodatã sã-
ºi asume posibilele influenþele
artistice. Acestea merg de la
renascentiºtii italieni la maeºtri
flamanzi, de la arta indianã tantricã
pânã la Ernst Fuchs ºi realismul
fantastic vienez, dar pot fi
identificate referinþe atât de
divergente precum Arcimboldo, Jan
Van Eyck, Gustav Klimt, Egon
Schiele, Max Ernst, Edvard Munch
(gândul ne poartã chiar ºi spre zone
mai absconse – cum ar fi
suprarealismul erotic-coroziv al unui
Clovis Trouille). Klarwein li se asea-
mãnã, dar îºi menþine o anume

Mati Klarwein (dreapta) fotografiat de
Caterine Milinaire in compania lui Jimi

Hendrix

 Virgil Mihaiu
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marcã distinctivã, generatã –
îndrãznesc sã cred – de genuina
sa empatie faþã de muzicile ce-l
inspirã. Suitele quasi-halucinatorii
create de amintiþii muzicieni îºi aflã
astfel complementul vizual parcã
predestinat. Dacã picturile
klarweiniene au fost adeseori
etichetate – în consonanþã cu
suprarealismul psihedelic – drept
mindscapes, nu vãd de ce acelaºi
termen nu ar fi aplicabil ºi muzicii
corespunzãtoare. În orice caz, e
vorba doar de un subterfugiu
terminologic, fiindca asemenea
capodopere polistilistice se sustrag
prejudecãþilor, normelor sau
exceselor clasificatoare.

Aº mai adãuga ºi propensiunea
simbolisticã a ambelor domenii
expresive – muzicã ºi imagine – în
care totul pare sã trimitã spre o
realitate ocultã, suprapusã celei
cotidiene, însã intuibilã doar prin
intermediul revelaþiei estetice.
Dualitatea universului e fixatã în
însãºi oglindirea din titlul Live-Evil:
primul termen este cel uzitat pentru
a descrie înregistrarea muzicii pe
viu, dar sugereazã ºi viaþa în genere
(doar litera V diferenþiazã cuvântul
de life), pe când varianta sa în
palindrom înseamnã rãu. Însuºi
numele protagonistului apare pe
prima copertã scris ca atare – Miles
Davis, în timp ce pe ultima e
inversat – Selim Sivad (totodatã,
piesa 1 de pe primul LP se numeºte
Sivad, iar prima de pe LP-ul secund
are titlul Selim).

Senzualitatea e o altã motivaþie
asumatã a acestui demers artistic.
ªi nu doar la nivelul produsului final,
ci ºi ca o filosofie existenþialã.
Referitor la colaborarea sa cu Miles,
pictorul avea sã afirme: „Am intrat
în contact cu Miles în acelaºi fel cum
m’am relaþionat cu orice din viaþã:
prin intermediul femeilor pe care le-
am cunoscut. Fie ele amante sau
amice, erau toate mame înzestrate
cu un excelent bun gust. Fãrã ele,
aº fi fost doar un spermatozoid mort
într’o baltã uscatã, iar Miles a
recunoscut asta în tablourile mele.
Singura datã când am discutat ceva
în prealabil a fost pentru Live-Evil.
El mi-a cerut sã pictez un broscoi
pentru partea Evil. Acolo l-am
înfãþiºat pe J. Edgar Hoover sub
formã de broscoi în travesti, ceea
ce a devenit pânã la urmã încã una

dintre introspecþiile mele profetice.”
Referitor la convingerile sale

artistice, Mati Klarwein vorbeºte
despre dihotomia dintre arta
conceputã spre a fi vãzutã ºi aceea
care se autopropune ca temã de
dezbateri: „Dacã Andy Warhol face
un film de opt ore despre Empire
State Building dormind, nu e
necesar sã-l vezi ca
sã-l vizualizezi. Nu
te impresioneazã
atâta impactul
conceptual sau
vizual, cât mai
degrabã gestul de a
se fi deranjat sã-l
realizeze. Ceva de
tipul dacã un nebun
persistã în nebunia
sa, devine geniu.
Acelaºi lucru se
aplicã unui ready-
made de Duchamp
sau unei ceºti învelite cu blanã de
Meret Oppenheim <...> Putem chiar
descrie în câteva cuvinte ideea
conþinutã într’un
tablou de Magritte,
dar niciodatã nu
vom putea descrie
experienþa de a
vedea un Picasso,
un Cézanne sau un
Vermeer, fãrã a
recurge la o
abundentã listã de
m e t a f o r e
subiective. Asta se
aplicã acelei arte
fãcute spre a fi
vãzutã. Îmi place sã
pictez imagini ce se
sustrag continuu
a º a - n u m i t u l u i
discurs obiectiv.”

În acest spirit,
copertele cu
reproduceri de
tablouri ale lui Mati
Klarwein sunt
fãcute spre a fi vãzute, manevrate,
studiate în cel mai mic amãnunt.
Evident, formatul LP-urilor de vinil
le era mult mai propice. Cei 12cm
per 12 cm ai unui CD fac aproape
imposibilã, de pildã, o vizualizare
adecvatã a copertei albumului
Abraxas. Deºi originalul nu mãsura
decât 128cm per 88cm, sã nu uitãm
cã, asemenea maeºtrilor flamanzi,
Klarwein ajunsese la o asemenea

minuþiozitate, încât utiliza adesea
pensule cu un sigur fir spre a
configura detaliile unui tablou.

Acest artist vizionar – bine
inserat în cele mai influente sfere
ale creativitãþii estetice, extrovertit,
pasionat de femei, cosmopolit, ce-
ºi vânduse casa din Mallorca
proiectatã de tatãl sãu, spre a trãi

în diverse culturi (Grecia, Turcia,
Nigeria, Kenia, Maroc, Gambia,
Bahamas, Cuba, Jamaica, Haiti,

Mexic, Guatemala, Brazilia…) – s’a
identificat într’atâta cu muzicile
cãrora le-a creat „acompaniamentul
vizual”, încât operele i-au devenit
infinit mai cunoscute decât numele.
În mod paradoxal, e denumit post-
mortem the most famous unknown
artist. A murit în 2002, la 70 de ani,
lãsând în urmã patru copii concepuþi
cu trei femei ºi o contribuþie
esenþialã la concordia dintre arte.

Tablou de Mati Klarwein pe coperta întâi a LP-ului LIVE-EVIL al
ansamblului Miles Davis / 1971

Tablou de Mati Klarwein pe LP-ul BITCHES BREW al
ansamblului Miles Davis / 1970
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SCRIITORI ROMÂNI (II)
Portrete de Nãstase Leonte


