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LCine va compara jur-
nalul regretatului Mircea
Zaciu, de la a cãrui moar-
te s-au împlinit, recent,
cinci ani, cu mult comen-
tata autobiografie cultu-
ralã, sau rememorare a
parcursului ideologic, ale
lui Adrian Marino, Viaþa
unui om singur, va fi frapat
de marea diferenþã de
tratament aplicatã con-
temporanilor, una casant-
inflexibilã, pe de o parte,
una melancolic-moralistã,
pe de alta. Mediul literar,
nu ºi cel politic, decât
dupã 89, este la  Marino, judecat resentimentar, privit
cu antipatie, dispreþ, refuz organic, iar la profesorul
clujean cu maliþioasã, poate, dar concretã afecþiune.
Un izolat, Adrian Marino, cu unele excepþii, de lumea
literelor contemporane, bunã, rea, pus la curent
indirect, prin relatãrile prietenilor, puþini, despre fierberile
lumii scriitoriceºti.Un iubitor al mediului literar
bucureºtean, mai ales, va fi, constant, Mircea Zaciu,
un participant implicat, imers în atmosfera specificã
anilor dictaturii, în viaþa artiºtilor, un cunoscãtor la
sursã al tuturor alianþelelor, fronturilor, subteranelor,
anecdoticii, farmecului ºi cancanurilor lumii literelor.
Un universitar mai bucuros a fi considerat scriitor,
decât profesor, cred; pe scurt, un om cu patimi literare,
polemist de forþã, vezi implicarea lui în plagiatul notoriu
al lui Eugen Barbu, vezi intervenþiile lui, înfruntând cu
argumente, dar ºi aplomb, politrucii, în Consiliul Uniunii
Scriitorilor, pentru apãrarea Dicþionarului scriitorilor
romîni, coordonat de el, redactat în condiþii de chin,
împreunã cu Marian Papahagi ºi Aurel Sasu.

Din dãrâmarea unei statui, din sfãrâmãturile sale
nu se poate înãlþa alta. De ce sã scriem: „la Mircea
Zaciu, cultura colcãie, exact aºa cum ne convenea,
dar totul era relatat de o voce trist-megalomanicã, trist
rudimentarã”? De multe poate fi eventual acuzat
postum Zaciu, dar chiar de primitivism mi se pare cã
nu poate fi acuzat, nici de megalomanie, eventual de
egotism deºi era un veritabil om al gândului dus pânã
la capãt, ca Marino, al proiectelor serioase, vezi
colecþia de la Dacia, „Restituiri”, studiile despre
literatura Transilvaniei, literatura jurnalelor etc., cu alte
mijloace, literare, ale criticii de identificare, decât ale
sistemului de înregistrare ºi sintezã al cocitadinului
sãu, un ideocritic. Merele sunt fructe de livadã, perele
idem, dar au gust, formã, cerinþe diferite... Revista
Apostrof a consemnat, prin calda rememorare a Martei
Petreu, cei cinci ani de la întunecatul echinox îndoliat
al lui Mircea Zaciu.

Adrian Marino, am mai spus-o, face parte din
familia spiritualã a solitarilor orgolioºi, cei sub semnul
literei M, adica Macedonski, Marin Mincu, Mateiu
Caragiale, nu ºi Matei Cãlinescu, prieten preþuit. Are
o putere de muncã ºi o eticã de tip protestant, cum s-
a observat, construieºte pe termen lung, sistematic,
tenace, sobolic, detestã spiritul balcanic, impro-vizaþia,

focurile de paie ale
talentului facil, dar în ace-
laºi timp e total refactar la
dimensiunea eroicã a creº-
tinismului, la mãrturia cole-
gilor de celulã, la poezia
carcerelor, la sacru, în ge-
neral, vãzut doar ca ritual,
recunoscând totuºi cã
trãirea misticã adevãratã
e rarissimã. Mai mult, cum
declarã, mereu, în Viaþa
unui om singur, dimensiu-
nea metafizicã nu e ne-
cesarã progresului prea
iraþionalei Românii,
dimpotrivã, legalismul,

ordinea socialã, civismul, raþionalismul, un soi de
neopaºoptism, efortul continuu, ar salva naþinunea
de la înapoiere. O Europã amputatã de creºtinism e
una incompletã, dezechilibratã, lipsitã de armonia
unui organism funcþional. Aici, Marino, oricâte elogii la
zi, post-moderniste, ar stârni, e restrictiv-sterilizant,
incomplet, chiar dacã cercetãtorul aspirã la globalism,
el favo-rizeazã doar o emisferã ideaticã, cea a spiritului
critic, neglijând-o pe cealaltã, a imaginarului fecund.
Europa e plãmãditã, mental, din Dante ºi Swift, nu doar
din ultimul. Citind comentariile din reviste, de pe bloguri,
dezbaterea din Observator cultural, din luma aprilie,
surprindem exagerarea encomiaticã, volumul ideo-
criticului clujean ca singur reper socio-moral con-
temporan, lucru care l-ar fi deranjat pe autorul clujean,
sau suntem deranjaþi de inadecvarera unor apropieri,
sau dihotomii. De ce sã exagerãm pseudo-profetic
scriind „De acum, pentru generaþiile care vin, va fi o
conºtiinþã vie, o fire tãioasã ºi un singuratic, care s-a
judecat pe sine mai întâi, pentru a judeca lumea
mai apoi?”. Nicolae Balotã nu are cum sã se aºeze în
descendenþa lui Marino, cum crede acelaºi grãbit
eseist, e vorba de un stil ºi de o forma mentis opuse,
erudiþia unuia e participativã, sapienþialã, caldã, a
celuilalt, vizibilã în aceste pagini de ideologie
autodescriptivã, este exactã, cuvânt predilect, cum
observa Paul Cernat, riguroasã, imperturbabilã.

„Era mai cunoscut în Occident în anii 70- 80, mai
publicat ºi mai admirat decât oriunde acasã”, urcã
tonul exaltãrii, nefiltrate critic. Adrian Marino era
respectat, publicat, premiat acasã, admirat la Cluj sau
Bucureºti, dar nu fãcea temenele în faþa modelului
occidental, inventase un model personal, de
„comparatism militant”, scriind despre Etiemble,
sistematiza, prin dicþionare masive, curente ºi idei
literare, ideologii culturale, era apreciat în cercurile
specialiºtilor, tradus ca teoretician, inclusiv în Japonia,
dar receptarea din þara sa îl interesa prioritar.
Starobinski, Roland Barthes etc, sunt „executaþi” în
Viaþa unui om singur. Nu avea complexul occidentului.

Nu trebuie sã facem dintr-o carte, care are meritele
sale, civice, politice, antiliterare, ca formã de
autenticitate, un model absolut, un ghid de

Un jurnal estet
ºi o

autobiografie
ideologicã

 Adrian Popescu
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Situaþia
Casei

Monteoru

Circulã de la o vreme în presã, pe bloguri,
pe net, tot felul de informaþii false cu privire la
situaþia Casei Monteoru din Bucureºti, sediul
actual al USR. Unele de-a dreptul tendenþioase
ºi cu atât mai greu de înþeles cu cât vin chiar din
partea unor membri ai Consiliului USR, informaþi
de cãtre conducerea USR, nu mai demult decât
cu trei sãptãmâni în urmã, în sesiunea ordinarã a
Consiliului. Altele izvorãsc din frustrãri
explicabile, deºi nu justificabile.

Spre a curma afirmaþiile fãrã nici un temei ºi
procesele de intenþie care se fac conducerii
actuale a USR, vom expune în continuare situaþia
exactã a Casei Monteoru, aºa cum rezultã din
actele ºi din informaþiile de care dispunem.

Casa Monteoru, dupã numele primului
proprietar, a fost donatã în 1948 de cãtre Elena ºi
Lascãr Catargiu, urmaºii legali ai lui Monteoru,
Asociaþiei pentru Strângerea Legãturilor cu
Uniunea Sovieticã, recent înfiinþatã (ARLUS)
(dosar nr. 68/Arhivele Statului-Direcþia Arhive
Centrale). Actul de donaþie a fost autentificat de
cãtre Tribunalul Ilfov (Proces-verbal nr. 4929/3
mai 1949). Donaþia conþinea o sumã de clauze.

În 1954, M. Sadoveanu, care era preºedinte
al ARLUS ºi totodatã al USR, a fãcut, împreunã
cu Lascãr Catargiu, vicepreºedinte la acea datã
al ARLUS, un schimb, preluând în folosinþã
gratuitã Casa Monteoru ºi cedând ARLUS
imobilul din str. Povernei, devenit sediul
Asociaþiei de tristã amintire pânã la desfiinþarea
ei în 1964. Schimbul s-a fãcut fãrã perfectarea
vreunui act. La desfiinþarea ARLUS în 1964,

Casa Monteoru a fost trecutã în proprietatea
Primãriei Bucureºti ºi în administrarea IAL „30
Decembrie“, devenit ICRAL „Herãstrãu Nord“,
sectorul 1, care a atribuit USR imobilul, printr-un
contract de închiriere. Aºadar, din 1964 USR a
funcþionat în aceastã clãdire în calitate de chiriaº,
pînã în 1997, cînd Primãria a dat USR folosinþa
gratuitã a Casei Monteoru pe o duratã de 10 ani
(Hotãrârea Consiliului General 9/30.01.97), iar în
1998, prin hotãrârea 71/98, folosinþa gratuitã a
fost prelungitã pe o duratã de 49 ani, respectiv
pânã la data de 01.01.2046.

Pe 26.06.1999, Ghika Grigore ºi Angelescu
Monteoru Constantin au dat în judecatã Ministerul
Finanþelor, ca reprenzentând statul român, ºi
Consiliul General al Primãriei Municipiului
Bucureºti (dosar nr. 2986/99 T.B., Secþia V Civilã
ºi de Contencios Administrativ), solicitând, între
altele, revocarea actului de donaþie.

Comunicându-i-se de cãtre Ministerul
Finanþelor existenþa pe rol a procesului, USR a
fãcut cerere de intervenþie în interes propriu. T.B.
n-a acceptat nici solicitarea de anulare a donaþiei,
nici vreuna dintre solicitãrile USR, cea mai
importantã fiind recunoaºterea dreptului USR de
proprietate ca efect al uzucapiunii de 30 de ani.
Apelul Ministerului, al Primãriei ºi al USR a fost
respins prin decizia 192A a Curþii de Apel
Bucureºti. Recursul la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie (dosar 3419/01) nu s-a judecat, fiindcã
reclamanþii au retras plângerea, trecând cauza
pe Legea 10/01. Aceasta era situaþia în 2005,
când actuala echipã de la USR a preluat
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conducerea ca urmare a alegerilor.
În 2010, am aflat întâmplãtor cã moºtenitorii

acþionaserã, din nou, în 2006, în instanþã
Ministerul Finanþelor pentru anularea donaþiei,
obþinând de data aceasta câºtig de cauzã, ºi se
aflau deja în proces cu Primãria Capitalei pentru
restituirea Casei Monteoru. Nu numai cã n-am
fost înºtiinþaþi de cele douã procese, dar ni s-a
refuzat de cãtre jurista Primãriei accesul la dosar
sub cuvânt cã n-avem calitate procesualã, deºi
aveam folosinþa imobilului, iar Ministerul
pretinde cã nu poate cãuta acul în carul cu fân!
Am putut consulta totuºi, prin eforturi proprii,
dosarul celei de a doua cauze, cu Primãria, din
care am aflat de anularea donaþiei pe motivul
stupid cã ar fi fost fãcutã „sub ameninþarea
armelor“. În realitate, Lascãr Catargiu era, în
1948, ca ºi M. Sadoveanu, în graþia regimului ºi
a sovieticilor, dovadã funcþiile deþinute la
ARLUS ºi primirea ambilor de cãtre însuºi Stalin
la Moscova. În plus, Elena Catargiu a locuit
pânã la moarte în Casa Monteoru, beneficiind,
conform actului de donaþie, de o pensie viagerã
ºi de hranã zilnicã.

Am adresat pe 11.03.10 Primarului General
al Capitalei o întâmpinare (înregistratã sub nr.
713/2010) la care n-avem deocamdatã nici un
rãspuns, în care îi atrãgeam atenþia asupra faptului
cã nici Primãria, nici Ministerul Finanþelor nu
ridicaserã vreo obiecþie în procese, ignorând
cunoaºterea problemei. Ca ºi faptul cã nu e vorba
de o clãdire oarecare, ci de una de patrimoniu,
moºtenitorilor necerându-li-se de cãtre instanþã
sã facã dovada capacitãþii de restaurare ºi de
întreþinere a Casei Monteoru, pentru care USR
fãcuse în decursul timpului nenumãrate apeluri
la cei îndrituiþi sã conserve patrimoniul, inclusiv
la ultimii doi Primari Generali, apeluri soldate cu
promisiuni neonorate.

Aceastã clãdire are, evident, o valoare în
sine, dar ºi o valoare simbolicã, ea figurând ca

siglã pe carnetele de membru al USR.           La
jumãtatea lui aprilie, va avea loc un nou termen
de judecatã în procesul dintre moºtenitori ºi
primãrie, tot în absenþa USR. Vom încerca,
desigur, o cale de a ne spune cuvântul. Nu
pretindem nicio favoare. Respectãm dreptul la
proprietate. Ne vom supune hotãrîrii organelor
judiciare. Dorim însã sã avem garanþia unei
judecãþi corecte ºi bazate pe stãpânirea
documentelor.           Suntem surprinºi de
declaraþiile recente fãcute agenþiei de presã

Mediafax de cãtre moºtenitori ºi de cãtre avocata
lor, pline de neadevãruri ºi de procese de intenþie
la adresa USR. Nu le meritam, mai ales din
partea unor oameni care n-au cãlcat niciodatã în
imobilul de pe Calea Victoriei, dar au plecat
urechea la bârfa publicã sau au luat de bunã o
expertizã în care se afirmã cã imobilul e nelocuit.
Nici prejudecãþile de care dau dovadã, când lasã
sã se înþeleagã cã USR ar fi o adunãturã de
parveniþi de tip comunist, nu le fac cinste. I-am
ruga sã nu uite cã proprietatea cu pricina le-ar
putea reveni, nu pentru vreo contribuþie personalã
la patrimoniul naþional, ci prin moºtenirea
rezultatã din munca unor înaintaºi merituoºi.
Suntem încã ºi mai surprinºi de preluarea unora
dintre acuzaþii de cãtre membri ai USR ºi de
„tãmbãlãul“ (expresia aparþine unuia dintre ei) pe
care au crezut de cuviinþã sã-l facã pe aceastã
temã.

Nici noi, nici cei care ne-au precedat la
conducerea USR n-avem vreo vinã într-o cauzã
extrem de complicatã, ca atâtea altele lãsate în
urmã de regimul comunist. ªi, din pãcate, nu
putem prevedea nici cum se va soluþiona.

Îi putem asigura pe membrii USR cã vom
face tot ce depinde de noi, în condiþiile legii ºi din
convingerea cã dreptul la proprietate este
esenþial în toatã lumea civilizatã.

Nicolae Manolescu,
Preºedintele Uniunii Scriitorilor din România

ª
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       Moto: Alle Dichter sind Juden

Atunci când se arunca în Sena,
pe 20 aprilie 1970, la vârsta de
numai cincizeci de ani, Paul Celan
plonjase de fapt în istorie, dupã ce
va fi trecut un prag de epocã
personalã fãrã întoarcere.
Dispoziþia poetului de a mai
continua sã legitimeze “iluzia” prin
raportarea ei la realitatea exterioarã
datã de lumea post-Shoah în care
îºi pierduse pãrinþii, copilãria ºi
paradisul fiinþei se epuizase.
Valenþa constructiv proiectivã a
poeziei ca promesse du bonheur
nu mai reuºise sã se substituie
realului prin fascinaþia salvatoare
a imaginarului. Hipersemnul
poemului se sfãrâmase
neputincios de un absurd fãrã
precedent al dezumanizãrii
Europei, pierise apoi prin imploziile
tuturor certitudinilor cu care
absolutul trancende adevãrul.
Meridianul îºi secþiona brutal
autorul...

Apariþia recentã, în 2010, la
Editions Le Bord de l’eau
(Colléctions Nouveaux
classiques, conduse de Antoine
Spire), a unui impresionant studiu
intitulat Paul Celan – Les lieux d’un
déplacement, semnat de Alexis
Nouss, profesor universitar la
Universitatea Cardiff, la Catedra de
studii culturale din cadrul ªcolii de
studii europene, demonstreazã cã,
în cazul Celan, abordãrile legate de
interferenþe culturale, de
transdisciplinaritate (în spiritul lui
Basarab Nicolescu) ºi de literatura
mãrturiilor sau de literatura
traumelor, se gãsesc încã la
început. Plecând, ca mulþi alþi
exegeþi, de la hermeneutici aplicate
pe « meridianul » (dar ºi tropicele
ºi tropii) lui Paul Celan, aºa cum
este interpretat el în mod original
ºi de Andrei Corbea (care în 1998,
în volumul editat la Polirom,
Colecþia A treia Europã, trasase
câteva repere vechi ºi noi pe un
atlas central-european), Alexis
Nouss defineºte concepte noi: le
sens déplacé, le temps déplacé,
la langue déplacée, la vie
déplacée. Literatura, lingvistica,
semiotica, istoria, psihologia,
sociologia, filosofia ºi utilizarea
perspectivelor comparatiste
definesc, prin aceastã cercetare

2010-
ANUL PAUL CELAN

(1920-1970)

Paul Celan: de la
limitele istoriei la

reîncarnarea
imposibilului

ineditã, sensuri inedite pentru
pulsiunile celaniene de datare a
imaginilor, de introducere subitã a
unui aer al depãrtãrilor în discursul
poetic, de gândire a unui
creusement. Alexis Nuss invocã
importanþa acestui creusement în
înþelegerea poeziei lui Paul Celan,
a poiezei ºi a atitudinii autorului faþã
de materia limbii germane ca
nutrient al imaginii poetice: une
langue en creux, une memoire en
creux, une culture en creux, spune
Alexis Nuss, pe 13 martie, la
Goethe Institut din Bordeaux,
conversând despre cartea sa cu
Dominique-Emmanuel Blanchard.
Raportul direct dintre text ºi Shoah

la Celan este mai actual ca
niciodatã, textul fiind impregnat de
logica lui ceea ce s-a petrecut, a
avut loc în istorie aºa încât textul
devine reflectare perpetuã, iar în
mod subit toþi parametrii noºtri de
analizã se dovedesc a fi învechiþi,
depãºiþi. Atunci când ajungem în
situaþia de a nu mai putea plasa
un anumit eveniment în istorie,
înseamnã cã nu vom fi în stare nici
de a-l moºteni, nici de a-l asuma,
nici de a-l explica sau înþelege. Prin
mecanismul de creusement atribuit
poeziei lui Celan, Alexis Nouss
vede o posibilitate de ieºire din
aceastã aporie. Adicã, a poseda
un adevãr, fãrã însã a fi proprietarul
lui absolut. A vorbi o limbã, fãrã
însã a o domina ºi închide. A oferi
poeme cititorului, fãrã însã a-l obliga
pe acesta sã devinã dogmatic faþã
de logica lor aparentã. Prin aceastã
figurã de creusement, este
facilitatã atât evocarea unei istorii
de care suntem cu toþii
responsabili, în sensul lui Levinas
(trebuie sã fim rãspunzãtori pentru
ceea ce s-a petrecut), ºi în acelaºi
timp nu suntem noi proprietarii (în
sensul gândirii de dupã al doilea
rãzboi mondial, la Derrida, la
Levinas, în termeni de la pensée
de la trace, de patã, de stigmat
precum ºi actualitatea lor; nu
trebuie uitat faptul cã ororile s-au
petrecut atunci, însã ºi astãzi
continuã sã se petreacã
evenimente prodromale de acelaºi
tip, în chiar istoria noastrã
contemporanã, al cãrei sens nu îl
înþelegem ºi, vai!, nu îl dominãm).
Aceste jaloane de interpretare
celanianã oferite de pistele
filosofice de gândire de tip
creusement ºi trace propuse de
Nouss ne ajutã sã fim ºi sã
rãmânem în istoria noastrã, mãcar
de dragul faptului cã Celan ne-a
spus nu o datã cã nu existã cer în
care sã ne putem refugia. În fond,
ºi Jaspers (luat de model de
Hannah Arendt la scrierea
Originilor totalitarismului, iar pe
urmele ambilor ºi de Monica
Lovinescu în elaborarea eticii
neuitãrii), îndemnase la trãirea
infinitezimalã a clipei ca adecvare
la sentimentul istoriei: “sã nu cazi
pradã trecutului ºi nici viitorului.
Important este sã fii cu totul
prezent”.

 Angela Furtunã

Cuvântul
se întoarce

în inimã
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Alexis Nouss remarcã undeva
faptul cã Celan nu are nici bust la
Paris, nici vreun monument aiurea
prin locurile pe care le-a marcat
prezenþa sa de-a lungul
peregrinãrilor (acasã nicãieri ºi
pretutindeni). Pentru a crea un
contrast, e util de observat aici cã
însuºi cercetãtorul operei
celaniene plonjeazã în textele
poetice precum într-o Sena
învolburatã. Celan este “juif poète”
mai mult decât “poète juif” de limbã
germanã, a cãrui poezie nu este
deloc heideggerianã (în fond,
Celan i-a reproºat sonor lui
Heidegger tãcerea, deci com-
plicitatea, cu soluþia finalã
împotriva evreilor în al doilea rãz-
boi mondial, adresându-i ver-
surile inubliabile “einer Hoffnung,
heute/ auf eines Denkenden/
kommendes/ Wort/ im Herzen// -
o speranþã, azi/ unui gânditor/
cuvântului/ care va veni/ în inimã//
”...Din aceastã perspectivã, a non-
heideggerianismului ei, poezia lui
Celan exprimã, cu certitudine ºi
chiar sfidare peste timp, ceea ce
Heidegger nu a ºtiut sã înþeleagã.
Nu e întâmplãtor faptul cã ºi de aici
vine gravitatea ºi tensiunea acestei
poezii: “care adaugã ceva –
precum limba – imaterial, dar ºi
lumesc, terestru, ceva în formã de
cerc, trecând prin ambii poli ºi
întorcându-se în sine însuºi”, dupã
cum declara poetul la 22 octombrie
1960, când Academia Germanã
de Limbã ºi Poezie îl recompensa
cu Premiul Georg Büchner.
Contactul cu filosofia ºi strategiile
heideggeriene ale solipsismului
absolut în faþa dezumanizãrii a
generat la Celan un mecanism de
refuz al empatiei cu autismul
european care fãcuse posibil
Shoah. În consecinþã, poetica sa
a dobândit un circuit al reglãrii
homeostaziei umanitare, prin acel
“circulus meridianus” ce uneºte
toate entitãþile pãmântului în lumina
solarã cea mai puternicã a zilei,
recurs prin care Celan invocã de
fapt - în moralã - necesitatea
desolidarizãrii de minciunã ºi
adoptarea adevãrului, invocând pe
de altã parte ºi relaþia dintre
strategiile discursive ºi memorie,
iar în semioticã pretinzând
armonizarea diverselor grade de
real cu criteriile folosite de analiºtii

acestora. În mod diferit, Adorno
reacþionase faþã de Shoah prin
sentinþa conform cãreia Poezia nu
mai este posibilã dupã Auschwitz.
Era, desigur, o avertizare asupra
schimbãrii unei întregi paradigme
privind bazinul psihic de gestaþie
a imaginarului dupã Holocaust, y
compris privind limitele nor-
mopsihismului, pentru cã nu
degeaba însãºi prihanaliza
culturalã s-a nãscut la rândul ei
dupã Auschwitz (v. Psihanaliza
culturalã, Patrick Di Mascio).
Normalitatea de dinainte de
Auschwitz a devenit obsoletã,
fãcând loc unei alte normalitãþi, iar
poeticitatea ºi poieza la Paul Celan
au extins astfel arta poeticã înspre
altceva, unde “toþi tropii ºi toate
metaforele se voiesc purtate ad

absurdum”, iar sensul iniþial ºi
sensul constituit îºi disputã
adevãrul pânã la sfâºiere, în
cãutarea poemului absolut.

Opera poeticã celanianã ne-a
lãsat o misiune, totuºi: de a afla
cum se poate citi poezia dupã
Auschwitz. În tentativa lor
comunã de a stabili istoricitatea de
dupã Auschwitz, Celan ºi Adorno
nu se aflã chiar în opoziþia radicalã
invocatã pânã recent, dimpotrivã
Nouss susþine cã cei doi se
întâlnesc dans une langue juive
blessée, aºadar într-un posibil
idiom iudaic al literaturii traumelor,
am adãuga noi. Într-o astfel de
literaturã, cititorului îi este hãrãzit
un tãrâm clinic de maximã
contaminare, dupã care devine el
însuºi purtãtorul unei rãni greu
vindecabile. Contactul cu
meridianul celanian (v. Paul Celan,
Der Meridian. Rede anlässlich der
Verleihung des Georg-Büchner-
Preises, in “Ausgewählte
Gedichte”, Frankfurt am Main
1968, p.145-148) se dovedeºte o

experienþã totalã pentru cititor.
Andrei Corbea îi suprinde circuitul
(în Paul Celan ºi “meridianul” sãu,
Editura Polirom, p.8), anume
“dinspre text cãtre realitate ºi
invers, între un deja-trecut ºi un
încã-prezent, dinspre Eu cãtre Tu
ºi din nou cãtre Eu”.

Dupã contactul cu Celan, cu
scriitura ºi cu tragedia sa, uimirea
fundamentalã a cititorului rãmâne
una singurã: Înþelege cititorul ce a
fost la Auschwitz? Este problema
lui Celan, Auschwitz-ul? Este
problema noastrã,  Auschwitz-ul?
Dificultatea înþelegerii operei în
aceastã cheie a implicãrii morale
este majorã. Însã ea adaugã la
modul explicit o profunzime
esenþialã iar nu formalã sentinþei lui
Harold Bloom din Canonul
Occidental: Memoria este Artã.
Fãrã iluzia sensurilor ascunse,
cititorul antrenat în descifrarea
siajului poetului funambul (cf. Carol
Binder) este obligat sã plonjeze în
opacitatea sa, fie ºi cu riscul de a
se pierde. Nouss este convins de
faptul cã cei care îi parcug cea mai
recentã carte, cu scopul de a-l
înþelege pe Celan din nou, dar
niciodatã la acelaºi nivel ci mereu
altfel, au surpriza sã înþeleagã
faptul cã “poetul fantomã misionar”
s-a aruncat acum patruzeci de ani
în Sena tocmai pentru a-ºi întâlni
cititorii într-un spaþiu decisiv în
relevanþã esteticã, dupã cum
observa Andrei Corbea, de la
“alienare” (Entfremdung) la
“insolitare” (Verfremdung). Spre
deosebire de Nouss, însã, care
parcurge au ralenti drumul cãtre
istoricitatea memoriei fragmentare
a scrierilor lui Celan (istoriile
clipelor) - un Celan care duce cu
memoria Auschwitz-ului o
permanentã luptã de gherilã dar ºi
o luptã de salvare prin actul
hipermnezic defulator -, Andrei
Corbea are o viziune încã mai
cuprinzãtoare, gãsind originile
alienãrii nu numai în descendenþa
crimelor imprescriptibile ale
umanitãþii, a cãror victimã fusese
ºi autorul ºi familia sa în
Holocaustul transnistrean, ci ºi în
alte douã direcþii importante: pe de
o parte, existã la Celan ºi o alienare
ce vine din “revolta împotriva
chingilor limbajului, nãzuinþa de a
le birui, “tãlmãcindu-l”, - precum,
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dupã Buber, o face învãþãtura
“hasidicã” - ºi reinventându-l ca
alteritate” (e, aici, în chestiune,
toatã literatura insularã
germanofonã a evreilor
bucovineni); pe de altã parte, tot de
la Andrei Corbea reþinem, cu
aplicaþie pe analiza de faþã, cã
Celan posedã ºi o alienare de
demarcaþie dintre apartenenþa
etnicã ºi cea lingvisticã la
“germanitate” (decurgând inclusiv
din condiþiile  istorice specifice ale
Bucovinei, unde literatura majorã
în epocã este creaþia unor evrei
germanofoni - ºi este vorba, aici,
pentru a invoca din nou concluziile
pertinente ale lui Andrei Corbea, de
“câmpul intelectual” pe care
civilizaþia citadinã cernãuþeanã,
constituitã cu toate particularitãþile
ei prin aportul capitalismului
evreiesc stimulat de liberalismul
habsburgic, l-a structurat la un
moment dat, mai ales prin
confruntarea cu factorii economici
ºi politici apãruþi ulterior, dupã
alipirea Bucovinei la România,
când aceºtia au interferat ºi cu
pusee antisemite ce au avut
evoluþii exponenþiale.

Înþelegerea lui Celan la nivelul
anului 2010 propusã de Nouss (a
învãþa cum sã citim poezia de dupã
Auschwitz din perspectiva
istoricistã avizatã ºi asumatã, en
parvenant à « fléchir cet
anéantissement absolu »),
conjugã - dacã ne angajãm la
rândul nostru în jocul de esenþã
celanianã al meridianelor
hermeneutice -,  meridianul lui
Nouss cu meridianul lui Andrei
Corbea. Nouss, ne atrage atenþia
ºi Antoine Spire, prefaþatorul
volumului sãu, încearcã sã scoatã
opera lui Celan din ºabloanele de
receptare practicate pânã acum în
Franþa (moderata ºi, recent, allegro
antisemita Franþã), punând în
valoare lecturi filosofice sau
estetice ce intenþionau sã
relativizeze istoricitatea evidentã a
acestei opere. Celan îºi refuzase
orice biografie înafara istoriei vii a
cuvântului poetic. El a dorit mereu
ca existenþa sa, începând cu
naºterea în Bucovina ºi pânã la
sinuciderea sa la Paris, sã fie
asimilatã cu destinul unei Europe
care îºi vede, în secolul al XX-lea,
identitatea mutilatã de rãul totalitar.

El a dorit mereu, de aceea, sã
refigureze decorul drumului
parcurs în viaþã, ºi iatã de aici ºi
explicaþia apariþiei în fruntea fiecãrui
capitol a vignietelor, concepute în
funcþie de locurile pe care autorul
le-a cunoscut, ca expresie a
deplasãrii de-a lungul meridianului
celanian ºi ca modalitate de
recunoaºtere. (Maniera de
marcare cu vigniete este aici tipic
evreiascã, ºi ne duce cu gândul la
matricea creaþiei unui alt mare
evreu bucovinean plecat în lume
ºi devenit celebru, de data
aceasta în spaþiul englez, pictorul
ºi graficianul Arnold Daghani, n.
Suceava, 1909, m. Anglia, 1985.
Obsedat la rândul lui de
persistenþa memoriei, Daghani
este tot un supravieþuitor al
genocidului, dupã lagãrul de la
Mihailovka, ºi e dotat tot cu acea
insomniac faculty, de care vorbea
ºi Laurence Langer în Holocaust
Testimonies, iar arta sa combinã
cuvinte ºi imagini dupã logici
neaºteptate, folosind uneori tot
maniere reducþioniste de mijloace
dar simultan ºi tehnici de
intensificare a sensurilor, precum
ºi principiile vignietelor, principii
inspirate la rândul lor din vechea
artã iudaicã ºi arabã a caligrafierii
literelor cu ajutorul unor fragmente
de imagini, conferind astfel literelor
- ce vãd ºi povestesc - ºi o vocaþie
narativã, ºi una evocatoare, deci
istoricizantã).

Urmând meridianul herme-
neutic al lui Andrei Corbea, însã,
este desluºit cu acribie back-
groundul existenþial, istoric ºi
sociologic al operei lui Paul Celan,
în spiritul teoriei conversiunii
capitalului simbolic (e citat Pierre
Bourdieu,  Les trois états du capital
culturel, în “Actes de la recherches
en sciences sociales 1979”,
nr.30): confruntarea civilizaþiei de
extracþie habsburgicã a evreilor
cernãuþeni cu schimbãrile
economico-politice, apãrute ca
urmare a alipirii Bucovinei la
România, a pus în miºcare
“conversiunea” masivã a
capitalului simbolic al acestei
burghezii, spre a compensa
pierderile în capitalul economic,
social ºi politic printr-o investiþie
maximã în capital cultural, în stare
sã conserve o identitate, autonomã

cel puþin din punct de vedere
cultural, în raport cu noul “câmp de
putere” controlat de la Bucureºti.
Ei bine, acest moment “calitativ –
creator” identificat de Andrei
Corbea în câmpul de forþe cultural
aplicat evreilor bucovineni în
epocã, va avea o deosebitã
însemnãtate pentru “arheologia”
celanianã.

Anul 2010 aduce aºadar din
nou în discuþie, la un palier nou al
cercetãrii, recunoaºterea univer-
salitãþii lui Paul Celan. De aceea
noi am ºi declarat deschis în
Bucovina, mai întâi în Suceava,
Anul Paul Celan, la 27 ianuarie
2010 cu ocazia comemorãrii Zilei
Internaþionale a Holocaustului,
marcând astfel ºi douã
coincidenþe biografice sem-
nificative: se împlinesc 90 de ani
de la naºterea poetului ºi 40 de ani
(la 20 aprilie) de la tragica sa
moarte. Posesorul unui spirit de
dibuk, autorul unei scriituri aflate
mereu în cãutarea identitãþii, Celan
încarneazã imposibilul ºi dã lecþia
supremã a manierei de a citi poezie
dupã Auschwitz, adicã de a vedea
literele, poetica ºi poieza vorbind
în cenuºa de dupã încarnarea
acestei aneantizãri absolute:

Psalm

Nimeni nu ne frãmîntã din nou din
pãmînt ºi argilã

nimeni nu discutã pulberea
noastrã.
Nimeni.

Lãudat sã fii tu nimeni.
De dragul tãu vrem

noi sã înflorim.
Þie

în întîmpinare.
Un nimic

eram noi, suntem noi, vom
rãmîne noi, înfloritor:
Trandafirul Nimicului,
Trandafirul Nimãnui.

Cu
condeiul luminos ca sufletul,
stamina pustie precum cerul,

coroana roºie
de cuvînt purpuriu,
pe care îl cîntãm,

peste, o peste
spin.

ª
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Cel mai recent volum al lui
Andrei Codrescu (Ghid dada
pentru postumani, traducere de
Ioana Avãdani, Editura Curtea
Veche, 2009) ne conduce în lumea
de apoi, care este de fapt lumea
„post”-ismelor, adicã lumea de
„dupã” ceva, un ceva despre care
uneori nici nu mai ºtim ce este. Aºa
se face cã volumul lui Codrescu
este conceput ca un „ghid”,
destinat unor strãini prin aceastã
„lume de dupã”, în care ei trãiesc
de fapt. Un îndrumar dada este de
fapt un ghid în lumea de apoi,
deoarece, aidoma lui Virgiliu,
Andrei Codrescu ne conduce prin
harababura ha(des)oticã a lumii
moderne. Codrescu, un fel de
Virgiliu rãsturnat în sine însuºi,
rãtãcit prin propriile-i fantasme, se
ghideazã pe sine, pentru cã Andrei
Codrescu este dada de-a binelea,
este poate ultimul dada, dovadã
sunt poeziile sale. Culmea
dadaismului, chiar volumul de faþã
se vrea, nici mai mult, nici mai puþin,
decât „ultima carte a lumii”; cât
despre proza lui Codrescu, acesta
pare scoasã dintr-o ºedinþã de
spiritism efectuatã cu ectoplasma
lui Breton la masã, într-atât este de
suprarealistã.

Deºi „ghidul” acesta este un
poem în prozã, un cântec de gestã
al suprarealismului, cartea în sine
este „împachetatã” ca un ghid
„ºtiinþific”: textul este foarte bine
deghizat sub mãºtile „obiectivitãþii”,
cu aparenþe de dicþionar, cu
(pseudo) definiþii ºi referinþe
bi(bli)ografice, dar de fapt autorul
scrie un fel de „învãþãturi” ale lui
Teodosie (sau Neagoe) cãtre post-
oameni. El ne (îi/se) învaþã cum se
trãieºte o viaþã „dada”, iar o viaþã
dada presupune prin excelenþã o
existenþã neserioasã, la fel cum
Codrescu însuºi funcþioneazã în
acest sens. El se auto-citeazã,
parodiazã constant ºi ironizeazã,
transformã în bufonerie totul,
realitatea ºi cultura. De fapt pentru
post-omul Codrescu realitatea este
doar un pseudonim al realitãþii, un
alter-ego în care aceasta îºi
trãieºte un artificiu vital.

Scriitorul post-uman este ºi el
un alter-eros, aºa cum Marcel
Duchamp era Rrose Selavie (eros
c’est la vie), Lenin era Vladimiri Ilici
Ulianov, Samuel Rosenstock din

Moineºti devine Tristan Tzara,  iar
Codrescu este Andrei Perlmutter.
În logica dada numele este
important, aºa cum numele lui
Tzara devine foarte relevant, cu
legãturã directã în argumentaþia lui
Lacan, pentru cã acesta este
„numele tatãlui” destituit din
calitãþile sale. „Numele Tãtucului
dada” tradus de Codrescu prin
„trist în þarã”, adicã o þarã tristã,
care nici mãcar nu îl menþioneazã
pe omul ce a dat naºtere unuia
dintre cele mai importante curente
artistice ale lumii moderne, devine
marcant pentru tot ce înseamnã
lumea de dupã oameni. Deoarece
pentru post-oameni, dada e
cuvântul magic, este manifestarea
desãvârºitã a lui anti: anti-
autoritarism, anti-instituþional, anti-
artã, de fapt anti-orice.

Prin urmare, un ghid post-uman
este util numai pentru cine este
post-uman, sau cine ºtie cã este

post-uman. Întrebarea rãmâne ce
mai înseamnã post-uman într-o
lume Disney-eascã, unde post-
post-post realitatea a devenit
principala noastrã sursã de
amuzament. Post-modernism,
post-colonialism, post-creºtinism,
post-structuralism, post-
comunism (dupã prãbuºirea zidului
Berlinului), post-liberalism (dupã
criza economicã). Post-oamenii nu
sunt definiþi de idei, ci de gadget-
urile pe care le poartã, de spaþiul
urban în care trãiesc de decenii
fãrã sã mai fie oameni. Subiectul
post-uman este subiectul
dezumanizat care este crescut în
„culturi artificiale” (despre care
vorbea Nicholas Gessler). Pânã ºi
corpurile noastre sunt e-corpuri,
corpuri electronice, tehnologizate
ºi intermediate în universul
cibernetic – aºa se explicã de ce,
pentru Codrescu, roboþii din
Battlestar Galactica sunt
mesianici, pentru cã amestecul
dintre cyborgi ºi oameni va permite
apariþia unei rase care sã salveze
Pãmântul. Iar aceºti roboþi
mesianici sunt creaturi „dadaiste”.
Pentru cã postumanul este
umanitatea fãrã oameni, o lume a
cyborgilor ºi androizilor care umblã
printre noi ca ºi când ar fi autentici.
Post-umanitatea este o umanitate
tehnologizatã, în sensul cã este
ieºitã din setul de definiþii
standardizate ale filosofiei
europene clasice ºi intratã în ilogica
unui nou tip de societate. O
societate post-umanã, aflatã
mereu în cãutarea unui corp fãrã
organe.

În sens primar, post-uman este
ceea ce nu mai are de-a face cu
principiile umanismului, cu
umanitatea aºa cum era ea definitã
la începuturile Renaºterii, pentru
cã acel tip de societate a încetat
sã mai existe. ªi Ihab Hassan, în
cartea sa clasicã despre
postmodernism, a fãcut aceastã
remarcã despre postumanism,
sugerând o legãturã între
transformãrile sociale ºi ideologice
din ultimele decenii ºi apariþia
acestei noi forme de manifestare
a umanului. Deºi Katherine Hayles,
în Cum am devenit postumani, a
definit post-umanismul nu ca pe un
anti-umanism sau un sfârºit al
umanitãþii, ci ca pe un început al

 Doru Pop

Excurs(ie)
în

(post)lumea
de apoi
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convieþuirii dintre oameni ºi non-
oameni, iar Fukuyama a vorbit
despre efectele tehnologice
asupra identitãþii umane, spunând
cã noi aparþinem unei tehno-
umanitãþi, care cultivã alteritatea
mecanicã, hibrizii ºi artificiile,
Codrescu defineºte rapid ºi
tranºant postumanismul astfel:
postumanul este umanul care a
pus natura între paranteze, iar cui
nu-i place sã-ºi spunã postuman,
sã-ºi spunã cum vrea!

Iar dadaismul este cel care
scoate postumanul dintre
paranteze, ºi din aceastã miºcare
dublã el apare ca o reacþie la
falsitatea umanismului. Dadaismul
este acel mod de a gândi care se
bazeazã pe conºtiinþa cã orice
propoziþie încheiatã este o
propoziþie care înseamnã exact
opusul ei, iar lipsa de autenticitate
este rezolvatã prin elogiul
ambiguitãþii, marcat sintactic prin
inventarea pronumelui „herm”,
prescurtare de la hermafrodit,
pronume care conþine în englezã
ºi masculinul ºi femininul deodatã.
Post-oamenii sunt sãtui de
raþionalismul european care a dus
la asasinarea iraþionalã a milioane
de oameni. De aceea postumanii
nu au nevoie de o filosofie de viaþã
ºi nici reguli de comportament,
pentru cã a fi dada înseamnã a fi
împotriva oricãrei forme de
comunicare; la ce bun comu-
nicarea dacã ea mai mult ne
încurcã ºi ne ajutã sã minþim mai
bine?! Atunci manifestul dadaist,
care se întemeiazã pe anularea
oricãrei forme de comunicare, are
nevoie sã fie psihedelic, sã fie indus
de substanþe halucinogene, sã nu
mai aibã nicio noimã.

Dadaismul este prin excelenþã
un motor al formelor fãrã fond -
specialitate a casei în România.
Nu e de mirare cã pãrintele
dadaismului s-a nãscut pe plaiurile
mioritice, care au rãmas
suprarealiste ºi astãzi, iar la fel de
suprarealiste sunt notaþiile lui
Codrescu despre România ºi
despre un Bucureºti care a rãmas
la fel de „dada” ca ºi cel care a dus
la sinuciderea lui Urmuz. Cafeneau
„La motoare” unde reproducerile
figurilor celor mai importante ale
suprarealismului authoton stau
fãrã nume, sau clãdirea Uniunii

Scriitorilor care este la fel de
intraductibilã ca ºi întreaga litera-
turã românã. De fapt îmi vine sã
spun cã literatura românã este
„dada” pânã în mãduva oaselor,
absurdul ei irepetabil fiind singura
raþiune de a fi. Iar farsa ºi carna-
valescul sunt moduri de viaþã ale
românitãþii (culturale ºi intelectuale),
România fiind un soi de parc natu-
ral al dadaismului pe viu.

Jocul de ºah dintre Lenin ºi
Tzara (pe marginea cãruia
gloseazã Andrei Codrescu în
cartea sa) este de fapt jocul dintre
uman ºi postuman, dintre tãticul
Dada ºi tãtucul Ceka (organul de
represiune), dintre haos, libido,
creativitate ºi ordine, predictibilitate
sau inteligibilitate. Omul dada este
claun, farsor, în timp ce „omul nou”
este muncitorul transformat în
post-om. Dada înseamnã satirã,
dezgust ºi angoasã, în vreme ce
comunismul înseamnã conspiraþie,
deghizare, falsitate, dogmã. Tzara
e proaspãt, Lenin e plictisitor (pentru
Codrescu plictisul este forma
supremã a Rãului suprem; inclusiv
Tzara preferã sã fie ridiculizat decât
sã genereze un cãscat de plictis).
Opoziþia aceasta, însã, nu este
absolutã, ca tot ce este dada.
Pentru cã Tzara devine comu-
nist, iar comunismul este o rãs-
turnare completã a dadaismului,
(adadismul? fãrã dad-ismul? fãrã
tatã ºi tãtuc?). Comunismul, ca ºi
dadaismul explicã totul ºi totuºi nu
are nicio noimã, nu face sens pentru
nimic, sunt douã aiureli fãrã margini,
douã melanjuri aiurite. Comunismul
a trecut de la ”Muncitori din toate
þãrile, uniþi-vã!“, la Muncitori din toate
þãrile fiþi dada!, prin sloganul
situþionist Muncitori din toate þãrile,
dispersaþi-vã!, pentru a ajunge la
pancartele din Moscova anilor 90,
“Muncitori din toate þãrile, iertaþi-ne!“
Lenin (ca ºi comunismul) nu e
decât un golem umplut cu limbaje,
un monstru compus din discursuri,
iar dadaismul ºi Tzara la rândul sãu
sunt amestecuri polimorf, T.T. trece
de la kabalã la dadaism, apoi la
comunism ºi înapoi la kabalism.

Dadaismul, însã, e cu totul
altceva. El creeazã o anti-lume,
spune Codrescu, o lume care
concocteazã post-oameni. Evreii
sunt pentru Codrescu simultan
proto-umani ºi post-umani, ei sunt

la temelia dadaismului ºi
suprarealismului. Pentru
Codrescu dadaismul existã de
când lumea, Fecioara Maria a fost
dadaistã ºi lumea contemporanã
este plinã de exemple dadaiste.

Lupta pentru a stabili cine a
rostit prima oarã cuvântul magic
„dada” - Tzara spune cã el,
Huelsenbeck cã el – oare este la
fel de post-umanã? Oricum ar fi,
dubla afirmaþie din românã (sau
rusã, cum doriþi), face o farsã
tuturor celor care cred în natura ei
pozitivã, pentru cã, indiferent dacã
ar fi din rusã sau în românã
repetarea sintagmei da înseamnã
de fapt „nu”. Iar sfânta naºtere a
cuvântului, juratã de Arp pe data
de 8 februarie, 1916, ora 18, este
asemãnãtoare unui singur alt
cuvânt: doar un cuvânt se mai
bucurã de privilegiile de care se are
parte cuvântul „dada”, ºi acela
este cuvântul „Dumnezeu”

De ce joacã Lenin ºi Tzara
ºah? Pentru cã ºahul este jocul
prin excelenþã inuman. Jocul de
ºah de la ”Cafe La Terrase” este
un joc care exprimã lumea. ªahul,
ca ºi societatea, prinde vitezã,
pentru cã nu depinde de cuvinte,
iar utilizarea cuvintelor se face
numai pentru a induce în eroare
partenerul. A juca ºah este a
comunica prin însuºi jocul de ºah.
Amândoi, ºi Lenin ºi Tzara,
combinã nerãbdarea mongolã
(sau khazarã) cu raþionalitatea
iudaicã, unul joacã ºahul în stil
anarhist, iar celãlalt în stil barbar.
ªahul este un joc al nebuniei, iar
exemplul liderului post-sovietic
Iliumjinov, care a vrut sã transfor-
me ºahul în religie a regiunii
Kalmuce este sugestiv. ªahul (ca
ºi comunismul ºi dadaismul) este
subversiv pentru cã sub aparenþa
sa nevinovatã curge un demonism
nevãzut, un demon care este chitit
sã devoreze oameni. ªi pentru cã
orice joc de ºah are chibiþii lui -
chibiþul devine articol de dicþionar
dada. Chibiþii sunt necesari pentru
cã sunt pretutindeni la marginile
istoriei moderne. Chibiþi erau
fotografii care au consemnat ororile
rãzboiului de secesiune din
America, dar la fel erau burghezii
ºi soþiile lor coafate care urmãreau
bãtãliile de pe dealurile din
apropriere, cu binoclurile pe nas.
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De fapt noi cu toþii suntem chibiþii
istoriei, pentru cã am devenit
spectatorii unor evenimente
televizate, inter-mediate de cãtre
o tehnologie care nu mai permite
apropierea. ªi pentru Lenin ºi
pentru Tzara audienþa neimplicatã
este inutilã, deci trebuie eliminatã,
iatã paradoxul ambelor religii ale
secolului trecut.

Se poate spune cã un dicþionar
cu vreo patruzeci de cuvinte nu
este un dicþionar, ci este un anti-

dicþionar, unul care permite oricui
sã îºi conceapã propriile cuvinte
dada. Aceasta este, de fapt,
caracteristica spaþiului post-
omenesc, în lumea post-umanã toþi
sunt artiºti, toþi sunt creatori,
promiscuitatea esteticã ºi culturalã
în care coexistãm în reþelele
sociale au anulat vechile principii.
Numai cã Internetul este plin de
„dada” (sau de „doodoo”?), unde
cuvintele nu mai înseamnã nimic,
pentru cã orice poate sã genereze

cuvinte, chiar dacã acestea sunt
lipsite de sens. Sã fie aceasta
biruinþa finalã a dadaismului, sau
a comunismului?!

Cine a câºtigat partida? Dupã
1991 se pãrea cã dadaismul, dar
atunci cum se face, întreabã
Andrei Codrescu, cã la sfârºitul
capita-lismului post-oamenii au
ajuns la viitorul de aur al le-
ninismului fãrã ajutorul comu-
nismului? Aceasta înseam-nã cã
jocul continuã.

Cartea lui Andrei Codrescu,
Ghidul dada pentru postumani
(traducere din limba englezã
de Ioana Avãdani, Curtea Ve-
che, Bucureºti, 2009), detaliazã
o reacþie de neutralizare:
P(ostumanitate) + corectivul
D ( a d a )à r e U ( m a n i z a r e ) .
Postumanul, înþeles drept fiinþa
care ºi-a pus natura între
paranteze (inclusiv propria-i
naturã) are nevoie de corectivul
dada care, prin forcepsul
imaginaþiei, sã-l readucã la starea
umanã.  Ce este, de fapt,
postumanul ºi ce reprezintã
aceastã punere a naturii între
paranteze, în viziunea lui Andrei
Codrescu? Rãspunsul este
simplu: „dacã peste 60% din
trupul dumneavoastrã este
electronic sau bioelectronic, dacã
locuiþi într-un spaþiu construit pe
criteriile eficienþei” atunci sunteþi
postuman. Iar referitor la aceastã
punere între paranteze a naturii,
într-un interviu acordat Ruxandrei
Cesereanu în revista Steaua,
Andrei Codrescu e cât se poate
de lãmuritor: „Parantezele sunt
strict ecologice: civilizaþia in-
dustrialã a reuºit sã se impunã
pânã în punctul în care pretindem
cã omul e coroana creaþiei (aro-
ganþã încurajatã de monoteism);
înarmaþi cu aceastã groaznicã
atitudine am disciplinat (aproape)
total mediul, am domesticit ºi
distrus animalele, ºi ne pregãtim
de imortalitate fizicã.”. Meritul cãrþii
lui Andrei Codrescu este de a fi
radiografiat în mod erudit ºi ghiduº
fenomenul dada ºi anumite
structuri ale postumanitãþii care
sunt perceptibile în societatea
actualã. Putem accepta soluþia
dada propusã de Codrescu ºi o

putem respinge. Depinde însã în
ce mãsurã a trãi o viaþã dada
(care presupune farse, bufonerii,
purtare de mãºti, tulburare de
simþuri, matolealã, sabotaje,
încãlcarea tabu-urilor, abolirea a
ceea ce este deja constituit,
inclusiv abolirea… viitorului etc.)
compatibilizeazã cu propriile
noastre forme interioare, indiferent
dacã suntem postumani sau orice
altceva: liliputani, laputani, yahoo-
i ori, de ce nu, houyhnhnms!

În România, nu cred cã existã

cineva care sã-ºi conºtientizeze
aceastã (non)esenþã postumanã.
Mai ales cã un procent foarte
mare dintre români încã îºi
lucreazã pãmântul moºtenit, încã
îºi sacrificã porcul în ogradã, încã
nu cunoaºte utilitãþile internetului,
bucurându-se de cele câteva ore
pe care ºi le petrece urmãrind
jurnalul TVR, la un televizor
cumpãrat de rudele care muncesc
în strãinãtate. Dincolo de o
retoricã a postumanitãþii, aceºti
oameni nu ºi-au pus natura între
paranteze, ci continuã sã trãiascã
în naturã, în pofida anumitor vicieri
(sau de ce nu, îmbunãtãþiri) pe
care tehnologia le-a provocat/
adus mediului înconjurãtor. Nici
mãcar tinerii nu îºi conºtientizeazã
statutul de postumani, chiar dacã
peste 60% din trupul lor este
electronic sau bioelectronic.
Dependenþa pe care o cauzeazã
internetul în rândul acestora nu e
privitã ca formã de viciere, ci,
eventual, ca modalitate de
conectare la celãlalt, în numele
unei libertãþi nebruiate. Dacã i-am
spune unui tânãr cã e postuman
ºi cã ar trebui sã trãiascã o viaþã
dada pentru a-ºi recupera starea
umanã, ne-ar râde în nas ºi ne-ar
ruga „politicos” sã nu-l mai
aburim... Ceea ce în contextul
dada este un rãspuns cât se
poate de... dadaist!

Ideea de postumanitate
(asumatã sau nu) o vehiculeazã
doar intelectualii care, trãind
nostalgia umanului ºi simþindu-se
agasaþi de continua virtualizare a
lumii, încearcã sã recupereze
ceea ce deja e pierdut ºi imposibil
de revitalizat. Intelectualul care îºi
simte ameninþatã condiþia de
creator în cadrul unui sistem

 Marius Conkan

Ficþiunea dada
pentru

postumani sau
cum sã
mesteci
gumã

fãrã dinþi
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societal, ca produs al conspiraþiei
cyborg. Un intelectual cãruia îi e
atât de fricã de uniformizare, încât
recurge la orice subterfugiu pentru
a se plasa din nou în centrul (de
multã vreme dispersat) al maselor
de „postumani”. Dacã dada
presupune a nega totul –
convenþii, etichetãri, instituþii –
înseamnã cã dada se opune
însuºi termenului de „postuman”
ºi cã nu poate fi corectiv unei lumi
pe care nici dada nu o acceptã
sau conºtietizeazã. Soluþia
corectivã, propusã de Andrei
Codrescu, e astfel întru totul
relativã, fiindcã, din moment ce
„postumanul” e doar o etichetã
fãrã conþinut real, întregul demers
de umplere a acestei „forme
goale” nu e doar inutil, ci ºi
inaplicabil în societate. E ca ºi
cum am spune despre un frigider
cã e post-frigider, deoarece ºi-a
pierdut caracteristicile frigiderului
rudimentar, punându-ºi natura de
frigider între paranteze. Frigiderul
nu ºtie cã e post-frigider, ba mai
mult e de pãrere cã starea lui
actualã e cât se poate de
confortabilã. Corectivul dada-
frigider foloseºte în a stimula post-
frigiderul sã-ºi recupereze natura
de frigider ºi sã atingã stadiul de
frigider rudimentar, aºa cum a fost
inventat. Or, ceva nu miroase a
bine în toatã aceastã poveste!

În mod cert, oamenii au intrat
pe fãgaºul autodistrugerii ºi, dintr-
un egoism atroce, care vizeazã
bunãstarea lor, au folosit natura
pentru a-ºi crea un spaþiu cât mai
prielnic, uitând însã cã natura nu
e un organism regenerabil la
nesfârºit, ci unul care trebuie
întreþinut ºi ajutat sã
supravieþuiascã. Sunt de pãrere
însã cã descoperirea internetului
ecologic a venit tocmai în sprijinul
acestei supravieþuiri a naturii. Pe
lângã o serie de consecinþe
pozitive (transmiterea rapidã de
informaþii, posibilitatea de a
comunica eficient cu oameni care
locuiesc la mii de kilometri
depãrtare faþã de tine,
interacþiunea cu persoane pe care,
cel mai probabil, nu le vei întâlni
vreodatã, etc.), internetul a
provocat ºi anumite malformãri de
percepere a realitãþii ºi o atrofiere
a simþului imaginativ ºi creativ.

Tinerii, mai ales, folosesc
internetul ca instrument pentru a
gândi ºi imagina în locul lor.
Fireºte, acest lucru atrage cu sine
ºi o punere între paranteze a
naturii umane, care utiliza
imaginaþia drept panaceu
împotriva dimensiunii unilaterale
instaurate prin raþiune. Spaþiul
virtual îþi permite sã accesezi o
multitudine de lumi, însã multe
dintre ele atenteazã la condiþia
realã a utilizatorului de internet. Un
caz special, vehiculat în presã,
este acela al unul tânãr cuplu din
Coreea de Sud care, creându-ºi
e-trupuri (avataruri) într-o lume
internauticã, a avut atâta grijã de
copilul lor virtual, încât a uitat de
copilul de carne, iar acesta a murit
de inaniþie. Cazuri lapidare ºi
nefericite, dar ilustrând tocmai
modalitatea prin care a trãi virtual
înseamnã a înceta sã trãieºti real.
Aici e necesar un corectiv, fie el
dada sau de altã naturã. Iar acest
corectiv trebuie sã vinã din interior,
nu dictat de o instanþã care e, de

cele mai multe ori, manipulatoare.
Andrei Codrescu a pus pe

tapet o stare de fapt, dar cartea
lui nu se adreseazã decât unui
procent foarte mic din populaþie.
Mai exact, sectorului compus din
scriitori ºi intelectuali (care nu
sunt foarte mulþi). Ar fi aiurea sã-
i recomand cuiva apropiat (care
nu e intelectual) sã trãiascã o
viaþã dada, fiindcã e postuman.
În primul rând, mi-ar spune cã
sunt nebun, apoi ar argumenta cã
el e cât se poate de uman, cã are
o iubitã, idealuri ºi cã plãnuieºte
sã-ºi cumpere o casã, maºinã,
whatever. Ar mai argumenta cã noi,
ãºtia care citim prea mult, trãim
într-o lume care nu cunoaºte simþul
practic. Aºa încât, numai
intelectualii „postumani” ar putea
folosi dada drept corectiv pentru
viaþa lor tehnologizatã. ªi nu ºtiu
cât de mult ºi-ar asuma aceºti
intelectuali corectivul dada. Fiindcã
ºi ei sunt cât se poate de umani,
au un iubitã/o iubitã, idealuri ºi
plãnuiesc sã-ºi cumpere ceva.

Un Post-scriptum de Andrei
Codrescu

Douã
paragrafitti

Atunci manifestul dadaist, care
se întemeiazã pe anularea
oricãrei forme de comunicare,
are nevoie sã fie psihedelic, sã
fie indus de substanþe
halucinogene, sã nu mai aibã
nicio noimã. (D. Pop)

Dacã zicem cã “forma” e un
imprimatur oficial, psihedelic
este într-adevãr leacul, dar
psihedelia nu-i “fãrã noimã” este
un exces de noimã, o stare de
hiper-trezire la simetrii profunde
(ºi fãrã scãpare).

Frigiderul nu ºtie cã e post-
frigider, ba mai mult e de pãrere
cã starea lui actualã e cât se
poate de confortabilã. Corectivul
dada-frigider foloseºte în a
stimula post-frigiderul sã-ºi

recupereze natura de frigider ºi
sã atingã stadiul de frigider
rudimentar, aºa cum a fost
inventat. Or, ceva nu miroase a
bine în toatã aceastã poveste!
(M. Conkan)

Metafora nu merge: „frigiderul” e
o maºinã, face numai ce-i
programat sã facã, nu „ºtie”
nimic. Umanii ºi postumanii ºtiu
foarte bine ce fac (se distrug prin
adãugare de frigiderie la celularul
deja pus în creier) ºi nu se pot
abþine.

Acestea fiind zise, ambele lecturi
sunt inteligente: Doru Pop se
bate (cu plãcere) cu paradoxurile
ridicate din nou la gradul n de
tehnologie, ºi Marius Conkan
apãrã omul tânãr distrat, iar nu
distrus de tehnologie. Lupta cu
paradoxuri este o placere (ºi
consolare) filozoficã. Refuzul lui
Conkan de a frecventa acelaºi
meci de box e sãnãtos.

20 aprillie 2010

ª
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Cine cunoaºte cât de cât lumea
culturalã ºi literarã româneascã
actualã nu are nevoie sã întrebe
cine este Adrian Marino. Dãm aici
doar câteva date biografice, pentru
reamintire: câºtigãtor al premiului
Herder, decedat la Cluj în vârstã
de 84 de ani, Marino este
considerat cel mai proeminent
reprezentant al comparatisticii
româneºti. Ca puþini alþii, s-a
preocupat încã din perioada
nefavorabilã a dictaturii comuniste
de promovarea schimburilor ºi
contactelor între lumea spiritualã
româneascã ºi cea internaþionalã,
lucru despre care dã mãrturie, pe
lângã numeroasele sale publicaþii,
ºi seria “Cahiers roumains
d’études littéraires” (1973-1980),
pe care a înfiinþat-o ºi condus-o.
Mai mult decât atât, a fost un
luptãtor neobosit pentru
modernizarea ºi europenizarea
României. Acest obiectiv l-a
urmãrit prin cãrþi ca Prezenþe
româneºti ºi realitãþi europene
(1978), Pentru Europa. Integrarea
României. Aspecte ideologice ºi
culturale (1995; colecþie de eseuri
apãrute între 1968 ºi 1994 în
periodice româneºti ºi strãine),
Revenirea în Europa. Idei ºi
controverse româneºti 1990-1995
(1996), Al treilea discurs. Culturã,
ideologie ºi politicã în România.
Adrian Marino în dialog cu Sorin
Antohi (2001) ºi Libertate ºi
cenzurã în România (2005).

Conceptul sãu de Europa, pe
care îl vom schiþa în linii mari în

cele ce urmeazã, are la bazã o
anumitã diagnozã criticã a situaþiei
istorice, sociale ºi culturale din
România. Un punct slab, dacã nu
chiar rãul fundamental în
ansamblul naþiunii, este, dupã
Marino, structura ruralã dintotdea-
una a societãþii româneºti, care
continuã ºi astãzi: „Structura
României actuale este încã de
esenþã ruralã, cu toate fenomenele
sale negative”. În România încã
dãinuie o culturã þãrãneascã,
dispãrutã în Vest ºi în SUA, unde
þãranul tradiþional nu mai existã.
Cum putem vorbi despre
globalizare, se întreabã Marino,
într-o þarã în care oamenii mai cred
în miracole, vãd icoane în copaci
ºi pe pereþi ºi fac vrãji de ploaie
cu paparudele? Societatea þã-
rãneascã de la sate este o
“comunitate tradiþionalã închisã”,
cu mentalitate corespunzãtoare, ºi
anume: o “mentalitate ruralã,
etnicistã, naþionalistã, xenofobã,
izolaþionistã, populist-egalitaristã”.
Aceasta se exprimã în teorii
despre specificul naþional, ca
aceea a Sãmãnãtorismului, printr-
un “sentiment românesc” rigid,
pietrificat într-o obsesivã regândire
a identitãþii. Vrem oare sã
rãmânem, se întreabã Marino mai
departe, muzeul etnografic al
Europei? La o parte cu Mioriþa, ea
nu aparþine zoologiei europene.
Câtã vreme România va rãmâne
fundamental þãrãneascã nu va
exista pentru ea un viitor
democratic. Valorile cetãþeanului
ºi ale individului decurg din
“deruralizare” ºi “deprovincia-
lizare”. De aici ar putea creºte,
crede el, “ceea ce ne lipseºte”:
virtuþi ca severitatea, precizia,

organizarea, perseverenþa, punc-
tualitatea, seriozitatea, renunþarea
la improvizaþie, superficialitate, la
lucrul de mântuialã ºi diletantism.
În þarã domneºte legea celui mai
mic efort cu putinþã, a pro-
vizoratului. Marino înfiereazã lipsa
de seriozitate a compatrioþilor sãi:
“Fiindcã luãm totul, pînã la urmã,
în farsã”. ªi: Trebuie sã ne însuºim
ºi “un anume stil de comportament
social” în cotidian; sã învãþãm sã
ne comportãm “urban ºi civilizat”.
Criticul evidenþiazã anumite bariere
ideologice faþã de Europa, bariere
care nu au fost ridicate doar în
comunism, ci încã dupã 1918, în
statul naþional represiv. El trimite
la o întreagã ideologie de dreapta
antieuropeanã care s-a dezvoltat
în perioada interbelicã ºi a fost
continuatã în comunism sub
Ceauºescu. Îi numeºte pe Nae
Ionescu, Constantin Noica ºi Petre
Þuþea. Citeazã ca tipicã pretenþia
lui Nae Ionescu la “o decuplare a
noastrã de politica mondialã; o
închidere a noastrã cît mai departe
împinsã”. Aminteºte ºi aversiunea
lui Noica faþã de Vestul materialist,
dispreþul sãu filosofic faþã de
“Germania untului”, într-o vreme
când România suferea de foame.
Ca ºi reprezentarea sa despre
“fiinþa româneascã”, fiinþã cãreia
Marino îi opune ironicele pan-
dante cioraniene “sentimentul
paraguayan al fiinþei” sau sen-
timentul fiinþei pe insulele Fiji ori
Samoa. – Pentru prezent, perioada
de dupã 1989, Marino diagnostica
o reeditare masivã a ideologiei de
tipul Nae Ionescu. În 1992 observa:
“Ea dominã – ºi de departe –
cultura românã actualã”. În acelaºi
timp era pentru el înfiorãtor sã

Textul original al acestui articol a
apãrut în Romania Occidentalis -
Romania Orientalis. Volum omagial
dedicat Prof. univ. Dr. Festschrift für Ion
Taloº,  Cluj-Napoca 2009.

 Klaus Heitmann

Adrian Marino ºi
concepþia sa

despre Europa
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constate, dupã recâºtigarea
libertãþii, “cît de profund comunizat
este poporul român”. De o
întoarcere autenticã spre Europa
nu putea fi vorba, constata în 2001,
într-un dialog cu Sorin Antohi.
Politica româneascã a integrãrii
europene îi pãrea caracterizatã
mai degrabã prin “simulare” ºi
“exploatare”. Vedea la mijloc
duplicitate. Europa e o “vacã de
muls”. Se acceptã oficial normele,
legile ºi principiile europene, cu
intenþia secretã de a nu le aplica
niciodatã. Identifica echivalentul
modern al vechii boierimi
reacþionare de la 1848 în noua
clasã privilegiatã, profund
antiliberalã, a nomenclaturii din
industrie ºi sistemul bancar.

Deficitele amintite – super-
ficialitatea, diletantismul ºi
preferinþa pentru improvizare – le
identificã ºi în domeniul cultural.
Criticul se întreabã dacã, în
sensul ei dominant, cultura
românã este competitivã în
Europa. Se îndoieºte de acest
lucru, dat fiind cã în ea predominã
fragmentul, foiletonul ºi publi-
cistica, în plus ºi literatura puþin
cãutatã în strãinãtate. Lipseºte
simþul constructiv, simþul marilor
sinteze, de care el s-a lãsat
condus întotdeauna (ºi într-
adevãr, trebuie adãugat cã
Marino, mai ales prin expunerea
sa monumentalã în ºase volume
Biografia ideii de literaturã, 1991-
2000, a creat ceva fãrã precedent
nu numai în România, ci ºi în
moderna Europã). De aceea se
putea descrie pe sine ca un bloc
eratic: “Marele meu divorþ faþã de
cultura românã actualã este deci
cã eu am profesat idea de
construcþie, în dezacord cu
publicistica dominantã (…). Prin
urmare, cultura românã actualã
mie nu îmi dã satisfacþie. Nu mã
regãsesc în ea. Mã simt singur.”
Ca ºi literatura românã în general,
ºi reclama care i se face în
strãinãtate este caracterizatã
prin diletantism ºi improvizaþie:
“Noi, românii, nu ºtim sã ne
punem în valoare cultura, sã-i
propagãm valorile”. Nu numai cã
lipseºte profesionalismul, dar mai
existã ºi neajunsul cã aparatul
cultural românesc din strãinãtate
este acelaºi ca înainte de 1989

ºi cu aceeaºi atitudine:
antivesticã, antiliberalã,
antipluralistã.

Pe de altã parte, critica lui
Marino se îndreaptã ºi spre
Europa (ceea ce pentru el este
sinonim cu Occidentul). Ca om de
ºtiinþã, ºi în special ca teoretician
al literaturii, îl nemulþumeºte faptul
cã schimbul cultural cu
strãinãtatea decurge în sens unic.
“De ce trebuie sã luãm totdeauna
la cunoºtinþã cercetarea strãinã,
când cercetarea noastrã e ignoratã
în strãinãtate?”, se întreabã el. ªi
de ce contribuþiile româneºti reale
sunt trecute cu vederea de cultura
vesticã? Marino cunoaºte foarte
bine Europa, aproape nu existã
þarã pe care sã n-o fi vizitat, încã
dinainte de 1989. Cu toate
acestea, când vorbeºte despre
Europa ºi Occident, se referã
aproape exclusiv la Franþa. Spaþiul
anglosaxon ºi cel german nu apar
în meditaþiile sale pe tema
“Europa”. Limba francezã i-a fost
încã din copilãrie la fel de prezentã
ca ºi româna; ºi-a redactat mai
multe cãrþi direct în francezã. Însã
iubirea faþã de þara de care se
simþea legat spiritual a rãmas una
neîmpãrtãºitã. Aceasta a fost una
din marile dezamãgiri ale vieþii sale.
A avut mereu experienþe umilitoare
în relaþia cu arogantele instituþii
culturale occidentale – citeºte:
franceze –, marcate de acel
complex de superioritate
neocolonialist, cum îi spune. Iatã
un citat mai extins în acest sens:
“Nu pot fi trecute cu vederea (...)
unele atitudini iritante ale
‘complexului de superioritate’
occidental. Unii funcþionari profund
mediocri, incompetenþi, de pe la
unele servicii ale unor ambasade,
institute, biblioteci au – uneori ºi din
nefericire – o atitudine superioarã,
distantã, unii ar spune, poate, chiar
«neocolonialistã». Au venit în
România sã ne … civilizeze, sã ne
cultive, sã ne aducã în secolul 20
etc. Aceeaºi atitudine se observã,
uneori, ºi la unii conferenþiari strãini,
la unii participanþi la colocvii,
seminarii ºi congrese, unde o
anume suficienþã ºi chiar aroganþã
intelectualã este destul de
perceptibilã”. Printre exemplele pe
care le dã pentru a ilustra aceastã
atitudine se aflã una dintre cele mai

celebre cãrþi franceze despre
România interbelicã, ºi anume
monografia Bucarest (1935) a
cunoscutului scriitor Paul Morand.
Aici se descrie o colonie francezã,
considerã Marino, ºi merge pânã
la a proclama aroganþa ºi
ºovinismul ca trãsãturi ale “omului
francez”. Cultura francezã îi apare
în decadenþã: “S-ar pãrea cã
actuala culturã francezã dã semne
de epuizare sau de sterilitate”. “Sã
nu fim noi, românii”, spune el, “într-
adevãr nimic altceva decât les
éternels suiveurs de la culture
française?”

Asemenea accese de
amãrãciune ºi deziluzie nu îl
opresc desigur pe critic sã
recomande concetãþenilor sãi
orientarea spre Europa. E
conºtient, bineînþeles, cã românii
visau la Europa încã sub
comunism. Dar despre ce Europa
visau ºi ce sperau de la ea? Pentru
cei mai mulþi români contemporani
cu el Europa era sinonimã cu
strãinãtatea. O reprezentare
profund schizoidã, chiar suspectã.
Cãci pentru o societate ruralã,
închisã, din strãinãtate nu poate
veni decât necunoscutul,
neliniºtitorul. ªi totuºi, aceastã
Europã a fascinat, a traumatizat
conºtiinþa românilor decenii de-a
rândul. Nu cu valorile ei spirituale,
ci cu cele materiale, economice,
ale civilizaþiei de consum, deduse
din numele “Coca Cola”. Împotriva
acestuia orice propagandã
anticapitalistã a fost inofensivã.
Referindu-se la acest aspect,
Marino spune: Trebuie sã
distingem net între valorile
spirituale, Europa spiritului, ºi cele
ale societãþii de consum, spre care
românii s-au simþit atraºi, în mod
irezistibil ºi firesc, dupã decenii
de greutãþi economice – acea
Europã a  untului a lui Noica,
dezgustãtoare ºi irealã. “Modelul
cultural european” trebuie înþeles
în toate componentele sale
istorice, ca model tridimensional,
dupã cum s-a mai spus: “Europa
– aºa cum se impune ea conºtiinþei
noastre culturale actuale –
reprezintã rezultatul unei tradiþii ºi
al unui patrimoniu de valori
spirituale comune milenare. Unii l-
au definit printr-o imagine
tridimensionalã: Europa este elinã
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în adîncime, latinã în extensiune,
creºtinã în înãlþime.” Aceastã
Europã are ca valori ideologice
esenþiale: democraþia, libertatea,
drepturile omului, pluralismul,
economia liberã de piaþã. Pentru
preluarea acestui model cultural, în
favoarea cãruia pledeazã cu
pasiune, Marino foloseºte expresia
“a aduce Europa acasã”. Ceea ce
pentru el este echivalent – doar
aparent paradoxal – cu “a intra în
Europa”. Europa, vrea sã spunã
aceastã formulã, nu se câºtigã
pãrãsind România, cum a fãcut
Caragiale. Sau violent complexatul
Emil Cioran, al cãrui dispreþ
patologic faþã de poporul român,
fiindcã nu e un popor “european”,
trimite la un dezechilibru sufletesc
– dacã nu cumva e doar pozã.

Dar cum ar putea sã se
desfãºoare aceastã aducere
acasã a Europei? Cum ar trebui
sã arate? Ce pretinde? Ce trebuie
fãcut pentru ea? Prefaþa la Pentru
Europa din 1995 oferã în acest
sens rãspunsuri concise, detaliate
pe patru puncte. În primul rând: “O
afirmare energicã a Europei”.
Adicã o puternicã implicare a
fiecãrui individ pentru acest ideal
românesc. În al doilea rând: “Un
punct de vedere «european»
corespunzãtor momentului istoric
pe care-l parcurgem”. Adicã o
perspectivã orientatã spre situaþia
actualã din Europa. În al treilea
rând: “O atitudine ºi un stil militant
prin propagarea de idei active ºi,
uneori polemice, exprimate în mod
civilizat ºi urban, polemicã exclusiv
de «idei» ºi nu de «persoane»”.
Adicã o campanie publicitarã
pentru ideea de Europa în forme
urbane. ªi în al patrulea rând: “A fi
în acelaºi timp «român» ºi
«european»”. Adicã a aduce în þarã
cât mai multe valori ºi atitudini
asimilabile de cãtre conºtiinþa
româneascã, ºi anume în toate
domeniile de activitate, cu toatã
convingerea ºi energia. A fi în
acelaºi timp român ºi european
este conceptul de bazã în
programul lui Marino. El
accentueazã hotãrât cã trebuie sã
aibã loc o sincronizare cu Vestul
ºi nu o imitaþie mecanicã a
modelelor strãine. Punctul de
pornire ºi de referinþã pentru
“europenizare” trebuie sã fie

cultura ºi tradiþia naþionalã.
Pentru viitoarea orientare

politicã ºi culturalã a României,
Marino expune de asemenea un
program în patru puncte. Mai întâi,
ieºirea României din izolare. Apoi
orientarea decisã spre Vest ºi
spre structurile euroatlantice. În al
treilea rând, o integrare treptatã în
Europa ºi o desprindere bine
gânditã de “sfera de influenþã rusã,
profund negativã”. Adicã exact
poziþia opusã faþã de vechea ºi
odioasa lozincã Lumina vine de la
Rãsãrit. În al patrulea rând,
crearea unei clase de mijloc rurale
ºi urbane, singura în stare sã
susþinã aspiraþii ºi convingeri
efectiv europene. Acest din urmã
punct Marino îl considerã capital.
Cãci: “Este absurd sã predici
«ideea europeanã» unei comunitãþi
rurale, etniciste ºi latent xenofobe”.
Momentan doar pãtura subþire a
intelectualilor urbani ºi-a însuºit
aceastã idee. În prefaþa din 1995
se spune mai departe cã modelul
european poate fi realizat numai
într-un stat de drept democratic,
deschis, pluralist, cu realã
separare a puterilor, unde libertatea
sã aibã prioritate faþã de egalitatea
populistã, un stat al drepturilor
omului, cu o economie de piaþã
autenticã, unde proprietatea
privatã sã fie nu numai protejatã,
ci garantatã, un stat în care
structurile comunist-colectiviste sã
fie înlãturate sau, prin
descentralizare, capitalizare ºi
privatizare autenticã, sã fie cât mai
reduse posibil.

Prin formula sinteticã A fi în
acelaºi timp “român” ºi “european”,
Marino a adus în discuþie ceea ce
el însuºi numea, cu o sintagmã pe
care i-a sugerat-o Sorin Antohi ºi
pe care a ales-o ca titlu pentru
cartea din 2001, “al treilea discurs”,
care propune: “o românitate
deschisã”. Sau la negativ: “Nici
una, nici alta”. Adicã: “nici
autohtoniºti, naþionaliºti, troglodiþi,
etniciºti ºi aºa mai departe, nici
imitatori, discipoli eterni ai oricãrui
profesoraº francez venit aici în
service civil”. Ceea ce
promoveazã acest al treilea
discurs este un “românism prin
europenizare” sau “europenizare
prin românism”. Aceasta
înseamnã unitate în diversitate,

implicarea ºi integrarea reciprocã
a europeanului/universalului ºi
naþionalului.

Conceptul de Europa a marcat
într-un mod aparte ºi gândirea ºi
activitatea teoreticianului literaturii
ºi comparatistului Marino. Dacã s-
a manifestat ca atare încã din anii
dictaturii, a fost, dupã cum
mãrturisea, pentru cã era unica
posibilitate de supravieþuire
intelectualã ºi de sincronizare cu
lumea spiritualã europeanã. Printre
realizãrile sale cele mai importante
din aceastã perioadã se numãrã
amintitele “Cahiers roumains
d’études littéraires”, înfiinþate ºi
conduse de el, prin care spera, din
pãcate fãrã succes, sã creeze o
punte între critica literarã
româneascã ºi cea internaþionalã.
Programaticã a fost cartea sa
apãrutã la Paris în 1982, Etiemble
ou le comparatisme militant. Cu
referire la René Etiemble,
independentul promotor francez al
comparatisticii, mai degrabã un
outsider în Franþa, Marino a
dezvoltat conceptul unei
comparatistici militante, pe care o
defineºte ca “studiul literaturii
dincolo de graniþele unei singure
þãri”. În acelaºi fel ca Etiemble, s-a
exprimat pentru “deprovincia-
lizarea” ºtiinþelor literaturii, pentru
o criticã literarã universalã,
globalizantã, cum am spune astãzi,
o criticã ce depãºeºte graniþele
unei singure literaturi. Acesteia îi
pretinde sã anuleze ierarhizarea
tradiþionalã a literaturilor în “majore”
ºi “minore”. Literatura europeanã
nu se poate restrânge la câteva
literaturi mari vest-europene. Nici
literaturile central- ºi est-europene
nu sunt mai puþin europene. ªi
Europa de Est aparþine Europei.
Marino s-a aliniat viziunii despre
literatura europeanã a unui
Goethe, Giuseppe Mazzini sau
Abel-François Villemain. Folosind
termenul german, se pronunþa
pentru un “Weltbürgertum” literar.
Comparatistul Marino contrazicea
astfel eurocentrismul tradiþional al
disciplinei sale. Împreunã cu
Etiemble, promotor al unui
“comparatisme planétaire”, Marino
susþinea un “policentrism”
cuprinzãtor, extensibil ºi la culturile
ºi literaturile extraeuropene.
“Eurocentrismul” este pentru el o
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formã de imperialism ºi colonialism
cel puþin cultural, caracterizat prin
teza atât de rãspânditã conform
cãreia numai the western heritage
poate fi obiect de cercetare.
Europa de Vest nu ar trebui sã fie
absolutizatã ca “metropola
spiritului omenesc” sau “motorul
lumii”. Cu aceastã concepþie
generoasã, Marino a stârnit puþinã
simpatie în cercurile specialiºtilor
vestici, în speþã francezi. ªi din nou
a fost dezamãgit de Franþa.
Comparatistica pe care a gãsit-o
la congresele de acolo era, fãrã
excepþie, tocmai aceea pe care
voia sã o depãºeascã. L-a întristat
sã constate cu câtã indiferenþã ºi
desconsiderare se trecea la Paris
peste literatura ºi cultura românã.
Evocând aceste amintiri, scria:
“Revenind la francezi, încã odatã,
pe mine m-a decepþionat profund
ºi lipsa lor de interes real faþã de
cultura românã; de sensul
comparatismului românesc nici nu
mai vorbesc. Lor li se pãrea foarte
natural ca toatã lumea sã facã
comparatism dupã modelul
francez, ceea ce nu este deloc
obligatoriu ºi, în acelaºi timp, nu
acceptau ca un tip din Est sã le
dea lor «lecþii»”.

Amurgul vieþii Marino ºi l-a
petrecut lucrând la proiectul unei
cãrþi despre istoria  “aducerii
acasã” a Europei, în România, al
cãrei titlu urma sã fie Libertate ºi
cenzurã în România. Nu i-a fost
dat sã o încheie. A finalizat ºi
publicat doar prima parte, cu
subtitlul Începuturi. Când, la
sfârºitul lui mai 2002, autorul
acestor rânduri l-a vizitat în
România, Marino i-a explicat tema
ºi intenþia proiectatei cãrþi. Trebuia
sã fie o istorie angajatã, sub formã
de pledoarie, a gândirii liberale în
România, “o carte militantã,
angajatã în apãrarea ºi afirmarea
libertãþii de conºtiinþã, de gîndire ºi
exprimare”, în spiritul bãrbaþilor de
la 1848, “un mesaj pentru Europa
în spirit neopaºoptist”. Dupã
Începuturi ar fi urmat încã douã
pãrþi, una privind perioada de la
1848 pânã la apariþia ideii fasciste
ºi comuniste, cealaltã referitoare la
prezent. În general voia sã
demostreze cã în România a
existat o veche tradiþie liberalã
proeuropeanã, rãmasã practic

necunoscutã, care a trebuit sã
subziste underground ºi, din cauza
cenzurii, nu s-a putut exprima în
formã tipãritã. Însã ea reiese din
corespondenþã, autobiografii,
documente diplomatice, din
rapoartele cenzurii, poliþiei,
consulatelor. Titlul Libertate ºi
cenzurã face aluzie la faptul cã
dintotdeauna au existat “douã
Românii ideologice”: una anti-
democratã, intolerantã, misticã,
fundamentalistã ºi alta liberalã,
critic-raþionalistã. Ca fapt esenþial,
autorul sublinia cã ideea
europeanã a fãcut istorie ºi în
cultura românã, ºi anume
începând cu secolul al XVIII-lea.
Acest lucru iese la luminã dacã
evaluãm literatura românã veche
din alt punct de vedere decât cel
estetic obiºnuit. Perspectiva
esteticã e unilateralã, exclusivistã,
reducþionistã, de aceea in-
completã, ºi, prin urmare, falsã.
Vãzutã strict literar-estetic, lite-
ratura Transilvaniei (ºi nu numai)
nu are aproape nici o importanþã.
Însã din perspectivã ideologicã
deodatã capãtã o cu totul altã
semnificaþie. Marino încearcã
astfel o revalorizare a literaturii
române vechi. Prin acest mod de
abordare istoricul literaturii se aflã
în decisã opoziþie ºi faþã de anumiþi
epigoni autohtoni mai tineri ai
liberalismului vestic, mai precis ai
celui american, lipsiþi de orice
cunoaºtere a istoriei spiritului
românesc. Apar, acuzã el, cãrþi
întregi despre liberalism fãrã o
menþiune despre România. “Ceea
ce este inadmisibil ºi o dovadã de
semidoctism ºi servilism ideologic
umilitor”.

Volumul Începuturi docu-
menteazã cu multe exemple cã
“ideea europeanã” a apãrut în
România odatã cu Iluminismul,
când “Europa” încã nu era un
concept geografic, ci un pol
spiritual. Marino vorbeºte aici
despre o “adevãratã rupturã,
mutaþie ºi «revoluþie» spiritualã”,
despre un “salt calitativ pe plan
spiritual”. Acest salt reprezintã
prima schimbare de paradigmã
în istoria culturii ºi civilizaþiei
Þãrilor Române, trecerea de la
“mentalitatea pravoslavnicã”,
tradiþionalã, arhaicã, patriarhalã,
feudalã, la idealul unei “Europe

luminate”. La sfârºitul veacului al
XVIII-lea acest ideal luase formã
ºi chip. Europa, luminã ºi progres
au devenit reprezentãri sinonime.
Iluminismul s-a infiltrat pe douã cãi:
pe cea greco-catolicã în
Transilvania, pe cea greceascã în
Þara Româneascã ºi Moldova.
Dintre numele mai cunoscute apar
printre alþii Costache Conachi,
Gheorghe Lazãr, Ion Budai-
Deleanu, Constantin Diaconovici-
Loga, Dimitrie Þichindeal, Ienãchiþã
Vãcãrescu, Dinicu Golescu ºi
bineînþeles reprezentanþii ªcolii
Ardelene. Mã opresc aici cu
referirile la traseul argumentativ al
cãrþii. Ea se încheie cu miºcarea
revoluþionarã a anului 1848 ºi cu
prezentarea gândirii politice a
reprezentanþilor ei, paºoptiºtii,
prima generaþie de intelectuali
români “cu conºtiinþa europeanã
deplinã”. Aceºtia se revoltau –
spune Marino cu evidentã trimitere
la prezent – împotriva unei
“pseudo-clase politice”, împotriva
unui “politicianism balcanic” egoist-
mediocru, carierist ºi evident
corupt. Cu toate extravaganþele
lor, nu numai verbale – crede
Marino –, paºoptiºtii erau
caracterizaþi printr-un idealism
nemaiatins pânã în prezent, “o
intransigenþã, o puritate de intenþii
ºi un idealism neegalate nici pînã
azi în sfera democrat-liberalã”.
Gãsim la ei mãrturisiri ºi declaraþii
ca aceasta a lui Alecu Russo din
1851: “Ochii ºi gîndul pãrinþilor se
învîrteau la Rãsãrit. Ai noºtri sînt
aþintiþi spre apus.” ªi Marino
adaugã: “La fel ºi azi. Mai limpede
ºi concis nici nu se poate spune”.
Ceea ce i se pare necesar în
prezent este reluarea acestei
miºcãri paºoptiste încã neduse la
capãt, încã neajunse la þintã.
Conceptul sãu de Europa coincide
cu cel de “neopaºoptism”. Alte
clarificãri aºteptãm de la un do-
sar autobiografic încã inedit. (E
vorba de Viaþa unui om singur –
nota red.)

Traducere din limba germanã
de Sanda Ignat

ª
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Viaþa
unui om
singur

Tâlcul unui happening
memorialistic

Viaþa unui om singur,
autobiografia ºi jurnalul de idei ºi
viaþã al lui Adrian Marino a stârnit
o micã tornadã în viaþa literarã
româneascã: laude ºi contestãri,
emoþii ºi spume la gurã, în orice
caz doar reacþii antitetice ample.
Este o carte gânditã din start de
autor ca o hiperbolã de sine, ca un
trop extrem al personalitãþii sale:
ºi dacã avem în vedere acest
lucru, acela cã autobiografia lui
Adrian Marino este hiperbola unei
fãpturi umane care nu s-a iubit pe
sine omeneºte (ci strict cultural) ºi
nu i-a iubit nici pe ceilalþi (cu foarte
rare excepþii), atunci Viaþa unui om
singur nu mai este neapãrat o carte
încuiatã de autor ºi descuiatã de
cititor doar cu mãnuºi sau cu
intrumente chirurgicale critice
ascuþite. Ci este pur ºi simplu o
carte de memorialisticã extrem
subiectivã, a unui autor obsedat de
destinul sãu cultural din care a
fãcut o tramã ºi, în acelaºi timp, o
traumã.

Autorul ne previne cã
autobiografia sa este un happening
memorialistic, un documentar de
colecþionar strict interesat de
evoluþia sa intelectualã (în
detrimentul vreunei evoluþii
emoþionale, dupã cum va reieºi pe
parcursul cãrþii). Autorul este
curios faþã de propria sa producþie
autobiograficã. Dar propunerea de
happening memorialistic este o
capcanã, totuºi: existã o regie a
acestei cãrþi, în ciuda spontaneitãþii
notaþiilor. Existã culise vizibile ºi
aprehensiuni pãtimaºe faþã de o
situaþie sau alta, faþã de un personaj
sau altul. Ca regizor ºi actor în
acelaºi timp al propriei vieþi
transcrise, Adrian Marino nu a
pierdut din vedere reflectoarele,
scena, machiajul (ºi demachiajul
ulterior), ba chiar le-a solicitat
pentru a sublinia parantezele ºi
miezul vieþii sale. Cartea sa a fost
de la început gânditã ca un proiect
major: or, termenul proiect spune
îndeajuns. Un proiect urmãrit pas
cu pas nu este niciodatã
improvizat ori narat în pripã, nu
existã vitezã epicã ºi analiticã în
acest caz, totul este ambalat într-
o vestimentaþie apretatã, întrucât

ieºirea pe scenã presupune mãcar
un monoclu simbolic, un baston ºi
un joben. Adrian Marino nu ºi-a
regizat afirmaþiile, dar ºi-a regizat,
cu siguranþã, destinul postum,
întrucât a mizat pe spectaculosul
autobiografiei sale (ºi a fost
conºtient de faptul cã aceasta va
stârni mica tornadã de care
vorbeam la începutul acestor
rânduri). ‘i-a asumat chiar ideea de
capriciu analitic într-o situaþie sau
alta, în portretul fãcut unor
intelectuali de vârf ai spaþiului
autohton sau al celui occidental.

Atunci când a scris el însuºi
despre memorialistica de detenþie,
Adrian Marino a prevenit asupra a
trei riscuri care marcheazã aceste
texte: trucarea eroizantã,
înfrumuseþarea emfaticã ºi
literaturizarea amatoristicã
(formulele îi aparþin întru totul).
Dacã ar fi sã investigãm
aplicativitatea acestor formule pe
Viaþa unui om singur, ele nu sunt
detectabile întrucât o literaturizare
amatoristicã indubitabil nu existã în

autobiografia lui Adrian Marino;
înfrumuseþarea emfaticã dispare
din start, având în vedere viziunea
înneguratã a autorului asupra vieþii
sale ºi asupra vieþii în general;
trucare eroizantã nu existã uman
vorbind (Marino este aspru cu sine
ºi îºi recunoaºte defectele
omeneºti ºi emoþionale), dar poate
cã existã altceva – o realã
fascinaþie faþã de propriul destin
intelectual ºi faþã de posibila
împlinire (compensatorie) prin
culturã, dacã nu în spaþiul autohton,
atunci în cel occidental.

“Orfan” simbolic încã din
copilãrie, Adrian Marino a cãutat
substituþi parentali: singurul
substitut perfect l-a gãsit în culturã
ºi exclusiv prin aceasta a încercat
sã se salveze. Introvertit, ursuz,
neîncrezãtor în oameni, Adrian
Marino nu era lipsit, totuºi, în
realitate, de ghiduºie ºi de
îndeajuns umor – dar nimic din
acestea din urmã nu transpare în
Viaþa unui om singur, ca ºi cum
autorul ar fi dorit sã vorbeascã
exclusiv despre coborâºurile ºi
întunecimile sale, neadmiþând
bucuriile (mici), voioºiile, luminile.
Cartea sa este voit sumbrã,
demonstrativ de întunecatã.
Fãptura care l-a priceput cel mai
bine ºi care l-a secondat o viaþã
întreagã cu o generozitate ºi o
dedicaþie absolute, doamna Lidia
Bote, este aproape singura care,
foarte succint (datoritã pudorii
auctoriale) apare în luminã. Dacã i
s-ar fi înfãþiºat în autobiografie rolul
major jucat pe o partiturã amplã,
aºa cum ar fi meritat, poate cã
Viaþa unui om singur nu ar fi fost o
hiperbolã a izolãrii umane ºi a
traumei continue, ci s-ar fi plasat
dincolo de infern, mãcar în
purgatoriu. Paradisul rãmâne
oricum exclus.

Ruxandra Cesereanu

Vietate pe culoar

Ultima carte a lui Adrian
Marino - în ordinea apariþiei,
fiindcã altminteri ea a fost scrisã
mai devreme decât cea despre
cenzurã la români (prima
postumã!) – este, pentru mine,
Viaþa unui om singur (Iaºi,
Polirom, 2010), ºi cea mai
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surprinzãtoare. Dincolo de ceea
ce spune ea în fiecare paginã,
dincolo de genul confesiv cãruia
îi aparþine, ºi pentru care autorul
nu era recomandat de volumele
sale anterioare – decât, poate,
întrucâtva, de notele de cãlãtorie
-, lucrarea de memorialisticã
semnatã de autor la sfârºitul
secolului ºi mileniului trecut, doar
pentru a mai rãmâne, peste un
deceniu, zãvorâtã în sertare,
este de o prospeþime ºi de o
dinamicã uluitoare. Peste tot, în
fiecare rând, se citeºte graba,
febrilitatea, atmosfera de febrã ºi
de revoltã nepotolitã de vârstã în
care a fost scrisã. Trecuserã de-
a binelea ºapte decenii de viaþã

peste autor, rãstimp care nu a
fost unul al înseninãrii ºi calmãrii,
nici al sublimãrii tensiunilor.
Dimpotrivã. Dar, repet, nu
condamnãrile sumare ºi severe
ale unor contemporani – cele care
au atras presa în cea mai mare
mãsurã – mi se pare cã surprind
bine caracteristica principalã a
cãrþii, ci modul în care ea ºtie sã
fie vie, sã pulseze, ca o vietate
nedocilã împinsã de spaimã ºi
oroare într-un culoar îngust, de
pereþii cãruia se zbate. Nu cred
sã mã înºel spunând cã, prin
acest ritm sacadat al respiraþiei
celui ce rememoreazã, clasificã
ºi judecã, fãcând toate aceste
operaþiuni printr-o supremã
învingere continuã a silei de a

revizita locuri ºi fizionomii,
împrejurãri ºi sentimente
acumulate în timp, se
particularizeazã Viaþa unui om
singur în peisajul literaturii noastre
de retrospectivã personalã.

În viaþã, Marino era distant,
sarcastic, lipsit de menajamente,
egocentric ºi sigur pe dreptatea
infailibilã a propriilor verdicte. Nici
în conþinutul acestor pagini el nu
apare altfel, ceea ce este o
dovadã de probitate, dar ºi un
prilej în plus, pentru cititor, de a
pãstra distanþa. Cu toate
acestea, însã, autenticitatea
sentimentului de hãituire ºi a celui
de imperativã spunere, de ieºire
la luminã, cu bune ºi cu rele,

învinge ºi solidarizeazã.
Naratorul þi se lipeºte de suflet,
chiar dacã sunt colecþii de fapte
punctuale în privinþa cãrora tu ai
judeca diferit.

Mã gândesc cã, aflat pe panta
descendentã a vieþii, Adrian
Marino a dãruit acestei culturi o
carte de o acutã ºi maximalã
sinceritate, atâta cât a putut sau
cât a ºtiut sã poatã.Visul
autenticist al lui Camil Petrescu,
al trãiriºtilor interbelici, al tânãrului
Petru Popescu se împlineºte nu
atât atunci, în proza lor îndelung
teoretizatã, ci în însemnãrile
febrile ºi concluzive, amare ºi
caustice, severe ºi neconsolate
ale lui Adrian Marino.

Ovidiu Pecican

Cele cinci
paradoxuri ale lui

Adrian Marino
Memoriile lui Adrian Marino,

recent apãrute sub titlul Viaþa unui
om singur (Polirom, 2010), mi se
par a constitui o carte care, mai mult
decât oricare alta de acest tip din
cultura românã, stã sub semnul –
nemãrturisit, neasumat, dar vizibil
– al paradoxurilor. Cinci mi se par
a o defini, în ce are ea esenþial,
anume atmosferã, ideologie ºi stil,
fiind legate între ele prin mii de fire
delicate, ca într-o pânzã de
pãianjen.

Primul paradox: autorul se
proclamã un om „singur”, însã îi e
sete pe de o parte de recunoaºterea
importanþei cãrþilor sale, pe de altã
parte de iubirea necondiþionatã a
semenilor. Acest paradox îºi
adânceºte rãdãcinile în relaþiile
dureroase cu o mamã orgolioasã,
metodicã ºi uºor istericã („nu mã
iubea”, p. 22) ºi cu tatãl („om slab”,
p. 23), pe care îi înlocuieºte – în
mitologia sa personalã – cu familia
socrilor din Cluj, cãrora le sunt
atribuite toate calitãþile.

Al doilea paradox: A. Marino face
teoria literaturii, însã nu pare sã
gãseascã o plãcere prea mare în
citirea cãrþilor de literaturã „purã”:
„Mã rupeam, mã despãrþeam de
literaturã [...] ºi în formele cele mai
radicale” (p. 285).

Al treilea paradox: autorul îºi
afirmã în repetate rânduri
europenismul, non-adeziunea faþã
de ideologiile naþionaliste depãºite,
rãsuflate, ucigaºe, definindu-se în
termenii unui liberalism de inspiraþie
paºoptistã, însã – trãindu-ºi marea
parte a vieþii la Cluj – face alergie
la unguri, pe care îi zugrãveºte fãrã
concesii ca provinciali, „fãloºi”,
trãind din amintirea perimatã a unui
regim de „grofi” ºi „baroni” (pp. 106-
107). E drept cã nici românilor nu
le gâdilã mai mult orgoliile!

Al patrulea pardox: Marino
detestã teatrul, dar iubeºte fãrã
mãsurã cinematograful: „Teatrul
continuã sã-mi aparã cea mai
artificialã, convenþionalã ºi
neautenticã artã. [...] Cinematograful,
dimpotrivã, m-a atras irezistibil încã
de la început ºi, în vacanþã, când
scãpam de teroarea Liceului Militar,
vedeam – fãrã excepþie – toate
filmele din Iaºi.” (p. 39). Câteva din
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comportament viitor, o soluþie de a ne salva din
marasmul politicianist, care i-ar fi displãcut unui om
lucid ca Marino, adversar al oricãrei exaltãri, fie
aceasta ºi ideologicã, mai ales ideologicã.

Pericolul, apoi, ca volumul lui Marino – sobrã
autodemontare, introspecþie, dezvãluire rece, a
unui suflet care s-a adâncit în muncã, pentru a nu
se adânci în disperare, o carte plinã de portrete
amintind de Daumier – sã serveascã drept poliþã
de asigurare pentru mulþi frustraþi, nu e mic.
Marino, citit corect, nu justificã ratarea, ci o
detestã, refuzã lumea din jur, de la cei provenind
din doar prima generaþie citadinã, la scriitori de
toate calibrele, dar de pe poziþia celui care trudeºte
pentru a duce ideocritica româneascã în lume, a
impune sporul de intelectualitate de aici în canonul
occidental. Prin traducerile lucrãrilor sale,

(urmare din pag. 3) Biografia ideii de literaturã, mai ales, cu cele ºapte
volume, prin articole ample de dicþionare vestice,
revista Cahiers roumains etc. Cã nu reuºeºte
decât el, ca individ, e adevãrat, dar efortul de a
discuta, de la egal la egal, cu criticii lumii, mi se
pare demn de stimã.

Cine vrea sã situeze cartea lui Marino într-un
context literar românesc precis, cel al memoriilor
unor intelectuali de primã mãrime, cum negreºit e
Marino, trebuie, cred, sã ia în calcul existenþa unor
volume ca Adio, Europa, a lui I.D.Sîrbu, sau
Memoriile mandarinului valah, volumele lui Petre
Pandrea, ori, cu diferenþele deja semnalate, Abisul
luminat al lui Nicolae Balotã. Grupajul de articole
din paginile urmãtoare doreºte sã fixeze unicitatea
unui om ºi a unei autobiografii ideologice. Nu
procedând encomiastic, ci critic, lucid, dezinhibat,
cum ne-a recomandat Adrian Marino însuºi.

filmele care l-au marcat: Citizen
Kane al lui Orson Welles, Der Blaue
Engel cu Marlene Dietrich, filmele lui
Alfred Hitchcock, o sumã de filme
poliþiste sau de aventurã „clasice”,
multe din zona hollywoodianã, pe
care n-o priveºte „de sus”, asemeni
altor intelectuali formaþi în spiritul unui
criticism hiper-accentuat.

Al cincilea paradox: Adrian
Marino teoretizeazã indivi-
dualismul, deci implicit ºi

subiectivismul (ba în altã parte chiar
vorbea de „subiectivitatea-
pãianjen”), însã în toate cãrþile sale
– chiar ºi în Viaþa unui om singur –
nu vrea sau nu poate sã
depãºeascã o uscãciune extraor-
dinarã a expunerii, un rigorism
protestant al stilului, o rigiditate
cadavericã a frazei, care dau
paginilor scrise de el o aparenþã
telegraficã ºi impersonalã.

Dincolo de aceste paradoxuri, o

carte extraordinarã, pasionantã, o
carte a unui „apucat” care nu face
sluj nimãnui ºi încearcã sã
diagnosticheze ºi sã propunã soluþii
pentru eternele racile ale culturii
române (una dintre acestea fiind
„noichismul” ºi influenþa sa
dezastruoasã asupra multor
oameni de culturã). Se citeºte cu
sufletul la gurã, chiar dacã în urmã
rãmâne un gust de cenuºã!

Ioan Pop-Curºeu
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Membrii Aktionsgruppe Banat –
prescurtat AKGB (Richard
Wagner, Gerhard Ortinau, Rolf
Bossert, William Totok, Ernest
Wichner, Anton Sterbling, Johann
Lippet, Werner Kremm ºi Albert
Bohn) susbscriu literatura lor,
literaturii moderne europene.
Scrierile lor sunt determinate în
egalã mãsurã de realitatea politicã
ºi socialã româneascã pe de o
parte ºi de literatura germanã
contemporanã pe de alta.
Influenþele scriitorilor nu au pro-
venit din literatura românã ºi nici
mãcar din cea româno-germanã,
literatura de limbã germanã din
Europa având cel mai mare merit
în dezvoltarea acestora. Autori
precum Bertolt Brecht, Volker
Braun, Rainer ºi Sarah Kirsch,
Jens Gerlach sau Heinz Kahlau,
iar mai târziu ºi Peter Handke ori
Rolf Dieter Brinkmann au jucat un
rol important în dezvoltarea literarã
a membrilor AKGB, dar ºi a altor
scriitori din generaþia lor, precum
Werner Söllner sau Franz Hodjak.
O influenþã puternicã asupra
AKGB a avut-o literatura beat, dar
ºi “Wiener Gruppe” ºi poezia
concretã. Este clar faptul cã aceºti
scriitori îºi alegeau modelele din
acelaºi timp cu ei, învãþau de la cei
apropiaþi lor ca orientare, ca
practicã literarã ºi ca program
estetic. Aceºti autori au orbitat încã
de la început în jurul literaturii
moderne, iar nu a celei tradiþionale.

Se pune desigur întrebarea ce
mai însemna literatura modernã în
anii 70 ai secolului trecut? Autorii
observã cu luciditate cã „noi înºine
avem uneori perspective asupra
literaturii, care sunt demult

depãºite” (R. Wagner apud E.
Wichner, Ein Pronomen ist
verhaftet worden, Suhrkamp,
1992, p. 33). Se pune acum din nou
problema a douã contexte culturale
diferite: cel româno-german în care
aceºti scriitori se încadrau concret
ºi cel european, la care aceºtia se
raportau. Ceea ce poate pãrea
depãºit la nivelul literaturii de limbã
germanã europeanã, este la nivel
literar româno-german o dovadã de
inovaþie ºi  redefinire a literaturii. Cât
de actuale erau încercãrile AKGB
la nivel european este discutabil,
dacã avem în vedere faptul cã
majoritatea curentelor care i-au
inspirat pe aceºtia, cum ar fi
suprarealismul, poezia concretã,
experimentalismul, au fost deja
puternic exploatate în literatura
europeanã pânã în anii 70, însã
cert este cã la nivelul literaturii
româno-germane, textele lor au
reprezentat un nou început.

Cu toate acestea ruptura cu
tradiþia în literatura minoritãþii
germane din România nu se
datoreazã în totalitate membrilor
Aktionsgruppe Banat. Înaintea lor
au fost scriitori precum Anemone
Latzina, Dieter Schlesak, Paul
Celan ºi Oskar Pastior, care au
creat o literaturã puternic
individualizatã, o literaturã
superioarã regulilor ºi principiilor
tradiþionale. Începând cu anii 60,
literatura româno-germanã a
început sã se reorienteze înspre
curentele moderne. Lirica Irenei
Mokka se distanþeazã considerabil
faþã de cea a unor autori precum
Peter Barth sau Fraz Liebhard,
care nu numai cã au opus
rezistenþã modernizãrii, dar au ºi

criticat acest proces, ca fiind unul
sterp ºi nepotrivit necesitãþilor
comunitãþii. Ceea ce era însã
practicat doar izolat în anii 60, s-a
încetãþenit în literatura româno-
germanã în anii 70. Drumul a fost
deschis, dar nu ºi bãtãtorit, astfel
încât autorii AKGB au privit încã
de la început ca pe o datorie
revoluþionarea literaturii româno-
germane, în ceea ce priveºte
conþinutul, temele abordate, dar ºi
stilul, forma literarã. Scopul acestor
autori era alinierea la literatura de
limbã germanã europeanã.
Inovarea esteticã, angajamentul
social, atitudinea faþã de regim ºi
în acelaºi timp critica tradiþiei se
împletesc în textele noilor scriitori.
Mimesis-ul, adoptarea unor reguli
prefabricate, a unor tradiþii care nu
pot fi adaptate la prezentul
scriitorilor ies din discuþie. Autorii
oferã un nou înþeles literaturii
aderând la  modernism, în formã
ºi conþinut.  Prin literatura lor,
aceºtia au reuºit sã depãºeascã
„vechea dilemã a literaturii româno-
germane, adicã oscilarea între
autosuficienþã ºi instinctul de
imitaþie nestãvilit” (P. Motzan,
Die rumäniendeutsche Lyrik nach
1944, Dacia, 1980, p. 135).

Temele tradiþionale precum
satul, obiceiurile, patria ºi
apartenenþa la minoritatea
germanã, respectiv eforturile de a
menþine în viaþã ºi de a consolida
tradiþia ºi cultura minoritãþii prin
intermediul literaturii ies din sfera
de interes a acestor autori. Lirica
patrioticã, viaþa sãnãtoasã a  þã-
ranului ºvab din Banat, descrieri
de peisaje, poezii idilice, lirica
împrejurimilor, a pãmântului, a
naturii au reprezentat modalitãþi de
afirmare ºi consolidare a minoritãþii
germane din România, care s-a
aflat mereu sub ameninþarea unui
context politic instabil. Deºi un
mijloc principal pentru întreþinerea
conºtiinþei de sine a minoritãþii
germane, literatura tradiþionalã a
ºvabilor, saºilor sau a  germanilor
din Bucovina s-a limitat adesea la
transmiterea valorilor ºi con-
vingerilor comunitãþii, devenind
astfel prin excelenþã o literaturã
regionalã, pentru ºi despre modul
de viaþã al comunitãþilor, vizând
doar experienþa colectivã. Acestei

 Ana-Maria Tãut

Aktionsgruppe
Banat

ºi tradiþia literarã
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literaturi îi lipsea în mod vizibil
individualitatea. Mai mult decât atât
forma ºi conþinuturile tradiþionale
erau incapabile sã ofere suport noii
experienþe,  unei realitãþi politice ºi
existenþiale fundamental diferite de
cea la care se raporta pânã în
momentul de faþã.

Din acest punct de vedere
membrii AKGB se aflau în faþa
unei duble provocãri, în mijlocul a
douã coºmaruri, cum le numeºte
E. Wichner: „coºmarul limbii” ºi
„coºmarul politicii” (E. Wichner,
Ein Pronomen ist verhaftet
worden, Suhrkamp, 1992, p.6).
Coºmarul limbii pentru
necesitatea acutã a unei inovaþii
la nivel lingvistic, pentru
încercarea de a concura cu
literatura de limbã germanã din
Europa, dar ºi pentru depãºirea
aspectului regional al limbajului.
Coºmarul politicii, pentru cã o
limbã încã în devenire, o limbã
proaspãt reconfiguratã, primea
sarcina de a  exprima nu numai
un nou tip de literaturã, ci ºi o
poziþie fermã vis-a-vis de
contextul politic, de realitatea
regimului totalitarist comunist
din România. Aceastã nouã
provocare a determinat în între-
gime literatura AKGB. Un drum
înapoi, în sânul tradiþiei, este în
acest context nu doar de
neconceput, ci ºi imposibil.
Instrumentalizarea literaturii în
privinþa solidaritãþii cu comunita-
tea germanã este de domeniul
trecutului. Literatura nu se mai aflã
în slujba binelui general, ci suferã
un proces de emancipare, de
eliberare, de autonomizare. Origi-
nea ºi consolidarea imaginii mino-
ritãþii rãmân în atenþia autorilor, ele
devin însã prilej de criticã. Astfel
se poate afirma faptul cã AKGB
este o grupare progresivã,
nicidecum conservativã.

Într-adevãr AKGB s-au definit
prin opoziþie faþã de tradiþie, însã
nu prin o opoziþie gratuitã, teribilis-
tã. Respingerea ei a fost rezultatul
unui proces complex. Un factor
important în acest proces este
trecutul istoric apropiat al minoritãþii
germane din România. Dedarea
scriitorilor româno-germani la
literatura propagandisticã, aºa-
zisa Blut und Boden Literatur, a

forþat mâna tinerilor autori în a cãuta
simboluri demne de urmat, modele
literare în altã parte. Nu numai
literatura de orientare naþional-
socialistã a determinat aceastã
schimbare, ci ºi evenimentele
istorice concrete. În primul rând
colaborarea propriilor taþi ºi bunici
cu regimul naþional-socialist,
susþinerea ideologiei naziste din
partea marii majoritãþi a membri-
lor comunitãþilor germane din
România, nu au putut  fi trecute cu
vederea de cãtre tinerii scriitori.
Asocierea dintre germani ºi politica
hitleristã a determinat în noua
generaþie de scriitori distanþarea
ºi dispreþul faþã de propria
comunitate. Ei au fost împinºi
astfel sã vadã fisurile morale, limi-
tãrile, greºelile propriilor pãrinþi.
Imaginea comunitãþii idilice, ce
trãieºte din principii ºi valori
sãnãtoase este puternic afectatã
de realitatea rãzboilui ºi a aderãrii
automate la ideologia nazistã. Iden-
tificarea noii generaþii de autori cu
aceastã imagine nu  reprezintã o
opþiune pentru aceºtia, iar ruptura
cu propria tradiþie duce la ruptura
cu tradiþia literarã.

„Patetismul sentimental,
autosuficienþa provincialã, pre-
zentarea de sine nerealistã” (P.
Motzan, Die rumäniendeutsche
Lyrik nach 1944, Dacia, 1980, p.
76) sunt elemente împotriva cãrora
se scrie acum. “Nu ceea ce e
specific româno-german, ci opusul
acestuia sunt în centrul interesului:
particularitatea în cadrul sistemului
de referinþã, capacitatea poetului
de a crea un limbaj raportat la
realitate, care sã poatã transcende
la modul suveran dilema dintre
patriotismul greoi ºi literatura
afectatã.“ (P. Motzan, Die
rumäniendeutsche Lyrik nach
1944,  Dacia, 1980, p. 120)

Reflexia criticã ºi autocriticã
sunt acum posibile în literaturã,
subiectivitatea ºi individualismul au
acum cuvântul. Expunerea gândirii
înguste, autoproclamarea cu orice
preþ ºi tradiþionalismul orb nu-ºi
mai au locul în noua direcþie.
Acuzaþiie la adresa  alegerilor
fãcute în trecut, în special acelea
ale colaboratorilor cu regimul
naþional-socialist îºi au un loc bine
stabilit în literatura AKGB. Conflicte

ºi contradicþii în interiorul tradiþiei
sunt expuse. Percepþia subiectivã
a realitãþii este acum mai
importantã decât clãdirea unei
imagini impecabile a comunitãþii
minoritare germane.

Epoca mimesisului a luat
sfârºit. În locul ei vine literatura
criticã, reflexivã ºi autoreflexivã,
cerebralã, concretã, însã totuºi nu
abstractã. Noii scriitori doreau sã
rãspândeascã ideile lor, scrierile
aveau o mizã esteticã, dar ºi una
politicã, socialã, care trebuia
transmisã înainte de toate. Era
absolut în interesul acestor scriitori
nu doar sã impresioneze la nivel
estetic ºi literar, ci sã se facã
înþeleºi de cãtre cititorii lor. „Pe cât
de mult teren a câºtigat „eul” în
lirica acestor tineri, ea rãmâne cu
toate acestea ancoratã în social.
Angajamentul subiectiv nu este o
poezie a refugiului, care-ºi
construieºte un regat autonom; ea
prelucreazã percepþia, amintirea,
sentimente ºi mai ales gânduri;
limbajul câºtigã expresivitate, fãrã
a deveni însã autoreferenþial.”(P.
Motzan, Die rumäniendeutsche
Lyrik nach 1944, Dacia, 1980, p.
152)

Nivelul tematic al literaturii lor a
fost puternic influenþat de realitatea
socio-politicã a României. Regimul
comunist a fost astfel un alt factor
decisiv în privinþa schimbãrii
radicale a direcþiei în literatura
româno-germanã. Necesitatea
adaptãrii la noua realitate,
posibilitatea de exprimare a unei
noi experienþe: socialismul realist
este acum cotidianul scriitorilor,
care le determinã, influenþeazã ºi
înfrâneazã literatura. Piedicã ºi
punct de pornire în literatura
revoluþionarã a minoritãþii germa-
ne regimul comunist a jucat cel
mai important rol în formarea,
orientarea ºi curajul acestei
literaturi

Este astfel necesarã recon-
figurarea tradiþiei, deconstruirea
ei, crearea unei noi posibilitãþi de
exprimare. Cum ar spune Rolf
Bossert: “circumstanþe ieºite din
comun, necesitã mãsuri ieºite din
comun” (R. Bossert apud E.
Wichner, Ein Pronomen ist
verhaftet worden, Suhrkamp,
1992, p. 63).
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Microantologie AKGB:
 Poezie, poate

Rolf Bossert

(în E. Wichner, Ein Pronomen
ist verhaftet worden, Suhrkamp,
1992, p. 19)

Rimeazã atât de frumos
poeziile lui.
Mãsura versului okay,
în poeziile lui.
Oricine ar fi putut sã le scrie,
poeziile lui.
La limita plagiatului,
poeziile lui?
Nu, doar tradiþie
în poeziile lui.
De ce le numeºte
poezii?
De dragul tradiþiei.

Asta nu înseamnã însã
Cã eu acum
Am scris
O poezie.

Fasching

Anton Sterbling

(în E. Wichner, Ein Pronomen
ist verhaftet worden, Suhrkamp,
1992, p. 66)

pânã la fasching mai vin
trenurile. aduc totul cu ele. chiar ºi
fanfara: ºase oameni ºi un
cântãreþ, el cântã la momentul
potrivit „tu”. atunci sala este
transfiguratã. toþi sunt  „tu” în noile
lor haine. „tu” cu ruj discret pe buze.
cine se va mai cãsãtori pânã în
toamnã. înainte sau dupã
achiziþionarea maºinii ºi ce este de
bãut. mirosul de transpiraþie
rãzbeºte în final prin rochia
diafanã. vã rog þigãri strãine cu filtru
lung, suprapreþ la negru, la urma
urmei ºi aici se descurcã lumea.
georg e din nou distrus. bateristul
încearcã sã scoatã în evidenþã
atmosfera extraordinarã. însã cine
îl crede. da, da, lumea se simte
bine. monika are picioare
frumoase, este însã o stricatã.
prost pavatã, prost luminatã,
neaerisitã – cum poate tineretul sã
se declare mulþumit cu asemenea
distracþii. uitã-te la clarinet ºi taci.

pe perete atârnã oricum un volum
de zicãtori. este marele matz sau
micul matz. cel mare e student nu
e el. chiar el este. pãi atunci este
totuºi cel mic, el este student.
marele matz e micul matz dacã el
e studentul. unde stã poetul
regional. roy black – când tuturor
le bate inima emoþionatã prin
cãmaºa albã. lumea are lucruri mai
bune acasã pe aparatul phillips.
hans ºi grete sunt cea  mai
frumoasã pereche. „tu” cântã ei
pentru a treia oarã. grete e privitã
cu subînþeles. dacã ies roºiile, de
douã ori mai multe meditaþii. poetul
regional e un om înþelept, asta o
ºtiu cu toþii. toþi danseazã în cerc
de jur împrejur. nu zbiera aºa când
eºti beat. mi-eºti atât de dragã.
venituri substanþiale. corespund
pozele articolului de ziar. când
pleacã faschingul de aici.

Poezie ºi notã interpretativã

Rolf Bossert

(în E. Wichner, Ein Pronomen
ist verhaftet worden, Suhrkamp,
1992, p. 202)

crocodilul
ºtie atâta
ºi de aceea stã
întotdeauna
nemiºcat
refren: fidi fallera

fidi fallera
fidi fallefallera

acesta este stilul
crocodilul
se poate copia
de oricine va vrea
refren: fidi s.a.m.d.

chiar de se mãnâncã mult
la þintã sã ajung
nu e posibil
sã fii un crocodil
refren: fidi fallera

fidi fallera
fidi fallefallera aha

“astfel poetul doreºte sã arate
cã se poate scrie o poezie despre
crocodil fãrã a-l rima cu –nil”

Satele bãnãþene
Presupuneri despre anii 30

Richard Wagner

(în E. Wichner, Das Land am
Nebentisch, Suhrkamp, 1993, p.
50)

Deseori se aude de interºan-
jabilitatea satelor bãnãþene, de
numele lor plat. Totul ar trimite spre
artificialitate, miros de colonizare.
Gruparea strãzilor, ca ºi cum ar fi
fost fãcutã de vreo instituþie,
numele locurilor, ca ºi cum ar fi luat
naºtere într-un birou, oamenii, ca
întotdeauna, catolici. Veºnicele lor
preocupãri, meserii, care le asigurã
un trai de viaþã, dar care te pot
împinge în braþele bãuturii.
Festivitãþile slãbuþe, obiceiurile
transparente, cântecele aduse de
demult, abia în memorie. Totul
subþire, atât de subþire, încât orice
moment poate pune în miºcare
catastrofa, orice miºcare a coasei
poate degenera în crimã, pasul de
dans poate dezvãlui cum o
comunitate întreagã s-a dedat
bãuturii, ºi nu e nimeni aici care
sã-i descoase, nimeni care sã-i
arate cu degetul. Însã poate este
numai câmpia, aceastã repetiþie
nesfârºitã a ceva atât de nul, încât
repetiþia devine insesizabilã ºi
trece drept ceva mai mare, un
petec de pãmânt, o urmã de viaþã.

Tradiþie, generaþie

Rolf Bossert

(în E.
Wichner, Das Land am
Nebentisch, Suhrkamp, 1993, p.
141)

Pumnii sub perne colþuroase.
Ca banii în ciorap, ºi
Nu mai cald. Blesteme,
Împinse printre dinþii piliþi,
blesteme pilite. Povesteºte-mi,
bunico, despre cum aratã

strigãtul.
Viaþa în anatomie.

aktionsgruppe – sau ceva de
acest gen

Anton Sterbling

(în E. Wichner, Ein Pronomen
ist verhaftet worden, Suhrkamp,
1992, p. 214-215)
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ce trebuia eliminat în primul
rând era lirica emfaticã, ecoul
tendiþelor patetice, care treceau
prin metaforele lor goale ºi imaginile
lor lipsite de conþinut drept structura
de bazã a poeziei româno-
germane. ceea ce se mai scria pe
marginea acestor poezii erau în cel
mai bun caz anacronisme sau
reminiscenþe tipice.

noile puncte tematice,
concentrarea în primul rând
asupra gândirii generate de  noile
experienþe de viaþã, au nãruit
viabilitatea vechilor formule de
organizare a materialului lingvistic,
fãrã însã ca asta sã ducã la noi
structuri. impulsurile semnificative
au venit de la brecht ºi literatura
care se reclama de la el. discuþiile
despre poeziile concrete, scrise la
rece, despre construcþiile anitetice,
poeziile parabolice, pildele, poeziile
ambivalente au devenit un model
pentru noi. pornind de aici ne-am

apropiat de metodele decon-
strucþiei limbajului, a jocului de
cuvinte, acumulând noi cunoºtinþe
la nivelul tehnicii scriitoriceºti,  pe
care am încercat sã le aplicãm la
nivelul montajului ºi al
aranjamentului, sã poatã fi
depãºite graniþele stricte dintre
genuri.

mult discutate au fost
elementele suprarealiste, care
corespundeau noii sensibilitãþi, dar
care ne puneau mereu în pericolul
de rãmâne doar umbre ale
modelelor care ne-au inspirat,
marcaþi de un context inexpresiv.

în prozã nu s-a scris la început
nici genuin, autentic, reproducând
cele mai generale structuri de
experienþã, nici sprijinindu-ne pe
simple parabole sau poveºti. la
modul exploziv au început sã se
diferenþieze tehnicile de scris. în
general s-a conturat distanþarea
faþã de “personajul literar”, aºa

cum apãrea el încã în proza
româno-germanã cu pretenþii
realiste.

distanþarea faþã de aceste
modele merge uneori la modul
radical de la eliminarea oricãrei
figuri literare, pânã la desprinderea
materialului lingvistic de  tiparele
tradiþionale.

literatura are astfel mult mai mult
de a face cu urmãrile directe ale
realitãþii, cu limbajul, cu principiile
ordonatoare ale acestuia, cu
modele lingvistice, cu o forma
corespunzãtoare percepþiei ºi
cunoaºterii.

Portretul unui poet româno-
german

Richard Wagner
(în E. Wichner, Ein

Pronomen ist verhaftet worden,
Suhrkamp, 1992, p. 37)

el scrie
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Din foiºorul meu de observaþie,
blog-ul este copilul nãscut, ca Eros
în povestea socraticã a Diotimei,
dintr-o fecundare ilicitã: a cãrþii de
cãtre computer sau a omului cãrþii
de cãtre fantasma omului digital. La
baza blogging-ului stã impulsul
diaristic al comunicãrii de sine, dar
numai cultura web 2.0 (ori 3.0, mai
nou) face faþã speranþelor cu care
blogger-ul dã curs acestui impuls.
Cu alte cuvinte, reflexul de
blogging, exhibiþionist ºi relaþionist,
face parte mai degrabã din
categoria reflexelor culturale
moºtenite din epoca tiparului: dupã
secole întregi în care am hotãrât
fiecare cã „viaþa mea e un roman”,
fãrã sã reuºim sã convingem pe
cineva cã respectivul roman meritã
scris, fãrã sã-l scriem destul de
bine noi înºine, pentru ca alþii sã
doreascã sã-l citeascã, iatã-ne
demiurgi, investiþi absolut cu
puterea de a spune orice oricui,
adicã TOTUL tuturor (sfârºind –
destul de mulþi – prin a nu spune,
de fapt, nimic nimãnui). Dupã o
istorie întreagã în care am scris
jurnale secrete, nutrind ºi mai
secreta speranþã cã, la un moment
dat, ele vor fi descoperite de ochi
strãini, transformându-se astfel în
literaturã, în carte, iatã-ne în faþa
posibilitãþii de a le deschide chiar
noi lumii, întreþinând în continuare
prefãcãtoria scrisului „doar pentru
sine”. Vertijul absolutei libertãþi de
expresie întrece reflexul de
autocenzurã. Rezultatul este o
întreagã lume de autori care, înainte
de a comunica ºi dezbate, ard de
nerãbdare sã se comunice ºi sã
se punã pe sine în dezbatere, de
preferinþã fãrã rest. Iatã iadul ºi raiul
blogging-ului.

Narcisismul suprem al blogger-
ului face din acesta o prelungire a
propriului computer, o piesã de
hardware oarecare, un dispozitiv
periferic permanent conectat.
Dependenþa sa este cu atât mai
mare, cu cât blogger-ul este mai
convins de propria originalitate,
adicã de faptul cã nimeni,
niciodatã, n-a mai trãit/ gândit/
vorbit mai... „memorabil” despre
lucruri, cu alte cuvinte cã nimeni
nu este mai demn de atenþie. Nu
este de mirare cã, dacã publicul
feminin n-a putut fi mobilizat digital
pe mãsura publicului masculin în

cazul jocurilor pe computer, el a
rãspuns masiv chemãrii la
blogging, promisiunii acestei noi
oglinde vrãjite, al cãrei rãspuns
este invariabil reconfortant: „tu eºti
cea mai frumoasã din þarã”. O
satisfacþie narcisiacã se combinã
în blogging cu una voyeuristã: eu
îi arãt celuilalt cã îi merit privirea,
cã nu greºeºte sã se intereseze
de interioritatea mea, cã pot face
faþã curiozitãþii sale, iar celãlalt îmi
deschide la rându-i cortina cãtre
propria intimitate. Dreptul la
singurãtatea lecturii este
suspendat (alþii citesc mereu
alãturi de mine, le vãd semnele de
carte, notiþele printre rânduri, îi
simt citind peste umãr). Pânã ºi
auctorialitatea este publicã,
împãrþitã (chiar ºi în cazul
autorului unic, pentru cã textul
blogului este completat de
comentariile sale, devenind
hipertext miºcãtor ºi colectiv, altul
pentru fiecare dintre cititorii lui).
Figurã a efemeritãþii, blog-ul
nutreºte de fapt speranþa
nemãrturisitã cã va dibui la un
moment dat cuvintele care îl vor
monumentaliza, cum s-ar
întâmpla cu o carte, cã va spune
– cât mai des – ceva care sã
rãmânã. Aceastã întoarcere pe
dos a precaritãþii îºi gãseºte
corespondent în întoarcerea pe

dos a interacþiunii ºi a socializãrii,
pentru cã interacþiunea pare cu
atât mai intensã în blogging, cu cât
autorul este mai (pre)dispus la
autism. O imagine frisonantã de
la un blogmeet reda, de curând,
participanþii aºezaþi în jurul unor
mese dispuse în cerc, cu laptop-
urile deschise dinainte: s-ar fi
putut privi în ochi, s-ar fi putut trage
de mânecã, ar fi putut vorbi direct,
însã niciunuia nu i-a venit ideea.
Ei se aflau acolo pentru blogging,
aºa cã interacþionau prin webcam
ºi vorbeau pe taste. Re-locarea
vieþii dincolo de viaþã, într-o
second, better, blogger’s life nu
este strãinã de tensionarea
relaþiei dintre stabil ºi perisabil, dar
ºi dintre ceea ce este ºi ceea ce
ar putea sã fie.

Sã nu trecem prea uºor nici
peste celãlalt mare avantaj
comunicaþional al blog-ului:
anonimatul. La adãpostul ava-
tarilor, al numelor ºi identitãþilor de
împrumut totul este posibil, fãrã ca
vreun Mare Inchizitor sã deþinã
omniscienþa necesarã judecãþii de
responsabilizare. (N-a trecut prea
mult timp de când cel mai bun blog
românesc de cititor, terorism de
cititoare, ºi-a declarat decesul în
urma atacurilor prilejuite de
anonimatul autoarei, folosit, de
cãtre criticii ei, ca principalã acuzã.
„Eºti cine-þi spunem noi cã trebuie
sã fii” - dicteazã aceºtia în altfel de
vorbe, transformând anonimatul
într-o culpã în sine ºi într-un
paravan de opacizare a propriilor
motivaþii, destul de transparente ºi
complet lipsite de specific digital.)
Aproape freudian, parcurgem,
ascunºi în spatele avatarilor, etapa
oral-analã, ne desfãtãm scatologic,
înjurãm ºi scuipãm (pentru cã,
brusc, se poate!), pentru a decide
abia ulterior dacã deliciile ano-
nimatului meritã riscurile, dacã
personalitatea multiplu hete-
ronimicã nu ameninþã sã
dezlocuiascã un conþinut pe care
nu suntem gata sã-l sacrificãm.

Cultura web speculeazã
slãbiciunea pentru comunicare a
omului cãrþii pentru a-l deturna
cãtre cele digitale cu promisiunea
publicului: reþele de rating,
competiþii ºi premii pentru blogging,
modalitãþi ºi tehnici de sporire a
rating-ului prin self-promotion,
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interacþiune ºi atractivitate – iatã
noii stãpâni ai lui homo blogens.
Mirajul publicului, al lui „the more,
the merrier” (sau, mai degrabã, al
lui „the more, the mightier”!)
reprezintã cãlcâiul lui Ahile pentru
blogger-ul standard, punctul din
care poate fi luat în stãpânire de
cãtre mediul digital ºi chiar miºcat
de sfori pe care nu le-ar fi bãnuit în
visul sãu despre povestirea
sinelui. Din autor absolut, blogger-
ul ajunge, de îndatã ce simte gustul
dulce al lecturii celorlalþi, pãlmaº
digital, pentru cã realizeazã cã
puterea sa creatoare este de acum
condiþionatã de munca sa de
întreþinere a blog-ului.

Existã, atunci, salvare digitalã?
Care sunt ºansele blogger-ului,
dacã lucrurile stau chiar aºa
(fireºte cã am produs pânã aici o
ficþiune retoricã de care nu vã veþi
lãsa înºelaþi!)? Cum îºi poate el
pãstra libertatea de comunicare,
fãrã sã se vadã trãdat de sistem?
Soluþiile, aºa cum le vãd din foiºorul
de unde priveam la început, sunt
mai multe la numãr: într-una dintre
ele, blogging-ul se asumã ca o
meserie, cu fiºã a postului, cu liste
de îndatoriri, cu drepturi ºi
asigurãri, cu remuneraþie (în bani
sau în glorie), cu grijile aferente
oricãrui provider. Blog-urile
„serioase” se aflã în aceastã
situaþie: ele anunþã cele dintâi
noutatea, de oriunde vine ea,
pentru cã o pândesc ca pe o pradã
de preþ, fãrã de care tribul de
vizitatori unici ar putea muri de
foame peste iarnã. Ele sunt þinute
„la zi”, disciplinate, responsabile.
Din ele afli întotdeauna ce este de
aflat, ele creeazã – cu aceeaºi
putere de fascinaþie, prozeliþi ºi
detractori. Soluþia mi se pare în
egalã mãsurã admirabilã ºi demnã
de milã: publicul este rãsfãþatul
acestor blog-uri. Nu existã loc în
lumea internauticã unde publicul sã
fie mai bine îngrijit, dar autorii lor
sunt truditorii fãrã pauzã, „vieþaºii”
propriului discurs ºi ai principiului
semnalãrii.

O altã soluþie, pe care îmi permit
s-o dispreþuiesc ºi – de aceea –
asupra cãreia nu insist, este aceea
a blogger-ului care, neavând
vocaþie sau putere de vânãtor, ca
mai sus, rãmâne la stadiul de
hãitaº, propunându-ºi în primul

rând sã facã foarte mult zgomot.
Zgomotul ca mesaj primar de
atragere a atenþiei, obscenitatea
(nu neapãrat sexualã) ºi stridenþa
ca þinte – iatã elementele principale
ale acestei soluþii. O variantã soft
a producãtorului de zgomot
obscen este producãtorul de
zgomot liricoid, respectiv blog-ul în
care coboarã toate cliºeele
fandoselilor sentimentale, de la
cele pseudo-literare la cele
pseudo-existenþiale, respectiv
blog-ul de „simþire”.

Oarecum la polul opus
hãitaºului de public se aflã blogger-
ul care nu pare sã doreascã nimic
de la nimeni, cel care-ºi concepe
spaþiul electronic ca pe un soi de
jurnal închis, în care îºi consumã
eul, ca într-un cub de sticlã. Soluþia
acestuia este ancorarea de
modelul cãrþii, ca Ulise de catarg
împotriva cântecului sirenelor. Nu
noutatea sau informaþia îl
motiveazã pe acesta, ci reflecþia
sau jocul cu semnele culturii – în
ce mã priveºte, atunci când citesc
blog-uri, pe acestea le prefer,
pentru cã sunt adevãratele blog-
uri creative. Faþã de hãitaº, a cãrui
unicã grijã este mulþimea, acest
nou Ulise atrage ºi este atras de
cei care-i seamãnã: puþinii ºi aleºii
îi amelioreazã singurãtatea
autoimpusã, dar chiar ºi aceºtia
sunt pur facultativi (cu sau fãrã ei,
pe neo-Ulise îl intereseazã ceva
de dincolo de dialog, un rãspuns
pe care numai el însuºi ºi-l poate
oferi, chiar dacã – pe drumul
dialectic – îl mãguleºte intenþia de
solidaritate). Dacã pe hãitaº blog-
ul îl foloseºte, transformându-l într-
un slujbaº aducãtor de noi
închinãtori, în schimb neo-Ulise
instrumentalizeazã blog-ul,
fãcându-l sã-i slujeascã ºi
transformându-ºi aroganþa în
principiu de selecþie, conform
principiului „blog-ul este ceea ce
faci din el”.

Soluþia pe care o creditez cu cel
mai mare punctaj pentru
autenticitatea ºi fidelitatea
mijloacelor faþã de scopuri este
aceea a blog-urilor deschise.
Acestea sunt relaþionale fãrã sã fie
ºi „populare”. Autorii lor vorbesc
întotdeauna cuiva, dar niciodatã
pentru toatã lumea. Este cazul
celor care adapteazã mijloacele

blog-ului la un proiect care nu este
exhibant decât în efect, nu ºi în
intenþie. Aceºtia sunt privilegiaþii
participanþi la o pãrtãºie selectivã,
consacratã în limbajul culturii web
cu termenul nefericit de
comunitate. Marele câºtig al bunei
utilizãri a blog-ului este – în raport
cu propriile mele aºteptãri, fireºte
– accesul la o comunitate: crearea
comunitãþii înseamnã tocmai
dispariþia publicului (ca termen
generic al activismului celor
nechemaþi) ºi victoria proiectului
comun (fie el literar, culinar, politic,
sportiv, jurnalistic, umoristic sau de
alte naturi). Cât timp proiectul, ºi
nu pura exhibare/ privire
voyeuristã, este cel care susþine
acþiunea în reþea, blog-ul reprezintã
un enorm privilegiu. El înceteazã
sã mai fie astfel de îndatã ce
intervine o cât de micã falsificare
în raport cu aceastã coerenþã între
„ce doresc” ºi „ce pot sã ofer”. Ideal
mi se pare ca fiecare membru al
comunitãþii sã poatã defini – mãcar
pentru sine – ce vrea ºi ce
aºteaptã în fiecare nod reþelar în
parte. De altfel, aceste douã
întrebãri simple ar putea configura
cu succes iluzoria ºi imposibila
deontologie a blogger-ului.

Blogging-ul – ca fenomen al
culturii digitale – nu prea are parte
de reacþii moderate, el este fie
detestat/ contestat, fie îmbrãþiºat ºi
agreat, iar acest lucru nu
demonstreazã decât cã îºi trãieºte
încã (în ciuda migrãrii cãtre formule
minimaliste) epoca de glorie.
Aºadar, mai avem de aºteptat pânã
când o analizã a lui va putea spera
la niºte concluzii valabile. Pânã
atunci ne dãm doar cu pãrerea sau
îi observãm manifestãrile
particulare. Strict personal, gãsesc
cã lucrul fascinant în blog-uri este
caracterul lor de creuzet, de work-
in-progress. Mã refer aici la faptul
cã, indiferent dacã ne place sau nu,
dacã se potriveºte sau nu structurii
noastre interioare, existã blog-uri în
care dospeºte aluatul vremurilor
viitoare: o altã literaturã, o altã artã,
o altã muzicã sau alte forme de
existenþã creatoare, care nici mãcar
nu au încã un nume. Citindu-le, mã
simt ca un fel de Hubble de
bibliotecã (fãrã mizele exponenþiale
ale celebrului telescop): participant
la naºterea planetelor.
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II) Primul impuls, atunci când vine

vorba despre un subiect ce-ºi va
fi deviat [chiar ºi] puþin cursul de la
contextul cu care ºi-a obiºnuit
pânã la acel moment receptarea,
este unul de punere la îndoialã.
Bagajul cultural al potenþialului
cititor începe sã zvâcneascã
brusc, setul de prejudecãþi ºi de
instrumente cu care se vor opera
clasificãrile ºi delimitãrile de teritorii
pare din ce în ce mai mult sã iasã
la ivealã, iar procesul interpretativ
se va afla, mult mai curând decât
aºteptat, în plinã desfãºurare.
Desigur, utilizarea deloc inocentã
a termenului de prejudecatã,
departe de a se lipi de simpla-i
accepþiune actualã, nu face decât
sã trimitã aluziv la teoriile
hermeneutice cu care la un
moment dat, în cadrul istoriei
gândirii, ne-a ispitit ºi Gadamer. La
faptul, întrucâtva subînþeles, cã în
absenþa acestora discursul s-ar
vedea dintr-o datã pus în
imposibilitatea de a se mai formula;
cã însuºi textul de faþã ºi-ar pierde
obiectul ºi, implicit, capacitatea de
articulare. ªi aceasta pentru cã,
aºa cum voalat o anunþam încã din
capul locului, avem de-a face cu o
zonã nu puþin predispusã
chestionãrii.

Încã prin simpla aducere în
discuþie a unei literaturi a blogurilor,
a unei literaturi scoase din pagina
ce într-un trecut mai mult sau mai
puþin îndepãrtat avea un rol cât se
putea de clar în poziþionarea
textului „în lume” ºi implicit în zona
literaturii, se opereazã o delimitare.
O delimitare ce va porni de la
formã cãtre conþinut, de la stratul
superficial al suportului [în fond
atenþia acordatã unui detaliu atât
de puþin semnificativ în ceea ce
priveºte procesul de valorizare nu
face decât sã rãmânã pe mai
departe cufundatã în acelaºi ordin
al prejudecãþilor menþionate
anterior] la detaliile interne ale
text(elor). De ce însã o astfel de
abordare, apãrând ca o simplã
viziune de suprafaþã? Înainte de
toate pentru cã problema are sã
se arate foarte curând ca fiind
numai într-o foarte micã mãsurã
una a suprafeþelor. Pentru cã încã
din momentul când spunem
literatura de pe blog, nu suportul
este cel ce ne atrage propriu-zis

atenþia [sau, în orice caz, nu
aceasta este întrebarea ce se
pune în esenþã], nu suportul este
cel care devine sub o formã sau
alta spaþiu al interogaþiilor, ci, mult
mai adânc decât la o primã vedere,
ceea ce ocupã centrul discuþiei
sunt tocmai semnificaþiile
conþinute/operate în [ºi prin]
aceastã delimitare.

De altfel, problematizarea care
se aratã cu adevãrat necesarã, în
cazul în care acceptãm o
asemenea prezumþie, dincolo de
nivelul de aparenþã în care ne vom
fi putut situa pânã acum, ar fi tocmai
aceea referitoare la linia finã ce
delimiteazã cele douã perspective
enunþate. Avem într-adevãr de-a
face cu douã aspecte diferite? Ne
situãm în acelaºi orizont, lãsându-
ne doar amãgiþi de variante de
punere în scenã ale aceluiaºi
spectacol? Este ºi un da ºi un nu
la aceste întrebãri. Pentru cã
dincolo de simpla scoatere din
confortabilitatea gândirii ce vedea
literatura numai în dimensiunea
unui obiect tipãrit, definitiv ºi
palpabil, hyperliteratura, generic
vorbind, aduce o schimbare ºi la
nivelul posibilitãþilor de exprimare.
Este textul ce se oferã pe bucãþi,
textul ce are posibilitatea sã îºi
etaleze pe rând toate fazele
intermediare, pornind de la starea

sa embrionarã pe care o va acoperi
cu straturi ºi culori succesive, de
la un moment la altul, de la o
variantã la alta. Asta, desigur, în
cazul textului in progress, afiºat pe
mãsurã ce se scrie ºi rescrie; a
textului urmãrit îndeaproape în
toate detaliile articulãrii lui; a textului
ca un joc de lego, desfãcând o
construcþie pentru a inventa
imediat o alta – pentru a se
reinventa pe sine – textul devenit
un fel de ciornã uriaºã care decide
sã pãrãseascã sertarul pentru a se
etala, întinsã ºi palimpsesticã,
ochiului cuprins de nerãbdare al
cititorului. Larva transformatã într-
un text-nimfã, aºteptând sã devinã
text-pupã ºi, mai la urmã, fluture.

Este totodatã textul naiv,
spontan, articulat la repezealã;
textul care-ºi va provoca în
permanenþã cititorii în a-i specula
gradele de ficþionalizare. Textul
versatil, de tipul unei eboºe, gata
în orice clipã sã marcheze, chiar
fugitiv ºi vag, o posibilitate de lume.
ªi apoi sã o uite.

Este ºi textul studiat, dospit
îndelung într-o tãcere cel mai
adesea intuibilã, textul pornit în
cãutare de receptori, textul ce va
intra în mediul electronic nu pentru
a spune poveºti despre sine, ci
pentru a-ºi spune povestea, pentru
a se da în mod direct actului
lecturii, în forma cea mai rapidã cu
putinþã. Textul securizant, într-o
anumitã mãsurã, acela care aratã
ºi faptul cã literatura în forma ei
tipãritã ºi aceea ce se consumã în
zona navigabilului nu sunt doar
douã entitãþi din specii diferite,
rupte, incompatibile ºi partizane ale
unor triburi situate la poluri
diametral-opuse.

Fireºte, în linii mari ºi la nivel
ideatic cele afirmate anterior se
potrivesc din mai multe puncte de
vedere scrierilor de pe bloguri. ªi
nu este vorba aici numai de textul
literar [fie el poem sau prozã]
ipostaziat în fazele sale progresive
de scriere, de latura tensionalã a
propriilor sale corecþii, ºi de care,
cititorul „clasic”, având în mânã
[numai] varianta finalã, „paginatã”,
a respectivului fragment, este
privat. Este vorba, într-un sens
cât se poate de propriu, de un nou
tip de organism; de un organism
articulat de la bun început pe

Despre
fugã,

palimpsest
ºi avatare

 Diana Mãrculescu
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II)principii diferite ºi devenit funcþional

dupã propriile-i reguli interne, altele
decât în mod tradiþional. Textul de
pe blog, forma de coerentizare a
conþinutului blogurilor devine într-
un fel forma contemporanã de
dialog. ªi aceasta nu numai din
dorinþa unei modalitãþi de
exprimare alternativã, ci poate din
chiar acea dorinþã ascunsã a
fiecãrui obiect estetic : de creare a
unor legãturi, de suprimare a
distanþelor ce îl separã la atât de
multe nivele [nivelul temporal fiind
aici unul dintre cele mai evidente]
de posibilii cititori.

Dimensiunea activã a actului
receptãrii devine, aºadar, cu atât
mai pregnantã în cazul blogurilor,
cu cât posibilitatea unei reacþii este
facilitatã prin însuºi modul în care
este gândit spaþiul de întâlnire.
Literatura pe blog întrupeazã, într-
o anumitã mãsurã, ceea ce la nivel
de reacþie artisticã ar coincide cu
instalaþiile postmoderne sau cu
manifestãrile de street-art: nu mai
avem de-a face cu un obiect static,
izolat în sfera lui ermeticã ºi de
nepãtruns, ci cu un eveniment.
Primim în continuare informaþia din
exterior [prin imagini, prin litere] cu
acea diferenþã esenþialã, cã
raportarea la „text” nu are sã se
mai facã de-acum de pe partea
cealaltã a prãpastiei. Receptorul
devine parte integrantã, vie,
elementul fundamental al investirii
cu sens(uri). Lucru ce, respectând
parcã direcþia principiilor de bazã
ale fenomenologiei, nu va însemna
nicidecum cã obiectul artistic îºi va
pierde autenticitatea sub milioanele
de intervenþii anonime,
nestingherite într-un soi de
maºinaþiune subversivã pe care o
vor opera spre a-ºi auzi vocea
rãzbind din mulþime. Chiar
încercând o abordare ce ar avea
în vedere miºcarea produsã la
nivel cultural, nu  o „scãdere de
nivel”, aºa cum cei mai sceptici
continuã sã vocifereze, e ceea ce
se întâmplã, ci o mutare de
accent.

Fireºte, expectanþele cititorilor
de bloguri se vor detaºa uneori, în
diverse grade de intensitate, de
cele ale cititorilor tradiþionaliºti1.
Blogul, ca spaþiu de manifestare
[artisticã, în cazul de faþã], rãmâne
într-o anumitã mãsurã blocat într-

o formã de exprimare parþializatã.
Însã aceasta devine ºi una din
trãsãturile ce îl apropie ºi mai tare
de viziunea contemporanã,
detaºatã, cel puþin în linii mari, de
orice pretenþie de exhaustivitate.
Deloc un punct în minus, am
spune, cu atât mai mult cu cât
domeniul cultural, departe de a se
stabiliza într-un anumit sens sau
pe o anumitã treaptã solidã ºi
universal legitimatoare, va avea
grijã sã îºi scoatã la ivealã, cu o
inocenþã mai mult sau mai puþin
disimulatã, mobilitatea ºi
fluctuanþele. Nu am vrea sã se
înþeleagã prin aceasta cã facem
vreo pledoarie pentru deosebita
relevanþã culturalã a blogurilor, nici
cã, fie ele vãzute ca spaþiu efectiv
de lucru, unde creaþiile artistice îºi
gãsesc locul de întâlnire cu
publicul, fie ca spaþiu monden-
dialogic de aducere la zi a cititorului
în trendurile culturale, le-am acorda
un statut superior presei literare
sau, într-un mod cu totul absurd ºi
inimaginabil, literaturii „palpabile”.
Nu am cãutat decât sã arãtãm cã
literatura pe blog îºi are spaþiul ei,
necesar în optica prin care
contemporaneitatea înþelege
dezvoltarea actului cultural,
aducerea sa în prim-plan,
rãspunsul la viteza cu care
momentul tensional al prezentului,
îºi angreneazã subiecþii.

Desigur, textul de faþã are toate

ingredientele pentru a rãmâne,
pânã la capãt, unul fals-
generalizator. Opereazã cu cele
mai des întâlnite sintagme ºi
doleanþe legate de o culturã ºi/sau
o literaturã virtualã, fãcând apel, de
fiecare datã, la ceea ce ar putea
întrupa pentru prezent, acea normã
comunã [ºi iluzorie] în care ne
miºcãm în momentul formulãrii
sensului. Cum va rãmâne cu cele
douã poziþii literare nu ºtim. Putem
numai sã presupunem cã ele vor
continua sã coexiste, cã niciuna
nu o va înghiþi cu desãvârºire pe
cealaltã, cã va exista în continuare
o formã de dependenþã între cele
douã laturi ºi cam atât. Dar ºi
acestea sunt tot numai speculaþii
nãscute pe baza prejudecãþilor
specifice orizontului cultural în care
ne situãm.

Þinem sã precizãm faptul cã
denumirea de cititor “clasic” sau
“tradiþionalist” are un rol pur
funcþional, operând distincþia pe
care o vedem necesarã în
demersul argumentativ al textului
faþã de un prototip al “cititorului
virtual”, terminologia neascunzând
niciun fel de substrat peiorativ. În
aceeaºi direcþie ni se pare demnã
de luat în calcul ºi imposibilitatea,
sau chiar naivitatea de a crede ad
literam într-o asemenea formã de
radicalizare [fie ea ºi numaide
naturã conceptualã].
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În  1994 un  anume Justin Hall
îºi achiziþioneazã un domeniu de
Internet ºi construieºte un site
personal pe post de jurnal (weblog),
care permite prietenilor sãi sã
reflecteze ºi sã comenteze asupra
conþinutului acestui site ºi eventual
sã îl dezvolte independent de
gândurile aºternute în prealabil de
autor. Cam aºa se naºte primul
blog.

Simultan, într-un alt colþ de
America, Jerry Eugene Pournelle,
eseist ºi scriitor de literaturã
ºtiinþifico-fantasticã îºi lanseazã
propriul sãu jurnal personal-artistic
publicat în mediul digital. Tot în
aceasta perioadã, Dave Winer,
scriitor ºi informatician lanseazã
primul jurnal-hypertext, un tur
“ghidat” subiectiv prin “referinþe”
personale, al unei reþele Internet încã
tânãrã ºi destul de dezarticulatã.
Weblogul ia naºtere ca un mediu
colaborativ, ca o conversaþie
agregatoare de pasionaþi ai unui
domeniu, atomizând utilizatorii cu
interese comune.

Dacã oricare dintre aceºti autori
ar fi fost critici sau teoreticieni literari,
în loc de jurnalul de cãlãtorie, ºtiri,
sau foileton, cu siguranþã am fi
asistat la parcursul unui “personaj”
prin biblioteca sa cu ºuvoaiele
alambicate de curente ºi miºcãri
literare ºi propriile-i evaluãri critice,
canonice sau subiective. Întâm-
plarea a fãcut ca aceste personaje
(cum se autoproclamã) sã fie un
globetrotter, un gamer, un scriitor
de SF care îºi buchiseau înþelep-
ciunea de viaþã aºternând pe foaia
digitalã cugetãrile nocturne ale
cãlãtoriilor, sfaturile practice pentru
jocurile de calculator, jurnalul intim
sau proaspetele povestiri science-
fiction încã în lucru.  Acest “weblog”
a cãrui prescurtare a devenit
cunoscutã simplu ca “blog” era, în
principiu, un jurnal-ciornã puternic
subiectivizat ºi exhibiþionist care
ignora orice canon ºi se conducea
dupã propriile-i legi. Dupã boom-ul
blogular, aceste tipuri de jurnale sau
bloguri au început sã fie citite ca
micro-naraþiuni personale ce frizau
literatura, ca mai apoi sa evolueze,
în timp ºi datoritã scriitorilor
aderenþi, în ceea ce astãzi numim
literatura pe suport digital.

Aceºti tineri coloniºti ai (încã)
noului mediu reþelar au dat naºtere

indirect la o polemicã ce þine pânã
în zilele noastre ºi care a ajuns,
fãrã voia sa, a fi cireaºa de pe tortul
banchetelor literare: Este posibilã
literatura pe blog?

În România, problema este
nuanþatã ºi dezbãtutã de aceleaºi
douã tabere. Cea conservatoare
susþine cã “blogul” este produsul
manifestat ºi sinteza socialã a unei
ere fast-everything ºi cã este doar
un simptom malign (dar uºor de
extirpat, cu timpul) pentru auten-
ticele valori evaluative ale criticii ºi
literaturii în general. Cea uºor mai
liberalã  atestã valoarea scrierilor
literare de orice tip, indiferent
de mediul de propagare, ºi îm-
brãþiºeazã formatul permanent
reeditabil al conþinutului digital,
recunoscându-i unanim acce-
sibilitatea ºi capacitatea de
interactivitate. Trebuie sã realizãm
totuºi cã Internetul este un mediu
cu ceva mai multã personalitate ºi
cu propriul lui specific, dar în
definitiv doar un mediu. Mã refer
bineînþeles aici exclusiv la forma în
care este utilizat Internetul astãzi de
miile de bloguri care susþin a scrie
literaturã.

“Revoluþia” cu pricina aclamatã
sau refuzatã de neo-internauþii
români este obiectul unei simple
schimbãri de mediu, care nu îl
afecteazã cu nimic pe cititorul

conºtiincios care zãboveºte cu
gândul asupra unui text de literaturã.
Vorbesc bineînþeles aici exclusiv de
blogurile literare. Cititorul este
acelaºi, face aceleaºi operaþii
mentale, miºunând prin aceleaºi fire
de facturã interpretativã, atat în
textul tipãrit cât ºi pe cel editat digital,
cel puþin în ceea ce priveºte
formatul de blog. Acesta din urmã
reprezintã o simplã translatare a
textului într-un format mult mai
portabil ºi accesbil de oriunde pe
glob. Translatarea este una care
þine de forma de prezentare. Textul
ºi-a schimbat doar pânza celuloticã
în biþi, iar acum, paginile se întorc
cu un scroll de mouse. Dar, în fond,
citirea, conþinutul ºi interpretarea
rãmân aceleaºi precum cele
presupuse de suportul celuloid.

Aceastã translatare se petrece
totuºi pânã la un punct. Scriitura
literarã de blog este o scriiturã
deschisã, un text în continuã
reactualizare ºi permanent
automorfism. Concluzia este
desprinsã de cãtre cititor prin
comentariul instant. Autorul orien-
teazã doar vectorial parametrii
propriului sãu adevãr, dar micro-
adevãrul concluziei aparþine
lectorului, care completeazã
“povestea”-istorie ºi îi dã sensul
revelator prin feed-back-ul sãu
imediat. Iar blogul nu face altceva
decât sã ne dea acces la acest
sens revelator al celorlalþi.

Un blog este o idee pivotantã
care strânge în jurul sãu “nori”
(clouds, în termeni mai tehnici) de
alte idei mai mici, sub formã de astfel
de comentarii. Textul blogului
declanºeazã în cititor aceeaºi furor
de idei ºi de (auto)chestionãri
precum textul tipãrit, doar cã de data
asta, marginalia, însemnãrile ºi
comentariile cititorului nu mai sunt
consemnate pe furiº la marginea
paginii cu creionul, ci primesc un loc
anume, de cinste, vizibil ºi
comentabil, la rândul lor ºi ajung mai
apoi sã facã parte din întregul
opusului blogular.

Blogul, în caracterul sãu foileton,
îndeamnã la un soi de perpetuã ºi
crescândã evoluþie intelectualã prin
referinþele pe care le oferã ºi prin
aportul instant al lectorilor.
Presupune întotdeauna o
permanentã re-actualizare, este o
operã care se desfãºoarã în timp,
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mai mult decât un roman, pentru cã
acest timp cuprinde ºi timpul
travaliului scriitoricesc continuu ºi
nu doar timpul creaþiei ºi al
citirii, precum opera clasicã. De
asemenea, literatura poate fi, aici în
mediul de reþea, mai colocvialã, mai
apropiatã de cititor ºi mai i-mediatã.
Imediateþea ei seamãnã pânã ºi cu
senzaþia creatã de ºemineul de
odinioarã. Scriitorii nãscuþi pe blog
au realizat repede cã teama de
foaia albã poate fi depãºitã ºi prin
caracterul referenþial (într-adevãr,
câteodatã parazitar) al scrierii de
blog. “Publicaþia personalã” de blog
nu mai este un centru izolat ºi unitar
precum opera tipãritã, ci primeºte
un caracter rizomatic, ea devine un
punct de referinþã într-o reþea
interminabilã de alte referinþe egale
cu prima. Orice blog anunþã, se
exhibã, este narcisist în felul sãu
adorabil ºi “urmã(ri)t” de cititori
autentificaþi, cognoscibili.

Blogul are întotdeauna o
funcþionalitate ºi o funcþie.
Intermediazã, petiþioneazã, exhibã,
reveleazã. El are un caracter
predominant de ciornã sau foile-
ton, dupã cum am precizat, frag-
mentând idei ºi recompunându-le
apoi. Literatura de blog este de fapt
o translatare în digital a jurnalu-
lui, revistei, cãrþii, textului de orice
fel, dar este ºi un spaþiu unde
subiectivitatea auctorialã con-
struieºte propriul sistem de reguli
de urmat.

Blogul oferã vizibilitate, dar nu
îmbunãtãþeste în mod necesar
calitatea scriiturii. Eficienþa lui
constã în faptul cã faciliteazã
accesul la un conþinut. Postãrile sunt
scurte ºi uºor asimilabile, cu un
caracter uºor informativ ºi critic dar
ºi personal beneficiind de condiþii
mai laxe de expresie. Faptul,
pragmatic dar demn de menþionat
ºi de aplaudat, este cã aceste scrieri
pot fi accesate gratuit ºi neinter-
mediat, direct. Spun neintermediat
pentru  cã aceastã laxitate a
expresivitãþii oferã o faþã mai
umanã scriitorului, care nu mai
este focalizat ca prezenþã într-o
singularã temã pe care o dezbate
sau de intuit printre rândurile
adevãrului pe care îl afirmã, ci el se
exhibã pe sine în chiar sintaxa sa,
fiind întãrit conºtient de sine ºi de
statutul lui de “eu-care-scriu”.

Se spune cã hârtia pe care sunt
printate cãrþile de astãzi va rezista
cel mult încã 70 ani. Textul electronic
în schimb, este graþiat de la o soartã
asemãnãtoare atât prin formatul pe
care îl suportã ,cât ºi prin simplul
fapt cã nu se afla în autentica
posesie a nimãnui. Teama cã textul
odatã scris scapã definitiv de sub
controlul auctorial, teamã pe care o
experimenteazã unii literaþi români
este nefondatã. Controlul este în
definitiv în mâna autorului atunci
când decide sã elimine textul, sã îl
ºteargã sau sã îl înlocuiascã. De
asemenea acesta are putere de
decizie asupra cenzurãrii anumitor
cititori-comentatori insolenþi.

Într-adevãr se poate intui uºor
cã tradiþia literarã româneascã se
opune scriiturii electronice. Critica
tradiþionalã, printre altele, îºi punea
întreaga încredere în propriile-i
ierarhii. Tradiþia susþinea cã orice
operã literarã, centralã sau
marginalã, are propria sa identitate;
cã orice operã ocupã o porþiune
anume în “spaþiul” cãrþilor. Opera,
în consecinþã, avea predecesori
bine determinaþi ºi influenþa alte
opere. Pentru tradiþie este
întotdeauna posibilã identificarea
unui text ºi izolarea lui întru studiu.
Tradiþia ne învaþã cã suntem liberi
sã izolãm textele de operele care
le-au influenþat în prealabil. Blogul
în schimb, în obrãznicia ºi
îndrãzneala lui definitiv subiectivã
ºi exhibiþionistã, nu respectã
aceste ierarhii decât dacã alege sã
o facã.

Blogul nu este un gen literar, dar
poate susþine orice gen literar. Nu
este gen literar decât în mãsura în
care putem susþine cã o revistã, de
pildã, este un gen literar. Blogul nu
este nici o formã de  miºcare sau
un curent artistic de vreun fel.
Literatura de blog este la fel de
inofensivã precum o antologie.

Literatura autenticã ºi de calitate
are aceeaºi frecvenþã pe bloguri ca
ºi în cãrþi. Literatura scrisã pe
bloguri nu are un numitor comun
(decât mediul de propagare) ºi nici
o ideologie, un set de valori unitar
ºi asta poate ridica chestionãri ºi
suspiciune cu privire la valoarea ei,
cu privire la perenitatea ei sau la
adecvarea la denumirea de
literaturã.

Totuºi literaritatea scriiturii nu

este oferitã de mediu, ci de complet
altã sferã de valori care þine de
disponibilitatea textului de a opera
transferul de la un sens la altul de
semnificaþie secundarã, facilitând
intenþia premeditatã a textului de a
comunica în plan subliminal. În acest
sens, blogul literar nu schimbã vreo
paradigmã, ci se integreazã cuminte
în cea anterioarã lui, cu diferenþa cã
potenþeazã cititorul ºi îi oferã un timp
de reacþie aproape instant, reacþie
care devine aportul colaborativ al
acestuia la întregul operei.

Dacã blogul care se autopro-
clamã literar þine într-adevãr de
aceastã categorie pentru cititor, este
o chestiune de gust ºi de alegere
personalã. Canonul clasic poate
invoca o gâlceavã cu gustul
personal ºi are dreptate sã o facã.
La fel ca toate celelalte micro ºi
pseudo-canoane existente.  El este
doar o cale de urmat, ca toate
celelalte, întru construcþia propriei
realitãþi.

În aceste condiþii fantoma
autenticitãþii se poate poate
materializa doar în alegerea ºi
capacitatea de argumentare în
legãtura cu aceasta.

Blogul presupune înþelepciune ºi
cumpãtare din partea cititorilor.  Chiar
ºi în lipsa lor, un discernãmânt la
purtãtor existã în mod implicit prin
simplul fapt cã varietatea creeazã
argumentarea. Negarantând la
rândul ei valorile stabile, alegerea
oferã singura garanþie internã acolo
unde prevaleazã sistemul
argumentativ. Blogul este un loc care
adunã puncte de vedere diverse,
transformându-le într-un cloud de
idei. Trebuie sã recunoaºtem într-o
oarecare mãsurã ºi discernãmântul
publicului, în fond masa majoritarã a
oamenilor defineºte atmosfera unei
epoci.

Blogul te învaþã sã pui la îndoialã,
îþi aratã diversitatea ºi îþi permite sã
îþi exprimi dezacordurile prin
noþiunea de peer-to-peer review în
sensul ei cel mai literal de
colaborare, produs creat de mai
multe mâini. Blogul este o
conversaþie într-o agora virtualã,
conversaþie gãzduitã ºi nu ghidatã
de oratorul literar.
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Mitul mãrturisirii de sine e vechi
în cultura noastrã cît creºtinismul
ºi oficializat în semiobscuritatea
confesionalului ºi pe divanul laic al
psihanalistului. Dar cu toate cã a
intuit efectul alienant al confesiunii
obligatorii, nici Michel Foucault nu
ar fi putut probabil anticipa
rapiditatea cu care spaþiul privat se
va difuza în agora.

Atît blogul personal cît ºi
literatura venitã spontan în
prelungirea acestuia pun în luminã
instanþe subiective tot mai
dispersive. Simptomatic pentru
textul electronic mi se pare nu
noutatea în formã & tipologie
(fragmentarismul, de pildã, fiind de
mult redevabil modernismului), ci
o anumitã des-fiinþare în termeni de
ontologie ºi eticã. „Ce conteazã
cine vorbeºte, cineva a spus ce
conteazã cine vorbeºte“ – ecoul
absurd al lui Beckett rezoneazã,
pe undeva, cu ambiguitatea
identitarã a unui blog „personal“.
Cãci enunþãtorul nu mai e autorul
cu stare civilã pe care un Lanson
l-ar fi livrat la pachet cu „opera“.
Mediat de pseudonim, avatar,
nume de scenã, frontispiciu iconic,
dispunere graficã etc, auctorele
devine emanaþia unei fantasme
proiective. Cel ce scrie e – ca sã
parafrazez un prieten – „cine vrea
muºchii lui“. (Parþial) ireperabilã,
inatacabilã, indefinitã, subiec-
tivitatea pluteºte în spatele mãº-
tilor discursive prin care se
exteriorizeazã. Eul existã prin
postãrile sale, nu atît ca substanþã
pozitivã, cît ca punere în scenã.
Prin urmare, deºi spaþiul virtual e
prin excelenþã unul a-teoretic,
putem spune, plusînd puþin
metaforic, cã el aplicã pe viu
vechiul concept telquelist (ºi apoi
derridean) de „scriiturã“ fãrã origine
localizabilã. La urma urmelor, dupã
toate înmormîntãrile fãcute de
modernism ºi structuralism (a
omului, a autorului, a sensului),
subiectul care scrie nu se putea
întoarce, logic, decît ca fantomã.

La o privire atentã, nu existã
nicio contradicþie între estetica
virtualã - rizomaticã, descentratã
- ºi mitul identitãþii personale (ca ºi
construct). De fapt, tocmai
fragilitatea individualã stã la baza
nevoii de a ridica un paravan, de a
fugi în spatele unei interfeþe, de a

 Adriana Stan

demarca un hinterland protector ºi
personalizat. Aproape orice blog,
fie el ºi aparent informativ, poate fi
citit ca un jurnal informal (de opinii
ºi opþiuni), deci o carte de vizitã a
emiþãtorului. Inevitabil un personaj
– mai misterios, mai activist, cu
mãºti, atitudini, nervi, furii, nostalgii
- fiecare blogger practicã o formã
de proto-literaturã a sinelui, un
Bildungsroman sui-generis de
gînduri, întîmplãri, trãiri. La scara
world-wide-web-ului, intimitatea
devine aºadar un fapt discursiv
global. În Panopticon-ul lui J.
Bentham, vizibilitatea funcþiona ca
instrument de control ºi represiune,
deþinuþii fiind þinuþi în ºah de privirea
oricînd posibilã din observatorul
central. Aceeaºi supraexpunere
ajunge însã un deziderat în
societatea reality show-ului,
transparenþa biograficã excesiv
jucatã se transformã într-un
artefact, iar sinceritatea într-un
efect special.

Publicizarea „spaþiului privat“ pe
blog se conjugã, de altfel, cu
trendul autenticismului care a fãcut
furori pe piaþa de carte a deceniilor
trecute. Foamea de ego-literaturã
se aratã, fireºte, un efect întîrziat
al prãbuºirii „marilor naraþiuni“: tot
mai atomizatã, pe orbita unui
individualism fãrã resturi de utopie,
societatea (deci publicul) se

refugiazã pe tãrîmul confortabil al
intimitãþii, savurînd mirajul bana-
litãþii, povestea complezentã a vieþii
de zi cu zi. Fenomenul urmeazã
previzibil imploziei simulacrului
denunþatã de profeþii apocaliptici ai
„societãþii spectacolului“: literatura
auten-ticistã s-ar reîntoarce,
dimpotrivã, la adevãrul nema-
chiat al fiinþei umane. Conceptul
de autoficþiune îºi are rãdãcinile
teoretice în reflecþia poststructura-
listã asupra subiectivitãþii, nefiind
strãin nici de unele premise
experimentale ale avangardei
(suprarealismul, de pildã). Totuºi,
instituþionalizarea sa efectiv literarã
ºi circulaþia ca bun simbolic ºi
palpabil în comerþul editorial vine
pe filiera aceluiaºi individualism
postmodern care a generat ºi
translarea spaþiului personal în
mediul virtual. E vorba, mai exact,
de o reacþie cvasi-istericã:
subiectul slãbit prin pierderea
determinãrilor simbolice ale
“marilor naraþiuni“ simte nevoia de
autoconfirmare prin so-cializarea
furibundã a intimitãþii sale.

Codul exhibiþionist activeazã,
pe de altã parte, latenþele
voyeuristice ale lecturii. În marea
masã anonimã de navigatori pe
bloguri, ca ºi în publicul devorator
de egoficþiune, subzistã pupila
dilatatã din Rear Window. Nu vreau
sã þin aici o predicã puritanã de
pension, dar mi se pare evident cã
lectura – odatã hedonistã,
instructivã, formatoare - e tot mai
condusã în astfel de cazuri de
curiozitãþi pur tabloidale. Pasiv în
anonimatul sãu comod, ca James
Stewart imobilizat în ghips,
spectatorul e liber sã consume live
realitatea i-mediatã a alteritãþii. În
mãsura în care dau curs unor astfel
de tendinþe primare, cel ce scrie ºi
cel care citeºte „confesiuni“, pot –
chiar întîlnindu-se doar la modul
virtual – trãi acea „halucinaþie
consensualã“ de care vorbea
William Gibson în Neuromancer:
expunerea ta satisface
curiozitatea mea într-un cerc
fantasmatic autosuficient.

La limitã, esteticul devine o mizã
neglijabilã într-o asemenea
economie discursivã. Lipsit de
escorta paratextualã (editurã,
prefaþã etc.) ºi, deci, de girantul
pragmatic, instituþional, textul
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electronic e un obiect flotant
aruncat în infinitul simbolic al
comunitãþii virtuale (care poate fi
deopotrivã „nimeni“ ºi „toatã
lumea“). Graniþele sale se vor
fluidiza ºi mai mult prin proteza
corpusului anex de comentarii (ca
ºi notele de subsol ale scribului din
Pale Fire de Nabokov, care ajung
sã sufoce opera de bazã). Mai
semnificativ mi se pare faptul cã
masa considerabilã a cititorilor
activi (de bloguri ºi de literaturã)
discrediteazã spontan filtrele
tradiþionale ale produselor
intelectuale. Privatizarea
discernãmîntului ºi a instanþei
critice merge mînã în mînã cu
tendinþa diluãrii mecanismelor

canonice pe valurile publicului larg
consumator. Alegerea acestuia e
dictatã de interese, empatii,
curiozitãþi, de joc permutaþional
prin trimiterile blog-roll-ului sau
hazardul motoarelor de cãutare.
Mai mult, cu pedanþa ei necesarã,
recomandarea profesionistã
pierde teren în faþa ciorchinilor
free-style de cititori, la nivelul
cãrora „gustul“ ºi afinitãþile
idiosincratice circulã în cea mai
mare libertate de contaminare.
Bineînþeles cã dintotdeauna
succesul de consum ºi valoarea
canonicã au mers pe cãi (relativ)
distincte, totuºi blogul cultural, prin
accesibilitatea ºi potenþa sa
mediaticã, scurtcircuiteazã într-

un mod fãrã precedent evaluarea
criticã tipicã. Nu întîmplãtor, unii
scriitori rãu primiþi de critici se
consoleazã cu acest argument
populist al succesului la
„comentatori“, care le confirmã o
datã în plus cã „scriu pentru
cititori“.

Ultimele statistici anunþã totuºi cã
blogul personal se învecheºte, fiind
concurat de platformele publice de
comentarii (politice, larg-culturale) ºi
de reþelele de socializare cu
intimitate relativ protejatã ca
Facebook. Chiar fãrã jurnalul de
nervi cotidieni, nu mã îndoiesc însã
cã vocile „personale“ vor fi - ºi în
noile formule - literaturizate cam în
liniile de mai sus.
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Log-in pe blog, din cyberspace
uploadez ºi surfez în blogosferã,
postez un tweet, avatar de pe
Iphone pe Mess, smiley face, LOV
U, cybersex ºi online shopping,
email (LOL), social network, ego-
search, widget, BRB, connect
bluetooth, play MP3, WiFi
conectez mufã, enter...

Nu, nu este o poezie din
cyberspaþiu, ci o reproducere
aproximativã a neo-limbii
blogosferei. William Gibson,
prozatorul pãrinte al conceptului de
“cyberspace” spunea: am creat o
combinaþie dintre “low life” ºi “high-
tech”, adicã un amestec fatal între
vulgaritate ºi tehnologie, iar
aceastã combinaþie a prins viaþã,
ºi-a dezvoltat o limbã ºi a început
sã se reproducã pe sine.

Aici în cyberspaþiu s-au nãscut
noile specii, creaturile post-umane
– în aceastã lume ne-am tran-
sformat (ne-am morfat) cu toþii din
homo sapiens în homo numericus,
fiinþe post-umane, creaturi evolu-
ate în mediu artificial.

De fapt, venirea acestor noi
fãpturi a fost anticipatã de Borges,
care vorbea în Zamora despre o
neo-existenþã, una la marginea
visului, care va permite apariþia
unor fãpturi reale, dar fãrã corpuri,
o specie cu totul nouã, creatã în
întregime de om. Neo-omul care
creeazã neo-oameni în blogosferã,
atmosferã artificialã în care nu pot
trãi decât creaturi adaptate la
mediul special al Internetului. Aici
nu mai avem identitãþi, ci profiluri,
suntem exprimaþi prin avatare,
suntem fiinþe lipsite de gen sau alte
forme de dependenþã socialã. Aici
putem fi orice, aici fiecare este ceea
ce vrea sã parã, ºi devine homo
blogus.

Homo blogus este doar o
ramurã a acestei specii de “homo
non-uman”, care trãieºte exclusiv
în hãþiºurile Netului. Acolo se
ascunde pe sine ºi îºi ascunde
identitatea pentru a nu fi devorat
de cãtre alþi bloggeri (vezi cazul
terorista.ro, care a fost hãcuitã prin
pampasurile digitale de cãtre alþi
prãdãtori internautici mai agresivi
ºi mai brutali). Aici supravieþuirea
celui mai dezumanizat este regula
de aur a metamorfozãrii – iar furtul
ºi preluarea ideilor altora este

garanþia eternitãþii. În aceastã
sferã-blog (de fapt un spaþiu care
neagã tridimensionalitatea) suntem
cu toþii migratori digitali, fiinþe care
hãlãduiesc pe Net ca niºte þigani
ai viitorului, rãtãcind din prezent
spre trecut, bezmetici bocãnitori ai
tastaturilor ºi intenºi frecãtori de
mauºi.

Teratologia blogomanului (homo
bloggiensis) trebuie sã înceapã de
la ideea cã bloggerul este o fãpturã
ale cãrei defecte devin calitãþi, este
un monstru a cãrui monstruozitate
devine normã ºi a cãrui non-
umanitate este garanþia
autenticitãþii. Fãpturã conectatã
intens la reþea (aidoma lui Neo din
Matrix), incapabilã sã iasã din
conexiune (fie ea prin modem, fie
prin cablu, fie prin mobil), bloggerul
ºi-a fãcut un nou Dumnezeu. El nu
se mai închinã lui YHWH, ci aduce
slavã lui HTML, noua zeitate, a
cãrei identitate nu o cunoaºtem,
dar ale cãrei mistere le slujim zilnic.
Ca ºi Dumnezeul din pustie,
HTML nu ne spune cum
funcþioneazã lumea, dar ne lasã sã
o folosim, spre gloria eternã a
inteligenþei din maºinã.

Fiind dependent de maºinile
gânditoare, blogomanul trãieºte în
reþeaua neuronalã globalã ca
peºtele în apã, sau mai degrabã
ca internautul la Internet cafe. Se

poate spune cã satul global al lui
MacLuhan a devenit un mare
Internet cafe global, unde sute de
milioane (poate chiar miliarde) de
oameni sunt prinºi în plasa (net-ul)
de pãianjen a reþelei globale
(network). Fie el blogspot-ist,
wordPress-ar, simplu blogger ori
xanga-ist, blogomanul aparþine în
întregime reþelei.

A fi conectat sau a nu fi
conectat, aceasta a devenit
întrebarea fundamentalã (dar non-
existenþialã) a bloggerului. Eºti în
Zelist, deci exiºti, sau nu eºti în
Zelist ºi atunci ai alte forme de
rating care îþi certificã existenþa.

Bloggerul existã pentru cã alte
forme de viaþã anterioare lui au fost
aduse în pragul extincþiei – printre
speciile aflate în primejdie se
numãrã atât scriitorii, cât mai ales
jurnaliºtii. Pentru cã naºterea ºi
înflorirea blogosferei este
simultanã cu decãderea ºi
moartea jurnalismului. Acum toþi
jurnaliºtii au devenit bloggeri ºi toþi
bloggerii se cred jurnaliºti.
Procesul acesta, anticipat de
profesorul Phil Meyer (cu care am
avut onoarea sã studiez în Statele
Unite) prin conceptul de “public/
civic journalism”, presupune
democratizarea totalã a resurselor
de informaþii. De fapt premisa este
aceea a apariþiei unui gen de
jurnalism, jurnalismul participativ,
în care cetãþenii sã fie implicaþi ºi
sã se implice în viaþa comunitãþii
din care fac parte. Pe altarul
acestei societãþi libere, întemeiatã
pe libertatea tuturor (ºi a oricui) de
a-ºi da cu pãrerea despre orice,
oricând, a fost sacrificat jurnalistul
“clasic”, omul cu pregãtire în
domeniul culegerii ºi prelucrãrii de
informaþii. Oricine vrea poate “sã
scrie pe net”, iar Net-ul însuºi este
complet scãpat de sub control. Toþi
suntem scriitori, toþi suntem critici
literari sau critici de film, toþi ne dãm
cu pãrerea despre cineva sau
despre ceva. ªi literatura este
acum e-literaturã, cãrþile au devenit
e-books, iar scriitorii sunt e-utori,
creatori de “E”-uri intelectuale. Ca
sã urmez raþionamenul lui Debray,
am trecut de la grafosferã prin
videosferã numai pentru a naviga
prin blogosferã.

Scãparea de sub control, însã,
este doar o iluzie. Ceea ce a scãpat

 Doru Pop

Teratologia
blogurilor
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din “mâna” armatei americane, care
în anii 60 a creat ARPANET, de fapt
primul NET din istoria Internetului
(sau poate încã sub acelaºi
control?!), este acum World Wide
Web-ul, sau WeWeWe-ul. Dacã
stãm sã ne gândim puþin, ceea ce
un blogger adevãrat nu face
niciodatã, el întâi publicã, apoi
gândeºte, a devenit cea mai simplã
metodã prin care statul poliþist poate
sã ne controleze, chiar cu voia
noastrã. Cum ar veni, noi suntem
propriii noºtri turnãtori, zilnic dãm cu
subsemnatul în faþa lui Big Brother,
care ne înregistreazã în mod
continuu.

Indiferent unde se aflã, pe
Facebook, pe MySpace sau pe
Twitter, bloggerul nu-ºi pune

problema ce este un blog (el este
un amestec între web ºi log, adicã
între Net ºi jurnalul intim), el pur ºi
simplu scrie, despre indiferent ce.
Bloggerii, ca ºi blogurile ºi cuvintele
de pe bloguri, se înmulþesc viral ºi
exponenþial.

Astãzi existã nenumãrate forme
de blogging, blogurile cele mai
simple, de text, sunt acompaniate
de fotobloguri (Flickr, Snapfish ºi
altele), videobloguri (graþie
serverelor Youtube sau
Dailymotion), sau audiobloguri
(numite ºi podcasturi). Mai nou au
apãrut ºi artblogurile sau chiar
blogurile de vise (dreamblogs), nu
mai existã aproape nicio zonã a
vieþii private care sã nu fie
“aplodatã” (nu neapãrat aplaudatã!)

în spaþiul virtual.  Dacã în 1999 erau
23 de bloguri înregistrate, recent o
numãrãtoare parþialã identificase
peste 120 de milioane de bloguri,
la o populaþie de 6 miliarde de
oameni, e ceva!

Deºi nu e corect, uneori
bloggerii se adunã în haite pentru
a face mai multã audienþã, aºa s-
au nãscut ºi la noi mici imperii
blogoristice, voxpublica.net sau
bookblog.ro, care nu sunt altceva
decât forme primitive ale
procesului ce a dat naºtere în
epoca de piatrã primelor triburi –
tribul meu bate clanul tãu.

Cine va supravieþui acestei noi
explozii evoluþionare va pune
bazele unei noi civilizaþii, fãrã
oameni ºi fãrã umanitate. LOL :)
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Cât datorãm noi blogului ºi cât
ne datoreazã el nouã, în calitate
de consumatori ºi cititori, câtã
influenþã are mediul rapid de
interacþiune asupra mesajului în
sine, cât de umani sau postumani
suntem atunci când traseul nostru
zilnic presupune interacþiunea cu
sute de periferice electronice, cât
de Big Brother a rãmas Big
Brother, în ce mãsurã existã un
grad real de customizare în
utilizarea World Wide Web-ului ºi
în ce mãsurã folosirea acestui
mediu, dimpotrivã, formateazã
individul? Cea mai simplã soluþie
de a rãspunde la aceste întrebãri
ar fi scoaterea din prizã a tuturor
calculatoarelor pentru câteva
sãptãmâni, însã nivelul tehnologic
la care am ajuns a întrepãtruns
într-o atât de mare mãsurã
canalele de comunicare (reþea în
care omul poate fi privit mai
degrabã ca funcþie ºi mai puþin ca
beneficiar), încât ajungem se ne
întrebãm, la modul paranoic, dacã
PC-urile ºi laptop-urile nu ar reuºi
sã funcþioneze la fel de bine fãrã
implicarea noastrã, în contextul în
care societatea nu prea ar reuºi
sã funcþioneze fãrã sisteme infor-
maþionale.

Problematica Internetului ca
nou mediu de propagare, pre-
lucrare, editare sau receptare a
literaturii ºi a discursului în general
presupune o discuþie pe multe
paliere, de la teorie pânã la
diletantism, putând fi în acelaºi timp
o zonã de dezbatere teoreticã,
politicã sau teren profetic pentru o
nouã apocalipsã informaþionalã.
Nu mã aliniez direcþiei pesimist-
milenariste, Internetul în sine este
o unealtã a Diavolului (Diavol în cel
mai larg sens cu putinþã) în aceeaºi
mãsurã în care este ºi cartea dupã
Gutenberg sau conserva dupã
Andy Worhol, însã în momentul în
care ajungem sã bem cafeaua cu
prietenii pe Yahoo! Messenger ºi
sã comentãm o poezie scrisã
acum cinci minute undeva la zece
fusuri orare distanþã de noi, parcã
schimbarea de paradigmã în faþa
cãreia ne aflãm e mai radicalã
decât Lyotard lãsa sã se înþeleagã
în 1979. Nu ne aflãm doar în faþa
unui colaps al marilor naraþiuni
(încercaþi sã buchisiþi Biblia sau
Fraþii Karamazov de pe monitor ºi

veþi atinge cel mai pragmatico-
empiric nivel al teoriei lui Lyotard),
nu este doar momentul în care
întregul patrimoniu cultural al
planetei este la câteva clic-uri
distanþã, ci ºi momentul în care
hyperlink-ul, blogul, comunita-
tea virtualã în general acce-
lereazã într-o mãsurã atât de
mare interacþiunea subiecþilor,
suprimând timpul ºi spaþiul în
sensul lui clasic ºi chiar subiectiv,
psihologic, încât ajungem sã ne
proiectãm aici-ul ºi acum-ul ca
trecut în exact clipa consumãrii lui:
“X a postat un comentariu la textul
dvs. acum” (sau acum câteva
secunde, este acelaºi lucru) - ca
autor al acestui text, îl percep deja
ca fãcând parte din trecutul deja
arhivat la care dumneavoastrã, ca
cititor al viitorului meu, vã raportaþi,
iar acest lucru duce atât la
modificarea textului (discursului),
cât ºi a receptãrii lui (inclusiv prin
prisma canalului folosit).

Dacã pornim de la premisa cã
discursul narativ poate fi întâlnit
oriunde acum: în publicitate, artã,
graficã, film etc., reevaluarea
statutului cit itorului ºi a mo-
dului în care acest receptor
interacþioneazã cu textul (sau
„textul”), oricât de ofertantã ar fi
perspectiva analiticã pe care acest
aspect ne-ar oferi-o, discuþia ar

ajunge la dimensiuni greu de
controlat. Relativismul ar fi în
acelaºi timp relaxant ºi greu de
suportat: cu toþii suntem autori ºi
cititori, lectura devenind un act
imposibil de controlat, aranjat sau
cuantificat în vreo privinþã, cel puþin
la o primã privire. În acest text mã
voi rezuma la a discuta douã
instituþii pe care Internetul le oferã
tuturor utilizatorilor, însã focusat din
perspectiva a ce oferã ele autorului
ºi cititorului de literaturã.

Hyperlink-ul între intertext ºi
notã de subsol. Un aspect care
nu influenþeazã literatura scrisã
înainte de existenþa World Wide
Web-ului, dar care va deveni un
element definitoriu al hyper-
literaturii este link-ul. Strãmoºul
subtil ºi mult mai deschis al
link-ului poate fi considerat inter-
textul în ideea sa de trimitere
spre altã sursã, lãsând posibila
reinterpretare la latitudinea
receptorului. Link-ul are astfel o
funcþie la mijlocul distanþei dintre
intertext ºi notã marginalã,
trimiterea fiind de data aceasta una
instantã – practic, orice clic ne
trimite printr-un link la o altã
paginã, la un alt spaþiu bine
delimitat de cel dinainte, suprimând
timpul ºi spaþiul intermediar. Dacã
ideea de operã literarã presupune
deja diseminarea din ce în ce mai
mult, mularea ei dupã chipul ºi
asemãnarea legãturilor dintre
pagini web ne duce un pas ºi mai
departe – opera literarã perfect
funcþionalã în spaþiul virtual, însã
imposibil de transpus pe hârtie din
motive formale: alipirile ºi trimiterile
sunt teoretic infinite, ideea de reþea
globalã a patrimoniului cultural
gãsindu-ºi cu ajutorul link-ului nu
numai forma perfectã a unei
utopice biblioteci mondiale, ci ºi
posibilitatea de a suprima copertele
cãrþilor ºi de a construi, cu ajutorul
unor foarfece virtuale, o infinitate
de colaje din materialul preexistent,
cu minimum de efort.

Blogul individual între
Personaj Jesus ºi Public
speaker. Blogul, cel puþin în forma
sa actualã, este cea mai potrivitã
formã narcisiacã de auto-fetiºizare
pentru autorul de literaturã al
secolului XXI, cât ºi pentru blogger-
ul pur-sânge, pentru cã presupune
comunicarea de la tribunã,
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posesorul blogului având control
nu doar asupra propriului discurs,
dar ºi de cenzurã asupra reacþiilor
comentatorilor. Nu am înþeles
niciodatã atitudinea alarmiºtilor
care nu se pot hotãrî ce sã
denigreze: Internetul ca spaþiu al
libertãþii anarhice sau Internetul ca
nouã unealtã de control a lui Big
Brother, venind cu argumente
pentru ambele supoziþii, însã
trebuie sã recunosc cã blogul mi
se pare forma cea mai acutã, dar
posibil ºi cea mai rafinatã, de
simulacru al propriului ego, fie
cã este asumat ca expresie
diaristicã, literarã (chiar ºi
dialogic) sau eseisticã. Orice blog
presupune un pact ficþional al
avatarului nostru în raport cu
avatarul-despot-luminat al

posesorului blogului, diferenþele
importante faþã de literatura pe
hârtie fiind evidente: a) blogul este
întotdeauna ºantier în lucru; b)
acest ºantier poate fi influenþat
activ de cãtre cititor, cu condiþia
primarã de a fi lãsat de scriitor sã
facã acest lucru; c) perspectiva
cititorului poate fi influenþatã de
autor în orice moment prin mo-
dificarea textului sau prin adãu-
garea de comentarii sau rãspun-
suri la comentarii; d) faptul cã
toate aceste interacþiuni au loc
între douã sau mai multe persoane
reale este o purã iluzie, interfaþa
permiþând cel mult interacþiunea
dintre douã sau mai multe
avataruri, du-bluri virtuale care
sunt supuse unor cu totul alte
reguli decât cauzalitatea

interacþiunilor sociale.
Cât de ortodoxe, oneste sau

potrivite speculaþiilor estetice
sunt aceste noi medii de infor-
mare ºi interacþiune în raport cu
volumul tipãrit sau televizorul
rãmâne o problemã deschisã
care, probabil, va putea fi
judecatã doar retrospectiv, în
momentul în care actuala para-
digmã va fi un capitol închis,
consultabil online. În timp ce
am redactat acest text, în paralel,
am „rãsfoit” câteva bloguri, am
cãutat definiþia exactã a douã
cuvinte ºi forma unui plural
folosind un dicþionar online, mult
mai repede decât aº fi putut-o
face acum 20 de ani. Probabil cã
astfel m-am ajutat ºi mi-am furat
singur pãlãria în acelaºi timp.
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Sub aspectul distanþei dintre
genul proxim ºi diferenþa specificã,
conceptul de Internet s-ar putea
afla cumva într-o situaþie similarã
aceluia de Ev Mediu; aºa cum
orice lucru poate fi situat la un
moment dat într-un perioadã de
trecere, care poate avea mereu alt
nume, tot aºa el poate sã intre într-
o reþea, o subreþea sau o reþea de
reþele. Internet ar fi, aºadar, mai
degrabã numele unui proces
continuu, fragmentar, nodular ºi
simultan, latent ºi activ, coerent ºi
destabilizator, narcisiac, facil,
trivial, insignifiant, dar ºi oficial,
indispensabil, cultural; uneori
salvator ºi revelator, alteori
tendenþios, periculos ºi subliminal.
Cu toate cã, spunând toate
acestea, ar trebui spus ºi cã ele
se aplicã mai degrabã procesului
în sine ºi nu conþinuturilor pe care
le angreneazã ºi care, de fapt,
constituie þinta celor mai mulþi
dintre aºa numiþii utilizatori.
Cultivând un fel de obsesie care
este în acelaºi timp ºi sub aspecte
multiple, voyeurism, funcþionalitate
ºi vitezã, ei sunt interesaþi, de altfel,
foarte puþin de filosofia care
însoþeºte aceste mecanisme, de
diferenþele dintre Internet, ca
sistem de transmitere a unor date
destul de complicat ºi Web (mai
exact, World Wide Web), care e
doar unul dintre elementele
„vehiculate” în spaþiul a cãrui istorie
începe în anii 1960-70, mixând ºi
remixând de atunci proiecte dintre
cele mai sofisticate, dar ºi mãºti,
ipostaze, metode, concepte.

Cum se scrie însã în
Wepopedia, una dintre siturile
create pe modelul enciclopediei,
legat de aparenta anarhie a
internetului, remarkably, this
anarchy by design works
exceedingly well. Anarhie apa-
rentã ºi voitã, aºadar, ºi cred cã
intereseazã mai puþin dacã
avatarurile conceptului de Internet
se organizeazã sau nu ca parabolã
a vieþii reale, ca alternativã de
rãtãcire ºi cãutare, ca – formulã
deja cliºeu – spaþiu virtual; în
definitiv, aº întreba, prin ce este
internetul mai virtual decât
sistemele de telefonie, radio sau
tv? Evident cã, mai ales la nivel
tehnic, pot fi aduse în discuþie
argumente solide, însã principiul

se pãstreazã ºi mult mai captivant
pare sã fie felul în care se creeazã
senzaþia accesului instant la orice
tip de realitate, de cele mai multe
ori purtând o mascã sau un fel de
identitate numericã. Captivante cu
adevãrat sunt funcþiile prin care
spaþiul devine activ, cunoscut prin
rumoarea tipurilor de discursuri
care se miºcã dincolo ºi dincoace
de graniþele seriozitãþii, pertinenþei,
gratuitãþii, carnavalescului; una
dintre ele este aceea de Weblog
(concept configurat dupã 1994, în
Statele Unite), folosit astãzi mai
ales prin prescurtarea sa, Blog;
numãrul impresionant de bloguri
(Technocrati, site specializat în
urmãrirea diverselor tipuri de
bloguri, înregistra, la începtul anilor
2000, peste 70 de milioane) pare
cã însoþeºte o nouã lansare a
discursului, a conceptului de autor,
dar ºi a subiectivitãþii.

Implicit, s-a pãtruns în domeniul
literaturii, pentru care, aº îndrãzni
sã spun, ideile de internet ºi de blog
nu au fost deloc revoluþionare,
ºocante sau revelatoare, ci niºte
sincronizãri, confirmãri ºi pre-
lungiri fireºti ale structurilor ºi
teori i lor anunþate în texte
poetice sau teoretice (palimp-
sestul, recontextualizarea, struc-
turile rizomatice, diseminarea,
fragmentarismul, navigarea în

spaþii alternative etc.). În plus, cred
cã era într-un fel aºteptatã ideea
dublãrii discursului poetic/literar, a
completãrii discursului critic, a
expunerii textului încã nepublicat în
variantã editorialã la receptãri
diferite. Probabil cã, dacã s-ar
încerca acest lucru neapãrat, s-a
putea face o tipologie grãbitã a
blogurilor cu profil literar de la noi:
ar fi blogurile de cititor, care
semnaleazã cãrþi, oferã
perspective de lecturã, fac ierarhii
(zum cititor, unul dintre blogurile
cele mai active în zona aceasta
oferã, la rândul sãu, o listã
interesantã ºi foarte eterogenã de
bloguri despre cãrþi), blogurile unor
scriitori care fie afiºeazã texte pu-
blicate, fie expun texte în lucru, vari-
ante, articole de atitudine sau ele-
mente care se constituie într-un spa-
þiu personal, favorit, inspirator (Emil
Brumaru, Ruxandra Cesereanu,
Emilian Galaicu-Pãun, Nora Iuga,
Claudiu Komartin, Iulian Tãnase,
Mihaela Ursa, Radu Vancu, Elena
Vlãdãreanu), dar ºi acelea care
însoþesc sau semnaleazã proiecte
literare (Reþeaua literarã – proiect
iniþiat de Gelu Vlaºin, Institutul
Blecher – club de lecturã condus
de Claudiu Komartin, Poeticile
cotidianului, aflat într-o serie mai
amplã de proiecte, POETICA, pe
rocultura.ro, iniþiate de Rãzvan
Þupa ºi anunþate chiar pe frontonul
electronic ca proiecte de definire a
directiilor din poezia de azi, sau
Ringul de vorbe, prezentat ca un
show literar de stand up poetry
moderat de Felix Nicolau ºi Andrei
Ruse). O tendinþã de a determina
un profil clar al blogging-ului literar
existã însã, iar pe blogul sãu numit
miculftiriadi, Un Cristian, de
asemenea un puternic susþinãtor
ºi promotor al miºcãrilor culturale
cu intruziuni virtuale sau nu,
vorbeºte despre o potenþialã ºi
liberã manifestare numitã
Blogosfera Literarã într-o Galã
(BLoG 2010), propunând o serie
interesantã de categorii: blog de
scriitor român, blog de revistã, blog
de proiect literar; blog de cititor,
blog colectiv, reviste virtuale
(inclusiv site-uri), blog de scriitor
membru USR, blog de experiment
literar, video blog (poate sã
lipseascã), blog de informaþie
literarã, plus cel mai bun blog literar.

Logare-
Blog

ºi
subiectivitatea

în miºcare
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bloguri care pot fi aduse în discuþie
ºi nici singurele interesante, iar
existenþa lor n-ar trebui sã punã
semne de întrebare sau sã
submineze eventualele demersuri
care vizeazã seriozitatea teoreticã
sau valoarea poeticã a unor texte,
în spaþiul cultural fiind vorba despre
o tendinþã fireascã care, mai
departe, se leagã de o necesitate
realã a spaþiului literar, aceea de
intervenþie directã asupra
discursului, de laborator parþial
deschis. Nu cred cã în Antichitate
filosofia înaltã, iniþiaticã era
disturbatã de banchetele la rândul
lor filosofice ºi þinute între filosofi,
nici nu spun cã blogurile trebuie
automat încununate cu atuurile
unui mod de exprimare
avangardist, liber, inovator, întrucât
nu este, evident, întodeauna aºa;
ceea ce spun este cã dincolo de
vorbãria care se iscã prin aºa
numita blogosferã, existã ºi o serie
de bloguri, anonime sau nu, care
constituie fapte demne de atenþie,
repere ºi chiar, de ce nu, eventuale
surse bibliografice (coborând într-
un spaþiu strict personal, aº spune
cã aºtept momentul în care se vor
putea scrie lucrãri doctorale,
teoretice, academice în care spiritul
poetic, zona vie a mentalului,
transgresivul, sã nu mai fie doar
un subsol exotic, ci o parte din
demersul vizibil, marcant –
probabil cã, într-o astfel de
eventualitate, blogul literar ºi-ar
definitiva, trecând astfel spre
altceva, profilul).

Aº spune cã situaþia este
similarã cu cea în care se aflã
graffitti-ul; oricând, un blogger
poate sã fie, de fapt, un graffer, iar
vizual, oricine poate face o minimã
diferenþã între simple linii trasate cu
markerul ºi desene mai complicate
sub aspectul sensului ºi al
contextului ºi care uneori intrã în
asocieri ºi proiecte complexe;
lucru care se întâmplã ºi cu
blogurile care, trebuie spus, sunt
ºi ele destul de des afectate de
conformism, sub toate aspectele.
Forma în sine, de afiºare sau
postare a unor intrãri sau
comentarii, modelele pe care le
oferã platformele de blogging,
tendinþa de a copia ºi colporta
informaþii exotice din alte zone ale

Internet-ului, nu oferã surprize
neaºteptate; neaºteptatã poate
fi integrarea conceptului într-un
demers mai larg, pentru care
prezintã avantajul migrãrii între
categorii, a depãºirii constrân-
gerilor de spaþiu ºi expresie. Nu
blogging-ul în sine este un
experiment din zona alternativului,
a culturii underground, ci felul în
care el reuºeºte sã lege
experienþa cotidianului de ideea
unei reþele lipsite de dogmatism,
cliºee ºi preconcepþii. Mai mult, nu
pare lipsit de sens cã, prin ideea
de blog, companiile care oferã
servicii de blogging par sã nu facã
altceva decât sã aducã în Internet
ideea de subiectivitate, iar ceea ce
dã viaþã acestui spaþiu aparent
iluzoriu, nu este nici haosul vizu-
alizãrii a miliarde de date, nici
viteza de stabilire a conexiunilor,
ele þin, aº spune, mai curând de
capacitatea halucinatorie, de
atracþie-seducþie a mentalului;
viaþa sa realã este datã de
nenumãratele intrãri ale celor care
îºi asumã o identitate fictivã ºi
îºi acceseazã periodic blogul per-
sonal, având iluzia unui spaþiu
personal, care, în restul timpului,
„trãieºte”, probabil, suspendat într-
un sistem de conexiuni care poate
fi activat în orice moment. Blogul
nu pare sã fie, aºadar, doar un
gadget, un accesoriu al reþelei de
reþele, cum este definit Internet-ul
în modul ce mai simplu, ci este
modul de interacþiune real al
acestei zone cu individul (lucru-
rile nu se opresc aici, pentru cã,
ºtim deja, se vorbeºte de
comunitãþi virtuale). Fie cã e vorba
de AOL Hometown/AOL Journals
(America Online, Inc. http://

hometown.aol.com/), Blog.com
(Blog.com Inc., http://
www.blog.com/), Blogger (Google,
h t tp : / /www.b logger.com/ ) ,
LiveJournal (Six Apart, http://
www.livejournal.com/), MySpace
(News Corporation, http://
www.myspace.com/), Open Diary
(The Open Diary, http://
www.opendiary.com/), Windows
Live Spaces/ MSN Spaces
(Microsoft, http://spaces.live.com/
), WordPress (Automattic, Inc.,
http://www.wordpress.com/),
Xanga (Xanga.com, Inc.,  http://
www.xanga.com/) sau de fostul
Yahoo 360 Beta (Yahoo! Inc., http:/
/360.yahoo.com/), cum spuneam
mai sus, principiul se pãstreazã,
iar mizele se leagã de o fantasmã
similarã, des întâlnitã astãzi: idealul
unei comunitãþi active, vii, proteice,
conectate simultan la toate
miºcãrile lumii, care survine ºi
revine permanent sub altã mascã,
ca (sau cu) un alt avatar (de altfel,
frivolitatea conceptualã ºi tehnicã
des reproºatã filmului cu acelaºi
nume, se datoreazã unor structuri
asemãnãtoare cu algoritmul
folosirii unui blog, respectiv
activare/logare-utilizare efectivã-
asumarea unui avatar care capãtã
propria subiectivitate-realizare a
unui discurs specific). Blogul, chiar
dacã privat, deschide spre lume;
este în acelaºi timp o tendinþã a
lumii, o atracþie, chiar având uneori
un conþinut „serios”, spre
aºteptarea indefinitã a propriei
suprinderi, spre hazard, explorare
ºi questa, spre jocul îndelung
discutat dintre om, mãºtile ºi vocile
lui, dar mai cu seamã spre
descoperirea spaþiului indefinit
care le conþine.
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II) Blogul constituie înveliºul

virtual, îmbrãcat de unul sau mai
mulþi utilizatori care îºi construiesc
unul sau mai multe avataruri. Iar
aceste avataruri pot sã poarte fie
numele real al utilizatorilor, fie
pseudonime sau caracteristici ale
anonimatului, mãrindu-se astfel
distanþa dintre identitatea omului
real, supus convenþiilor societale,
ºi cea a omului virtual (e-trupul),
plasat într-o dimensiune imaterialã,
care cartografiazã realitatea ºi
o incorporeazã în niºte capsule
de vid, cãrora li se poate da
oricând delete. Comunicarea din-
tre avataruri, prin intermediul
comment-urilor care sunt ataºate
la subsolul unei postãri pe blog,
permite, pe lângã o mai mare
libertate de expresie,  ºi o mai acutã
apropiere de celãlalt, deºi limbajul
utilizat pe blog, fiind alcãtuit mai
ales din semne lingvistice ºi rareori
din emoticoane, poate constitui o
piedicã în înþelegerea mesajului
celuilalt. Acest lucru deoarece
limbajul trupului, care e întotdeauna
adiacent comunicãrii din societatea
realã, lipseºte cu desãvârºire în
cadrul interacþiunii pe blog dintre
avataruri. O mai mare libertate de
expresie atrage cu sine ºi
consecinþe dintre cele mai
neplãcute: sub pseudonim sau
anonimat creºte ºi cota injuriilor pe
care un avatar oarecare le
adreseazã unui alt avatar, fãrã a
exista riscul ca trupul de carne care
manevreazã e-trupul scandalagiu
sã poatã fi identificat. Aºa încât,
odatã cu invazia de bloguri,
gâlceava a ajuns, de multe ori, sã
patroneze spaþiul virtual, iar e-
trupurile au devenit din ce în ce mai
colerice ºi agresive. Nu poþi
cunoaºte niciodatã adevãrata
intenþie a trupului de carne care
manevreazã avatarul, decât
psihanalizându-i limbajul din
postãri ºi comment-uri.

Referitor la aceastã apropiere
de celãlalt, trebuie specificat faptul
cã, în lumea blogurilor, celãlalt e
întotdeauna altcineva decât
pretinde a fi, deºi anumiþi indici
psihologici ºi lingvistici determinã
ca, din multitudinea de avataruri,
proprietarul blogului sã-i identifice
exact pe cei care i-au accesat
postãrile. Existã uneori adevãrate
comunitãþi de e-trupuri care

comenteazã frecvent în subsolul
postãrilor unui blog, ceea ce
transformã blogul respectiv într-o
agora virtualã, în cadrul cãreia
avatarurile nu mai sunt simple mãºti,
ci li se atribuie caracteristicile
identitare ale omului real. Ca spa-
þiu al opiniilor vehemente, al con-
sfãtuirilor ºi confesiunilor dintre cele
mai intime, blogul recupereazã
ceea ce în societate e imposibil de
întreþinut din postura unor oameni
grãbiþi: timpul alãturi de celãlalt
(indiferent dacã e-celãlalt e o
persoanã apropiatã sau nu),
posibilitatea de a-i surprinde profilul
psihologic, emoþional ºi, de ce nu,
intelectual. Pe de altã parte, în
cadrul acestei agora virtale,
persona din societate (masca
inconºtientã pe care omul o poartã
în faþa celorlalþi) e dublatã de o altã
mascã – cea a unui e-trup
performant care se distanþeazã de
trupul interior al fiecãrui om în parte.

Blogurile de scriitor sunt, cum
s-a mai spus, niºte deschideri
cãtre cititorul avizat sau nu, o
modalitate prin care poetul,
prozatorul sau criticul literar
primesc un feed-back imediat din
partea cititorului virtual. Scriitorii
care deþin bloguri îºi asumã, fireºte,
ºi o contestare atroce, având în
vedere faptul cã lectorul virtual, de
cele mai multe ori sub masca

anonimatului, îºi poate manifesta
reacþiile umorale, cu intenþia de a
aduce prejudicii de imagine omului-
scriitor pe care nu-l suportã.
Aceste cazuri se întâlnesc foarte
rar, însã ipostaziazã tocmai felul în
care agora virtualã îngãduie opiniile
vehemente, în egalã mãsurã cu
cele ale e-trupurilor linguºitoare.
Existã ºi opþiunea ºtergerii unui
comentariu, dar cei mai mulþi dintre
scriitori nu o aplicã, deoarece ar
însemna sã-ºi aroge statutul de
instanþe care cenzureazã, iar în
lumea blogurilor gestul cenzurii, ca
ºi în societatea realã, e privit ca
formã de suprimare a libertãþii de
expresie. Sunt câteva lucruri pe
care un scriitor nu ar trebui sã le
facã pe blogul sãu: 1. sã nu
posteze texte recente, pentru cã
se furã; 2. sã nu-ºi expunã fãþiº
felul în care scrie, pentru cã se
furã; ºi 3. sã nu rãspundã la
comment-urile injurioase, fiindcã ar
fi vulnerabil. Cearta pe bloguri
dintre scriitori e savuroasã, dar nici
aceasta nu e recomandatã,
deoarece ar isca anarhia (?) în
agora virtualã, iar scriitorii nu sunt...
fotbaliºti.

Blogul e o costumaþie alcãtuitã
din linkuri, tastãri ºi imagini. O carte
virtualã pe care proprietarii o
livreazã celorlaþi în mod ecologic.
Blogul nu acceptã convenþiile, în
afarã de propria sa convenþie.
Blogul poate fi pretutindeni, chiar
dacã proprietarul lui e (pe) nicãieri.
Blogul e complice motorului de
cãutare Google, chiar dacã pro-
prietarul sãu e un individ dintr-un
sat uitat de lume. Blogul nu poate
fi distrus de comment-uri, la fel cum
vestimentaþia nu e afectatã de
privirile dezaprobatoare ale
celorlalþi. Blogul e o achiziþie ca
oricare alta, cu diferenþa cã acel
web log rudimentar a devenit
astãzi mai mult decât un simplu
jurnal de utilizator, o adevãratã
construcþie esteticã, mai ales în
cazul bloggerilor scriitori. În viitor,
blogul va substitui nu doar cãrþile
de hârtie, ci va coagula comuni-
tãþile de e-trupuri în jurul unor
mecanisme virtuale, care vor
reprezenta casa, masa, familia, tot
ceea ce este uman ºi posibil de
virtualizat. Blogul-heterotopie va
constitui locul de reuniune al
postumanilor care trãiesc cu iluzia

 Marius Conkan

Agora
virtualã
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II)cã mediul virtual le oferã ceea ce

în realitate au pierdut de multã
vreme. Ca agora generalizatã,
blogul ar fi spaþiul unde e-trupul l-
ar putea regãsi pe e-celãlalt la fel
de contaminat de perpetua
disoluþie a lumii în capsule de
plastic. Ceea ce e o viziune prea
apocalipticã, pentru a fi discutatã
aici! Chiar dacã se rezumã doar la
principiile utilitãþii, blogurile vor
constitui mãrturia unor existenþe.
În cartea sa, Regele se-nclinã ºi
ucide, Herta Müller afirma la un
moment dat cã obiectele sunt ceea
ce rãmâne din noi dupã moarte.
Cred cu tãrie cã obiectul-blog va fi
(pe lângã obiectele-cãrþi) ceea ce
va rãmâne din unii scriitori dupã
moarte. Mai ales cã obiectul-blog
va putea fi accesat întotdeauna ca
prezent al mãrturisirii, pe când
obiectele-cãrþi sunt doar niºte
rãmãºiþe de hârtie pe care s-au
transcris fantasmele ºi lumile
imaginate, care þin întotdeauna de
un trecut al scrierii. Spre exemplu,
sã luãm prin absurd cazul morþii
unui scriitor consacrat, deþinãtor de

blog. Postãrile de pe blogul acestuia
vor fi întrerupte prin moarte.
Avatarurile care nu vor ºti despre
moartea scriitorului respectiv vor
continua sã adauge commenturi,
ca ºi cum proprietarul blogului ar
fi încã viu. Postãrile ar fi încadra-
te de un prezent continuu, chiar
dacã nimeni nu ar mai rãspunde
commenturilor respective. Situaþie
pe care nu am regãsi-o în cazul
obiectelor-cãrþi ale scriitorilor
respectivi. Fiindcã orice carte scrisã
ºi publicatã e o formã de moarte. O
formã de supunere în faþa
convenþiilor editoriale.

Blogul-heterotopie, ale cãrui
structuri generale sunt perceptibile
ºi în mediul virtual de azi, va
deveni, în sens foucaultian, spaþiul
în care se vor intersecta e-trupuri
de toate soiurile, ca într-un mall
virtual unde fiecare încearcã sã-ºi
satisfacã nevoile. Ar fi interesantã
crearea unui asemenea blog
heterotopic, deºi nu ºtiu câte e-
trupuri ar adera la o astfel de
manifestare internauticã. Blog-
mallul ar sublima funcþiile societale

ºi ar condamna omul la inacþiune
în mediul natural. Ceea ce ar fi pe
de o parte benefic, deoarece s-ar
diminua tentativele (inconºtiente)
de distrugere a naturii. Pe de altã
parte, aceastã soluþie ar conduce
la uniformizarea (post)umanilor
care deja nu vor mai putea fi
diferenþiaþi în viitor. Femeie sau
bãrbat, scriitor sau economist vor
desemna, în cadrul blog-mallului
acelaºi Nimeni. Un Nimeni pentru
care orice avatar va fi un nimeni
egal cu el însuºi.

Pentru mine, ca blogger, blogul
înseamnã un prilej de a-mi pregãti
cititorul pentru o viitoare carte, de
a-l obiºnui cu anumite structuri
postexpresioniste ale imaginarului
meu poetic. Aproape întregul volum
Soporia, cu care am debutat, a fost
afiºat înainte de publicare, doi ani
la rând, pe blog, deºi nu toate
poemele au fost incluse ulterior în
volum. Multe dintre ele au rãmas
suspendate în mediul virtual,
devenind un soi de e-poeme care
vor aparþine pentru totdeauna doar
sistemului de blogging.
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Uzul cuvântului blog aduce cu
sine câteva prejudecãþi, mai ales
când e folosit printre oameni de
culturã. Cel care ºi-a fãcut blog
apare de multe ori suspect, animat
de mai multe dorinþe “vinovate”,
cum ar fi: nevoia de vizibilitate
(motivul suprem al celui care îºi
creeazã un blog este nevoia de a
fi mai vizibil, de a compensa
absenþa unui public); narcisismul;
nevoia de a-ºi exhiba intimitatea
experienþelor zilnice, blogul fiind un
jurnal al intimitãþii celei mai fruste;
bloggerul e în cãutarea faimei
rapide prin puþinã muncã, cautã
scandalul, subiecte tari,
senzaþionalul prin limbaj ºi imagini.
Pentru a le demonta, e nevoie de
câteva precizãri ºi de o ancorare
teoreticã. Realitatea virtualã, era
informaþionalã, paradigma reþelei
este în cãutarea unei teorii, care
are nevoie de ancorare practicã,
dar în momentul în care
diferenþiazã pe baza exemplelor
concrete devine vulnerabilã: pentru
fiecare premisã se pot aduce
contraexemple la fel de precise.

Pentru a elimina suspiciunea
asupra obiectului de studiu, trebuie
întâi sã amintim cã  o teorie a
blogurilor ar  fi parte dintr-un
domeniu mai vast, al studiilor
culturale axate pe fenomenul
digital/spaþiul cibernetic
(cyberculture studies), apãrut ºi
amplificat încã din anii ’90, prin
cercetãtori precum Manuel
Castellis, Donna Harraway sau
mai recent, Geert Lovink. Studiul
cultural despre internet ºi impactul
culturii digitale asupra omului ºi
societãþii îºi are deja subdiviziunile
sale, de la studiile feministe ale
spaþiului digital, la studiile despre
ciborg (cyborg studies), care
teoretizeazã ruptura corp-minte
sau problemele postumanismului/
postbiologiei, ale vieþii virtuale,
inteligenþei artificiale sau cele
sociale, ale comunitãþii digitale.
Problema culturii digitale a fost
însoþitã adesea de naraþiunea
pericolelor pe care le implicã, de la
cel al prãbuºirii sistemului
(Millenium Bug), la cel al crizei
culturii prin sfârºitul Galaxiei
Gutenberg. Nu trebuie sã uitãm cã
primul teoretician al ciberspaþiului
a fost un romancier, William Gibson
în Neuromancer, unde ciberspaþiul

echivala cu totalitatea informaþiei
existente în lume, cu  spaþiul
conflictelor consumate între
hackeri ºi corporaþii, o “halucinaþie
consensualã experimentatã zilnic
de milioane de operatori” (William
Gibson, Neuromancer, 1984).

Legitimitatea unei teorii a
blogurilor apare cu atât mai mult cu
cât constatãm amploarea
fenomenului social, secondat de
unul cultural, în care avem o
influenþã clarã a conceptului de
blog asupra vieþii culturale digitale
pe de o parte ºi asupra culturii
mainstream per ansamblu pe de
altã parte. Momentul de
efervescenþã socialã a blogurilor
s-a produs începând cu 2004 în
Occident, iar la noi în 2006-2007,
etapã care s-a cam încheiat, fiind
înlocuitã de pasul spre un mesaj
instantaneu aºa cum permit
reþelele tip Facebook sau Twitter,
însã am rãmas cu blogurile foarte
bune ale scriitorilor, intelectualilor,
cu reþelele literare sau blogurile
revistelor (cam rare), unde se
produce culturã de calitate.
Dificultatea de a le studia þine de
problematica distincþiei dintre
discursurile literare, intelectuale,
publicitare ºi de izolarea unui
corpus limitat de bloguri de
referinþã, având în vedere
fluiditatea ºi metamorfozele

virtualului. Lovink constata în 2004
absenþa unei critici radicale a
societãþii informaþionale ºi
provocarea pe care o aduce teoriei
era evenimentelor în timp real, mai
ales în privinþa ilustrãrii cu exemple
a premiselor teoretice.

Impactul blogurilor ºi reþelelor
literare asupra vieþii culturale s-a
vãzut dupã 2006-2007,  când
primele au început sã fie
menþionate în articolele scrise în
reviste culturale consacrate
(rubrica despre analiza blogurilor
a Luciei Simona Dinescu din
Observator cultural), când
acestea ºi-au creat ºi blog, pe
lângã varianta online a revistei
(Observator cultural sau Cultura),
iar articolele publicate în versiunea
online s-au deschis comentariilor
ºi reacþiilor publice. Luând iarãºi
exemplul Observatorului cultural,
este de observat diferenþa faþã de
faza anterioarã a revistei, prin
dinamizarea legãturii cu publicul
cititor, care determinã selecþia celor
mai interesante articole ºi îl
forþeazã de multe ori pe autorul
textului sã intervinã în discuþia de
forum care se creezã într-o
prelungire ideaticã mai mult sau
mai puþin adecvatã articolului.
Criticul este forþat sã coboare din
abstractul demonstraþiei spre un
auditoriu ale cãrui reacþii variazã
de la cordialele bãtãi pe umãr la
ironizãri inteligente sau chiar
apostrofãri indignate ºi agresive.
Se pot întreprinde serioase studii
sociologice pe psihologia
comentatorului forumist, prea puþin
îngãduitor cu autorul articolului ºi
prea puþin dispus sã îi accepte
postura privilegiatã de profesionist,
prins în angrenajul reacþiilor
extreme. Existã cazuri de bloguri
foarte bune de cititor care au fost
închise datoritã agresivitãþii
comentariilor, un exemplu fiind
Terorism de cititoare, blog
individual capabil sã þinã pasul ºi
cu mulþimea apariþiilor editoriale, cu
evenimentele culturale ºi cu
cerinþele criticii de întâmpinare,
chiar ºi fãrã jargonul aferent.
Recunoaºterea fenomenului
bloggeristic survine o datã cu
crearea festivalurilor ºi
competiþiilor în care blogurile sunt
jurizate de echipe de specialiºti,
care includ nume sonore ale vieþii
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II)literare ºi culturale (competiþia

Roblogfest e cel mai bun
exemplu).

Siajul care separã lumea
academicã de cea a culturii
alternative, numitã de unii
subculturã, tinde sã fie
transgresat, prin deschiderea
multor universitari cãtre pe nedrept
blamata activitate a „bloggeritului”.
Un universitar care îºi deschide un
astfel de blog se expune multor
riscuri, ieºind din spaþiul academic
securizat al convenþiilor nescrise
spre spaþiul libertãþii totale a
reacþiilor, care nu pot fi reduse la
tãcere decât prin mãsura extremã
a excluderii opþiunii comentariilor,
o mãsurã care rãpeºte din farmecul
interacþiunii cu un public
necunoscut, specificã blogului,
formã alternativã de comunicare.
Departe de a reprezenta o cale
facilã de afirmare, datoritã
aleatoriului cãutãrilor ºi a unui public
potenþial, care se actualizeazã în
mod imprevizibil prin vizitatori,
blogul reprezintã pentru un
universitar o cale de deconstruire
a imaginii publice ºi o expunere a
vulnerabilitãþilor care dezvãluie
latura umanã, dincolo de postura
academicã protejatã de afilierea la
o instituþie.

Intervine aici distincþia necesarã
între blogul individual ºi sit-ul de
autor: cel din urmã se constituie
drept eºantionul reprezentativ de
texte prin care un scriitor se
prezintã succint publicului sãu
potenþial, ºi exclude atributele
blogului (jurnalul, reacþiile subiec-
tive, atitudinea ireverenþioasã etc).
Blogul individual poate fi sau nu
creat de un autor deja consacrat
sau de internautul sub pseudonim
(sub care se pot ascunde figuri
importante ale lumii literare). De
asemenea, sunt diferenþe între
blogul individual ºi blogul colectiv
profesionist, (aºa cum sunt
„bookblog”, „town portal”, „schimb
de cãrþi” etc), unde existã un grup
de bloggeri cu sarcini precise,
ceea ce îl aduce de fapt în
categoria revistelor exclusiv online
(cum e „Liternet”), dar având un
plus de libertate de exprimare, de
afirmare a reacþiilor subiective
(care au pãtruns oricum ºi în stilul
cronicarilor consacraþi de azi). Unii
bloggeri teoretizeazã importanþa

intenþiei iniþiale în privinþa asumãrii
unui conþinut anume pentru viitorul
blog, care, pe mãsurã ce este
„performat”, îºi modificã profilul
iniþial, îºi „perverteºte” conþinutul
original cu cât e mai popular. Multe
bloguri de scriitori au pornit ca sit-
uri oficiale, ºi, neputându-se pãstra
în fixitatea descrierii unei activitãþi,
oricât de bogate, s-au deschis
cãtre jurnal, apoi cãtre articole de
atitudine sau cãtre evenimentul
cultural (este procesul traversat ºi
de blogul subsemnatului, dar ºi cel
al lui Lucian Teodorovici, Florin
Lãzãrescu sau Claudiu Komartin),
dupã cum, raritatea postãrilor
ameninþã sã reinstaureze starea
staticã iniþialã.

Se ºtie faptul cã blogul impune
un anume profil al textului
postãrilor, o regulã cunoscutã
bloggerilor este cã o postare cu cât
este mai scurtã cu atât e mai de
succes. Un alt stadiu de
pulverizare a mesajului îl aduc
reþelele tip facebook ºi mai ales
twitter (ridiculizat adesea de
bloggeri). Ceea ce nu s-a studiat
încã este impactul pe care îl are
formatul textului tip blog asupra
formelor textuale consacrate de
tradiþia literarã, romanul fiind exclus
din start din aceastã problemã.
Formatul de micã întindere agreat
de blog privilegiazã astfel poezia,
recenzia, citatul, fragmentul în
general.

Persistã deci întrebarea: este
textul de blog un tip de text aparte,
având configuraþie formalã,
stilisticã ºi ideaticã aparte? (vorbim
doar de textele create exclusiv
pentru blog). Robert Darnton oferã
un posibil rãspuns pe blogul
revistei New York Review of
Books, într-un articol (Blogging.
Now and Then) în care contureazã
un portret (parþial) al bloggerului ca
specie de jurnalist de tabloide, în
disperatã cãutare de subiecte
mondene ºi gata oricând sã
loveascã sub centurã, atacând
figurile mondene ºi liderii politici.
Mesajul de blog nu reprezintã ceva
inedit, ci regãsibil în articolele
ziarelor de secol XVIII, unde
lipseau diferenþele dintre ºtiri ºi
reclame, iar ingredientul principal
la nivel formal era paragraful, iar la
nivel de conþinut, anecdota, sinonim
cu istoria secretã despre

conducãtori. Blogurile sunt, pentru
Robert Darnton, agenþi ai
perturbãrii, rupturii politicii
tradiþionale, aºa cum anecdota a
jucat un rol important în colapsul
Vechiului Regim. Bloggerul nu
poate fi însã integrat exclusiv în
nicio categorie profesionalã aparte,
cu atât mai puþin în tipologia
jurnalistului de tabloide. Bloggerul
tinde sã-ºi transgreseze
aptitudinile profesionale certificate
instituþional, extinzându-se ºi
calificându-se din mers în noi
domenii de competenþã.

Intertextualitatea se manifestã
deplin prin textul blogului, înþesat
de multe ori cu  trimiteri spre alte
texte, sit-uri, clipuri sau imagini, un
text interactiv care reuneºte un
numãr enorm de alte surse ºi de
linkuri. Textul bloggeristic poate fi
considerat o nouã formã de artã,
care îmbinã posibilitãþile tehnicii cu
aptitudinile artistice ale bloggerului,
valorizat în mãsura în care
reuºeºte sã modifice într-un mod
inedit ºablonul (layout-ul) paginii
oferit de reþeaua în care e înscris
(blogger, wordpress etc). Pe de
altã parte, un blog nu poate exista
prea mult în izolare, mai devreme
sau mai târziu se va afla într-o
comunitate mai micã sau mai mare
de linkuri care împãrtãºesc
aceleaºi interese, opþiuni artistice,
profesie. Aceste micro-comunitãþi
îºi pun amprenta ºi asupra
mesajelor postate, ideile, imaginile,
ºtirile circulã rapid prin intermediul
lor, mai departe, cãtre þinutul vast
al reþelelor mai mari. În privinþa
vizibilitãþii, paradoxul este cã un
blog poate rãmâne multã vreme
fãrã niciun vizitator, deºi publicul
potenþial este unul uriaº.

Blogurile sunt o bunã dovadã cã
literaritatea purã a textului poate
supravieþui foarte bine ºi în noul
context al invaziei mesajelor ºi
textelor de altã facturã, blogurile
literare pot fi vãzute ºi ca acþiune
practicã de subversiune a
sistemului consumist, al sistemului
de publicitate agresivã, de
integrare textualã a imaginii, fiind
ºi o deconstrucþie necesarã/
subminare a isteriei mediatice
(refugiate acum mai ales la TV) ºi
politice printr-un mesaj liber de
ideologie ºi mistificare. Un
exemplu este experimentul pe
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care l-a întreprins Liviu Antonesei
pe Voxpublica, un portal de
comentarii politice, într-un mo-
ment de maximã isterizare politicã
ºi vacarm mediatic (alegerile
prezidenþiale), când a decis sã-ºi
republice texte de prozã sau
eseuri, fãrã nicio legãturã cu
agitaþia politicã. Lupta se dã la
noi între televiziune ºi internet,
defectele celei dintâi f i ind
prompt sancþionate de bloggeri
(l ipsa de precizie a informa-
þiilor, caracterul corporatist,
manipulator, marasmul imagistic
etc), care le contracareazã limitã-
rile prin ironie, precizie pe arii
informaþionale mai restrânse,
libertate net superioarã a opinii-
lor personale (blogurile jurnalistice).

Pentru a-l face atractiv,
bloggerul alege sã-ºi literarizeze
mesajul, sã-l artisticizeze, ceea ce
îl distinge de articolul de ziar, chiar
dacã pãstreazã unele elemente de
jurnalism, diferenþiindu-l ºi de forme
precum pamfletul (mesajul nu
poate fi nici exclusiv pamfletar,
trebuie sã ofere ºi o cantitate de
informaþie ineditã) sau
fragmentarismul ºi notaþia
specificã jurnalului intim (din
momentul postãrii, textul devine
accesibil publicului ºi deschis
comentariilor directe). Blogul nu se
pãstreazã niciodatã într-o stare
purã, ºi, pãtrunzând în lumea
literarã, se combinã cu
caracteristicile sit-ului de autor, fiind
un excelent refugiu al textului de
poezie de exemplu, poezia fiind
astfel eliberatã de tribulaþiile
procesului editorial, dobândind
calea de a accesa un public
interesat (numãrul mic al tirajelor
nu mai e un impediment). Blogurile
colective sau individuale orientate
spre poezie au proliferat enorm de
la anunþata ei moarte ca gen cu
impact pentru public (2004). Cine
vrea sã-ºi facã o imagine despre
poezia ce se scrie în acest
moment are din ce alege, fie dintre
blogurile colective (Hyperliteratura,
Rocultura, Reþeaua literarã,
poezie.ro, Club literar etc), fie din
blogurile de autor (sunt prezenþi
majoritatea reprezentanþilor
generaþiei 2000, cu câteva
excepþii). Proza ficþionalã n-o duce
atât de bine, fiind încurajatã mai
ales proza scurtã/povestirea,

aproape deloc nuvela.
Tipologia background-ului

cultural de provenienþã al
bloggerilor este diversã,  cea mai
amplã fiind categoria blogurilor
jurnaliºtilor de profesie, a
intelectualilor care scriu despre
subiectele zilei (intelectuali
proveniþi mai ales din rândul
prozatorilor sau eseiºtilor) ºi prea
puþin despre literaturã. Existã ºi
cazul unor eseiºti/prozatori care
combinã imperativele atitudinii
civice faþã de probleme importante
cu prezenþa eseului, aºa cum o
face Liviu Antonesei sau creându-
ºi bloguri alternative, unul
specializat pe eseuri ºi celãlalt
artistic, cultivând textul tip blog în
adevãratul sens al cuvântului cum
este cazul Ruxandrei Cesereanu.

Cei mai refractari la blog sunt
criticii literari, din noua sau vechea
generaþie, majoritatea refuzând sã-
ºi deschidã un blog, iar cei care
acceptã, mai mult forþaþi de
împrejurãri, nu au o pãrere prea
bunã despre aceastã activitate
(Daniel Cristea Enache).
Excepþiile sunt notabile:
Aberoscop de Mihaela Ursa, un
excelent exemplu de blog
academic, care mediazã bine între
dinamismul culturii digitale ºi
standardele universitare;  Mihai
Iovãnel, autor principal al blogului
revistei Cultura, dinamic ºi
neobosit în a sancþiona derapajele
vieþii literare, cu puternice accente
pamfletare; Dan C Mihãilescu,
prezent cu un site, greu încadrabil
în categoria blogului. Acest spaþiu
oarecum liber al valorizãrii
producþiei literare prin intermediul
blogului a fost rapid suplinitã de
apariþia unor bloguri colective
(Bookblog, Schimb de cãrþi, Mixul
de culturã, Cititor SF ), unele
exclusiv orientate spre recenzarea
unui numãr cât mai mare de cãrþi
de ultimã orã, recenzare
decomplexatã, impresionistã ºi
care aduce mult cu un jurnal de
lecturã. Blogurile individuale care
merg pe tendinþa jurnalului de
lecturã sunt numeroase ºi unele
foarte bune, e de ajuns sã
menþionez cel puþin douã: Terorism
de cititioare ºi White Noise. Prin
acestea, recenzia de carte se
configureazã diferit, recenzentul
fiind în postura unui vorbitor care

se adreseazã direct auditoriului,
folosind intens marcatorii oralitãþii/
vorbirii; nu se sfieºte sã se
discursivizeze prin persoana întâi,
sã-ºi expunã preferinþele
subiective (îmi place/nu-mi place);
relateazã ºi gesturile cotidiene
care au însoþit lectura. Blogurile de
cititori sunt un bun argument contra
mult anunþatului sfârºit al lecturii,
cantitativul fiind privilegiat uneori în
dauna calitãþii. Tot în aceastã
categorie de bloguri vom gãsi o
implicitã, dar pãtimaºã pledoarie
pentru lecturã.

Prezentul articol este totodatã
o încercare de reflecþie pozitivã în
marginea literaturii blogurilor, o
încercare de a deconstrui nu doar
prejudecãþile care însoþeºte
discursul despre bloguri, ci ºi
perspectiva pesimistã asupra
culturii ºi literaturii (agresatã de
cultura digitalã). Blogul nu este doar
o formã alternativã de media, ci ºi
o formã alternativã de artã, produs
al noii paradigme instaurate de
world wide web.
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în bloguri. Mi se pãrea o cantonare
într-o  fundãturã. De ce sã postezi
pe un site personal, când siturile
publice au rubrici diverse, care
surprind ºi aspectele de interes
particular? Apoi am început sã
cred prea mult în ele. Aºa de mult,
încât am ajuns sã am patru bloguri.
Dupã care cineva m-a lãmurit cã
lumea nu urmãreºte anuþurile ºi
textele rãspândite pe cele patru
bloguri. Lumea mã urmãreºte pe
mine, zicea distinsul blogger
consilier. Aºa cã am demisionat de
pe trei dintre ele ºi m-am
concentrat pe ultimul.

Da, unii au prea multe bloguri,
alþii nu au deloc. Mã refer mai cu
seamã la persoane care au ceva
de spus în spaþiul public.
Sumedenie de artiºti, mai ales
dintre cei copþi, care nu au site
personal. Aceºtia au cam pierdut
bãtãlia cu promovarea. În afarã de
cazurile în care sunt megavedete,
având în spatele lor un aparat de
publicitate puternic. Pe de altã
parte, sunt mulþi tineri care nu au
absolut nimic de spus, dar care îºi
îngrijesc blogul ca pe un cãþeluº
sau ca pe o pãpuºicã.

Propoziþia la ordinea zilei: fãrã
blog nu se mai poate! Cititorii vor sã
interacþioneze cu creatorii prefe-
raþi sau sã poatã lua atitudine privi-
tor la diverse teme de discuþie.
Blogul „încarneazã” ºi are supli-
mentar funcþie de forum. Transfor-
mã cititorul pasiv în cititor activ.

Propriu-zis, blogul a debutat ca
jurnal. Un om a avut tupeul sã-ºi
creeze o casã virtualã în care sã
punã ce-l preocupa. Noutatea
gestului ºi prospeþimea lui au fãcut
ca lumea sã dea buzna cu
comentarii în jocul dezbaterii. Dacã
pe siturile literare – în fond cele mai
interactive ºi înnoitoare în ce þine
de gândire ºi de ficþiune – editorii
ascund comentariile care nu se
referã strict la textul în chestiune,
pe blog nu importã atât textul ca
formã, cât conþinutul. Ca sã dea
posibilitatea membrilor sã
interacþioneze mai larg, siturile
literare au creat forumuri, unde
contactele merg de la glume pânã
la înjurãturi. Apoi au izbucnit
feluritele forumuri tematice ori
alimentate de puzderie de articole
din presã. În cele din urmã, blogul

a concentrat toate aceste tendinþe,
sudând arta cu sfaturile, bârfa cu
polemica.

Blogul: funcþii ºi
reglementãri „etice”

O altã funcþiune interesantã a
blogului a fost cea de foileton. Mai
ales în cazul prozei, de exemplu,
scriitorul posteazã un fragment
dintr-o lucrare, iar fanii se pronunþã:
criticã, laudã ºi solicitã anumite
dezvoltãri. De la jurnalul de creaþie
s-a ajuns la blogul de carte. Aºa a
procedat Stoian G. Bogdan, care
ºi-a creat un blog cu numele cãrþii
lui de poezie, Chipurile, unde a
postat în special cronici ºi
evenimente legate de volumul
respectiv. Când fluxul de receptare
al cãrþii s-a mai ostoit, Chipurile a
devenit un blog propriu-zis, adicã
mai mult legat de gândurile, ambiþiile
ºi dezamãgirile autorului.

Dar blogul nu este destinat sã
cuprindã creaþia integralã a cuiva.
Scopul este ca el sã funcþioneze
asemenea unui atelier. Aici sunt
postate variantele unui text,
vidoepoem, fotografii etc pentru a
fi verificate de cãtre susþinãtori.
Abia dupã aceea creaþiile cu
pricina pot fi arãtate ºi indiferenþilor
ori duºmanilor de pe siturile
colective. Idealul oricãrui blogger

ar fi ca situl personal sã ajungã atât
de faimos, cu sute de accesãri
zilnic, încât proprietarul sã nu mai
fie nevoit sã posteze ºi în altã parte.

Existã apoi unele „reguli” de
colaborare între bloggeri. Când
cineva posteazã un material legat
de un anume blog sau site, în
postare se introduce ºi un link spre
blogul/situl cu pricina. La fel, existã
un blogroll unde se adaugã
blogurile favorite. Pe blogspot, de
pildã, urmãrirea blogurilor favorite
se concretizeazã în derularea de
fragmente introductive din fiecare
nouã postare de pe toate blogurile
urmãrite. În felul acesta, „abonatul”
poate scana tot ce se întâmplã pe
mai multe bloguri, citind in extenso
doar ceea ce-l intereseazã.

Blogosfera – balaurul cu un
milion de þeste

Astfel se constituie blogosfera,
care informeazã, instruieºte ºi
evocã prin texte, imagini, filme,
muzici. Pe de altã parte, excesul
de informaþie face ca bloggerul sã
risipeascã toate aceste date. Încã
în 1972, J. L. Servan-Schreiber în
Le pouvoir d’informer, Éd. Robert
Laffont, avertiza cu privire la
aceastã risipã de informaþie, dat
fiind preþul foarte scãzut la care
aceasta poate fi obþinutã.
Informaþia în sine nu mai înseamnã
putere, ci modul în care se
realizeazã selecþia informaþionalã.

Putem vorbi, aºadar, de mai
multe straturi ale blogosferei. Cel
superior, în care se gãseºte
informaþia valoroasã ºi texte de
bunã calitate. Cel mediu, unde
comunicarea blogger/cititor, chiar
dacã axatã pe probleme
personale, tinde spre o zonã mai
largã de interes, datoritã
mecanismelor de ficþionalizare ºi
problematizare. ªi, bineînþeles,
stratul inferior – probabil cel mai
extins -, în care este vorba despre
pseudocomunicare, ceva la nivel
de chat yahoo messenger. Vom
avea, carevasãzicã, bloguri unde
dezbaterile se fac pe bazã de
concepte bine delimitate, unde se
pot gãsi excelente producþii
artistice. Oricum ar fi, ele trebuie
sã mixeze zona publicã ºi cea
privatã. Fãrã o atare combinaþie,
el devine ori site oficial (al unei

Garsoniere
virtuale,

ultracentral,
preþ fãrã

concurenþã

 Felix Nicolau
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instituþii, sã zicem) ori oracol de
liceeni (poze cu mine la mare,
pisicuþa mea mâncând portocale
etc).

Blogosfera poate fi întrebuinþatã
ca o trambulinã. Din link în link se
poate cãlãtori la infinit. Iatã, de pe
blogul de carte al lui Claudiu
Komartin, sari pe cel al Institutului
Blecher, care numai blog nu e,
întrucât reflectã un eveniment
cultural, apoi pe blogul lui Dan
Sociu, în care traducerile literare
ºi filmuleþele sunt amestecate cu
poze din spital: aici eu la reanimare,
intubat dupã operaþia de pancreas.
Dupã care este inserat ºi un
amuzant cântec al pancreasului.
Blogurile complexe au mai multe
pagini. Aºa este cel al Ruxandrei
Cesereanu, în care sunt de parcurs
jurnale de cãlãtorie, poeme, proze,
consideraþii estetice etc. Pentru a
te putea orienta pe un asemenea
blog, ai nevoie de taguri, adicã de
etichete care conþin cuvinte cheie.
Un blogger înrãit este Andrei Ruse
care, datoritã acestei activitãþi, a
reuºit sã-ºi promoveze romanul
atât de bine, încât a epuizat tirajul
fãrã mare ajutor din partea editurii.
Strategiile de marketing au devenit
mai sofisticate între timp. Acum, de
exemplu, Ruse îºi anunþã viitorul
roman prin traileruri (filmuleþe) în
care s-a înregistrat citind sau cu
amici vorbind despre viitoarea
carte. Este un advertising anti-
cipativ la un produs inexistent încã.
De fapt, existã, dar numai în mintea
maratonistului de bloguri, ca
semnal.

Blogul ca opera aperta

Atâta timp cât pagina de blog
face distincþia între text ºi
comentarii, se poate vorbi despre
o „literaturã digitalã tradiþionalã”;
încã nu se face pasul cãtre
hiperliteraturã, unde textul are un
caracter deschis. Nu mai existã
scriitor ºi comentator. Amândoi îºi
inverseazã rolurile pe aceeaºi
paginã virtualã. Nici pomenealã sã
se mai punã problema aprobãrii
comentariilor de cãtre titularul
blogului. Opera aperta tradusã în
faptã, hiperliteratura revolu-
þioneazã literatura atât la nivel de
formã, cât ºi de conþinut. Pasul a
fost deja fãcut înspre poezia de

SMS ºi accesarea blogului de pe
telefonul mobil.

Unele situri au înþeles
avantajele racordãrii la blogosferã
ºi pun la dispoziþie o opþiune
specialã. Poþi deveni membru al
sitului cu pricina, în cadrul cãruia
n-ai decât sã-þi construieºti un
blog. Acest tip de blog încorporat
este de gãsit pe reþeua Ning, un
caz în speþã fiind Reþeaua literarã
a lui Gelu Vlaºin. În felul acesta
este posibilã existenþa simultanã
în spaþiul public ºi în cel privat, ca
ºi cum ai ocupa o camerã dintr-
un imobil uriaº prin care, de altfel,
poþi hoinãri dupã pofta inimii.

Mai sunt ºi situri care imitã
condiþia blogului, care vor sã fie
friendly, tinereºti. Aºa este
bookblog, care prezintã cãrþi de o
manierã degajatã, fãrã
alunecarea în analize oþioase. Cei
care se aboneazã, primesc pe
email gratis toate aceste recenzii
la cãrþi dintre cele mai diverse.

Din click în clik spre
inimaginabil

Românii (dar oare numai ei?) au
un fel aparte de a folosi blogosfera.
De pildã, de curând a fost premiat
blogul lui Adrian Nãstase. Am vrut
sã vãd ºi eu pentru ce anume, deci
am navigat din click în click pânã
la destinaþie. Ce am descoperit?
Un blog sãrãcãcios, convenþional,

lipsit de read-appeal. O monotonie
tematicã înfiorãtoare, de parcã
citeam desfãºurãtorul dezbaterilor
din Parlament. ªi mai rãu, toate
bunele intenþii cetãþeneºti vânturate
acolo sunt infestate de partizanat
politic. ªi la fel e pe blogurile tuturor
politicienilor. Nimic nu poate fi
exprimat decât prin contrast cu
afirmaþiile altor actori politici. Mai
nimic original ºi spectaculos în ce
priveºte expresia ºi ideaþia.

ªi totuºi, cele mai accesate
bloguri sunt cele nespecializate,
eteroclite, dar cu o abordare
superioarã ºi dezinvoltã a celor
mai variate subiecte. Posesorii lor
au ajuns adevãrate vedete ºi sunt
contactaþi de diverºi organizatori
de evenimente tocmai datoritã
forþei lor mediatice. Un astfel de
exemplu este blogul lui Adrian
Ciubotaru, unde vastitatea zonelor
de interes este combinatã cu o
tratare vioaie, net superioarã celei
din presã.

Blogul, aºadar, este un releu
informaþional, dar ºi o instanþã de
judecatã. Cred cã este cea mai
bunã parte a lumii virtuale. Asigurã
în cele mai multe cazuri o
comunicare realã ºi stimuleazã
asumarea de opiniii. În plus,
întreþinerea unui apartament
virtual implicã responsabilitate ºi
curajul expunerii publice. La care
se adaugã un narcisism
înduioºãtor...

LI
TE

R
A

TU
R

A
  

B
LO

G
U

R
IL

O
R

 (
II)



45

LI
TE

R
A

TU
R

A
  

B
LO

G
U

R
IL

O
R

 (
II)ªoareci de bibliotecã ºi

internauþi

Scriitorii secolului XX sunt parcã
obsedaþi de imaginea copleºitoare
a cãrþilor. Elias Canetti ºi-a
imaginat în romanul sãu cel mai
cunoscut, Orbirea, un savant ucis
de revolta cãrþilor, fiindcã peste el
se prãbuºeºte propria bibliotecã.
Mai aproape de noi, scriitorul
optzecist Ioan Groºan descrie o
insulã ce se dovedeºte a fi o carte
uriaºã. Pentru cei mai mulþi dintre
tinerii intelectuali ai anului 2010,
imaginea cãrturarului întorcând
filele îngãlbenite ale unei cãrþi
masive leagate în piele este un
cadru de film, o imagine la fel de
îndepãrtatã ca aceea a lui Cristofor
Columb descoperind America, o
imagine ce aparþine mai ales
arheologiei culturale. La fel de
îndepãrtatã în timp este ºi mãrturia
lui Cioran care evocã zilele lungi
petrecute la Biblioteca Centralã
Universitarã pentru a-ºi potoli
setea de culturã. Umberto Eco
crede cã vremea în care literatura
venea spre cititor pe filele de hârtie
ale cãrþilor a apus, fiindcã viitorul
este al ecranului laptopului, spaþiu
generos în care convieþuiesc
literatura de consum ºi marile
capodopere de la Divina comedie
pânã la recenþii laureaþi ai premiului
Nobel. Cititorii pasionaþi sunt ºi buni
cunoscãtori ai tehnologiei
informatice.

La sfârºitul anilor 90 un grup de
tineri a înfiinþat societatea culturalã
Noesis. Fascinaþi de posibilitãþile
uriaºe oferite de lumea digitalã, cele
mai evidente fiind costurile reduse,
viteza de propagare a informaþiei,
posibilitatea rapidã de actualizare
ºi nu în ultimul rând preferinþa
adolescenþilor de atunci pentru
lumea digitalã, tinerii de la Noesis
au editat CD-uri pe care sunt
imprimate câteva din textele
premiate de Uniunea scriitorilor ºi
imagini ºi texte ilustrative pentru
Eminescu, Caragiale ºi Nichita
Stãnescu. Scopul declarat era acela
de a facilita accesul la literatura de
calitate. De la acest început care
pãrea atunci revoluþionar ºi are azi
parfumul nostalgic al oricãrui
pionierat, paºii au fost rapizi.
Literatura contemporanã nu poate fi

 Maria Alexe

gânditã fãrã a lua în considerare
blogosfera. Mai tineri sau mai
maturi, scriitori, critici, profesori
universitari sau simplii cititori cu
toþii trãiesc fascinaþia blogului.

Blogul între necesitate ºi
modã

Blogul este un spaþiu
personalizat, prin care o persoanã
sau un grup îºi exprimã
individualitatea în spaþiul virtual.
Spre deosebire de o paginã web,
blogul este mult mai interactiv
deoarece permite iniþierea unor fire
de discuþie ºi exprimarea unor
atitudini. Asemeni paginilor web
este o formã de publicitate, dar în
funcþie de intenþiile celui care îl
iniþiazã poate deveni ºi un
instrument de marketing, fiindcã
este mult mai flexibil în comunicare
ºi permite rularea unor materiale
foarte diferite din punct de vedere
al suportului ºi formei de exprimare.
Pe blog poþi sta de vorbã cu
prieteniii ºi admiratorii, poþi posta
fotografii de la ultima lansare de
carte, filmul ultimului tãu spectacol
sau poþi face reclamã viitoarei tale
cãrþi, apariþii, expoziþii personale.
Prin expansiunea blogului
diferenþele par sã disparã. Ce
importanþã mai are faptul cã unii
locuiesc în centrul oraºului,

aproape de locurile în care au loc
evenimente culturale sau într-un
sãtuc din Munþii Apuseni? Oricine
poate fi la curent cu tot ce se
întâmplã print-o simplã vizitã în
blogosferã. Nu poþi veni la cenaclul
tinerilor scriitori de la Muzeul
literaturii? Nu e nimic poþi participa
la un cenaclu virtual sau poþi pur ºi
simplu sã te publici pe un blog.
Textul începe sã circule ºi sã
stârneascã comentarii.

Blogul permite comunicarea
scriitorilor cu cititorii sãi ºi
accesarea rapidã a unor informaþii.
el este ºi o modã ºi de aceea
probabil, mai mult decât datoritã
calitãþilor sale evidente, blogul a
ajuns un accesoriu obligatoriu al
oamenilor politici ºi al vedetelor de
televiziune. Se poate spune
despre aceºtia cã dacã pe blog nu
existã, atunci nu existã de loc. Cu
alte cuvinte nimeni nu se poate
considera vedetã dacã nu are blog.
Cât de mulþi citesc realmente
aceste bloguri este o altã
problemã.

Un sondaj realizat printre
studenþii Universitãþii Naþionale de
Arte a evidenþiat faptul cã aceºtia
nu acceseazã decât accidental
blogurile unor vedete din showbiz
sau pe cele ale politicienilor, fiind
de fapt interesaþi de vernisaje,
vînzarea-cumpãrarea de mate-
riale pentru creaþia artisticã sau de
promovarea propriilor idei ºi
obiecte. Viziteazã destul de regulat
blogurile colegilor lor ºi se lasã
prinºi în discuþiile care încep acolo.
Programele prin care îþi poþi crea
singur un blog nu îi mulþumesc pentru
cã au o intefaþã puþin atrãgãtoare din
punct de vedere estetic.

Blogul ca sursã de informaþie

Acceptat sau nu, blogul a creat
o literaturã, este un produs
comunicaþional ºi contribuie la
supravieþuirea actului lecturii În
martie 2005 este lansat Bookblog,
un produs digital creat cu scopul
de a deveni cel mai important site
despre cãrþi ºi lecturã din Internetul
romanesc. Potrivit opiniei celor
care l-au iniþiat Bookblog ar dori ca
el sã devinã un reper pentru tineri
pasionaþi de lecturã, un colþ de
online în care sã se simtã acasã

Noua
literaturã
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cu toþii ºi cei pasionaþi de lectura
clasicã ºi cei care preferã sã
citeascã direct de pe ecran. Se pot
citi informaþii despre cãrþile recent
apãrute, despre cele care urmeazã
sã aparã ºi existã linkuri care îl duc
pe cititor spre blogurile personale
ale unor scriitori. Cei care îl ad-
ministreazã subliniazã faptul cã
este foarte important ca utilizatorii
sã înþeleagã de la început cã
Bookblog nu este un site ci un blog,
fiindcã blogurile sunt o formã
aparte de comunicare, cu anumite
particularitãþi care le diferenþiazã
de un we site oiºnuit. Fiind oricum
altceva decât o revistã sau un ziar,
blogul ne permite sã ne exprimãm
cât mai liber într-un mod cât mai
personal. Interesant la un blog este
ºi faptul ca în afarã de pãrerile unor
oameni avizaþi sau cunoscãtori,
chiar dacã nu întotdeauna experþi
se pot citi ºi diferite comentarii ale
unor oameni absolut obiºnuiþi,
ceea ce face ca atmosfera sã fie
una relaxatã ºi nepretenþioasã.

Un blog cu caracter informativ
aºa cum este Bookblog îºi
propune sã ofere informaþii foarte
diverse nu doar legate de apariþia
cãrþilor, El nu înseamnã doar cãrþi
publicate ºi vândute, comentarii
ale unor personalitãþi mai mult sau
mai puþin carismatice la nivel digital.

El doreºte sã propunã ºi alte
activitãþi care þin de aspectul
interactiv al acestei forme de
comunicare - cum ar fi schimbul
de cãrþi sau ceva mult mai incitant
lansarea unui nou concept cultural
book talks prin care se doreºte
înlocuirea plicticoaselor lecturi
publice. Mediul virtual este extrem
de democratic, uneori ºterge
diferenþele de vârstã, poziþie
socialã sau profesionalã, fiindcã
fiecare se poate exprima liber. E o
stare specialã pe care book-talk o
promoveazã ºi o valorificã.

Blogul literaturii ºi literatura
blognautului

Cei mai mulþi dintre scriitorii
importanþi din Bucureºtiul anului
2010 îºi publicã operele pe situri
specializate cum este de exemplu
RoLiteratura, site democratic unde
oricine poate fi membru dacã se
înscrie cu date corecte. Existã ºi
un regulament care aratã cã
promovarea membrilor de la un
nivel la altul se face automat, dar
mai ales în funcþie de recoman-
dãrile editorilor. Se realizeazã
topuri ce au în vedere popu-
laritatea, voturile membrilor ºi ale
juriului de specialiºti ºi fiecare
top lunar are un premiu, pe secþiuni.
În felul acesta ceea ce scriu nu

riscã sã rãmânã fãrã ecou, prãfuit
ºi uitat, fiindcã nimeni nu are
rãbdare sã citeascã sau cu-
riozitatea de a încerca sã afle ce
scrie un tânãr necunoscut. La
RoLiteratura textele sunt analizate
ºi comentate de specialiºti ºi de
cititori. Cei care sunt curioºi pot citi
mai mult din opera autorului favorit
accesându-i blogul.

Final deschis

Literatura digitalã începe sã fie
consideratã un tip aparte de
literaturã ce se dezvoltã dupã alte
reguli decât cele de pânã acum,
se scrie ºi se citeºte în mod diferit.
Întreaga societate se schimbã ºi
literatura ca formã de expresie nu
poate rãmâne aceeaºi într-o
lume atât de preocupatã sã se
redefineascã. Nu trebuie sã ne
mire cã asistãm la schimbarea
formelor de expresie. Cãrþile s-au
plictisit sã stea singure pe rafturile
unor biblioteci ºi spre deosebire de
cele din opera lui Canetti nu s-au
revoltat împotriva savantului, ci au
plecat sã îºi gãseascã cititorii pe
blog. Un împãtimit al lecturii ca
Umberto Eco atrage atenþia cã
actul lecturii aºa cum era înþeles
la sfârºitul mileniuluui este pe cale
sã se schimbe. Acum toate
drumurile sunt deschise.
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Deºi am crezut aproximativ douã
sãptãmâni cã aº putea administra
unul. Dupã ce l-am înfiinþat, am
postat un text (Camil Petrescu &
criza), apoi m-am retras discret
din blogosferã. Cãci nu intuisem
cât de cronofagã e o asemenea
întreprindere. Plãnuisem sã public
în acel spaþiu comentarii despre
politicã & bizarerii cotidiene, scurte
mãrturii autoficþionale, critici la
adresa sistemului de învãþãmânt,
adicã subiecte pe care rubrica de
cronicã literarã din Vatra nu mi le
îngãduia. Pentru mine, blogul
constituia un fel de supapã
scripturalã complementarã, cãreia,
din cauza drumului egal ºi scurt al
fiecãrei zile, n-am izbutit sã-i
imprim funcþionalitate.

Dincolo de aceastã mãrturie,
cred, însã, cã renunþarea la un
atare proiect se datoreazã ºi unei
conºtiinþe relativizante asupra ideii
cã un blog cultural chiar rãspunde
nevoii de individualizare/vizibilitate.
În contrast cu cel care scrie într-o
revistã tipãritã, blogerul se livreazã
ca imagine nu doar prin ceea ce
scrie. Stilul e doar parþial omul,
autoscopia obligatorie, link-urile
recomandate, comment-urile
oferite drept rãspuns cititorilor
întregind/nuanþând circumscrierea
profilului. Deþinãtorul blogului
devine un subiect-auctorial-gazdã,
un latifundiar virtual ce instaureazã
inerent un raport de putere cu cei
care se întâmplã sã-i calce
,,moºia”. Se ºtie, intervenþiile pe
orice blog apar cu acceptul
proprietarului. El poate asigura un
climat de libertate a opiniilor, dupã
cum are dreptul sã ºi cenzureze.
Fireºte, aceastã autoritate nu e
contestatã de nimeni, întrucât
raporturile sunt extra-instituþionale.
Ceea ce mi se pare însã
problematic se leagã de identitatea
culturalã a celui care deþine blogul.
Spre deosebire de paginile
personale ale diverºilor internauþi,
blogurile culturale ar trebui sã-ºi
marcheze specificitatea/serio-
zitatea prin cât mai puþine mãºti.
Emiterea unor judecãþi de valoare
– ce pretind, totuºi, o anumitã
rigoare, de nu chiar specializare –
reclamã o poziþionare ideologicã/
identitarã asumatã. Altfel, oricât de
pertinente, ideile vãduvite de un

subiect (venite de nicãieri/oriunde)
constituie strict marca unei
subversivitãþi fãrã obiect. Ei bine,
în aceastã zonã aº fixa ºi falimentul
individualizãrii printr-un blog
cultural. Întrucât, virtualitatea
internetului serveºte culturii doar în
mãsura în care nu anuleazã sursa
ideologicã subiectivã a
semnificaþiei. Textele Teroristei
(LucieiT) sau ale interfeþei Al doilea
cititor, de exemplu, au produs
ceea ce s-ar putea numi o
individualitate cu subiect ambiguu,
fapt ce le afecteazã credibilitatea
axiologicã ºi explicã emulaþia
afectivã (a se citi antiuniversitarã)
care s-a produs în jurul lor. Pentru
mulþi, ,,plãcerea textului” (sintagma
lui Roland Barthes) e înþeleasã ad
litteram, iar un critic de meserie –
spre deosebire de comentatorii
anonimi & celebri ai internetului  –
ar anula-o.

Pe de altã parte, blogurile
(culturale) au marele merit de a fi
vizibile. Sunt la distanþã de un
click, au un tiraj nelimitat ºi pot
arhiva biblioteci întregi. Tocmai de
aceea, intelectualii care, de obicei,
publicã în revistã decid fie sã-ºi
deschidã un blog personal, fie sã
îºi posteze textele pe bloguri deja
consacrate. Dacã aceºtia nu iau
în considerare blogosfera, oricum,
majoritatea gazetelor dispun de

pagini electronice, iar articolele lor
(în ciuda faptului cã nu pot fi
comentate de cititori) pot fi
lecturate ºi on line. Riscul vizibilitãþii
derivã din logica simbolicã a
capitalismului. Contaminate de
morbul jurnalistic al vizualizãrilor
(ce atrag reclamele/banii), pânã ºi
blogurile culturale ajung uneori
avide dupã audienþã, mai degrabã
decât dupã articole cu adevãrat
substanþiale. Situaþia se justificã,
cel mai probabil, prin absenþa unui
circuit academic/cultural semi-
închis funcþional (adicã un public
specializat restrâns), care sã
confere legitimitate, chiar prestigiu
autorilor, pornind de la criterii
exigente (calitative), iar nu de la
numãrul de accesãri. Neavând
acest instrument de validare,
articolele specializate intrã în
concurenþã cu jurnalismul cultural,
într-un amestec genologic contra
naturii. Problema e cã cele douã
reclamã tipuri diferite de vizibilitate,
însã – din pãcate – aceastã
fireascã distincþie nu poate fi
susþinutã de infrastructura
instituþional-cultural-mediaticã
autohtonã. ªi pânã la urmã,
pragmatic vorbind, ce sã facã un
critic/istoric/filosof/sociolog care
semneazã într-o foaie ce tinde
cãtre gradul zero al audienþei? Se
,,lanseazã” pe blog, în speranþa cã
cineva, acolo, îl va citi.

Aproape distopic, rezumându-
mã la domeniul criticii literare, aº
spune cã blogurile reprezintã
împlinirea unei profeþii negative prin
care cãrþile ajung, mai degrabã, a
fi exclusiv promovate, iar nu
discutate sau ierarhizate. Tocmai
de aceea, suportul virtual n-ar
trebui valorizat în sine. E doar un
instrument complementar
promovãrii culturii, iar nu
alternativã viabilã care sã
gãzduiascã dezbateri culturale.
Dar adevãrata profeþie a
entuziastului personaj din Vanilla
Sky – ,,People will read again!” –
nu se va împlini decât atunci când
oamenii, chiar ºi prin intermediul
blogurilor, vor ajunge la cãrþi.

ª

 Claudiu Turcuº

People
will read
again!
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“Hârtia suportã multe”, scria
Stefan Zweig, vorbind de scrisorile
Mariei Stuart cãtre veriºoara ei
dragã, Elisabeta I. Dacã e aºa, cu
toatã ironia situaþiei, atunci pot sã
afirm cu cea mai mare seriozitate
cã internetul suportã orice. ªi de
aici rezidã, deopotrivã, marele
farmec, dar (în cazul nostru, al
literaturii de pe bloguri) ºi marele
dezavantaj al internetului: oricine
poate sã scrie orice ºi sã aibã ºi
pretenþia actului literar.
Impresionant este, totuºi, cã
practica decapitãrii a devenit
desuetã, în timp ce scrisul nu.

Ca sã epuizãm din start capitolele
“poezie-naivã-pe-internet” sau
“consideraþii-de-valoare-despre-
literaturã-ºi-viaþã”, citez dintr-un post
al lui Mihai Pedestru, de pe blogul
s a u  R a n d o m  W o r l d
(www.pjvts.wordpress.com), care
se referã exact la acest gen de (dacã
poate fi numitã) literatura:

“Brrrrrr! Se sparie gândul, vorba
cronicarului. Nu toþi sunt imbecili,
evident. Existã ºi câteva rarisime
exemple de fãrâmiþe de talent,
prozodic, dacã nu conceptual, dar,
ca orice rarisimisme, se pierd
dezamãgitor în melanjul sistemic
de prost gust, sãrãcie lexicalã ºi
IQ aviar. Mai existã, oare, nevoia
(ºi aici mã întreb strict la nivelul
publicurilor “neproducãtoare”, care
dau bani pe cãrþi) de imagine
poeticã?  Mircea Petean, în dubla
lui posturã de poet ºi editor, spune
cã poezia nu se vinde, se dã. Aºa
sã fi fost întotdeauna? Nu cred.
Tinerii poeþi români se sinucid. Se
sinucid scriind poezie, care poezie
se sinucide ºi ea, lãsându-se
scrisã de tinerii poeþi români. Cum
ziceam, se sparie gândul. Poate
am luat-o eu razna. Daþi ºi
domniile voastre un google, sau
intraþi pe poezie.ro, dacã aveþi
curaj… mie, personal, fenomenul
mi-a devenit completamente
antipatic”.

Exagereazã? Nu cred. Cum
spuneam, internetul suporta orice,
neavând un Mare Editor (sau
mãcar principiul decapitãrii).
Motivul pentru care am insistat cu
citatul destul de consistent este
tocmai pentru a epuiza (ºi aici
recunosc, mai sus citatul coleg

reuºeºte sã surprindã exact
dimensiunea fenomenului)
subiectul pseudo-literaturii “de net”.

ªi acum sã trecem la lucruri
serioase. Nefiind o împãtimitã a
literaturii, ci mai degrabã a presei
(subiectul începe cu ºtirea, se
scrie la numãr de semne împotriva
dead-line-ului ºi a lãbãrþãrii), nu pot
sã am pretenþia cã livrez nuanþe.
Sau mãcar adevãrul. Puþine bloguri
scrise în limba românã trateazã
literatura sau abordeazã subiecte
într-un limbaj literar, ºi mai puþine
care se declarã literare sunt
valoroase, iar dintre acelea sunt
doar câteva care au înþeles ºi
ideea diferenþei dintre hârtie ºi
suport virtual.

Exista bloguri literare valoroase,
care, aºa cum menþionam mai sus,
respectã ºi o anume minimã regulã
de “net”, traductibilã prin ne-
pretenþia de a substitui hartia cu
mediul virtual. Astfel  (ºi asta se
poate verifica ºi prin numãrul de
accesãri), au succes mai mare
bloggerii care nu insista sã publice
cearºafuri de literaturã, ci sã
“momeascã” cu texte mai scurte,
dar percutante. Strict din punct de
vedere literar, nu cred ca blogul
este cel care ar trebui sã constituie
suportul principal al creaþiei, ci, mai

degrabã, sã îºi pãstreze rolul de
“sol” al hârtiei. (Deºi, odatã cu
apariþia “jucãriei” Reader, problema
datã s-ar putea schimba sem-
nificativ).

Pe de altã parte, îndrãznesc sã
spun cã puþini autori de bloguri de
literaturã au înþeles cã, pe acest
suport, conteazã (pentru publicul
majoritar) mai puþin valoarea
scrierii, cât “punerea ei în luminã”,
ºi aici mã refer la un gen de
marketing al autorului în mediul
virtual. (Poþi sã scrii o carte genialã
de câteva mii de pagini: totuºi,
dacã vrei sã o pui pe blog,
încearcã pe bucãþele. Cele mai
consistente, cele mai “catchy”,
cele mai jucauºe. Te duci la un
speed-date, nu la cãsãtorie, ca
nuanþã).

 Majoritatea autorilor au
tendinþa, uneori, de a scrie aºa
cum scriu pentru hârtie (lung, cu
multe digresiuni, folosind termeni
mai puþin cunoscuþi publicului larg).
Sigur, unul din argumente ar putea
fi cã se scrie pe niºã, dar, în acelaºi
raþionament, nu cred cã, pe suport
virtual, vreun autor literar are
rãbdare sã citeascã mai mult de
3-4000 de semne dintr-un alt autor.
Se poate sã greºesc, ºi atunci mai
am un argument. Cui îi este
destinat blogul? Este el destinat
exclusiv “amicilor” de scris ºi unui
grup (foarte) restrâns de
consumatori, sau este destinat
popularizãrii unui anume produs?

ªi aº insista asupra mar-
ketingului de autor, iar prin asta nu
vreau sã sugerez cã e cazul sã
renunþãm la calitatea producþiei
literare (pe blog sau pe hârtie), ci
doar sã înþelegem exact cui ºi în
ce fel este ea adresabilã, într-un
mediu ºi celãlalt. ªi aici am
remarcat un amãnunt: aproape
niciunul dintre autorii literari români
care s-au orientat ºi spre blog nu
“se folosesc” de una din calitãþile
acestuia: existenþa feed-back-ului.
Blogurile literare româneºti, în
majoritatea lor, seamãnã teribil de
mult cu ceea ce aº putea numi
“complexul de genialitate” al
intelectualului român. Autorul nu
vrea sã interacþioneze, el vrea sã
fie recunoscut ca autor de valoare,

 Codruþa Simina

Text de
jurnalist

cinic,
deschis
ºi fãrã

pretenþii

LI
TE

R
A

TU
R

A
  

B
LO

G
U

R
IL

O
R

 (
II)



49

ºi asta, implicit, prin forþa cuvintelor
sale. La o cãutare, veþi remarca un
fapt simplu: foarte puþini autori au
parte de feed-back (comentarii)
într-o cantitate generoasã,
consistentã. Or, tocmai acesta ar
trebui sã fie semnul unei “primiri”
conºtiente a operei, în comunitatea
web. Tot profan pot sã estimez cã
autorii care vor înþelege cã hârtia
meritã ce-i al ei, dar ºi blogul la fel,
vor reuºi sã se impunã ºi într-un
mediu ºi în celãlalt. Pe hârtie, drept
autori importanþi, pe blog, drept
autori populari.

Se pune apoi problema
existenþei genului “literaturii de
blog”. Este literatura (doar)
apanajul hârtiei? Cuvintele, pe un
alt suport, care presupune un alt
stil, mai au forþa? A rãspunde
exclusiv afirmativ la prima
întrebare ar denota nu doar un
anume gen de infatuare, ci ºi un
soi de “orbire” în faþa evidenþei:
mediul virtual tinde sã se impunã
inclusiv la nivel stilistic. A rãspunde
exclusiv pozitiv la a doua întrebare
este, din nou, lipsit de practicã ºi
de o nuanþã de echilibru. Pe scurt,

un autor de literaturã pe hârtie se
poate converti ºi într-unul de lite-
raturã de blog cu uºurinþã, invers
cred cã e mai complicat. Dar nu
exclus. Ca o notã personalã, cred
cã n-ar fi rãu sã acceptãm cã
internetul ne forþeazã sã revenim
puþin la originile a ceea ce ar trebui
sã defineascã literatura: mai puþin
“expresiile frumoase” cât definirea
inspiratã ºi atractivã a “stãrii”.
Veritabilul in faþa esteticii (uneori)
programate si programatice. ªi de
aici mai este doar un pas pânã la
blasfemie literarã: blogul poate fi un
gen literar. Unul nou, nu neapãrat
perfect (ci perfectibil), dar imposibil
de negat. Mai ales pentru
generation next.

De remarcat este, totuºi,
popularitatea (mai mare) a unor
bloguri de criticã literarã scrise
lejer dar consistent, ºi care
reuºesc sã penetreze sem-
nificativ inclusiv mediul autorilor
“pe hârtie” (vezi exemplul Luciat,
www.terorista.ro). Un exemplu
care aratã cã existã apetit pentru
literaturã ºi critica ei, cu nuanþe de
stil ºi abordare.

Revenind la întrebãrile de bazã,
naiv formulate: sunt bune blogurile
literare? Auto-intitulate aºa sau nu,
orice formã de exprimare liberã a
opiniilor si simþãmintelor este, ca
exerciþiu, bunã. Existã bucãþi
literare geniale pe bloguri non-
literare ºi invers. Ce face diferenþa
între un blog literar ºi literatura de
pe un blog? Frecvenþa postãrilor
ºi calitatea constantã a acestora,
Internetul este genul de mediu
care, în timp, se regleazã ca orice
alt mediu. Pe termen lung, literatura
veritabilã supravieþuieºte blabla-
ului pretins creativ. ªi, cum spu-
neam, prin natura lui, internetul
“elibereazã”, dacã se poate
formula aºa, ºi autori “non-clasici”
(din bube, mucigaiuri ºi noroi, iscat-
am...) care promit.

Fast literature as in fast food?
Internetul spune da. Unele bloguri
spun nu. Libertatea de exprimare
ºi valoarea sunt întotdeauna bine
venite. Cu toate astea, prefer
Gabriel Garcia Marquez pe hârtie
ºi un blog intelectual-literar de
genul soirs.wordpress.com virtual.

Fãrã a nega valoarea niciunuia.
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II) Discuþia noastrã pleacã de la

urmãtoarea întrebare: Ce au
obþinut scriitorii români dupã 1989?
Mai întîi de toate, libertate. Chiar ºi
pentru simplu fapt cã, printr-o
conjuncþie fericitã între libertatea de
expresie ºi libertatea deplinã a
opþiunii tematice, s-au recuperat
temele interzise înainte de 1989,
sîntem îndreptãþiti sã considerãm
libertatea ca fiind darul obþinut de
scriitorii români. De aceea, nu e de
mirare cã mulþi dintre ei apeleazã
astãzi la ofertele avantajoase ale
new-media, datoritã dezvoltãrii
internetului, ca semn al libertãþii.

La o primã survolare a blogurilor
literare româneºti, se poate
observa cã majoritatea textelor
expuse au fost sau urmeazã a fi
publicate ºi în ediþiile print ale unor
reviste literare. În general, aceste
texte (poezie, prozã, recenzii,
cronici de teatru, de film, de artã
etc.) sînt gîndite, ca ideaþie ºi
formã, pentru a fi publicate în
reviste. Principala raþiune pentru
care sînt expuse ºi pe blog þine de
receptor. Scriitorul urmãreºte ca
viteza de reacþie a cititorului sã fie
imediatã, prin simpla inserare a
unui comentariu la rubrica
specificã. ªi aºa se naºte dialogul,
care constituie un alt scop al
titularului de blog literar.

Din punct de vedere pragmatic,
pentru scriitori, blogul reprezintã o
carte de vizitã, menitã sã le facã
reclamã. Prin intermediul blogului,
cititorul poate re-descoperi un
autor, poate dialoga în mod direct
cu el ºi, ca urmare a acestei
interacþiuni, sã fie convins sã-i
cumpere cartea/cãrþile autorului
respectiv. Un cititor astfel cîºtigat
constituie un adevãrat purtãtor de
mesaj, iar scriitorul care are parte
de un asemenea de cititor se poate
considera un privilegiat.

Graþie libertãþii de exprimare,
unele bloguri literare promoveazã
polemica. Scriitorii ce
administreazã un astfel de blog
urmãresc sã genereze o
confruntare de idei, care sã se
constituie într-o dezbatere, într-o
confruntare. Articolele lor polemice
au drept scop stimularea climatului
literar. Atunci cînd polemica se
bazeazã pe existenþa dialogului
dintre protagoniºti, în faþa unui
public mai mult sau mai puþin

 Mihai Lisei

avizat, cititorii asistã la un
spectacol de idei. Dialectica dintre
argument ºi contra-argument
constituie deliciul acestui duel, la
care uneori ºi cititorii sînt invitaþi sã
ia parte. Cînd obiectul disputei îl
reprezintã ideile, polemica se
transformã într-o dezbatere cu
mizã, cu scop. Dacã însã disputa
se îndreaptã asupra persoanei ºi
nu a ideilor, atunci polemica
degenereazã în diatribã sau
pamflet. Din pãcate, rareori întîlnim
un articol care sã aibã criteriile unei
polemici. Motivele þin de libertatea
prost înþeleasã ºi de orgoliile
literare, care îi determinã pe autorii
atacurilor sã refuze o comunicare
realã cu cei pe care îi contrazic.
Pe de altã parte, pe blogosfera
româneascã, polemicile literare nu-
ºi au ecoul scontat. Reacþiile se
opresc undeva la nivelul ideii
conform cãreia “vorbim împreunã
ºi ne înþelegem separat”. Nimic mai
mult!

Dacã, în mare parte,
blogurile scriitorilor contemporani
se prezintã aºa cum am vãzut,
propunem un exerciþiu de ima-
ginaþie: cum ar fi arãtat blogurile
literare în perioada interbelicã?

Printre primii care ar fi apelat la
beneficiile blogului ar fi fost faimoºii
membri ai Generaþiei ’27. Ei s-ar fi
folosit de blogul literar, vãzut ca un

progres al ºtiinþei importat pe filierã
francezã, pentru a-ºi exprima
libertatea de opþiuni tematice, cît ºi
cea de mijloace de expresie, pe care
le vor fi cîºtigat odatã cu îndeplinirea
idealurilor înaintaºilor... mult mai
conservatori.

Mircea Eliade, ca lider, n-ar fi
ratat ocazia de a-ºi face
cunoscute ideile virile despre tînãra
generaþie. Din India, ar fi postat
impresii, reportaje exotice ºi
articole ºtiinþifice, pe care confraþii
sãi le-ar fi comentat la cald.
Fragmente din proza fantasticã (de
pildã, Domniºoara Christina),
odatã apãrute pe propriul blog, ar
fi incendiat blogosfera literarã
româneascã ºi l-ar fi determinat pe
Nicolae Iorga sã-l califice drept un
scriitor pornografic.

Un alt blogger incisiv, spumos
ºi corosiv ar fi fost Geo Bogza.
Poetul avangardist ºi-ar fi postat
Jurnalul de sex ºi Poemul
invectivã, stîrnind indignarea unei
femei pudice, pe nume Academia.
Pentru aceastã sfîntã neruºinare,
el ºi cu cei de-o teapã, în mod
negreºit, ar fi ajuns la... Vãcãreºti.
Tot pe blog, ar fi iniþiat, pe lîngã
discuþia despre reportaj ºi infiltraþiile
acestuia în alte zone ale literaturii,
ºi o dezbatere incitantã, de genul
De vorbã cu... despre blogul literar.
Dacã printre interlocutori s-ar fi
aflat ºi Ion Minulescu, replica lui
despre bloguri ar fi sunat
emblematicã: “Cetiþi-le noaptea!”

În sprijinul teoriei sale despre
sincronism, E. Lovinescu ar fi dat
ca exemplu... blogul literar. G.
Cãlinescu ar fi practicat critica
literarã avant la lettre, în timp ce
arbitrul eleganþei, l-am numit pe
Pompiliu Constantinescu, ar fi
selectat pentru gusturile rafinate
romane ºi poeme, asumîndu-ºi,
prin textele postate zilnic pe blog,
condiþia criticii foiletonistice ºi
consemnînd pentru contemporani
pulsul miºcarii literare.

Evenimentele care s-au
precipitat în lume (1933–1939), au
condus ulterior la declanºarea
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial.
E greu de spus în ce mãsurã
bloggerii literari ar fi fost gãsiþi la
post, gata sã-ºi facã datoria, în
condiþiile date, însã cert este cã,
dupã 1945, lãsarea Cortinei de Fier
ar fi impus restricþii pentru cei din

O formã
a

libertãþii
(ce-ar fi fost

dacã...)
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II)Europa de Est. Aºa cum pentru

þãrile satelit ale URSS-ului  Lumina
venea de la Rãsãrit, ºi internetul e
posibil sã fi fost distribuit tot de
aceeaºi sursã.

 În România comunistã, blogul
literar ar fi fost accesibil numai
scriitorilor oficiali ºi... oficialitãþilor.
Pe paginile lor am fi citit aceleaºi
texte propagandistice, existente în
“Scînteia”, “Scînteia tineretului” ºi
în alte ziare ºi reviste de profil.
Expresia lui Marin Preda s-ar fi
transformat în “blogul obsedantului
deceniu”, iar textele publicate
atunci le-am fi regãsit menþionate
într-un capitol special din cartea lui
Marin Niþescu.

Un moment notabil, cu accente
tragi-comice, s-ar fi petrecut în
august 1968. Dupã nesãbuinþa
conducãtorului iubit de a posta pe
propriul blog declaraþia (în
principalele limbi de circulaþie
internaþionalã, inclusiv în rusã!) de
solidaritate cu poporul cehoslovac,
ca urmare a invaziei
Cehoslovaciei de cãtre trupele
Pactului de la Varºovia, Moscova
ar fi tãiat în mod subit accesul
României la reþeaua de internet. Ca
rãspuns la cenzura instauratã de
Moscova, Ceauºescu ar fi dat ordin
sã se construiascã o reþea de
internet proprie, în colaborare cu
SUA, fapt pentru care am fi înþeles
mai bine rolul vizitei lui Richard
Nixon ºi datoriile externe ale
României.

Primii care ar fi exultat la a-
ceastã iniþiativã a lui Ceauºescu,
ar fi fost scriitorii, pentru cã
libertatea, chiar ºi cu voie de la
miliþie, le-ar fi permis sã scrie
despre realitãþile patriei, aºa cum
au ºi scris de altfel... Desigur, din
motive tehnice (a se citi
“raþionalizare a resurselor”), nu toþi
oamenii muncii ar fi beneficiat de
pe urma dezvoltãrii multilaterale a
internetului, ci numai nomen-
claturiºtii, securiºtii, militarii ºi...
oamenii de bine, printre ei
numãrîndu-se ºi scriitorii.

În fiecare sãptãmînã, lumea
literarã ar fi aºteptat cu sufletul la
gurã sã vadã despre cine scrie
criticul popular Nicolae Manolescu,
ar fi sorbit cu acelaºi interes
înjurãturile lui Eugen Barbu ºi s-ar
fi minunat de ºopîrlele literare ale
vreunui scriitor privilegiat. Cînd

Ana Blandiana ºi-ar fi postat
Motanul Arpagic (cred cã ar fi pus
ºi o fotografie a unui motan
maidanez, ca sã inducã în eroare
autoritãþile), iar Mircea Dinescu
interviul cu ziariºtii strãini, printr-un
ordin venit de sus, miliþia ar fi
descins în locuinþele celor doi,  le-
ar fi confiscat calculatoarele ºi ar
fi pus sigiliu pe prizã ºi pe sursa
de internet...

Desigur, disidenþa, cîtã va fi
fost, s-ar fi manifestat ºi ea prin
aceleaºi mijloace subversive pe
care le-a practicat în realitate, la
care s-ar fi adãugat cele specifice
internetului, cum ar fi, de exemplu,
textul-virus, de tip troian ºi aºa mai
departe.

Punînd aici punct lui “ce-ar fi
fost dacã...”, se poate constata cã
ºi selecþia propusã pentru acest
exerciþiu SF, ne permite sã
observãm cã scriitorului ce îºi
scrie textele pe propriul blog nu-i
este indiferent receptorul.
Apropierea de acesta din urmã ºi
chiar modelarea lui (a se vedea
Lector in fabula, de Umberto Eco,
în care semioticianul italian
vorbeºte de cititorul-model, al cãrui
rol este de a actualiza textul, vãzut
ca “un lanþ de stratageme
expresive”) marºeazã pe viziunea
scriitorului, pe construcþia
ingenioasã a textului literar ºi pe
natura exprimãrii artistice.

Aºadar, nu trebuie uitat cã
perceperea ºi decodarea textului
cu valenþe literare se poate realiza
nu numai prin raþiune, ci ºi prin
suflet. Acest aspect îi este

cunoscut scriitorului autentic,
singurul care meritã sã fie luat în
discuþie atunci cînd vorbim despre
bloguri literare. Scriitorul de acest
tip apreciazã libertatea, se respectã
pe sine ºi îºi respectã totodatã
cititorii. Atunci cînd este cazul, se
detaºeazã ferm de poziþia lor, dar
fãrã sã-i jigneascã. În calitate de
instanþã criticã, scriitorul urmãreºte
sã informeze ºi sã formeze nu
numai prin propriul exemplu, ci ºi
prin exemplul celorlalþi comilitoni
(oferã liste de autori ºi cãrþi, citate,
posteazã fotografii pe care le
comenteazã în mod ingenios, filme
artistice, muzicã etc.). Actul critic
se manifestã în acest caz ca un
exerciþiu de sinceritate, modestie
ºi putere de discernãmînt în faþa
oglinzii, cum ar spune N.
Steinhardt, “prin alþii spre sine”.

Întorcîndu-ne la întrebarea de la
care a plecat demersul nostru,
remarcãm cã auto-cunoaºterea
promovatã de scriitori pe blogurile
literare este în deplinã concordanþã
cu libertatea cîºtigatã, singura în
mãsurã sã iradieze lumea din
interior.

NB: Discuþia din jurul blogurilor
literare este în fazã incipientã.
Urmãtorul pas ar fi acela de a se
organiza o dezbatere pe aceastã
temã, la care sã participe scriitorii
implicaþi în acest fenomen, cititorii
de bloguri literare, precum ºi
specialiºtii în sociologia literaturii ºi
în ºtiinþele comunicãrii, mai cu
seamã cunoscãtorii domeniului
new-media.
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Acum cîþiva ani am descoperit
pe blogul Floribunda un dialog
tandru, ºi cu haz, ºi serios, foarte
cu vino-ncoa’ între autoarea
acestui jurnal on-line,
prozatoarea Veronica D.
Niculescu ºi hobbitul, adicã
poetul Emil Brumaru. La un
moment dat, hobbitul a propus
scrierea unei cãrþi în doi. Pe bunã
dreptate. Mi-am zis atunci cã
propunerea asta nu e vorbã-n
vînt. N-a trecut mult timp ºi
dialogurile dintre Vera ºi hobbit au
ajuns „Diabloguri”,  rubrica din
„Suplimentul de culturã”. ªi, mi-
am mai zis eu tot citindu-le
schimburile de replici, sã vezi cã
de-aici iese o carte. În 2009
Veronica D. Niculescu ºi Emil
Brumaru au publicat „Basmul
Prinþesei Repede-Repede”, unde
am recunoscut cîteva personaje
inventate pe blogul Floribunda!
Nu mi-am mai încãput în piele de
mîndrie – am început sã cred în
talentele mele de ghicitoare în
blogo-sferã. La scurt timp dupã
aceastã întîmplare, mã
pomenesc, nici mai mult, nici mai
puþin, cã mi se solicitã nou-
descoperitele capacitãþi intuitive
în legãturã cu blogul lui Radu
Vancu, Sebastian în vis. Fãrã sã
stau prea mult pe gînduri, pe
baza antecedentelor poetului
Radu Vancu, ce-i drept, m-am
pus pe profeþit ºi de data asta. ªi
n-am dat greº! „Sebastian în vis”
de Radu Vancu e acum o carte
de toatã frumuseþea. Îi mai
trebuie doar un editor (dacã nu
cumva l-a gãsit între timp).

Nu se poate sã vorbesc
despre bloguri ºi sã nu amintesc
de una dintre slãbiciunile mele în
materie de jurnale on-line: ºalul e
ºarpele, unde Luiza Vasiliu scrie
„cu maximã nepricepere, despre
orice”, cum zice chiar ea. Nu m-
aº mira sã aparã cãrþi semnate
de Luiza Vasiliu. Pe care, habar
n-am de ce, mi le închipui cam
aºa: nu romane, nu culegeri de
poezii, de eseuri, sau de
povestiri, ci niºte adorabile ºi cît
se poate de serioase texte
hibride, ceva ce ar scãpa cu
graþie încadrãrilor într-un gen
anume, ceva care cam lipseºte,
din pãcate, din literatura noastrã.
Ah, ºi încã ceva: Luiza are, cred

eu, cele mai mari ºanse la titlul
de „fiica adoptivã a tatãlui fiului
inexistent” (pentru nonficþionari -
vezi rubrica lui Radu Cosaºu din
Dilema veche, „din vieaþa unui
extremist de centru…”).

Tot la capitolul slãbiciuni
personale, se încadreazã perfect
ºi blogul Caligraf. Autorul lui,
Alexandru, e, printre altele, un
colecþionar de scriitori-NU. De
scriitori care nu scriu, de  bartlebi,
cum îi numeºte prozatorul spaniol
Enrique Vila-Matas. Tot
urmãrindu-i blogul, am început sã
bãnuiesc, punînd la socotealã
eleganþa discursului, ironia
politicoasã la culme - ºi, uneori,
cu atît mai înþepãtoare -,
limpezimea ºi frumuseþea
frazelor, umorul tandru, farmecul
însemnãrilor ºi comentariilor
sale, cã Alexandru este el însuºi
un bartlebi. De cînd s-a
împrietenit cu Radu Vancu, a
început un adevãrat spectacol
pentru mine. Le urmãresc cu
enormã plãcere conversaþiile în
subsolurile blogurilor Caligraf,
Sebastian în vis, O carte într-o
frazã, Biographia litteraria, ºalul
e ºarpele. Aº fi încîntatã sã  scrie
împreunã un soi de roman
epistolar despre cum citesc ei
literaturã, tot un hibrid din acela
imposibil de încadrat într-un gen

anume, o carte în care sã aparã,
de pildã, acest paragraf al lui
Alexandru: “Citeam ºi citesc
despre literaturã ca sã-mi
rãspund la o întrebare
rudimentarã: cum scriu scriitorii?
Nu mã mulþumesc cu cãrþile unui
scriitor, îi caut biografiile,
corespondenþa, jurnalele,
interviurile, ca sã aflu cînd ºi cum
s-au întrunit circumstanþele
exacte în care a scris Acesta e
sufletul meu, Raºel./Rugaþi-vã
pentru el ºi toate rîndurile care mi
s-au întipãrit în minte. Vreau sã
ºtiu ce se întîmplã în momentul
precis cînd dintr-un om, o masã,
un toc, o foaie de hîrtie, toate
concrete, se alcãtuieºte un
poem, de o altfel de concreteþe.
Vreau sã ºtiu unde sînt punctele
astea de trecere subtilã dinspre
viaþã în literaturã ºi invers. Te rog
sã-mi ierþi retorica ºi metafizicile
pompieristice.” ªi, aºa cum
existã autori care îºi cautã
„propriul dialect, propria Lume a
Treia”, scriind „asemenea unui
ºoarece care îºi sapã vizuina”,
cum spun Deleuze ºi Guattari (nu
întîmplãtor citaþi de Caligraf!), tot
aºa sînt convinsã cã existã ºi
cititori care-ºi sapã vizuina,
cãutîndu-ºi propriul dialect în felul
cum citesc cãrþile. Iar Alexandru,
autorul blogului Caligraf este un
asemenea cititor vizuinic.

Câteva
întâmplãri

din
virtualitatea

imediatã

 Adela Greceanu
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 (“M-am gîndit ºi eu, cîndva,
sã scriu cãrþi. Idei aveam;
chiar începusem sã-mi fac
însemnãri. Numai cã eram
medic, om însurat, tatã de
familie“ – Julian Barnes,
Papagalul lui Flaubert)

Oamenii cu bloguri frumoase
sunt un fel de scriitori mai mici,
sunt ºi blogurile, cele deosebite
ºi bine scrise, un fel de cãrþi mai
mici care conþin ceva-ul care se
lipeºte ca un magnet, care
impresioneazã ºi dau depen-
denþã, un fel de dependenþã în
timp real, atît pentru cel care
scrie cît ºi pentru cel care citeºte.
Aºa cã sigur se schimbã fãptura
cititului. Bine, îmi place sã citesc
din cãrþile de hîrtie ºi o sã citesc
aºa pînã la adînci bãtrîneþi, cãrþile
parcã-l conþin pe ‘scris’ în
adevãrata lui piele, sunt fãcute ºi
puse la cale de oameni pentru
care scrisul e aproape o raþiune
ºi neraþiune de-a trãi, un foarte
important (ºi intens) fel de-a fi.
Dar la o adicã, orice om care îºi
face blog ºi scrie frumos ºi bine
înseamnã cã are într-însul o spiþã
scriitoriceascã, pînã la urmã ce
e scriitorul? Un om care nu Poate
altfel decît ªi scriind. Blogul e ºi
el o variantã de-a scrie ºi de-a
citi. E foarte simplu sã îþi faci un
blog, nu e ca o excursie sau ca
o curã de slãbire, un blog se face
foarte uºor, pe blogspot se face
în trei paºi de exemplu. ªi e al
tãu, adicã e BLOGUL TÃU, locul
tãu, eºti tu-foarte viu în spatele
lui, postînd sau rãspunzînd la
comentarii, ºi poþi sã funcþionezi
zi de zi, ca jurnal, ludic,
distractiv, provocînd, sau poþi sã
acþionezi într-un fel secret care
te ajutã pe tine în primul rînd.
Orice ai face, e locul tãu ºi numai
al tãu.

Îmi vine sã zic cã nu conteazã
unde se scrie ºi cum se citeºte,
dar dacã stau sã mã gîndesc mai
bine existã totuºi o diferenþã, una
de asumare, de statut: blogãrii
sunt mai relaxaþi, mai nonºalanþi,
nu e o chestiune de viaþã ºi de
moarte blogãritul (mai mult de
viaþã, cã unii cîºtigã bani!), nu
respirã blogãrii prin scris, pentru
ei blogul e un timp liber, un fel de
libertate a scrisului spontan, un

stimulent. Cred cã aceia care
scriu bine ºtiu cã scriu bine, ºtiu
cã sunt talentaþi, ºi au orgoliul
talentului. Ah, uite-i cum dau
tîrcoale Scrisului cu postãrile lor
tinere ºi nepîngãrite, cum nu se
lasã înstãpîniþi! Dar sã se bage
din cap pînã-n picioare într-o
carte... am impresia cã n-o sã
doreascã!

Întotdeauna mi-am închipuit
cã scriitorii vãd “scris” peste tot,
în oraº, la magazin, pe stradã,
într-o cãlãtorie, odatã ce vezi cã
totul poate fi scris vãzul se
schimbã, vezi texte, vezi viaþa,
adicã nu mai eºti pur ºi simplu în
ea, ca toþi ceilalþi. Aºa îmi închipui
eu cã stau lucrurile cu scriitorii.
Ca scriitor eºti contaminat, îþi
trebuie o disciplinã, blogãrul doar
cocheteazã, el se apãrã mai
puþin prin scris, ºi asta pentru cã
s-a întîmplat sã-ºi aleagã altã
Meserie, sã facã altceva, sã fie
economist sau traducãtor sau
programator sau profesor sau
P.R. Indiferent ce eºti, ºi unde
scrii, într-un jurnal sau pe blog
sau scrii cãrþi, scrisul te leagã de
centrul tãu, e o tãcere care se
instaleazã ºi-n care te auzi mai
bine. Scriitorul e condiþionat
magic de cartea sa, cartea pe
care o va scrie sau pe care o tot

scrie sau pe care a scris ºi gata.
Blogul e o joacã, e ceva veºnic
neterminat, ceva care nu e dus
pînã la capãt, ceva care nu te
rupe în bucãþi ºi nu te munceºte
pînã la epuizare, blogul e un
exerciþiu de scris, e o piruetã, nu
un dans întreg. Dar am observat
pe multe bloguri scrise foarte bine
cã autorul se autodepãseºte
mereu ºi scrie din ce în ce mai
bine, îºi defineºte tot mai bine
mîna, stilul. Cu siguranþã blogul
se poate transforma în carte,
fiindcã tot ce conteazã e talentul;
toate acestea nu sunt decît
denumiri, blog, carte, scriitor,
blogãr; tot ce conteazã e felul în
care lumile din om se varsã în
cuvinte, felul în care stranietatea,
durerea, veselia, nestînjeneala
din om poate sta în picioare prin
cuvinte. Pricepere la maxim!
Talent ºi tehnicã.

Ce-mi place mult la bloguri e
funcþia (somaticã, simpaticã?)
blogroll, adicã sã zicem cã îþi
place de cineva cum scrie ºi îi
adaugi blogul în lista ta, este ca
ºi cum i-ai cere prietenia ºi dacã
el (sau ea!) vede (în tracker!)
adresa ta - de unde îl accesezi-
ºi îi place de tine, te adaugã la
rîndul lui (sau ei!) în blogroll. E
ca ºi cum ar zice “îhî”, ca ºi cum
þi-ar da prietenia. ªi e foarte
frumos aºa, uneori se întîmplã
muþeºte, nimeni nu spune nimic,
se mînuiesc doar niºte url-uri, se
adaugã niºte adrese de web, e
un ritual în surdinã. Sau ºi mai
mult! Vine pe blogul tãu ºi tu vezi
(în traker!) cã te-a citit, cã þi-a citit
blogul din scoarþã în scoarþã,
atunci e ºi mai grozav. Dacã
primeºti ºi-un comentariu, atunci
e ditamai cadoul cu fundiþã de la
cineva necunoscut. O mi-
nimîndrie! ªi ce-mi mai place e
cã poþi sã vezi ce sau cîþi
vizitatori ai, poþi sã îi înveþi pe
vizitatorii tãi, adicã eu chiar am
ajuns sã le recunosc ip-ul
multora, e grozav cînd mã
gîndesc cã am un vizitator din
Galaþi, unul din Oradea, cîþiva din
Cluj, o tipã din Barcelona, cineva
din Finlanda. Sau uneori te duci
seara sã verifici cîþi vizitatori ai
avut in ziua cu pricina ºi vezi cã
mai e cineva online, two people

 Andrada Jeniact
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online, ºi te gîndeºti cã mai e
cineva pe blogul tãu, cã staþi
amîndoi în acelaºi loc, tu scrii în
liniºte, vizitatorul citeºte în liniºte.
Nu e grozav?! Este! Mulþi scriitori
nu ºtiu cã se poate ºi aºa, chiar
sã-þi cunoºti cititorii, poate unii
scriitori nici nu sunt interesaþi de
cititorii lor, ei doar îºi împlinesc
menirea, îºi desãvîrºesc crea-
tura ºi-o trimit în lume, dupã aia,
potopul!

În concluzie: cred cã
adevãratele bloguri sunt mici
cãrþi care nu s-au fãcut cãrþi, la

fel cum poþi cînta foarte bine ºi
totuºi ajungi sã te faci asistentã
sau sã lucrezi la poºtã. Aºa merg
lucrurile! Uite, dacã de exemplu
scriitorii mei “româneºti” preferaþi
(sunt 3!) nu se fãceau (ºi)
scriitori, sigur s-ar fi fãcut blogãri.
N-ar fi fost aºa de rãu (pentru
mine!) pentru cã citesc o grãmadã
de bloguri ºi sigur aº fi dat peste
blogurile lor ºi sigur aº fi fost
foarte încîntatã, revenind mereu,
poate aº fi scris un comentariu
sau i-aº fi adãugat în blogroll ºi
ei ar fi ºtiut cã eu, jeniact-

cititoare, exist, ºi cã îmi place
foarte mult de ei. S-ar fi întãrit
existenþa mea, ar fi prins putere!
De fapt ce voiam sã spun, mã
bucur foarte tare cã existã
bloguri foarte bine scrise, pentru
cã fiind aºa vii ºi online-e, am
curaj sã fac cu mîna, ºi sã
pornesc o legãturã, sã nu fiu
singurã în toatã treaba asta cu
Cititul. Cãrþile miºto îþi cam lasã
doar varianta asta, sã stai singur
în faþa lor. E foarte bine ºi aºa!
La fel ca ºi cãrþile, blogurile bune
sunt o stare de nesingurãtate.
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II)M-am tot gândit. Nu ºtiu ce sã

scriu. Nu sunt un cititor de bloguri
specializate literar, abia dacã
reuºesc sã citesc cãrþile care
conteazã pentru mine. În plus, în
acest moment, mi se pare cã
expresia ºi proiectul numite
literatura pe bloguri rãmân a fi o
aporie care încã nu au conciliat
actul performativ al întoarcerii
paginii cu reflexul automat la
scrolldown-ului. Lectura sau, dacã
vreþi, cititul, înainte de a fi un act
cognitiv, mi se pare a fi unul prin
excelenþã spectacular & per-
formativ, apropiindu-se prin
exerciþiu de ritualul infinit repetat,
însã niciodatã epuizat al gândirii
sãlbatice, adicã de acea
hermeneuticã sui generis de care
avem nevoie cu toþii pentru a
înþelege trecutul ºi a gândi
prezentul ºi viitorul. Am încercat o
datã sã citesc o carte în format
.pdf, o carte nu prea mare, însã
captivantã. La final am rãmas cu
senzaþia de a fi terminat de citit un
lung ºi interminabil e-mail primit,
ce-i drept, de la un prieten foarte
apropiat.

Am un blog pentru cã mi l-a
creat editura la care sunt angajat
ºi pe care exercit un fel de
schizofrenie profesionalã: îl
folosesc în scopuri promo-
vaþionale, pe de o parte, iar pe de
altã parte, îmi lansez în spaþiul
public virtual ºi chestiile tipãrite ici,
colo. Mai postez ºi comunicate de
presã, informaþii, anunþuri primite
de pe la alþii ºi pe care vreau sa le
popularizez. Momentan întrevãd
un singur sens în soarta
bloggingului literar – promovarea
sau, dacã vreþi, propaganda,
propagarea informaþiei în spaþiul
public pe bani puþini, uneori gratuit,
cu încarnarea lor beneficã -
sharingul. Însã tocmai aici e buba.
Oricât ar pãrea de paradoxal,
propagarea informaþiei în spaþiul
public, cu sau fãrã acordul
publicului, însã cu totul fãrã
contribuþia lui, duce la aglomerarea
producþiei de forme fãrã fond. Ca
sã parafrazez o mai puþin
cunoscutã butadã a lui Werner
Hoffmann, contribuabilul trebuie sã
cearã socotealã. Altfel, blogerul
literar riscã sã se adreseze unui
partener confortabil, cu muºchiul
moale pregãtit pentru a-i fi

administratã doza necesarã. Pe
de altã parte, atunci când se iveºte
un partener inconfortabil, pieziº,
gata sã cearã socoteala, blogerul
o va lua la fugã, nu se aºtepta sã
aparã cineva în spaþiul public virtual
care sã se comporte exact ca în
cel real. În Republica Moldova de
exemplu, blogosfera s-a dezvoltat
ca spaþiu de exprimare alternativ
ºi de exercitare a dreptului aºa-zis
democratic. Pânã recent, acolo
lucrurile stãteau exact pe dos,
spaþiul public real era unul
virtualizat pânã la disoluþie, o
aglomerare banalã de simulacre
discursive, în timp ce spaþiul

virtual, care pãrea sã scape
controlului puterii, îmbrãca
veºmintele forului public al egalitãþii
ºi fraternitãþii. Un concept precum
„revoluþia Twitter” ºi referentul sãu
real descrie unul din aspectele
acestei inversãri anamorfotice,
atunci când nu poate fi redus la
aceeaºi dimensiune a PR-ului fãrã
impozit, fãrã concursul contri-
buabilului.

Dar bloggingul capãtã un sens
ceva mai consistent atunci când
vine vorba de propagarea imaginii
ca expresie artisticã. Pe blogul de
artist vizual, imaginea pare sã se
lase „lecturatã” ceva mai
consistent decât textul. Blogul de
artist vizual reprezintã un avantaj
ºi din punctul de vedere al
costurilor de reproducere tipãritã
sau expoziþionalã. Uneori, aproape
cã nu mai e nici o diferenþã între o
galerie realã, obiect arhitectural, ºi
una virtualã. Este mai ales cazul
net-artei, dar ºi al artelor video. Ne
putem întreba, oare nu cumva
bloggingul literar este ºi o expresiei
a nostalgiei textului pentru pre-
istorie, când nu era decât imagine?
Când ai în faþã un blog, iar pe el –
un text literar, tu, ca cititor, ce faci,
îl citeºti sau îl vizualizezi?
Experimentezi o simultaneitate sau
o consecuþie cognitivã? Sã ne
bucurãm sau sã ne întristãm cã
încercãm abia astãzi sã
rãspundem la niºte întrebãri pe
care ºi le adresase pictopoezia
încã din anii ‘20? Poate cã la
vremea aceea astfel de întrebãri
nu-ºi gãsiserã mediul, pe noi
astãzi ne copleºesc mediile.

 Igor Mocanu

Blogging
literar



56

Mircea Martin a crezut, de-a
lungul unei vieþi consacrate
cuvântului scris, alãturi de alte
mari voci ale generaþiei din care
face parte (Nicolae Manolescu,
Ion Pop), cã acþiunea sa nu
trebuie sã se plaseze doar la
nivelul simplei înregistrãri ºi
comentãri a faptului literar, cât
mai ales în direcþia influenþãrii lui
directe, nemijlocite. Cronicile
consacrate scriitorilor con-
temporani (strânse de autor în
volumul Generaþie ºi creaþie,
1969) erau menite sã fie o
trambulinã pentru afirmarea în
bloc a ºaizeciºtilor ºi pentru
schimbarea paradigmelor ju-
decãþii de valoare. Activitatea sa
de coordonator al Cenaclului
Universitas (începând cu 1983),
de director al Editurii Univers
(1990-2000), de fondator ºi
preºedinte al Asociaþiei Editorilor
din România (1991-2000), de
vicepreºedinte al PEN-Clubului
(1990-2000), de director al
revistelor Cuvântul ºi Euresis
depune mãrturie despre o dorinþã
de a fi mereu în arenã, de a duce
o luptã fãrã milã „împotriva
imposturii ºi non-valorii” (Singura
criticã, ed. II, 2006, p. 311). Spre
deosebire de Adrian Marino,
despre care a scris cu înþelegere
încã de prin 1966, Mircea Martin
nu s-a refugiat programatic într-
un turn de fildeº, nu a tãiat voit
punþile cu miºcarea literarã „vie”
ºi mai ales nu a refuzat seducþiile
frumosului literar, deºi a practicat
ºi el adeseori critica ideilor
literare, dând în George
Cãlinescu ºi „complexele”
literaturii române (1981) un
magnific „studiu de ideologie
culturalã”. Un pasaj din articolul-
program Funcþia criticii (1972)
ilustreazã tocmai acea posturã a
criticului „angajat”, care – cel
puþin în perioada comunistã – nu
a fost lipsitã de riscuri, asumate
însã deschis de Mircea Martin:
„Visez un critic-promotor al unei
direcþii distincte prin însãºi
autoritatea persoanei sale ºi prin
seducþia scrisului sãu.” (Singura
criticã, op. cit., p. 22).

Prin „autoritate” personalã ºi
prin „seducþiile” reale,
incontestabile, ale scriiturii sale,
Mircea Martin s-a strãduit sã
promoveze o figurã-model a
criticului literar, sã înþeleagã
specificitatea atitudinii analitice în

raport cu literatura, de aceea
majoritatea cãrþilor ºi studiilor
publicate se înscriu în ceea ce
se numeºte, cu un termen nu
tocmai fericit, „critica criticii”. În
spaþiul literaturii române, Mircea
Martin s-a raportat cu predilecþie
la modelul cãlinescian al
„criticului-artist”, punându-i totuºi
în evidenþã contradicþiile ºi
scãderile (G. Cãlinescu ºi
„complexele”...). Alegerea lui
Cãlinescu nu a reprezentat însã
o respingere a contribuþiei lui
Eugen Lovinescu, pe care M. M.
o ia mereu ca termen de
comparaþie inteligentã, când
evalueazã repercusiunile
cãlinescianismului asupra
mentalitãþii româneºti. Toate
punctele asupra cãrora cei doi
critici canonici din perioada
interbelicã au pãreri divergente
(specificul naþional, ruralismul,
folclorul, miturile, latinitatea,
organicitatea culturii naþionale)
funcþioneazã în G. Cãlinescu ºi
„complexele”... ca noduri
gordiene de tensiune reflexivã,
menite sã ne reîntoarcã iar ºi iar
la marile dezbateri care au
zguduit periodic istoria românilor.
În descendenþa lui Cãlinescu,
Mircea Martin se ocupã ºi de

gândirea criticã a altor autori
români care au traversat dificilii
ani ’60-’80: Edgar Papu, Lucian
Raicu, Adrian Marino, Nicolae
Manolescu, Gheorghe Grigurcu,
Liviu Petrescu, Al. Cãlinescu etc.
Investigaþiile de „critica criticii”
întreprinse de Mircea Martin nu
s-au restrâns totuºi doar la
România; autorul s-a preocupat
de înþelegerea intimã, profun-
dã, a unor mari conºtiinþe criti-
ce ale modernitãþii, începând
cu întemeietorul Sainte-Beuve
ºi continuând cu scientistul
Brunetière, cu „tehnicistul”
Valéry, sau cu rafinatul Gaëtan
Picon (Criticã ºi profunzime,
1974).

Dar numele lui Mircea Martin,
alãturi de cel al lui Ion Pop,
rãmâne legat de promovarea în
România a scrierilor ºi ideilor
reprezentanþilor a ceea ce s-a
numit „ªcoala de la Geneva”, toþi
mai mult sau mai puþin marcaþi de
fenomenologie ºi de cercetãrile
revoluþionare din psihanalizã în
deceniul al ºaptelea. Albert
Béguin ºi-a centrat interesul pe
vis, Georges Poulet a studiat
metamorfozele timpului, Jean-
Pierre Richard a explorat
profunzimile senzaþiilor, Jean
Starobinski s-a preocupat de
„cerneala melancoliei”, în vreme
ce Marcel Raymond a plasat
activitatea literarã sub semnul
depãºirii, fie cã e vorba de o
depãºire de sine a poetului, sau
de o transcendere a limitelor
obiºnuite ale limbajului. În afara
oricãrui dogmatism, lãsându-se
captivaþi de savorile ºi
profunzimile textelor, pe care nu
le separã niciodatã de omul care
le-a produs (barthesiana „moarte
a autorului”, 1968, îi lasã reci),
reprezentanþii ªcolii de la
Geneva au fost modele absolute
pentru Mircea Martin, în special
Marcel Raymond, cu care criticul
bucureºtean a þesut o priete-
nie trainicã ºi fertilã, dincolo de
diferenþe ºi deferenþe inevi-
tabile...

Schiþele de portret pe care le
propune Mircea Martin pentru
Marcel Raymond sunt
memorabile, deoarece reuºesc
sã surprindã atât nuanþele subtile
ale personalitãþii criticului
genevez, cât ºi liniile directoare
ale unei activitãþi în care simþul
estetic a fost mereu dublat de

 Ioan Pop-Curºeu
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unul istoric foarte sensibil, iar
judecata de valoare nu a scãpat
niciodatã din vedere cã existã o
eticã subsidiarã a gestului
exegetic. Din corpul volumului
Criticã ºi profunzime (p. 121) se
degajã o efigie sublimã a lui
Raymond, ºi mi se pare salutar
sã reactualizez rândurile
urmãtoare într-un context marcat
de post-deconstructivisme de tot
soiul: „Întreaga activitate criticã
a lui Marcel Raymond e animatã
de o miºcare concentricã, de o
tendinþã spre un centru spiritual
spre care sunt aduse pe rând, o
operã, o grupare literarã sau o
epocã. Idealul omului integral –
iatã steaua fixã a concepþiei lui –
ºi acest ideal implicã mereu o
naturã de re-însuºit ºi o istorie de
re-asumat. [...] Perspectiva
totalizantã adoptatã asupra lumii
ºi poeziei – exigenþã esenþial-
filozoficã orientând concepþia
criticã a lui Marcel Raymond – îl
menþine permanent înlãuntrul
obiectului sãu ºi al valorilor
umane eterne.”

Continuarea pasajului din
articolul-program Funcþia criticii,
pe care am omis a o cita mai sus,
precum ºi gravitarea continuã în
jurul teoriilor genevezilor, aratã cã
pentru Mircea Martin ideile
literare au o „dicþiune” proprie,
ceea ce permite ºi criticului sã
acceadã la statutul de „artist” pe
care i-l fãgãduia de altfel
experienþa cãlinescianã: „O
direcþie, fie ºi adecvatã, poate fi
compromisã de inadecvarea
expresiei critice. De aceea –
faceþi aceastã concesie, ori aveþi
aceastã exigenþã – pânã ºi
criticul trebuie sã ºtie sã scrie.
Operaþie deloc mai simplã decât
aceea de orientare.” (p. 23). Dar
cum scrie, sau cum trebuie sã
scrie criticul? „Manifestul”
Dicþiunea ideilor, care înlocuieºte
„postfaþa” volumului omonim
(1981), dã câteva rãspunsuri
grãitoare în acest sens, la care
criticii de azi meritã sã reflecteze.

În viziunea lui Mircea Martin,
stilul nu e un simplu ornament al
discursului, o cultivare a
simetriilor ºi a efectelor facile, o
supralicitare metaforicã în
marginea unei expuneri tranzitive,
sau o sforþare a criticului de a
exprima „elegant” ce nu a putut
sã rosteascã simplu. „Efortul
creator autentic”, fie cã se

desfãºoarã pe tãrâmul literaturii,
fie pe al criticii, constã într-o
tendinþã inconºtientã, ire-
presibilã, a conþinutului de a-ºi
gãsi forma care-i corespunde
(Dicþiunea..., p. 195). Fiinþa
umanã este cu totul absorbitã în
acest proces complex, cãci –
aºa cum aratã Mircea Martin:
„departe de a fi exclusiv o
problemã de formã, stilul
angajeazã omul, mai precis
autorul în întregime” (ibid.). Într-
o largã acoladã evolutivã, de la
afirmaþia fãcutã în secolul al
XVIII-lea de Buffon: Le style,
c’est l’homme même, pânã la
butada célinianã arhi-cunoscutã
(Je ne suis pas un homme à
message ; je suis un homme à
style), în subteranele literaturii a
funcþionat ideea unei legãturi între

psiheea scriitorului ºi structurile
discursive care individualizeazã
un text (stilul ca fatalitate,
indiferent de mesajul pe care vrei
sã-l exprimi). Dar, pânã sã
ajungã la personalizarea din
afirmaþia lui Buffon („darul
formulãrii exclusive, al expresiei
irepetabile ºi memorabile”,
Dicþiunea..., p. 196), un bun stil
critic trebuie sã respecte niºte
repere majore, obiective:
precizie, demnitate, concentrare,
organizare sistematicã a
argumentelor ºi mai ales
raþionalizarea iraþionalului. Sã
þinem seama de recomandãrile
încã actuale fãcute de Mircea
Martin în 1981 în aºteptarea
noilor producþii ale unui spirit care
nu a încetat niciodatã sã-ºi
uimeascã semenii!...
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A apãrut recent la Editura
timiºoreanã „Orizonturi univer-
sitare” un volum masiv din
publicistica Aniºoarei Odeanu,
publicisticã ce vede pentru întâia
oarã lumina tiparului  în volum ºi
de care mulþi critici ºi istorici literari
contemporani, ca sã  vorbim doar
de elita scrisului românesc, nici nu
mai ºtiau mare lucru. Cercetarea
vechilor reviste ºi ziare româneºti
a devenit o ocupaþie cât se poate
de rarã, datoritã lipsei de timp a
criticului modern, dar ºi a nu-
meroaselor formalitãþi pe care bi-
bliotecile le-au introdus cu privire
la cercetarea fondurilor de
patrimoniu. A-þi propune sã faci la
ora de faþã o ediþie cuprinzând în
special articole ºi materiale de
presã este o adevãratã aventurã,
soldatã cu zeci ºi sute de ore de
muncã  în bibliotecã, cu stabilirea
materialelor care vor trebui
xeroxate (de scanere, ce sã mai
vorbesc, nu se aflã asemenea
instrumente necesare nici în
bibliotecile de rang naþional!),
urmatã apoi de trecerea textelor pe
calculator, de colaþionarea
materialelor, de transpunerea lor în
ortografia actualã ºi alte operaþiuni
de acest gen, cele mai multe
pãguboase ºi  neplãtite cu nimic.
Ocupaþia de editor astãzi e
rezervatã fie unor case de edituri
sau fundaþii care dispun de banii
necesari acestor munci complicate
ºi prost remunerate, fie unor nebuni
împãtimiþi, unor liber profesionioºti
maniaci, care nu þin cont de aceste
impedimente ºi iau totul pe cont
propriu. Astfel de „aventurieri”
literari sunt tot mai rari astãzi ºi
atunci când îi întâlnim e de datoria
noastrã sã-i salutãm ºi sã-i
aplaudãm pentru optimismul lor
incorigibil, pentru devoþiunea cu
care slujesc cauza culturii
naþionale.

Între aceºti dezinteresaþi
slujitori ai condeiului se aflã ºi
lugojeanul Gheorghe Luchescu,
autor al unor numeroase cãrþi
închinate tradiþiilor locale, cum ar
fi Lugojul cultural-artistic (l975),
Spiritualitate lugojanã (l994),
Lugojul-vatrã a unitãþii naþionale
(l994), Traian Grozãvescu (l995),
Spaþii sacre. Protopopiatul Lugoj
(2004) sau Lugojul vatrã cultural-
folcloricã (2008), la care se adaugã

un dicþionar de personalitãþi bã-
nãþene ºi o monografie închinatã
Aniºoarei Odeanu, fostã la origine
tezã de doctorat. Dupã încheierea
ºi publicarea tezei, Gh. Luchescu
n-a încetat o clipã sã se ocupe de
soarta scrisului acestei interesante
scriitoare în posteritate ºi a des-
coperit recent un roman inedit al
prozatoarei pe care doreºte sã-l
valorifice editorial. Deocamdatã a
adunat, pentru cei care doresc sã
aprofundeze moºtenirea literarã a
acestei scriitoare, articolele pe
care scriitoarea le-a publicat în
cotidianul „Viaþa” din anii 1941-
1944, ziar condus de Liviu
Rebreanu, ºi care reprezintã într-
un anumit fel, ultimele apariþii
publicistice ale autoarei, care,
dupã instaurarea regimului
comunist, a trebuit pur ºi simplu sã-
ºi salveze pielea ºi sã se ascundã
într-un sat bãnãþean uitat de lume.

Destinul publicistic al  acestei
prozatoare de succes  a fost trasat
în linii mari de cãtre prefaþatorul
ediþiei, Cornel Ungureanu, un vechi
cunoscãtor al activitãþii defunctei
scriitoare. Într-un portret extrem de

exact ºi concis, el înregistreazã aici
evoluþia scriitoarei,  de la simpatiile
de stânga care au dus-o în cercul
publiciºtilor de la „Adevãrul literar
ºi artistic”, unde a deþinut o rubricã
de modã, la „Adevãrul” ºi la alte
publicaþii de aceastã orientare,
spre simpatiile de dreapta, scriind
la un moment dat în paginile
ziarului „Þara” de la Sibiu ºi a altora,
articole pãtrunse de duhul legionar.
Chiar ºi în aceste câteva texte din
„Viaþa” transpare simpatia sa
vizibilã pentru „arta führerurului” ºi
pentru eroii care se jertfesc pe
frontul de Rãsãrit împotriva
comunismului (a deschis în co-
loanele publicaþiei despre care
vorbim un fel de rubricã cu
„Scrisori de pe front”). Poate cã
noua opþiune sã-i  fi fost inculcatã
de un incident biografic nefericit, ºi
anume legãtura ei cu fiul unui
demnitar important al regimului
nazist, diplomatul Otto Meisner,
ajuns ambasador la Tokio în timpul
rãzboiului. Iubitul ei neamþ s-a
dovedit însã departe de aºteptãrile
puse în el de romantica ºi idealista
romancierã româncã, iar tribulaþiile
trãite alãturi de acest cusurgiu
personaj masculin, cu ifose ºi
aroganþe de aristocrat au fost
descrise de autoare cu lux de
amãnunte în  cel de al doilea roman
al sãu, Cãlãtor din noaptea de
Ajun  (1937). În orice caz , mizând,
ca ºi alþi mulþi intelectuali români ai
epocii, pe ideologia de dreapta
(mizã explicabilã într-un fel ºi prin
numeroasele opþiuni în aceastã
direcþie ale cercurilor literare în
care se învârtea), scriitoarea a
trebuit sã se salveze dupã 1945,
re-fugiindu-se într-un obscur sat
bãnãþean, împreunã cu un fost iubit,
cu aceleaºi pãcate ideologice ca
ºi ea, doctorul Crivetz,unde cei doi
au trãit cât mai  izolaþi ºi mai uitaþi,
pânã  la 12 septembrie 1972,când
prozatoarea îºi pune capãt zilelor.
E un trist sfârºit pentru o divã de
mare succes,  o frumuseþe adoratã
la vremea ei de numeroºi artiºti ºi
scriitori,  un fel de Madame
Récamier, care îºi disputase gloria
frivolã a succesului cu actriþe de
mare talent ca Leny Caler sau
Sorana Þopa.

Scriitoarea Aniºoara Odeanu,
pe numele ei adevãrat Doina
Peteanu, s-a remarcat de  micã

 Mircea Popa

Publicistica
Aniºoarei
Odeanu
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drept un fel de „copil minune”,
deoarece scria poezii de la vârsta
de zece ani, era în stare sã
realizeze compuneri în fraze
strãlucite ºi pline de substanþã,
câºtigând încã de pe bãncile
liceului o mulþime de premii la
concursurile „Tinerimii române”.
Înzestratã cu un talent poetic real,
dotatã cu un fizic extrem de
atrãgãtor ºi cu o prezenþã  inte-
lectualã  îmbietoare, ea seducea
de la prima întâlnire, fiind o com-
panie cãutatã ºi doritã de multe din
condeiele de primã mânã ale
momentului. În garsoniera sa de
studentã la Litere, puteau fi întâlniþi
numeroºi scriitori, publiciºti ºi
artiºti, Camil Petrescu fiind unul
dintre preferaþii scriitoarei, sub
tutela artisticã a cãruia va ºi debu-
ta cu volumul de succes Într-un
cãmin de domniºoare, în 1934. De
atunci, scriitoarea  a cãutat sã se
menþinã în topul vieþii mondene a
capitalei, cu sacrificii evident în
planul artei, publicând tot mai rar
ºi, într-un anumit fel, tot mai puþin
consistent, o creaþie literarã care-
ºi consumase destul de timpuriu
fiorul original.

Publicistica literarã de la „Viaþa”
marcheazã, dupã opinia noastrã,
agonia acestui spirit viu ºi plin de
sensibilitate, care e obligatã acum
dupã eºecul rebeliunii legionare
din 24 ianuarie 1941, sã-ºi caute o
modalitate de existenþã. Salvarea
i-a venit din partea lui Liviu
Rebreanu, un vechi cunoscut al
tatãlului ei, dar poate ºi rugat de
unii din prietenii influenþi ai pro-
zatoarei. Cert e cã ea va profesa
aici pânã la suspendarea publi-
caþiei la 20 august 1944. În acel an,
1944, directorul publicaþiei care
trãia retras la Valea Mare, fiind tot
mai bolnav, dãdea tot mai rar pe la
redacþie, iar la un moment dat el
trebuie sã înregistreze ºi un act
publicistic oarecum insolit, prin
faptul cã tânãra sa colaboratoare
se arãta nemulþumitã de salariul
primit ºi cerea sã i se dea  o sumã
ceva mai mare,la fel ca lui Dan
Petraºincu, cu care se compara
în prestaþia adusã în coloanele
ziarului. Se pare cã Rebreanu nu
i-a satisfãcut pretenþiile,cu toatã
amininþarea gazetarei cu demisia.

Întorcându-ne la prestaþia
propriu-zisã a  publicistei în

paginile „Vieþii” rãmânem, într-un
fel, surprinºi de bogãþia ºi va-
rietatea subiectelor abordate. În
principal,ele ar putea fi subsumate
la trei direcþii de bazã: 1) scriitori
strãini, 2) scriitori români ºi 3)
probleme diverse de criticã,
literaturã ºi istorie literarã. Toate
cele trei sectoare sunt slujite cu
oarecare abnegaþie,dar,din pãcate,
cu o destul de firavã competenþã.
Problemele abordate sunt tratate
într-un stil gazetãresc tipic, fãrã
aprofundãri de specialitate, aºa
încât, prestaþia ei poate fi luatã
mai degrabã drept beneficiu de
inventar sau drept opinii ale
gustului comun majoritar, decât
puncte de vedere consolidate, sus-
þinute de argumentele unor au-
toriãþi în materie. Într-o epocã în
care eseismul literar era la modã
ºi în care s-au afirmat numeorase
valori îm materie, începând cu
Mircea Eliade, Emil Cioran,
Constantin Noica, Eugen Ionescu,
Mihail Sebastian, Anton Holban,
Mircea Vulcãnescu, Arºavir
Acterian, Petru Comarnescu, Ionel
Jianu, B. Fundoianu, Ilarie Voronca
ºi atâþia alþii, desigur spiritul
neastâmpãrat ºi ambiþia de a le
cãlca pe urme a fost la fel de pu-
ternicã, dar rezultatul în sine, luat
în ansamblul lui, nu se ridicã la
înãlþimea activitãþii celor citaþi.
Discuþia purtatã de romanicierã pe
teme de literaturã sau de interes
general suferã de o cozerie
spumoasã, înnecatã într-un val de
divagaþii parazitare sau de
consideraþii comune, nu îndestul
de  îmbrãcate într-o expresivitate
revelatoare. Teroarea locurilor
comune rãpesc acestor pagini
consistenþa necesarã luãrii lor în
serios, a aºezãrii lor într-o tablã de
valori recunoscutã. Totuºi, ele pot
constitui necesare puncte de
vedere pentru a putea reconstitui
atmosfera de idei a vremii, temele
ei de discuþie, frãmântãrile epocii,
preferinþele scriitoriceºti,  acþiunile
principale ale momentului,
cãutãrile ºi soluþiile oferite unor
probleme care agitau societatea
româneascã în anii rãzboiului.

Care sunt problemele discu-
tate de scriitoare în comentariile
ei? Iatã câteva dintre ele.
Problema spectacolului de teatru,
pentru o literaturã cu caracter

naþional,despre traduceri, despre
regionalism cultural, despre citit ºi
despre lecturã, despre filmul
românesc,despre greºelile de
tipar, despre „poezia inimii”!, des-
pre creaþie ºi criticã, literatura
ca mijloc de propagandã, elogiul
tinereþii,despre talent, despre
expoziþii, despre sinceritate în
artã, reviste noi pentru o istorie a
scrisului feminin, artã ºi disciplinã,
cultul mediocritãþii, despre poves-
titori ºi umoriºti, despre scriitorii
de provincie etc. Multitudinea
temelor ºi subiectelor abordate
vorbesc de la sine despre preo-
cupãrile scriitoarei din aceastã
perioadã, despre pledoaria ei
sincerã pentru o artã de calitate,
traduceri bune, spectacole care sã
rãspundã nivelului cultural al
publicului, despre nevoia de a
depãºi mediocritatea ºi scrisul
superficial. Comentatoarea e de
pãrere cã arta trebuie sã aibã un
specific naþional ºi cã e nevoie de
o stãruinþã colectivã pentru
realizarea unei literaturi cu
adevãrat româneºti. În acest scop
ea  recomandã „Trãirea adâncã în
românesc, nu întrebuinþarea unui
cadru ºi a unor personaje de colo-
raturã româneascã”.  Exemplul lui
Eminescu, Caragiale, Creangã,
Mateiu Caragiale, Rebreanu ar
trebui sã  stea drept îndreptar
scriitorilor care vor sã reprezinte
literatura naþionalã în faþa
strãinãtãþii. Opera de „clãdire în
duh românesc”, aºa cum  o susþine
ºi D.Caracostea în paginile
„Revistei Fudaþiilor Regale” este
dezideratul epocii ºi eliberarea de
influenþele exterioare un corolar de
urmat de cãtre fiecare scriitor.
Întoarcerea la folclor, la mitologia
noastrã strãveche ar fi altã
modalitate de a ne pãstra
românitatea, aºa cum o aratã ºi
Ovidiu Papadima în cartea sa
despre Goga „Toatã partea de
fantastic a acestei viziuni, cu ceea
ce superficial se numeºte
„superstiþie” – ºi ce îºi are legile ei
lãuntrice bine motivate –, datinile,
farmecele, descântecele, rugã-
ciunile, marea armonie cosmicã
din folclorul nostru sunt  atâtea
puncte ce pot fi speculate ºi
transpuse plastic. Avem o întreagã
literaturã fantasticã, începând  de
la basme ºi sfârºind cu unele
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nuvele ale clasicilor, ce ar putea fi
transpusã în aceste scenarii.” Nu
imaginea unui „românesc
convenþional, amabil ºi onorabil”
trebuie sã preocupe, ci sondarea
în adâncime. „Noi credem, afirmã
ea, cã existã o soluþionare mult mai
adecvatã, pe plan spiritual, aºa
cum a formulat-o Malraux în La
condition humaine. Fiecare ins îºi
are un sens ºi îºi cautã, dacã avem
de-a face cu un ins cu o puternicã
conºtiinþã a personalitãþii lui, nu
punctul geografic care sã-i
garanteze reîntregirea lui în marea
armonie a lumii, punându-l în
posesia tuturor posibilitãþilor sale
spirituale, ci forma de trãire
sufleteascã ce îi corespunde”.
Literatura este,în concepþia ei, „cel
mai sigur mijloc de cunoaºtere al
înseºi structurii specifice a unui
neam”, de unde nevoia de a depãºi
conven þ iona lu l ,m imet i cu l ,
mediocritatea în artã, de a tinde
spre durabil.

În aceastã direcþie merg ºi
scriitorii pe care ea îi are în vedere,
creatori de lumi originale, pre-
cum Saint-Exupéry, Pirandello,
Dostoievki, Edgar Poe, Ch.
Morgan, Malraux, Rilke, Alain
Fournier, Kipling, iar dintre ro-
mâni Camil Petrescu, Tudor
Arghezi, Lucian Blaga, Mircea
Elaiade, Nichifor Crainic, Garabet
Ibrãileanu etc. Interesant e cã
scriitorilor importanþi  se luptã sã
le ia interviuri ºi discuþiile sale cu
Camil Petrescu, Arghezi, Blaga,
Mircea Eliade  se înscriu ca pagini
importante  de   ºcoalã literarã ºi
de modalitãþi de creaþie distincte.
Interviurile luate de ea  pot servi ºi
ca fundal  pentru a cunoaºte o
epocã ºi o individualitate literarã,
mediul specific în care trãieºte ºi
scrie, amãnuntele privind ambianþa
literarã a fiecãrui creator fãcând
parte din arta reportajului ca atare.
Iatã o singurã mostrã din interviul
luat lui Lucian Blaga. „Parcurg un
hol cu uºile deschise spre un biroul
cu o vastã bibliotecã ce ascunde
pereþii. Apartamentul modern,
mobilat cu gust. D. Blaga mã
primeºte în uºa biroului. Pe
cadranul luminos al ferestrei se
desprinde o siluetã înaltã, subþire,
un cap spiritualizat. D. Lucian
Blaga mi-a amintit totdeauna de
unele personaje din El Greco,

rafinate în linii pânã la
nepãmântesc. Astfel este ºi chipul
d-sale cu linii neregulate, care însã
sunt legate într-o mare armonie de
un aer pornit din interior, ce
exprimã o liniºte caldã ºi bogatã,
o liniºte de ape mari care viseazã
sub un cer înalt de asfinþit.”

Vizitele fãcute la Mircea Elaide,
la Camil Petrescu, la Tudor
Arghezi sau la Sextil Puºcariu ne
aduc mai aproape niºte oameni  pe
care cititorii îi cunoºteau numai din
scris, dar acum ei devin fiinþe vii,
confraþi care se miºcã ºi vorbesc,
cucerind prin sinceritate, cãldurã
ºi viaþã sufleteascã bogatã. La
Mircea Eliade o impresioneazã
simplitatea ºi cãldura cu care
vorbeºte, sentimentul   cã e
dominat în permanenþã de douã
tendinþe contrarii, una care îl
priveºte pe savant ºi omul de
ºtiinþã, cealaltã care ni-l aratã în
postura de aventurier, de
explorator al unor spaþii ºi zone
geografice noi. El nu surprinde, ci
captiveazã. E o arhivã istoricã, dar
ºi un om de acþiune, un spirit al
veacului.

Interviurile  semnate de
scriitoare sunt cele mai bune pagini
ale cãrþii.Din paginile lor o  intuim
mai bine ºi mai exact pe Henriette
Yvonne Stahl, pe Victor Ion Popa,
pe Nichifor Crainic sau pe Vintilã
Horia. Fãrã îndoialã cã descoperim
apoi un ataºament sincer ºi total
faþã de meleagurile sale natale din
Banatul pe care-l iubeºte ºi pe
care îl venereazã. Sunt multe

pagini aici dedicate Banatului,
începând cu oamenii trecutului,
precum A. C. Popovici, trecând
prin pictura lui Ladea sau poezia
lui Petru Sfetca. O intereseazã ºi
corurile bãnãþene, dar ºi reviste-le
ºi literatura care se scrie aici,
modul în care Banatul contribuie
la spiritualitatea româneascã.
Demn de reliefat este ºi interesul
constant pentru scriitorii din
generaþia tânãrã (Vintilã Horia,
Vili Beneº, Olga Caba, Radu
Tudoran, M. Chirnoagã, Alice
Basarab, Horia Agarici, Madelaine
Andronescu ºi alþii), la care se
adaugã scriitorii provinciei, pe
care îi susþine constant. Îndemnul
ei este spre dezmãrginire, spre
desprinderea de canoane ºi re-
guli închistate, visarea cu ochii
deschiºi, nostalgia absolutului.“
Orice scriitor e un aventurier în felul
lui, fiecare carte scrisã fiind un drum
croit în necunoscut, ºi drumul va fi
pe mãsura curajului sãu. Ce cãrþi
minunate s-ar scrie, ce lucruri
surprinzãtoare s-ar gândi dacã toþi
am avea curajul aventurii în cel mai
înalt grad”. Iatã, prin urmare,un
îndemn ºi o concluzie a unei vieþi
risipitã pe altarul artei ºi literaturii.
Meritul lui Gh. Luchescu este acela
de a-ºi fi asociat la realizarea
acestei aventuri editoriale alþi doi
bãnãþeni de clasã, pe filologul
Eugen Beltechi ºi pe criticul ºi
istoricul literar Cornel Ungureanu,
punând astfel într-o nouã luminã
chipul unei scriitoare puþin cunoscutã
din acest punct de vedere.
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În ultimul volum publicat (Orb,
prin Nord, antologie de poezie
1996-2007, cuvânt-înainte de
Nicolae Oprea, în loc de postfaþã
o scrisoare de la Marcel Moreau,
Editura Paralela 45, 2009), George
Vulturescu ne propune o antologie
tematicã. Faptul se poate constata
din simpla trecere în revistã a
titlurilor volumelor antologate:
Tratat despre Ochiul Orb (1996),
Gheara literei (1998, din care
poetul antologheazã doar trei
poeme), Nord, ºi dincolo de Nord
(2001), Stânci nupþiale (2003),
Monograme pe Pietrele Nordului
(2005), Alte poeme din Nord
(2007). Însoþit de o consistentã
prefaþã semnatã de Nicolae Oprea
(Poetica Nordului) ºi de o postfaþã-
scrisoare de Marcel Moreau,
volumul mai cuprinde o notã bio-
bibliograficã ºi referinþe critice.

Ca orice antologie, ºi cea de
faþã respirã din majoritatea porilor
un aer uºor obosit. Apoi, în acest
caz ansamblul poetic antologat
este unitar, adicã deloc evolutiv.
Autorul pare sã se complacã într-
o formulã poeticã presupus
singularã, care se repetã fãrã
scrupule. Într-adevãr, “coerenþa
esteticã a antologiei Orb, prin Nord
demonstreazã cã George
Vulturescu a devenit proprietarul
exclusiv al unui teritoriu imaginar
(cu suport real), a cãrui originalitate
e confirmatã de expresiva
mitologie a Nordului, orgolios
delimitatã”, dupã cum conchide
Nicolae Oprea. S-o parcurgem
încã o datã, din perspectiva unei
istorii literare interne; pentru cã
George Vulturescu poate fi înscris
în trei paradigme (poetice):
postromantism, expresionism
(uneori cu tente suprarealiste),
respectiv postmodernism /
optzecism.

În primul rând, avem de-a face
cu un pseudo-(ca orice neo- sau
post-)romantism, asumat în cele
mai mici amãnunte ºi gesturi. O
datã cu timpul, poezia lui George
Vulturescu se acomodeazã tot mai
bine acestui model, traducând o
mitologie personalã deloc
modernistã, deloc optzecistã, ci
repet, postromanticã, oricât ar
încerca poetul sã textualizeze în
gol. Preponderent anacronicã,
viziunea din aceste poeme nu

poate fi decât rezumatã (la modul
poetic): literele sunt scrise de
fulgere pe pietrele Nordului; un
Sisif orb îºi adunã bulgãrele de
pietre, pe care-l tot rostogoleºte pe
stâncile Muntelui; ajuns în vârf,
constatã cã nu e nimeni acolo ºi,
disperat, se prãbuºeºte la poale;
fiecare text e bolovanul mereu
refãcut al acestui personaj. Cu alte
cuvinte, George Vulturescu rescrie
mereu acelaºi poem, urnindu-l cu
o voluptate manieristã printre
vulturii zilei ºi lupii instinctelor. În
cheie psihanaliticã, poetul îºi urcã
muntele sinelui, pe care nu ºi-l mai
poate atinge pentru cã neantul –
modernist – i l-a fãcut þãndãri.
Aºadar, eului poetic (oricât de
prãfuit ar fi, termenul e la el acasã
aici) îi mai rãmâne o singurã
speranþã, perpetuatã la infinit:
“urcarea muntelui” presupune
“aºteptarea fulgerului”, posibilã
hierofanie ºi simbol al sinelui atins,
care þâºneºte, cum ar spune Jung.
Oricum ar fi, metafora pietrelor
însemnate de fulger e destul de

pregnantã cât sã poatã salva
demersul postromantic al autorului.
Dar acesta nu se opreºte aici; în
completarea mitologiei fin de siècle
survine un decadentism de
crâºmã, tipic ardelenesc, adicã
minor; adicã fals. Poetul încearcã
sã fie blestemat, însã nu e nimeni
care sã-l blesteme. Decât el însuºi.

În ce priveºte poetica ex-
presionistã, câteva cuvinte ºi mai
multe citate. George Vulturescu
manifestã o predilecþie deosebitã
pentru elementarul solid (“nã-
molurile”, “pietrele”. “stâncile” sau
“gheaþa”), detestã “cubul de beton
al oraºului”, preferã satul care nu
mai existã, duce la extrem un
imaginar negativ (“Ochiul Orb e
obscen / ca un sex / al neantului.”)
ºi lanseazã strigãte în beznã:
“Ochiul orb este acolo:
impenetrabil, / nu cheamã, nu
strigã. // Tremuri. El este
deasupra, la dreapta, la stânga, /
este împrejurul tãu / eºti ºi tu o
parte din el / o parte cu care
neantul lucreazã / atacã, se
infiltreazã în oameni // simþi cum îl
hrãnim în nopþi singuratice / a
crescut enorm / pe excrementele
fricii noastre, / pe coºmare, pe
strigãte, Ochiul orb / rãsare
deasupra noastrã / ca un nufãr
negru”. Dar autoscopia cade
mereu în autofascinaþie ºi
automanierism: “Astfel îi vãd pe
poeþii din Nord. O energie / neagrã
a cuvintelor îi împinge pe strãzi ºi-
n / cafenele. Sunt poeþii unui singur
vers.” În genul “mâna care scrie e
totuna cu mâna de pe cuþit”. Iar
dacã poetul se vrea ºi orb, avem
un vizionarism oedipian destul de
complex.

Unele poeme debuteazã
suprarealist (În frigul nopþii vine o
pasãre cu aripile în flãcãri / ºi îºi
aºazã ghearele pe creierul meu.)
pentru a sfârºi metatextual
(Nordul este o / carte pe care
tocmai o corectezi, îi adaugi /
detalii, îi înlãturi contrafacerile...).
Apoi, sã men-þionãm livrescul,
încãrcãtura de nume ºi citate
semnificativ-intruzive: de la
Confucius la Toma d’Aquino, de
la William Blake la Paul Celan, de
la van Gogh la Bachelard;
exemplul cel mai demonstrativ
este poemul Stânci nupþiale –
literele, în care poetul îºi

Un
Sisif
orb

 Laurenþiu Malomfãlean
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paradeazã favoriþii: maestrul zen
Dogen, Doamna de Recamier,
Nietzsche, Rilke, Trakl, Blanchot
& Saul Bellow. Excesul de zel este
cel puþin zelos. În contrast, autorul
practicã un lirism antisubiectiv
inspirat: sunt personaje în
poemele / mele pentru cã nu le
vreau niºte sicrie / în care sã nu
se afle nimic între cele patru /
scânduri; aceºti anonimi scoºi din
anonimat(ul sinelui) sunt tot atâtea
mãºti auctoriale, care camufleazã
un vid interior imsuportabil.
Împreunã cu (inter)textualismul,
autorefe-renþialitatea ºi livrescul,
trãsãtura de mai sus aratã cã

poezia lui George Vulturescu þine
(ºi) de postmodernismul nostru
optzecist.

Însã poetul nostru vrea sã fie
ºi contemporan. Existã o furie
gratuitã cu totul la adresa “poe-
taºtrilor” de azi (expresia nu e
folositã, preferându-i-se una mai
originalã: Midaºi de budoar).
Sarcasmul vine de pe niºte poziþii
revanºarde, nostalgic-ironice:
Numai nãtângii pot crede cã biografia
/ noastrã de pe Calea Victoriei este
mai potrivitã / pentru poeme decât
târâºul ºarpelui pe / pietrele Nordului.
Sau: Nu mai existã inspiraþie. Existã
doar poeþi / conectaþi: la reþea, la

bibliografii. Ca ºi câinii legaþi în
lanþuri, / ei nu se pot smulge din
serie... / Oglinda plimbatã de Balzac
[oare?] de-a / lungul drumului este
ecranul ordinatorului...

În concluzie, poemele
antologate cer foarte mult o (privire)
criticã psihanaliticã, pe care am
schiþat-o. Problema e cã selecþia
lor a fost prea generoasã, cã poetul
pare hotãrât sã-ºi tematizeze în
continuare geografia simbolicã, sã
se caute prin nordul sãu propriu.
Sã sperãm cã se va gãsi. Deºi  de
relativ mare cantitate, poezia lui
George Vulturescu rãmâne de
relativ bunã calitate.
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Anul centenarului Ionesco
(1909) a fost marcat în Franþa,
printre alte evenimente, de
apariþia unei importante biografii
a scriitorului. A apãrut la Editura
Flammarion, - un masiv volum de
ºase sute de pagini. André Le
Gall, autorul ei, nu e la prima
experienþã de acest gen. A mai
publicat „vieþi” asemãnãtoare, -
Pascal, în anul 2000, ºi Racine,
în 2004, sub emblema aceleiaºi
edituri, dupã ce consacrase alte
studii lui Corneille ºi teatrului
francez din secolul XX. Este ºi
autor dramatic ºi romancier. Pe
deasupra, dupã cum am aflat
direct de la d-sa, are ºi o
experienþã de jurist de vreo trei
decenii, fapt ce nu e, desigur, fãrã
importanþã în explicarea pasiunii
pentru document ºi, mai ales,
pentru „instruirea” exactã,
sistematicã, a fiecãrui „dosar”
cercetat. Acest scrupul
documentar scuteºte, astfel
discursul critic de orice accent
pasional, polemic, menþinându-l
în limitele unei obiectivitãþi
programatice.

Lucrul se vede imediat ºi în
biografia ionescianã, unde firul
vieþii scriitorului e urmãrit pas cu
pas, cu o atenþie mereu curioasã,
cu particularitatea – importantã –
cã faptul înregistrat în tot soiul de
„acte” oficiale este în permenenþã
confruntat cu rãsfrângerile lui în
operã, într-o miºcare de du-te-
vino ce conferã paginii un ritm
alert ºi întreþine treazã, sub
continue provocãri, ºi atenþia
cititorului. Nu-i vorbã, o mare
parte din opera lui Eugène
Ionesco se preteazã admirabil la
o asemenea formulã, fiind
înþesatã de trimiteri la faptul trãit,
cu reveniri în variante multiple ce
pot sugera tot atâtea trepte ale
transfigurãrii artistice. Dar,
scriind ºi el piese de teatru,
André Le Gall nu-ºi refuzã nici
aici plãcerea înscenãrii, cãci
introduce de la prima paginã trei
personaje fictive: un „orator” care
se vrea un soi de voce obiectivã,
chematã sã provoace la
interpretare, însã întemeindu-se
pe date obiectiv controlabile;
alta, a unui „intervenant
exérieur”, autodefinitã ca „vocea
rechizitoriului”, tentatã sã punã

orice informaþie ºi comentariu
sub semnul întrebãrii; în fine,
vocea lui Ionesco însuºi, care se
justificã, împrumutând scrierilor
sale pasaje semnificative.

Unghiurile de lecturã apar
astfel diversificate, în principiu,
triada comentatoare reapare din
loc în loc pe parcurs, fãrã ca
procedeul sã modeleze rigid
construcþia lecturii. Cãci accentul
cade, cum e ºi firesc, pe opinia
biografului ºi criticului literar
exprimatã ca atare ºi care
realizeazã cercetarea detaliatã a
traseului existenþial al lui Ionesco.
Acest discurs interpretant nu e
lãsat, totuºi, în deplinã libertate
ºi independenþã, fiind conceput
în mod consecvent ca discurs
însoþitor pentru consistentele
referinþe ºi împrumuturi textuale
din opera propriu-zisã – ºi invers.
Este tocmai ceea ce asigurã,
cum spuneam, o particularã
densitate acestei cãrþi în care
prezenþa omului Ionesco se
contopeºte, aproape, cu aceea
a scrisului sãu. Este, implicit, un
mod de argumenta în favoarea
comunicãrii capilare dintre viaþã
ºi operã („interdependenþa dintre
viaþa, fie trãitã, fie visatã, ºi
scris”), de a pune în evidenþã
câteva dintre obsesiile mari ale
scriitorului care unificã viziunea,
nu fãrã a-i sublinia dinamica
intrinsecã, în jocul neistovit dintre
realitate ºi variantele sale fictive,
cu „contraziceri” inerente,
aproximãri, ajustãri, omisiuni ori

adaosuri semnificative. Cãci- se
scrie într-un loc – Ionescu
„trebuie citit, dar cu o lupã destul
de puternicã pentru a discerne
transpunerea, reconstituirea,
decalajul, afabulaþia”, la un
scriitor care s-a definit expresiv,
cumva paradoxal, ca „martor
absolut obiectiv al  subiectivitãþii
(sale)”.

Se înþelege cã biografia
ionescianã urmeazã firul
calendaristic, începând cu
secvenþa româneascã a
copilãriei ºi tinereþii. Primele
aproape douã sute cincizeci de
pagini sunt dedicate acestei
epoci. Cum era de aºteptat, o
mare atenþie e acordatã relaþiei
cu pãrinþii, cu deja cunoscuta
respingere, resentimentarã,
a tatãlui (un „traumatism
inaugural”), idealizarea figurii
materne ca victimã a unui soþ
care o abandoneazã foarte
devreme ºi emblemã, mai apoi,
a restaurãrii unei armonii cvasi-
pardisiace cu lumea, în spaþiul
bucolic francez de la Chapelle
Anthénaise. E o focalizare deplin
justificatã dacã avem în vedere
consecinþele însemnate asupra
unai mari pãrþi a scrisului lui
Ionesco. Criticul are însã grijã sã
precizeze cã „ceea ce meritã sã
fie scrutat este legãtura autorului
cu opera sa... Secretele de
familie nu intereseazã decât în
mãsura în care sunt secrete de
fabricaþie. Celelalte pot rãmâne în
sânul familiilor”.

Despre perioada româ-
neascã, biograful s-a docu-
mentat foarte serios, – avea la
dispoziþie cercetãri deja
consistente, precum cele ale lui
Gelu Ionescu, Ecaterina
Cleynen-Serghiev ºi, mai ales,
revelatoarea investigaþie a Martei
Petreu, Ionescu în þara tatãlui, la
care se fac unele trimiteri (care
ar fi putut fi, ce-i drept, mai
numeroase, avându-se în vedere
cantitatea ºi calitatea informaþiei
ºi a gloselor de care se foloseºte
cu evident profit André Le Gall).
E pãcat ºi cã autorul monografiei
n-a mai apucat sã citeascã
substanþialele contribuþii ale unui
Matei Cãlinescu – Ionesco,
Recherches identitaires, apãrutã
la Paris în 2005, ori Tânãrul

Ion Pop

Ionesco
într-o
nouã

antologie
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Eugen Ionescu, al lui Eugen
Simion (2006). În primul rând pe
baza gloselor româneºti a putut
cercetãtorul francez sã-l situeze
– ºi o face foarte bine – pe tânãrul
Eugen Ionescu în contextul
socio-cultural local, din care se
reþine mai tot ce este cu adevãrat
esenþial pentru conturarea per-
sonalitãþii viitorului dramaturg,
privit în legãturã cu tânãra
generaþie a anilor ’30, angajat
în dialogul de idei adesea
tensionat al vremii, cu detaºãri
semnificativ-critice, elocvente
pentru independenþa de spirit
a nonconformistului aflat în
rãspãr cu o bunã parte a
congener i lo r  sã i  fasc inaþ i
de ideologiile totalitare. Foarte
nuanþat analizate sunt îm-
prejurãrile în care Ionescu a fost
trimis ca ataºat cultural pe lângã
guvernul generalului Pétain de la
Vichy, moment ce se preta la tot
soiul de interpretãri tendenþioase
dacã faptele reale n-ar fi fost
explicate exigent ºi cu bunã
credinþã, ca ºi  celãlalt moment
complex în dificultãþile apãrute
cu noul regim din þarã, în urma
publicãrii în Viaþa româneascã
din 1946 a opiniilor sale despre
armata românã, soldate cu o
condamnare gravã, ce i-a decis,
de fapt, destinul uman ºi
scriitoricesc. Sunt analize ºi
reflecþii ce pun capãt definitiv
unor speculaþii ºi opinii ten-
denþioase, dintre care cele mai
stridente au fost, desigur, ale
Alexandrei Laignel Lavastine, cu
interpretãrile abuzive, false în
fond, ale relaþiilor lui Eugen
Ionescu cu prieteni ca Mircea
Eliade ºi Emil Cioran.

În ansamblul sãu, perioada
româneascã a biografiei lui
Eugen Ionescu e bine acoperitã
din punct de vedere documen-
tar, atât la nivelul conturãrii
contextului socio-cultural cât ºi
al poziþionãrii scriitorului între
aceste repere. Publicistica sa,
versurile din Elegii despre fiinþe
mici, dar mai ales reflecþiile din
Nu (1934) sunt comentate
pertinent ºi reuºesc sã ofere un
portret foarte sugestiv ºi deplin
creditabil al personalitãþii în
formare, dar ºi al personajului
Eugen Ionescu, agitat de crizele

sale identitare, de interogaþia
permanentã, relativizantã ºi
foarte lucidã asupra vremii sa-
le ºi îndeosebi în climatul
ideologico-literar în care s-a
inscris „tânãra generaþie” a anilor
‚’30, printre protagoniºtii cãreia
Ionescu s-a situat. Asemenea
pagini dau, în felul lor, un rãspuns
limpede chestiunii legate de
apartenenþa literar-spiritualã a lui
Ionesco la literatura românã, în
mod surprinzãtor contestatã în
ultima vreme de chiar fiica
scriitorului. Reiese convingãtor
cã, dincolo de frãmântãrile
mãrturisite de Ionesco însuºi
privitor la aceste probleme, etapa
româneascã a fost esenþialã
pentru pregãtirea celei franceze,
care urma sã-i aducã celebri-
tatatea universalã. Nu se omit
trãsãturile comune, ce þin de
unitatatea, tensionatã în con-
tradicþiile sale, a personalitãþii
întregi a lui Eugène Ionesco. Nu
se trece peste antecedentele
semnificative, înregistrate în
spaþiul cultural românesc, ale
„teatrului absurdului”, prin
Englezeºte fãrã profesor, primã
variantã a Cântãreþei chele; sunt
comentate nuanþat opiniile
scriitorului despre relaþiile sale cu
literatura românã, contradictorii ºi
ele.

Larg desfãºuratã este ºi harta
operei dramatice ºi a reflecþiei lui
Ionesco despre teatru ºi despre
lume (în jurnalele ºi publicistica
sa), de la consemnarea prin-
cipalelor repere ale carierei sale
franceze deloc facile, cu su-
blinierea spiritului de inde-
pendenþã foarte marcat faþã de
doxa zilei. Este pusã în relief,
astfel, „disidenþa lui Ionesco în
raport cu marele curent al
teatrului angajat, al teatrului
brechtian, care face figurã de
normã ideologicã ºi culturalã”,
atitudinile foarte nuanþate, cu
adeziuni ºi rezerve, faþã de
avangarda momentului. Opiniile
frecvent opuse pãrerilor generale
ºi modelor zilei, atât în privin-
þa literaturii ºi artei cât ºi pe
planul reflecþiei politice ºi civice,
considerate în epocã ”reac-
þionare” de cãtre o stângã pari-
zianã marcatã de dogmatism ºi
conformism ideologic, apar

confirmate în cele din urmã chiar
de evoluþia istoriei recente.

Consistente sunt ºi ultimele
capitole – Apoteoza lui Eugène
Ionesco ºi Bérenger în piaþã,
unde sunt comentate deopotrivã
succesele ultime ºi polemicile,
angoasele metafizice ca ºi
angajãrile civice al scriitorului –
acestea din  urmã privind ºi
evenimentele româneºti din
decembrie 1989. O frazã
semnificativã dinspre finalul cãrþii
se referã, cumva concluziv, la la
legãturile lui Ionesco cu
România: „Oricât de tumultuoase
au fost relaþiile sale cu  patria
Tatãlui, el nu e strãin de acel spirit
de autoderiziune, de acea
indiferenþã faþã de principiul
noncontradicþiei, de acea
capacitate de adaptare la teren
ºi de acel curaj de care supuºii
români au trebuie sã dea dovadã
de-a-a lungul istoriei lor.”

Sintezã complexã asupra
biografiei lui Ionesco, construitã,
cum am spus, în comunicare
organicã cu opera pe care a
nutrit-o substanþial, impunãtoarea
carte a lui André Le Gall este,
fãrã îndoialã, cea mai
cuprinzãtoare cercetare asupra
personalitãþii marelui scriitor
româno-francez, unul  foarte
uman în speranþele ºi marile sale
neliniºti, în curajul ºi îndoielile
sale. Ea datoreazã, desigur, mult
ºi demersurilor de lecturã
precedente, dar îmbogãþeºte
substanþial „dosarul” ionescian,
mai ales pe latura corespon-
denþelor dintre viaþa ºi scrisul
sãu, printr-o documentare ce
tinde spre exhaustiv ºi într-un
discurs critic deloc rigid-
academic; dimpotrivã, biograful-
dramaturg gãseºte mijloacele
cele mai potrivite pentru o punere
în scenã atractivã ºi antrenan-
tã a datului existenþial ºi a
rãsfrângerilor lui în opera de
ficþiune. Traducerea în „þara
tatãlui” lui Ionescu a acestei
importante cãrþi  ar fi, în
consecinþã, de dorit, cât mai
curând.

ª
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Suzana Lungu

Apãrutã la Brumar (în condiþii
grafice care ar face cinste ºi unei
edituri mai mari), antologia de
versuri Omul Decor, aparþinând lui
Gelu Vlaºin, a constituit, dupã câte
se pare, una din prezenþele
notabile pe «piaþa româneascã de
poezie», ajungând în topul Cãrþile
Anului  pe 2009. Demersul care stã
la baza acestei (re)publicãri este
unul binevenit pentru mai tinerii
cititori, care, dând din întâmplare
peste manifestul deprimist, ar dori
sã experimenteze ºi acest gen de
poezie, dar ºi pentru nostalgicii ori
ucenicii (câþi pot sã mai fie ºi ei)
scenei literare în cauzã.

Volumele întrunite în aceastã
antologie - Tratat de psihiatrie,
Poemul turn, Atac de panicã ºi
Ultima suflare – reprezintã un caz
de maturizare poeticã (poate ar
suna mai bine coming of age)
pornind de la încorsetãrile unui
manifest/pretext, suportând cu o
oarecare îndârjire consecinþele
sale chiar dincolo de limita de viaþã
cuvenitã, pentru a ajunge în cele
din urmã la o acceptare - fãrã cârje
teoretice – a unei vocaþii iniþiale.
Sursa comunã a sentimentului pe
care þi-l trezesc aceste volume
(pentru cã existã o egalitate cu
sine - recunoscutã de altfel ºi de
critici - a poeziei lui Gelu Vlaºin -
dincolo de schimbãrile stilistice
sau – mai puþin – tematice) ar
putea fi detectatã în fragmente
programatice de genul: «Depri-
mismul propune conceptul minimal
de abordare a unei realitãþi dificile/
dinamice/dureroase, care îºi
supune individualul prin absorbþie.
Aceastã criticã a formei apreciazã
forma prin raportare la obstacolele
antiformale învinse, deci prin
raportare la elementele anestetice
reale transformate în materiale ale
imaginaþiei estetice.» Însã cu toatã
intenþia sa «de a depãºi sfera
liricului tradiþional ºi de a include în
conceptul de metaforã toate
transferurile complete de termeni
ºi de structuri vizionare, demon-
strând cã elementul negãrii
tradiþionalismului este un argument
pentru credinþa ad litteram în
capacitatea miticã a cuvântului
poetic de a-ºi conþine propria
semnificaþie», poezia prezentã în
aceastã antologie plonjeazã încã
ºi mai aproape de rãdãcinile a

ceea ce contestã – mã refer aici  la
formule grafice (spaþierea ca moda-
litate de expresie poeticã) ºi lirice
(invazia cotidianului versus fineþea
unei observaþii întâmplãtoare,
stream of consciousness, utiliza-
rea culorilor, uneori rimele nonsen-
sicale) consacrate de avangarde
demult intrate în manual.

Care ar fi  atunci noutatea
poeziei despre care vorbim?
Rãspunsul ni-l oferã, bineînþeles,
tot autorul – e tocmai aceastã
«suferinþã poeticã», aceastã
«trãire» despre care se vorbeº-te,
cu alte cuvinte, nota perso-nalã.
Dupã cum puncta ºi Paul Cernat
în recenzia sa la primul volum
inclus aici, formula pentru care
opteazã Gelu Vlaºin esteuna
« b i o g r a f i s t - m i n i m a l i s t ã
postmodernã».Poetul mani-
puleazã aceastã materie brutã
personalã (cum ar zice Nicolae
Manolescu, «realitatea cu site,
internet, web, cielo, joyce, lauren
blanc, jacuzzi ºi telenovele») ºi o
reorganizeazã din perspectiva
unui personaj care se confundã
treptat cu recuzita, ale cãrui
zvâcniri de memorie sunt singurele
rãbufniri de revoltã în faþa materiei
covârºitoare – acesta ar fi omul
decor.  Gadgeturile ºi toposurile
pomenite într-unele din aceste poezii
ºi-au pornit deja cursa spre desuet
ºi culoare localã, rãmâne emoþia
sau, pentru a-l cita iarãºi pe Paul
Cernat, rãmân acele «instantanee
biografice voalate impresionist,
amestec de “stanþe burgheze” sui-
generis ºi blues soft».

Pe mãsurã ce trecem dintr-un
volum în altul însã, nota personalã

devine tot mai pregnantã, iar
poezia se debaraseazã de balastul
obiectelor ºi locaþiilor în trend, în
vreme ce cuminþirea formulei de
spaþiere (excepþie mai face Atac
de panicã) reduce senzaþia de
derapaj afectiv ºi al memoriei pe
care se mizase la început. Tratat
de psihiatrie ar putea stârni
cititorului (cu un simþ al umorului
ceva mai viu) o înduioºare
amuzatã pentru atâta consec-
venþã din partea unui poet (mai întâi
vin – invers numerotate - poeziile
depresii – onomastic congruente
cu manifestul, apoi cele denumite
dupã o gamã întreagã de afecþiuni
psihiatrice care au aerul de a fi fost
culese în grabã dintr-un dicþionar
de specialitate). Subtilitatea
prezentã în vers ºi în aranjarea în
paginã lipseºte astfel construcþiei
care este volumul. Poemul Turn
reuºeºte sã creeze un univers mult
mai întunecat decât cel al primului
volum, aparent cu mai puþin efort,
ºi sã ofere, pe alocuri, o imagine
mult mai clarã asupra depri-
mismului: «ºi textul lui/ de viaþã/
scursã din gura poetului deprimist/
te învaþã ce-nseamnã arta/ cu
miros/ ca sã þii minte odatã/ ºi sã
nu poþi trece dincolo de zbor/ fãrã
înãlþare.» (pimpinan). Atac de
panicã, dupã cum spuneam, reia
formula dispersiei cuvintelor în
paginã, aruncând mai rar ancora
cotidianului, împãrþindu-se în
poeme – ore, pentru a întãri
probabil senzaþia de alertã ºi
pentru a transmite cu atât mai
eficient o stare de  discomfort
psihic. Ultima suflare este poate
cel mai convingãtor dintre aceste
volume, cu poemele sale
minimaliste, incantatorii, pãtrunse
de un suflu religios, situate la
marginea unei experienþe defini-
tive, în fond, de mai puþin artificiu
ºi o mai mare sinceritate, ceea
ce, în sfârºit, vine în acord ºi cu
programul enunþat de Gelu Vlaºin:
«M-am sãturat de “poeþii verticali”
de ipocriþii care fabricã poeme
ca ºi cum ar fabrica reþete pentru
gospodine. Pentru mine, litera-
tura adevãratã este literatura
care mã sensibilizeazã, (...)
care ºtie sã protesteze fãrã sã-
mi zgândareascã auzul, care mã
face sã cred cã nimic nu-i
zadarnic.»

Omul
(care se
ghiceºte

prin) decor
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De când se ºtie ºi de când îl
ºtim, trece printre noi îmbrãcat
în rasa buneicuviinþe. Fãrã ca
acest franciscanism înnãscut
sã-i umbreascã în vreun fel
þ inuta academicã. Ba
dimpotrivã.

De o delicateþe care ar face
invidioasã pânã ºi o mânãstire
de maici, în stare sã-ºi cearã el
însuºi iertare pentru cã l-ai
supãrat cu ceva, de o bunãtate
funciarã, dacã l-ai pune la ranã
n-ai mai avea nevoie de doctor,
se sfieºte în faþa lumii ca o
dimineaþã sositã prea devreme
în faþa lui Dumnezeu.

Are în vorbã ceva din
molcoma învãluire a Rãsãritului
ºi din tihna luminii în care peana
aºternea « cronice bãtrâne »,
cum zice poetul. Cronice ºi
bucoavne printre ale cãror pa-
gini încãrcate de parfumul
cernelurilor de altãdatã ºi de
amara înþelepciune a învãþaþilor
de demult profesorul Octavian
ªchiau umblã cu patimã de
parfumier ºi cu acribia arheo-
logului.

Se umileºte cu patima în-
drãgostiþilor în faþa unor mã-
iestrite întorsãturi din rostirea
trecutelor vremi ºi se pierde de
bucuria descoperirii unor as-
cunziºuri în care se limpezeºte
mierea vechiului grai românesc
de la izvoarele cãruia a ºtiut sã-
ºi adape învãþãceii. Pe care i-a
fãcut mai bogaþi la suflet ºi la

minte. Aºa cum a îmbogãþit
Istoria literaturii române cu
studiile ºi cãrþile Domniei Sale.
Cãci a avut totdeauna harul ºi

darul dascãlului adevãrat, acela
de a te face sã crezi cã ai
descoperit America pentru cã ai
strigat : Pãmânt !, cînd de fapt

zilele ºi nopþile trudite deasupra
hãrþilor, sextantului ºi busolei
sunt ale sale.

Înstãpânit peste vechi scrieri
ºi articuluºuri de price întocmite
de luminate minþi, de învãþaþi dieci
ºi scriptori înghiþiþi de negura
vremii, a ºtiut sã-i farmece pe
mulþi dintre aceia care i-am fost
studenþi cu aura mânãstirii Peri
ori cu fabulosul nume al lui
Gherontie Cotore.

Este, cu o vorbã veche dintre
acelea care-i bucurã sufletul,
tobã de carte dar o ascunde cu
o modestie care nu mai este a
acestor vremi. Aºa cum nu mulþi

sunt aceia care ºtiu ce de-
gustãtor rafinat ºi ce comentator
aplicat de artã plasticã este
Domnia Sa.

Însã dincolo de aceastã
perdeluitã ºi sfiitã purtare de
sine, profesorul Octavian ªchiau
este o naturã robustã care
întâmpinã viaþa, oamenii ºi vre-
murile cu un umor subþire ºi cu o
ironie galicã ce nu se dezvãluie
decît apropiaþilor. Aºa cum îºi
întâmpinã ºi pragul celor opt
decenii de viaþã: cu seninãtatea
unei existeþe împlinite ºi cu spiri-
tul tânãr. Viaþa cuiva deplin întru
ale sale: ca om de ºtiinþã, ca
profesor, ca om pur ºi simplu.

La mulþi ani, domnule Profesor!

Horia Bãdescu

Deplin
întru

ale sale
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Marcel Mureºeanu

TRANZITUL

Toate sufletele-s înaripate, nu vã îndoiþi,
când ies din noi ies de tot,
atunci murim!
Când ajung sus, unde-i rece,
vãd ele cã era mai bine în trup
dar nu-i dupã voie,
mai rãu e cã pot merge aºa
ºi o mie de ani
fãrã sã dea de-o casã
întunericul e ca o piele deasupra
pe unde merg
un labirint lung
o fântânã orizontalã,
cum zice Geometrul din Cer.
Sufletul nu poate plânge
ºi asta-l îndurereazã foarte
de-aceea când se întoarce în vis
ne zice: plângeþi voi pentru mine, rogu-vã!
dar ultimul cuvânt îl înghite
Vântul.

SALT ÎNAINTE

Încotro merge aceastã revoltã
cu orbitele goale,
pipãind cu însângeratele ei degete lungi
zidurile miºcãtoare ale mulþimii?
Hoardele mãrºãluiesc pe urmele ei
în Cabaretul Neantului nu-i loc
sã pui acul,
un fierãstrãu lung taie o halcã din þãrm
ºi-o împinge în larg
cã pe-o corabie a nebunilor ...
Ce flotã vom face, peste puþin!
îºi freacã diavolul mâinile,
cea albã de cea tãciunie.
Te angajez pe o mie de ani!
îi ºopteºte el vântului.

CELE PATRU TRIBURI ALE
SFÂRªITULUI

Ura e urã!
Plânsul e plâns!
Suferinþa e suferinþã!
Toate sunt ceea ce se vede,
numai deºertãciunea e altceva.
Ura e urã!
Plânsul e plâns!
Deºertãciunea este deºertãciune!
Toate sunt ceea ce se vede,
numai suferinþa e altceva.
Ura e urã!
Suferinþa e suferinþã!
Deºertãciunea este deºertãciune!
Toate sunt ceea ce se vede,
numai plânsul e altceva.
Plânsul e plâns!

Deºertãciunea este deºertãciune!
Toate sunt ceea ce se vede,
Numai ura e altceva.
Ura e urã!...

ÎN TRÃSURICÃ

ªterg de praf globul de carton
primit de la doamna Amelinda Roosvelt,
crescãtoarea de câini,
la ultima mea cãlãtorie în Alaska,
cu toate mãrile ºi oceanele lui,
cu toate sprâncenele munþilor,
ºi mã gândesc deodatã ce face Dumnezeu cu
noi,
cum ne plimbã prin Univers cu trãsurica
Pãmântului,
iarna ºi vara, ziua ºi noaptea, fãrã încetare,
cum ne fereºte El de gropi ºi gropiþe
ºi cum ne zice:
asta e tot, n-am nimic de ascuns de voi,
umblaþi cât vã þine cureaua, cercetaþi,
mâncaþi ºi din din pomul Cunoaºterii,
dacã mai gãsiþi ceva,
bucuraþi-vã ºi vã opintiþi,
cã n-aveþi nici de semãnat, nici de cules,
nici de întors pe faþã ºi pe dos misterele Mele,
nici sã vã stricaþi ochii ºi minþile
uitându-vã pe foiþa de sticlã
la miºcãtoarele forme ale iluziei,
beþi un pahar de la Sfântul Ambrozie
ºi vizitaþi Biblioteca!
Tocmai când m-aºteptam mai puþin, Dumnezeu
se dã jos din astã trãsurã
ºi hamurile iatã-le în mâinile noastre!
Ne întâlnim peste un milion de ani! glumeºte El,
Iar noi de abia atunci vedem cât întuneric este
ºi zicem ca El, odinioarã: sã se facã Lumina!
Nu zici cã aºa, ca de la o lampã mai micã,
se ºi fãcu!?

CÂND SÃ IEªIM ÎN CIMITIRE...

Primãvara, când ºofranul e galben
degeþelul e roºu, iar forsiþia
scoate respirãri aurii!
Ce sã facem acolo?
Sã îngenunchem în faþa
mormintelor mamelor noastre
ºi sã plângem încet, de abia auzit,
fãrã o lacrimã;
pânã rãcoarea pãmântului
ne pãtrunde genunchii
apoi sã înaintãm printre cruci
pe toate aleile
ºi pe fiecare s-o atingem
dupã numele ei!
Seara sã ne întoarcem
cu pas liniºtit
puþin înainte de-a amurgi,
ca întunericul sã ne gãseascã
în mormintele caselor noastre.
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Venit în fine în Oraºul tãu, la liceu, într-o trãsurã
sau cu trenul, dacã nu cu undele râului coborând
dinspre munþi, care, dupã ce a trecut pe sub niºte
rãchiþi ºi arini  ºi pe subt privirile mai multor comunitãþi,
ce-l socotesc al lor, e o clipã între maluri zidite, ca
pãrþi din fortificaþiile unei gravuri de secol XVII, de sub
un deal unde stãtuse odatã un castel, ar trebui mai
întâi sã te fotografiezi la un neamþ Römicher, cu o
mânã în ºold, gânditor, lângã o vazã cu flori în dreptul
unei ferestre, cum fac mirii, în felul acesta realitatea
unei emoþii noi sã n-aibã nimic din viitor, sau atribuit.

O fotografie se salveazã, totuºi, legatã însã de
sfârºitul primului nou an ºcolar aici, format nu carte
poºtalã, numai cât un timbru, pe un carton mai subþire,
fumuriu, în care te poþi descoperi la o defilare de lunã
mai, ziua Muncii ori ziua Pãcii, pe „corso”, cu un brâu
ticolor în diagonalã peste piept, într-o echipã de
împãtimiþi „cãluºari”. Imaginea putând spune, în felul ei,
mai multe lucruri, sub o lupã. Cu ceva, de intrare, într-
un teritoriu abia cucerit, triumfal. Mai în faþã la o anumitã
distanþã, în port naþional, purtând ºi un pieptar înflorat,
aflându-se în mers profesorul de gimnasticã sau de
muzicã, desigur instructorul formaþiei, cu care s-au
fãcut numeroase  repetiþii; dinapoia lui, vãtaful, care
duce un drapel pânã-n cer, încadrat de directorul nostru,
la cravatã, ºi încã un profesor, înalt, cu gulerul cãmãºii
rãsfrânt, sã-l bãnuieºti pe cel de românã, amândoi
reveniþi de pe unde îºi vor fi dus zilele de refugiaþi, patru
ani; ºi pe douã rânduri de câte ºase componenþi,
plutonul de artiºti folclorici ai voinicescului dans, în
costumele caracteristice ºi în auz cu trepidaþiile din
cântecul Banul Mãrãcine, pe un fundal constând din
civili, demnitari  ºi soldaþi, care vã privesc solemni.

Dacã te iei din aranjamentul ei, din extrema
stângã a primului rând, unde ai un pas dezinvolt ºi
eºti pãtruns de o importanþã, ºi faci cu tine stânga-
mprejur, ca într-o mutare, cu calul, la ºah, undeva
mai spre vest, în spre capãtul - dinspre clãdirea poºtei
- unei alte strãzi largi care pleacã din piaþa bisericii
evanghelice cu turn cu ceas, eºti foarte aproape de
clãdirea internatului, instituþia cu ceva familiar, în orice
loc s-ar afla. Trebuie sã înceapã ºi acum totul de la
aceastã componentã a vieþii într-un alt spaþiu, dintr-
un ritual, ceea ce se ºi întâmplã, dupã cum dintru
început trebuie sã remarci ºi particularitãþi, ca parte a
unui preþ pentru multele rezolvãri pe care încheerea
din primãvarã a rãzboiului le-a decis,  „bucuroºi le-
om duce toate...”.

Chiar, „bucuroºi”, fiindcã o asemenea hotãrîre,
asumare, e în toate piepturile, pe toate feþele de lume
amestecatã, dependentã strict de un adãpost ºi de o
pâine, „fie” ea „cât de rea” - ca o trãsãturã de unire.
Þoale orãºeneºti, rãscroeli unele, decente, costum
dar ºi cravatã, sau pantaloni ºi vestoane în conflict,
asortate cum dã Dumnezeu, câte un strai þãrãnesc,
îngrijit, sau o manta  militarã îmbrãcându-i pe câþiva

foºti copii de trupã, cãrora pãrinþi le-au fost pânã ieri
duioase regimente, ajutaþi sã promoveze peste varã
examene în particular, ºi nelipsita valizã, când nu
desagi. ªi „particularitãþi”, în care buna-credinþã pune
la colþ imposibilul. Astfel, intrat pe o poartã ºi o boltã
de clãdire veche, ai în dreapta în lungul unei curþi
înguste  un parter cu mai multe sãli pentru pregãtit
lecþiile, cu bãnci pe podele mirosind a petrol, unde poþi
scãpa de o parte din bagaj, cãrþi ºi caiete pe care þi le-
ai  procurat pânã una alta, incomplet, ºi o sufragerie cu
mese lungi, ocupabile la nimerealã, iar la un etaj
camerele de dormit,  parcã ºi la nivelul curþii, unde la fel
poþi sã alegi. Într-o noutate în premierã: paturile, de fier,
sunt suprapuse, câte douã, ºi câte trei, pe verticalã,
sã te crezi în armatã. Unde iar ai de ales: între o condiþie
de extraterestru ºi una de  om cu picioarele pe pãmânt.
Iei act, ºi optezi. Repudiind cãþãratul, preferi rostogoli-
rea peste o scândurã lateralã, cu gândul numai la
binefacerile unui somn de dorit fãrã întârzieri, cu capul
pe o pernã îngustã ºi sub o pãturã gri, de pãnurã, ca
un dar ceresc, deasupra cãreia încape sã þii o carte
deschisã în dreptul pieptului, din care citeºti pânã ce
becul din tavan, cu luminã zgârcitã, n-a fost stins.
Eroism, improvizaþie.

Trebuie sã vezi însã cu alþi ochi, printr-o toamnã
visãtoare ºi prin rãrite constrângeri, lucrurile. Sau din
perspectiva unui elan general, de la minþi deþinând
învãþãtura, la minþi gata de-a o primi, unul nu numai
invadând strãzile, cu schimbarea mai multor trotuare,
care-i ºirul pânã la  principalul loc de „ostilitãþi”, fostul
pânã în 1940 liceu german, de nãpustiþi spre carte,
ca dintr-un tun. ªi în rânduielile de aici, funcþionând
acelaºi mod de deplasare, de la un obiectiv la altul,
reflex - oricât mai palid, nu rigoare cazonã - al unei
nostalgii a disciplinei. Pe care sã þi-l reprezinþi ºi ca
un mijloc propagandistic, la trecerea lui prin faþa clãdirii
gimnaziului de fete,  din cãrãmizi roºii. Ca sã ajungi
deabinelea la destinaþie, sã te amesteci ºi cu alþi
pãrtaºi de regãsire într-un mediu familiar, care s-au
aranjat „la gazde”, alogeni, cuprinºi în clase paralele,
ai de lãsat în urmã, pe mâna dreaptã, ºi o altã clãdire
solicitând, cinematograful, unde poþi privi la afiºele cu
filmul la zi ºi filmul proxim, în gând  cu chipul vreuneia
din trecãtoarele cu ghiozdan, întâlnite mergând în sens
invers, unele sub un cochet capiºon. Vreun chip nou,
de vreun suspin mai vechi ne putând fi vorba, cum
frumuseþi din primele clase, cãrora le trimiteai scrisori,
au trebuit sã schimbe ºi ele locul, exact pentru oraºul
ºi clãdirea de la care þi-ai luat ca internist rãmas bun
în primãvarã: la ºcoala normalã repusã în drepturi,
unde sã se facã dãscãliþe. Aceastã rocadã ºi acest
simpatic al sorþii joc.

Ar fi de vorbit de un asalt de stãri sufleteºti -
difuze, insuficient cernute, repezite; ºi pe care nu le
separi dintr-un ghem. Cum ºi de o senzaþie pe care
un mai instruit, din clasele mai mari, ar putea-o

 AUREL RÃU
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identifica într-un plus de libertate sau un orizont mai
deschis, de preferat unor revendicãri doar de la o
tradiþie, cu privirile mai mult în trecut. Altfel, sau astfel,
cu ponderea lor, neducându-se lipsã nici în perimetrul
de aici, al unei zone cu un loc într-o istorie economicã
ºi comercialã, de semne dintr-un avut identitar,
cultural, comun, posibile flori într-un  discurs  cu în
treacãt  referiri la o copilãrie Andrei Mureºanu, pentru
cã stã încã în picioare, într-un cartier, o casã nu mare,
de epocã, a pãrinþilor autorului Rãsunetului. Dar ºi
raportãri  la o adolescenþã Liviu Rebreanu, cantonatã
în câteva clase de liceu fãcute la unguri sau la nemþi,
de viitorul mare romancier, bogate în întâmplãri,
subiect ºi ele de un încã nescris roman. Sau, de ce
nu? câteva fapte de tipar, consolând inimi, cu trimitere
ºi la o micã  tipografie, din neamul breslelor, nu doar
amintire, care a fãcut posibilã ºi o glorie a unui periodic
sãptãmânal, în mai multe ediþii, oglinzi de timp. Cum
ºi la un mormânt al unui frate al poetului Mihai Eminescu,
Matei. Dar nu poþi contabiliza tot. Un liceu românesc
funcþionase, ca sã revii la subiect, vreo douãzeci de
ani, în oraºul centru de judeþ, dupã Alba Iulia, însã într-
un alt sediu, acum rãmas pustiu, lângã o fostã bancã
ºi reºedinþã temporarã pentru un vlãstar regal într-un
disciplinar surghiun, dupã ce a gãzduit recent, cazarmã
peste noapte, improvizatã, ofiþerimea eliberatorului rus.
Din ce fusese, valoric, un  capitol de investigat, pentru
mai drepte aprecieri, salvându-i-se doar numele, pe
noua vatrã: „Al. Odobescu”;  închizând în el ºi un simbol
al unei naþionale aspiraþii, dacã ºi într-o legãturã cu
voiajul cunoscut, de înainte-mergãtor, sub habsburgi,
al scriitorului arheolog important din celãlalt veac, cu
un raid ºi la Sângeorz–Bãi.

ªi sã rãmâi doar la din cele angajându-te direct,
în „marea clãdire”! Unde de când intri, în locul unui
fior dinspre „examene grele”, mai stãruitoare este o
liniºte: cã nu s-a pierdut nimic ne-mai-trecându-se un
deal, cum într-o caleaºcã ce-l ducea spre casã, lângã
vizitiu, pe învãþãtorul Herdelea, prin începutul de veac,
din evlavii. Parcã numai într-o voie bunã,  salba  sãlilor
de cursuri, mari, înalte, ca ºi ferestrele, coridoarele
sonore, mai multe laboratoare, scãri pânã la douã
turnuleþe din pod cu lucarne, de medieval castel, iar
spre o alee dând în stradã, o intrare cu trepte ºi
balustrade într-o volutã, de protocol, care ar putea
aparþine, toate, unei universitãþi. Un sentiment
împãrtãºit ºi de alþii dintre noii veniþi, cu care faci
schimb de confesãri, de unii trãit la modul sportiv.
Aceºtia,  brusc într-o raitã, un neastâmpãr, prin curtea
descriind un lung, larg dreptunghi, cu arena sportivã
reglementarã în centru, bordatã de niºte plopi negri
zvelþi. Plopi subþiri, din vârfurile cãrora mari frunze
galbene pierd în aer lainice rãsuciri, ca niºte poezii în
germen pe care o prozodie numai din tatonãri nu le
poate recupera.

La atâta aplomb, dar ºi mulþumire, e mai activã,
reactivatã, o idee apãrutã ºi legãnatã prin varã,
nãstruºnicã, despre care nici nu poþi crede cã a putut
fi pusã în operã, vãzutã din urmã dupã decenii: de a
te face luntre-punte ºi a lichida cu o situaþie, o „faimã”
de elev nu prea biruind la matemtici, din ceilalþi ani.
Schimbare pe care þi-o imaginezi posibilã, acum pe

un teren cu alþi examinatori, când  materia
strâmtoritoare  poartã ºi un alt nume: algebrã, dintr-
odatã într-un curent de ademeniri. În locul cifrelor,
acestea la început în scãdere, lucrându-se cu litere
ºi cu semne. Cum s-ar fi gândit niºte înlesniri. Un test,
ºi de educaþia voinþei. În care, numai ochi ºi urechi la
datele,  noþiunile, „legile” noi, sã prinzi totul, din bun
prim ceas. Socotinþã nu rea. Sau, zis ºi fãcut. ªi astfel
progresele, din prime reuºite, o adeverire posibilã,
nelipsind. Sunt chiar o certitudine, aºa cum minus cu
minus dau plus, ºi plus cu minus dau minus. Va prinde
viaþã, în niºte lecþii cu ecuaþii, cu una sau mai multe
necunoscute, cu monoame, binoame, polinoame,
expresii ºi radicali, mai târziu logaritmi, ca din
vocabularul literaturii, care întrã într-o euforie, un chiar
interes, treptat, de care te minunez, sã spui: o vrajã,
o mreajã. Un fapt cu ineditul sãu, în care  o Circe
blândã, soþia unui profesor de chimie - ºi el cu puteri
ascunse, la niºte „experienþe”, cu felurite „substanþe”,
ori când scoate un roi de scântei din maºina
Whimsurst, cãci predã ºi fizica - este, în acelaºi timp,
prin „exerciþiile” pe care le scrie la tablã, uneori lãsate
pe seama ta,  ºi o zeiþã  Atenã.

Un atare eveniment insolit, discret, într-un orizont
personal, din care sã te alegi într-o comuinitate nu
mare, la un moment dat, a unei clase, cu un renume
de cunoscãtor, în recursul acesta la mai mult reflexiv,
convenþie ºi simboluri. Pe care nimic nu-l va egala,
înlocui, cum te prezinþi la fiecare orã cu problemele
de acasã rezolvate, dupã devotãri ºi vreo sfãtuire ºi
cu vreun priceput din alt an, cu teoreme brusc fãrã
taine, sau gãseºti primul rãspunsul corect la o
întrebare pusã accidental, pe parcursul lecþiei noi, la
vreun extemporal când rezolvarea cutãrei probleme
e ºi preluatã, fratern, dinspre banca ta, de un întreg
rând de bãnci. Sau cum nu se va arãta surprins
nimeni, când  la solicitarea  fãcutã, dupã câteva
sãptãmâni, de un pãrinte grijuliu, inginer cunoscut, ºef
de ocol silvic, o „instanþã” economicã foarte de vazã,
la o orã de dirigenþie, de a-i fi recomandat, pentru a-l
ajuta pe fiul sãu cam leneº la disciplina în cauzã, un
„meditator”, sã se exprime pãrerea de a se apela mai
curând, în acest scop, la un coleg de clasã -  ºi tu sã
fii considerat soluþia cea mai potrivitã,  sau indicatã.

Cu toate cã nu vor trebui luate prea uºor, sau
puse mai prejos, decât aceastã fata morgana a
semnelor ºi abstracþiilor, ajunsã în Europa, via Cordoba
sau Bizanþ, prin  arabi, nici materii cu care te ºtiai în
termeni mai buni, nu sub o crispare, ºi în celãlat liceu,
ca româna ºi latina, parcã ºi ele în preajma unui salt,
ca sã dai doar douã exemple.  Cea de a doua, ca o
temelie, de menþionat ºi pentru potrivirea cã, numai
într-un mod anticipativ, cine o gospãdãreºte, un bãrbat
cu o faþã uscãþivã, de asiatic, afiºând o severitate, a
introdus câteva lecþii de analizã pe un text în versuri,
greoi, cu insistenþe pe o artã a scandãrii, cu  o mulþime
de secrete ºi poticniri. Într-o terminologie, dinspre
aritmeticã: metru, metri. Iambi, trohei, dactili. Iar prima,
prima ºi-n proprii preferinþe, debutând cu genurile ºi
speciile literare, cu exemple luate atât din folclor cât
ºi din creaþia cultã, în principiu cunoºtinþe superficiale
mai vechi, ºi dintr-odatã mistere. Pentru genul liric,
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doina, cu exemplificãri din culegerea Alecsandri, dar
ºi balada, Mioriþa studiatã ºi la genul epic, ºi întreg
ciclul Novãceºtilor, cãruia îi este asociat ºi Gruia de
ªt. O. Iosif, „legãnat de vise”, ºi Toma Alimoº; pentru
genul dramatic, Irozii dar ºi Caragiale,  Vlaicu Vodã,
dar ºi Apus de soare. Iar din prozã, nuvela, schiþa ºi
romanul, Costache Negruzi ºi Geniu Pustiu. Vietãþi,
calitãþi, într-o schimbare de raporturi, în relaþia
ilustrator-ilustrat. Nefiind  lãsate deoparte nici legenda,
snoava, ghicitoarea, proverbul, idila, un treren pe care
un atotstãpân revenit, Coºbuc, are de-mpãrþit o
putere, neumbritã, cu un adoptat – iar, muzica! - Anton
Pann. Dar sã nu uiþi nici o întâlnire a douã cursuri de
apã, cum odatã o lecþie, experimental, e þinutã, ca o
ºedinþã în parlament cu ambele camere, de doi
profesori la un loc, ºi când dinspre Râm se trag, spre
mai deplin înþeles, complinitor, noþiuni ºi despre eglogã,
fabulã, epigramã, satirã, epopee, dar ºi glosã, ºi când
un Grigore Alexandrescu ºi autorul Odei în metru antic
sunt într-o imaginarã rotondã lângã busturile unor
Horaþiu, Esop ºi Marþial.

Înveþi,  pentru cã un pariu ca ºi câºtigat obligã
sã nu te situezi mai prejos; ori înveþi ca sã înveþi, dar
înveþi ºi sub determinãri subiective, diferite. La
francezã, nu numai pentru cã ea are geniu, sau
distincþie, sau întrupeazã un punct, pe hartã, cardinal,
ci ºi sã reduci o distanþã faþã de confraþi veniþi din
vechiul regat, unde ea era în graþii din clasa întâia.
Deocamdatã restrânsã la vocabular ºi retroversiuni,
declinãri ºi conjugãri încã în suferinþã, dar ºi cu
asocierea câtorva lecturi de cãrþi traduse în
româneºte, din autori mai puþin complicaþi, ca De-aº
fi rege, sau Contele de Monte Cristo, Dama cu camelii,
într-o idee, de concesii, bunã, a unui îndrãgostit, altfel,
de marii clasici, un bãºtinaº respectat, care predã ºi
claselor mari, locuind într-o casã cu o terasã spre o
grãdinã, vizitat de câteva ori. Iar la niºte lecþii de rusã,
discontinui, sporadice, în organizãri, de-nceput de
drum, trebuie sã-þi copiezi totul de pe tablã, cum un
manulal nu-þi aminteºti sã aibã cineva, cu griji de
caligraf faþã cu un alfabet - cocârle de peþioli, bare
drepte sau frânte - care nu se lasã prea uºor deprins,
mânuit. Cu din primi paºi de îmbãrbãtãri, sub forma
unor memorizãri de poezii despre uzine ºi stepe, un
oraº erou. Apoi te simþi cumva îndatorat sã nu-i de-
cepþionezi, ori sã le devii þinta unor benigne tachinãri,
dintr-o simpatie, dimpotrivã sã-i onorezi cu o
comportare de odraslã datã la ºcoli îndreptãþit, pe doi
cordiali ridicaþi „din valea ta” prin anii ‘30, care îþi
cunosc pãrinþii,  ºi de care nu auziseºi, coborâþi numai
în acest an din Bucovina, unde unul, dupã vreo doi
ani se va ºi repatria, cãci cu nevastã de acolo - când
se scriu aceste rânduri, încã în viaþã, ca brav
centenar. Acestuia, o inteligenþã scrisã ºi în fizionomie,
ºi un subþiratic foarte mobil, cu un frate þãran, ginere
unui morar, cu care în vacanþe te tutuieºti – ai grijã sã
i te înfãþiºezi întotdeauna, cum modul lui de a preda o
ºi impune, cu un rãspuns mai cu dichis, odatã despre
epoca lui Al. I. Cuza ºi odatã despre Parlamentul
englez. Iar celuilalt, un munte de om, cu glas de
bariton, ºi un bonom, care ca student la artele plastice
va fi fost un pripit când a ales creioanele colorate în

locul daltei, trebuind sã-i desenezi, cu accent pe
exactitate, numai în tuº, un melc ºi un ºurub, la o
lecþie cu pretenþii, despre spiralã. Desenul artistic ºi
desenul tehnic. Vei accede mai bine, pe planºa de
desen, la o notã de sus, când pe catedrã, într-o
farfurie, a plantat un ulcior mare de lut, negru, cu douã
torþi, ca un trup feminin, de  Cucuteni,  formã plinã, cu
ambele braþe în ºold.

Dupã cum înveþi cã învãþatul nu e numai o
întrecere în „tocit”, între cursieri ambiþioºi ori timoraþi,
e ºi instruire, agonisealã, de aplicat în propria ogradã,
mai mult decât oriunde, la o materie greºit socotitã
derizorie, sau bãnuitã numai un act de bunãvoinþã
faþã de un ins ca un bunic, medicul rãspunzând
totodatã ºi de sãnãtatea din internat  - care-i igiena.
Parcã ar inventa-o acum, decanul acesta de vârstã
între profesori, în vorbire cu un accent ardelesc din
vremea studiilor lui la Viena înainte de primul rãzboi
mondial, o predã, o propovãduieºte, aºezat pe un
scaun mutat în  capãtul din faþã al intrevalului dintre
bãnci, dictând-o cu glas rar, sã umpli un caiet, cu
amãnunte dintr-o experienþã directã, ºi cu nume de
prin descântece, de boli, Râia, Guturaiul, Cãpãrãtura,
Guºterul, Vãrsatul, Reuma, Guta, sau de hapuri,
siropuri, „fiºaguri” ºi unsori, cum ar fi  pucioasa, coprolul,
bicarbonatul, hipermanganatul, piatra vânãtã, uleiul de
peºte ºi cel de ricin. Pe care le ceri  la „poticar”.

La avantajul de a te afla în raza unor atari
cunoºtinþe ºi remedii, din memoria omenirii, având a
reflecta ºi un elev dintr-a ºaptea, venit din armatã, un
fel de rãzvrãtit, în haine de acolo, dar fãrã grade, ºi cu
o faþã ciupitã de vãrsat, sub o barbã nerasã de vreo
cinci zile, þepoasã, procopsit cu o boalã venericã, de
ruºine, pe care singur o eticheteazã,  scurt, cum s-ar
mândri cu ea: „ºancru”; pe o cale de vindecare. El
ocupã un pat de deasupra, al treilea de la podea, ºi
trebuie sã stea  numai pe spate, ca sã i se usuce,
închidã,  niºte buboaie mari sparte, unse cu tincturã
de iod, motivat, sã lipseascã de la ore,  pe o
sãptãmânã. Îþi este dat sã-l vezi în postura aceasta,
crãcãnat, în care gândeºti cã s-ar complace, ºi
meºterind cu un creion chimic la niºte poezii de rãzboi,
cãci are publicatã o plachetã cu versuri patriotice, din
care îþi recitã necomplexat. Colegi ai lui de dormitor îi
aduc, pe rând, mâncarea, supa de cartofi cu steluþe
de unturã, când nu fasolea frecatã, o tocãniþã,
pârjoale, varza cãlitã, feluri frecvente dintr-o bucãtãrie
nu a unei popote de ofiþeri.

Dar viaþa de internat obiºnuitã, cu pregãtit lecþiile
ºi dormit fãrã griji, cum s-a aprobat ºi o scutire parþialã
de taxe, într-o puþinãtate de bani prin norod, ºi
exigenþele unor pedagogi fãrã duritãþi, studenþi
privatiºti, asigurând-ºi ºi ei, prin lucrul aici, existenþa!
De unde se iese numai învoit, cu excepþia sâmbetelor
ºi duminicilor, o monotonie pe care o întrerup
drumurile zilnic la ore, cum s-a vãzut. Uneori însã îþi
poþi face veacul ºi  în spatele curþii, în mâini cu un
volum de versuri, de un modern, ori cu „latina”, pentru
prins mai vechi taine. Când mizezi mult pe avantajele
unor scandãri cu voce tare prin odãile goale din
clãdirea dezafectatã a fostului liceu, patronim, dupã
ce ai ocolit, în prealabil, printr-o paraginã, zidul curþii
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poliþiei, aceasta ºi închisoare de deþinuþi politici, se
ºoptea, cu care lãcaºele voastre s-au nimerit umãr
în umãr, sunteþi vecini. De acolo, dacã vrei, eºti al
unui alt traseu, prin faþa unor vile mai rãsãrite, dintre
care una pe colþ este locuitã de o familie pe care o ºtii
din vizitele ei la rude în sat, prilej  de-a  schimba cu
douã surori, din clase nu mari, un cuvânt meºteºugit,
sau, prin geam, un surâs; apoi, trecând de o farmacie,
sã-þi faci intrarea pe poarta supravegheatã de un
cerber portar la curent cu un bilet de voie de care
dispui de mai de mult, cu aprobãri pentru  douã zile
pe sãptâmãnã-n oraº.

Fiindcã sarcina e luatã foarte în serios, în privinþa
„ajutorului” cu algebra, de un efect în primul rând
asupra celui urmând sã-l ofere; sau chiar în accepþiile
unui cuvânt devenit din substantiv adjectiv, sporind o
singurãtate. S-a convenit sã fie alese zilele de marþi
ºi de vineri, pentru „meditaþii”, þinându-se cont de orar,
pentru pregãtirea lecþiilor curente, dar ºi cu întoarceri
la unele anterioare, a cãror înþelegere e necesarã
pentru noii paºi înainte, o strategie gânditã pe termen
lung. Locuinþa era în acelaºi cartier cu internatul, la
etajul sediului judeþeanului oficiu rege peste pãduri, o
clãdire la stradã, dar mai adâncitã într-o grãdinã, cu
un aspect impunãtor ºi primitor, între arbori exotici ºi
straturi de flori, iar la camera, vastã, destinatã copiilor,
pentru cã „elevul tãu”, un scund roºcat ºi tãcut, delicat,
amuzat, avea ºi o sorã, cu vreo doi ani mai micã, o
rãzgâiatã plãcutã, cu ochi de chinezoaicã ºi un harem
de pãpuºi, ajungeai pe o scarã de lemn ceratã, într-
un muzical scârþâit, care îþi anunþa sosirea încã de la
primii paºi, ca podele într-un palat de ºogun. Iar lecþia
era de fiecare datã întreruptã de o doamnã de tãcere,
mama celor doi, ºi ea nu înaltã, care aducea, printre
mobile înflorite de intarsii, în farfuriuþe de cristal, un
ºerbet fin de trandafiri, sau o dulceaþã de nuci verzi.
Trebuie sã insiºti în atâtea, aceste, detalii, pentru un
sentiment mai general, de o irealitate ºi de excepþie,
proiecþie din interior spre exterior a unei ecuaþii cu
necunoscute, pe care nu le poþi deslega, din propriul
suflet, care-i aventura nouã într-un orizont condus de
un Descartes nu filosoful,  ce boteazã, în locul
numerelor, cu liere, „constantele”. Sentiment potenþat
ºi de un cult pentru plantele exotice, într-un lanþ de
odãi (inclusiv cele servind de birouri), palmieri, ficuºi,
lâmâi, înmiresmând atmosfera, ca niºte brazi, munþii,
cu ozon - chiar deasupra fotoliului unde meditatorul
e-n meditativ, aplecându-se, veghind, un involt
rododendron.

„Dar taina trãitã, unde s-a dus?”, în fond vorbeºti
numai de-o apropiere accidental ivitã, când relatezi
despre o dezinteresatã cursã, de samaritean,
încheiatã cu dejucarea unei posibile corigenþe. Sau
doar te exprimi altfel, preþios, despre cum o parte din
an lecþiile la o materie ca din alchimiºti þi le pregãtiseºi
împreunã cu un coleg al tãu nou, de clasã, care îºi
revenea încet dintr-o crizã eroticã adolescentinã
tãinuitã. În legãturã cu „desemnarea” în care eºti prins,
survenind ºi aceastã constatare: ele solicitã, lecþiile,
în alt grad, într-o etapã când se trece de la ecuaþiile
de gradul doi, mai mult exerciþii de logicã, mai mult
joc, la fracþii ºi funcþii, „simplificãri” ºi „aplicãri”,

„grafice”, implicând ºi geometria, cu mai vechi goluri.
Trebuie sã-i fie fãcutã curte, retroactiv, aritmeticii, de
la care crezuseºi cã þi-ai luat adio definitiv, sunt
însuºite, deprinse cu o circumspecþie, noi formule ºi
reguli, ºi odatã, la o tezã, sunt salvatoare ºi câteva
ochiade la „rezolvãrile” pe care le dã un alt concurent
la nota maximã, viitor medic, pe care o deþineþi
amândoi,  într-o secundã când ºi el te întreabã ceva
despre un semn plus - griji,  de care nimeni nu va ºti.
Dupã absolvirea universitãþii, cel meditat va deveni
un apreciat chimist, odatã veþi evoca tot ce a fost, la
un colþ de stradã, grãbiþi, împreunã cu un alt fapt,
având sã te priveascã numai pe tine: prezentarea la
un examen cu totul diferit, constând din citirea câtorva
încercãri literare proprii, la un cenaclu, de care el ºtia.
Întâlnire întâmplãtoare, în urma cãreia nu vã veþi mai
revedea nicicând.

Pentru momentul literar, public, pentru cã
ºedinþele, þinute  într-o salã festivã pe care nu þi-o mai
aminteºti, începute de regulã cu o dizertaþie pe o temã
cu pretenþii, pãstorite de câþiva dezinvolþi din clasele
mai mari, ºi asistate ºi de vreo trei profesori, adunã ºi
lume dinafarã, eºti nevoit sã jertfeºti, de asemenea,
un timp special.  Ce vei citi mai inspirat, dintr-un caiet
în care nu te-ai mai uitat din varã, poate numai
amãgiri? Fircãlituri, transcrieri, ºtersãturi, cu bãtaia
lor de cap. O deliberare în care eºti singur, nici vorbã,
ºi când unor îndoieli n-ai cum sã le vii de hac prin
ceva scris ad-hoc.  Pânã la urmã rãmâi la douã
înfiorãri, cu  nocturn ºi – evident - erotic, diferite ºi ca
ritm. Una, în versuri lungi, ºi prin vremi, intitulatã
Deºertãciune, tratând în acest limbaj tema unei
despãrþiri: „Pierdut-am pentru tine ºi dreptul meu de
rai./ În seri de rugãciune, în faþã-mi tu erai. / ªi ruga
mea spre tine se îndrepta treptat / Spre tine, o fãpturã
ce raiul l-a lãsat / ªi, aducând în ceas o icoanã, un
chip sfânt, / A devenit obiectul de rugã pe pãmânt”.
Iar alta, într-un mers mai alert, altrenând ipostaze,
ritmuri, descripþii, elegiac, dar ºi curtând încrederi,
speranþa. În din atari evoluþii: „Revinã femeie din
basme, / Prefer sã te am lângã mine / În serile clare,
senine. / La tine / Mi-e gândul în fiece searã”. ªi: „E
plinã pãdurea de jale, / Salcâmii îmi plâng întîmplarea,
/ Stafii triste-mi umplu cãrarea / Pe când resemnarea
/ Mi-ar fi poate ultima poartã”. Sau, iar:

„ªi-n voia iubirii nebune
Sã-ºi facã loc alte-nceputuri.
ªi ca milioane de fluturi
Sãruturi
Sã-þi zboare vibrat de pe buze!

Regina frumoaselor muze,
Sã-þi simt pãru-n valuri pe faþã!
Cu el sã-mi ºterg ochii de ceaþã
ªi-n braþe
Sã-mi cazi ca o floare prin searã...”

Câteva acorduri, jucãrii, cumva ºi de îndrãgit,
scoase la ivealã de un fantast, într-o margine de târg,
dintr-o basma, cioplite de el, care fac impresie! De
citit au citit încã trei bolnavi de tropi, imitativi ºi ei sau
fãcuþi, dar la tine s-a reþinut ca un atu o raportare la
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viaþã, plecând din ceva trãit, ºi - ceea ce detaºa cumva
dintr-un  pluton - un efect prin  rimele interioare ºi un
schimb de cadenþe, muzical, un dinamism, dar mai
ales printr-o gãselniþã în care te credeai ºi puþin intr-o
inovaþie:  versul ultim din strofã, lãsat nerimat, legând-
o cu versul prim din strofa urmãtoare, de-un acelaºi
sunet, iar ºi iar, într-o mizã ca din poeþi japonezi scriind
renga. E ºi pãrerea unuia mai înalt, care va spune,
dupã decenii, cã nici nu te vedeai, în drumul spre mica
estradã, parcã înfricat, unde trebuia sã ajungi, printre
mesele cu scaune jur-împrejur la care stãteau cei care
urmau sã asculte, dintre care unii sã dea ºi verdicte.
Va fi fãcut parte ºi el  din acelaºi grup cu care s-a dat
un ocol, dupã aceea, ca înaintea unui turnir prin centrul
fostei cetãþi, pe sub niºte arcade care nu-ºi amintesc,
de veac paisprãzece, în drumul spre cantinã, unde
cineva a strecurat în vreo cinci pahare ºi un licãr dintr-
o sticlã cu vin, festiv.

Un licãr transformat într-o luminã ca de Florii,
din cãrþi, ascunsã, durând pânã dupã vacanþa de
Paºti, când pentru a-þi întipãri mai bine în minte ceva
de memorizat, ºcolar reîntors la uneletele lui, alegi
într-o zi din nou amfiteatrul sãlilor cu ecou ale fostului
liceu, din anii când abia fãceai ochi, ºi refaci traseul
de întoarcere, pentru o reintrare prin poarta unde nu
trebuie sã te temi de portar, eºti invitat de cele  douã
surori, din casa de pe colþ, cunoºtinþe mai vechi, la o
ieºire în locul unde râul intrã în oraº, o micã
amenajare,  pentru proxima duminicã, la  scãldat.
Invitaþie, ca un premiu, pe care o accepþi. Dar poate
ºi pentu o schimbare de unghi, pentru evenuale
inspiraþii lirice opuse, nu plângeri, dacã stã în picioare
sfatul unui opinent din momentul discuþilor care au
urmat atunci, când emoþiile au fost maxime, cã trebuie
evitat modul monocord.

Este scris sã intre într-un aliaj ºi aceastã zonã
de periferie a oraºului, ºi de plãcute evadãri, unde
dezivoltura are de învins timiditatea, ºi o naturaleþe
distanþe, stângãcii. Într-un peisaj unde albiei rîului îi
este indusã o denivelare, dupã un stãvilar, încât apa
sã cadã de sus în mari stropi ca un abur, într-o
cascadã, iar partea de jos sã semene cu un mic lac
destul de cuprinzãtor, pe margini cu peluze de iarbã
ºi cu nisip. Nu distingi alþi amatori de înot ºi plajã, poate
ºi cunoscuþi, care îºi disputau undele lui Heraclit ºi
lumina, ºi care nu lipseau, deoarece ai în urechi numai
argintul cuvintelor iniþiatoarelor escapadei, citadine
vesele, care nu sunt într-o competiþie când le ajuþi sã
urce, prinzându-le de mâni, dar ºi de umeri, pe mal,
în chicotiri, ºi în ochi numai cu miºcãrile trupurilor lor
atât de apropiate, calde, care au uitat de fuste ºi bluze,
ca subt pomul din rai. E nevoie de o întreagã artã sã
simulezi inexstenþa unei discrete alarme, pe durata
conversaþiilor, oarecari, reluate, despre nimic, în care
componentele costumelor lor de baie - decât mãºti,
mai mult semne de avertizare - nu epuizeazã un dialog
de un tip special, paralel, mut, în care, sub soarele
torid, pânã spre sfârºitul dupã-amiezii, þi se pare cã a
înclinat o parte a unei blanþe costumul din douã piese
al surorii mai mici.

În cadrul acesta natural, de iniþieri ºi regãsiri,
regãsiri pentru cã într-un murmur de clipociri pe care

le cunoºti din copilãrie ºi de sub o fereastrã, când
uneori prin nopþi un debit mai bogat, sau un duh de
munþi,  îºi intensificau sunetul, cu prevestiri de puhoi,
te vei mai afla o singurã datã.  ªi anume, toamna, ca
sã nu-l mai uiþi: dupã ce vei absolvi în particular, peste
varã, încã o clasã, a cincea, în mijlocul foºtilor tãi
colegi dintr-o „a IV-a B”, vreo 20, care parcã au
organizat o sãrbãtoare de un tip special, de infirmare
a unei despãrþiri, sau au pus la cale o romanþã de artã
vizualã, pentru mai târziu,  de un preþ  ºi mai ºi. O
ieºire, la fel, pentru o baie, printr-un aer mai rãcos.
Unde îºi îmbie bunele oficii, iar o fotografie. De
existenþa cãreia, nu  vei avea ºtire, timp de cinzeci
de ani. Sã spui: creaþia unui pictor lucrând numai cu
alb-negru, o adevãratã compoziþie. Cine þi-o va trimite,
dintr-o fantezie bunã, încât sã-l consideri autorul ei,
locuitor în Bucureºti,  respectiv a pãstrat-o, o copie,
mãritã, cât un tablou, iatã: un tablou de absolvire! ºi
pe care nu-l poþi identifica în corul de mici substituiþi
unor deveniri ºi atâtor dispariþii din viitor, figuri ºi busturi
între copilãrie ºi adolescanþã, dupã cum încã nu-i
cunoºti nici masca de azi, la o comunicare numai prin
scrisori – adaugã, sub reproducere, pe cartonul
kunsdruk, însemnarea : „Bucuria scãldatului într-o zi
însoritã... pentru copiii... care am fost”. ªi mai vezi
trecutã deasupra ºi data: 1946.

Te vor fi luat cu ei, nu mai ºtii cum, poate unii
doar pentru cã nu ºtiau, sau doar îi iei cu tine, la un alt
fel de drum. Un corp expediþionar, avântat, în care de
tine începi sã fii sigur, apoi treptat ºi de alþi câþiva, ºi în
care se regãsec toate elementele unui amestec de
provenienþe care puneau ºi ele un sigiliu unui timp:
migranþii dintr-un alt liceu, cãrora le aparþii; mai mulþi
întorºi din refugiu, prima datã acum; vreo doi  abia
desprinºi din condiþia de agrarieni, cu examene de
diferenþã; ºi cei din oraº.

Corpurilor, apa le ajunge pânã la piept, sunt
cufundate mai mult de jumãtate în  niºte alburi ºi griuri
care-ºi schimã locul, fãcând ºi niºte dealuri, având în
spate o bãltire ca de clar de lunã, iar în fundal, deasupra,
franjurii lungi, grei, ai unei draperii de semne de
exclamare ºi vibrãri ca funii ale vieþii, pierdute, spre o
sugestie de lãrgime, prin felul cum în decupaj nu se
vãd maluri. Aranjamentul grupului e operã de asemeni
a unei iscusinþe, cu dispuneri jucate, pe vreo patru
rânduri, formând într-un centru un elipsoid, cu partea
de sus uºor arcuitã. Cu o singurã excepþie, a unui
înotãtor detaºat din întreg, pe care un val parcã nu-l
lasã sã se apropie. Frizurile sunt date în sus unele,
altele turtite  spre frunte, ciufulite, gurile sunt
întredeschise, într-un strigãt, ca-ntr-o revenire la
suprafaþã dintr-un înot pe desubt, sau într-o glorificare
a naºterii vieþii pe pãmânt din elmentul lichid. Dar prin
felul cum se percepe ºi un perfect stãpânit frison, într-
o simulare de comportare bãrbãteascã disciplinatã,
ceva fãcând ºi sã te gândeºti la o icoanã cu sfinþii
mucenici din Sebasa.

Cum cineva l-ar fi comandat, în momentul
declanºãrii aparatului fotografic, pe fiecare din feþe e
aplicat un râs expresiv ca un plâns.

21 XI 1997; 21 II 2010
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Între condeierii seniori ai
Clujului din ultimii cincizeci de
ani, Teodor Tanco este cel mai
zdravãn ºi cel mai vioi, parcã
trecerea anilor îl ambiþioneazã
sã nu demobilizeze ºi sã nu ia
în seamã numãrul acestora. Cei
care frecventeazã sala de
lecturã rezervatã profesorilor de
la Biblioteca “Lucian Blaga”, îl
pot vedea zilnic pe primul
scaun din stânga, cu spatele la
fereastrã, cu fruntea aproape de
lampa care-i lumineazã
mustaþa “habsburgicã” ºi
ochelarii cu tot mai multe
dioptrii, aplecat pe filele unei
noi cãrþi, pe care o corecteazã
cu scrisul acela mãrunt ºi
caligrafic, asemãnãtor cumva
cu al cãrturarilor medievali.
Totdeauna este îmbrãcat în
costum închis (bleumarin), cu
cãmaºã albã ºi cu cravatã în
dungi verticale (roºu cu gri sau
cu albastru). Niciodatã nu l-am
vãzut fãrã hainã, numai într-un
pulover.

Sigur, cititul ºi scrisul la
bibliotecã este, pentru Teodor
Tanco, o îndeletnicire sfântã, iar
cãrþile tot atâtea “altare” cãrora
venerabilul le face mãtãnii
repetate. Biblioteca este
“biserica” scriitorului ºi, dacã ar
fi deschisã ºi dumineca, Teodor
Tanco ar fi prezent! De obicei,
ºtie cine a fost dintre scriitori ºi
universitari în ziua respectivã,
câte ore a citit, cu cine a discutat
la o cafea “studenþeascã” etc

În fiecare dimineaþã, se
întreþine cu amicul Florea Marin,
cam de aceeaºi vârstã, iar eu
mã tot mir gândind ca un
ºtrengar: “oare ce au de povestit
de fiecare datã un scriitor cu
studii juridice ºi un medic!” “De
amiciþia…”

S-a nãscut la 22 aprilie 1925
în Monorul Nãsãudului, despre
care vorbeºte cu evlavie ºi cu
o mândrie de aristocrat. Dacã-l
contrazici cu ceva, vei avea
parte de un polemist de marcã,
bãtãios ºi neiertãtor cu
adversarii. Viitorul scriitor
debuteazã în Orizonturi literare
(1946). Scrie piese de teatru,
povestiri, studii de istorie
literarã, romane, cãrþi de
cãlãtorie, dicþionare º.a. Aºadar

este un scriitor polivalent.
Din mulþimea de cãrþi

originale, se detaºeazã cele
douã “seriale”: Virtus Romana
Rediviva (7 volume) ºi romanul
autobiografic, Cândva mã voi
întoarce acasã (4 volume). Ele
îl reprezintã pe “docu-
mentaristul” împãtimit ºi pe
prozatorul înzestrat pentru
romanul ciclic, de largã
respiraþie.

În calitate de prozator,
principala lui vocaþie, cele 4

volume atestã un povestitor
talentat. Ele au fost scrise la o
vârstã înaintatã, cea a
bilanþului, când omul are ce
relata. În general, scriitorul
procedeazã “ardeleneºte”: nu-i
scapã nici un detaliu din propria
viaþã, zbuciumatã ºi aven-
turoasã în destule momente.
Întotdeauna e sincer, cu efluvii
de moralist, pentru cã unele
studii le-a fãcut la Blaj. Memoria
este proaspãtã, succesiunea
evenimentelor este însoþitã de
note de umor, de pauze
meditative, încât te simþi ispitit
sã întorci pagina romanului
autobiografic. Deºi naraþiunea e
domoalã, ea nu e plictisitoare.

Teodor Tanco face parte din
categoria oamenilor cu “bun-
simþ”. Termenul traduce în
româneºte douã expresii fran-
ceze: “bon sens” ºi “sens co-
mun”. Aºadar el are capa-
citatea de a judeca ºi aprecia
just oamenii ºi evenimentele la
care eroul participã. Nu dã frâu
imaginaþiei peste principiile
morale în care crede prozatorul
ºi în care se miºcã eroul. Toate
cele 4 volume din care e
compus romanul (Tinereþe
pribeagã, Refugieri prin þara
mea, Depãrtãri ºi îndepãrtãri,
Acasã la Monor) se sprijinã pe
o coloanã vertebralã, adicã pe
traiectoria adolescentului care
se “citeºte”, se condamnã ori se
admirã în comparaþie cu cei din
jur. Firul autobiografic e plin ºi
dã senzaþia de autentic. Deci
cititorul face cunoºtinþã cu un
“b i ldungsroman” ,  axat  pe
treptele eroului care este însuºi
prozatorul, urmãrit în timp ce
parcurge vârstele tulburi ale
copilãriei ºi adolescenþei. În
paginile volumelor amintite
existã, cu adevãrat, un imens
material pentru mai multe ro-
mane: de aventuri, de dragoste,
documentar, social etc

Aºadar nu îi e dat oricãrui
scriitor sã-ºi sãrbãtoreascã 85
de ani printr-o scriere de o
asemenea amploare ºi care-l
reprezintã în cel mai bun sens
al cuvântului.

“La mulþi ani”, D-le Teodor
Tanco!

Vistian Goia

Teodor
Tanco-

85
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Tragedia a fãcut, fãrã îndoialã,
una dintre cele mai spectaculoase
cariere din istoria literaturii
universale. Ea a excelat în doar
cîteva împrejurãri destul de
precise, sub auspiciile favorabile
ale unor contexte socioculturale ºi
sub semnul unor mentalitãþi
înrudite, care cu timpul s-au
schimbat ºi, în cele din urmã, au
dispãrut. Marile momente ale
tragediei au fost antichitatea,
epoca elisabetanã ºi secolul
neoclasicismului francez, ale cãror
figuri emblematice au rãmas, în
primul rînd, Eschil, Sofocle ºi
Euripide, Shakespeare, în sfîrºit
Corneille ºi Racine, în sfera
influenþei lor manifestîndu-se
desigur ºi alþii, mai mãrunþi însã ºi
semnificativi oarecum mai mult
pentru decadenþa tragediei decît
pentru înflorirea, sau mãcar
supravieþuirea ei.

Acest proces de metamorfozã
ºi eroziune lentã, dar ireversibilã,
a celei mai prestigioase specii
dramatice e urmãrit cu minuþie ºi
cu remarcabilã abilitate analiticã
de cãtre George Steiner într-una
din cele mai celebre cãrþi ale sale,
Moartea tragediei, ajunsã acum ºi
în limba romînã, dupã aproape o
jumãtate de secol de la prima ei
apariþie (Ed. Humanitas, 2008,
traducere de Rodica Tiniº).
Lectura ei se dovedeºte ºi astãzi
la fel de incitantã ca ºi altãdatã,
altfel spus, ea ºi-a pãstrat
nealteratã de trecerea timpului
întreaga ei prospeþime, încît – cu
toate cã bibliografia criticã privind
tragedia ºi categoria tragicului este
imensã – locul eseului lui Steiner
nu ºi-a diminuat altitudinea
interesului ºi a preþuirii, cu care îl
întîmpinã ºi în prezent atît
specialiºtii, cît ºi publicul larg.
Explicaþia stã, fireºte, întîi de toate,
în eminenþa calitãþilor intelectuale
ºi profesionale ale autorului, dar nu
mai puþin ºi în perspectiva pe care
acesta o aplicã demersului sãu
exegetic.

Apogeul ºi proliferarea tragediei
în interiorul aceloraºi intervale de
timp sînt legate de prezenþa
miturilor, sau mãcar a unor energii
creatoare capabile sã le reînvie
chiar ºi atunci cînd ele ºi-au vlãguit
autoritatea misticã de a mai
controla ºi stãpîni destine. Declinul

tragediei începe cu impunerea
treptatã, dar fermã, a
raþionalismului, iar în plan literar cu
afirmarea viziunii ºi a tehnicilor unui
realism de ansamblu ºi de
principiu, încã nedevenit curent
artistic, aºa cum se va întîmpla
abia în secolul XIX. „Punctul
rupturii categorice a fost marcat de
triumful raþionalismului ºi al
metafizicii laice”, noteazã G.
Steiner ºi precizeazã: „Tipul de
imaginaþie care se manifestã în
tragedia atenianã a continuat sã
domine viaþa spiritualã pînã în
epoca lui Descartes ºi a lui
Newton. Abia atunci vechiul mod
de a simþi ºi ordonarea clasicã a
materialului ºi a experienþei
psihologice au fost abandonate.”
(p. 160). Dar, încã din antichitate,
trecerea de la vers ca emblemã a
tragediei la prozã ca limbaj al
comediei a însemnat deja un pas
decisiv în traiectoria istoricã
descendentã a celei dintîi. G.
Steiner consacrã numeroase
pagini edificatoare acestei
probleme. Vor fi desigur ºi excepþii.
Regele Lear este o tragedie în
prozã, iar mai tîrziu vor urma ºi
altele. Însã, dat fiind enormul

prestigiu al vechilor modele, de la
clasicii greci pînã la neoclasicii
francezi, oricît s-au strãduit
romanticii sã le revigoreze prin
talentul lor, rezultatul a fost mai
curînd un eºec, dovedind
incapacitatea „de a readuce la
viaþã idealul tragediei înalte” ºi
pregãtind „terenul pentru cele douã
evenimente din istoria teatrului
modern: ruptura dintre literaturã ºi
sala de spectacol ºi schimbarea
radicalã a conþinutului conceptelor
de tragic ºi comic produsã de
operele lui Ibsen, Strindberg,
Cehov ºi Pirandello” (p. 107). ªi
astfel, tragedia a murit ºi s-a
nãscut teatrul modern. Cauza stã
în apusul „concepþiei organice
despre lume ºi a contextului lor de
referinþe mitologice, simbolice ºi
rituale” (p. 236). Interesant de
reþinut este cã Steiner nu
recunoaºte nici creºtinismului
calitatea de a susþine tragedia,
considerîndu-l pur ºi simplu
inadecvat prin naturã, întrucît ar
promova o viziune antitragicã:
„moartea unui erou creºtin poate fi
tristã, dar nu tragicã”, iar „concepþia
creºtinã cunoaºte doar tragedia
parþialã sau episodicã” (p. 267),
ducînd în ultimã instanþã la
„negarea tragediei” (p. 273).

Încercãrile de a construi noi
mitologii sînt ratate, din lipsa de
impact suveran sau divin asupra
personajelor. Miturile moderne i se
înfãþiºeazã lui Steiner ca mituri ale
raþiunii ºi deci „mai puþin sensibile
la cerinþele artei” (p. 258). Nici
mitologia pe care ºi-a fãurit-o
marxismul nu legitimeazã mai mult
tragedia decît drama creºtinã:
„Viziunea marxistã asupra lumii
admite, chiar mai explicit decît cea
creºtinã, eroarea, suferinþa ºi
înfrîngerea temporarã, dar nu ºi
tragedia finalã. Disperarea este un
pãcat de moarte împotriva
marxismului nu mai puþin decît
împotriva lui Cristos.” (p. 273). Încît
ideea mereu reluatã a lui George
Steiner este aceea cã o întoarcere
autenticã la marele model al
tragediei clasice nu mai este în
definitiv cu putinþã dupã secolul
XVII ºi mai cu seamã dupã
realismul lui Ibsen ºi Cehov, iar
„tragediile în versuri scrise de
poeþii europeni ºi americani
moderni sînt exerciþii de

Tragicul-
formã

ºi spirit

 Florin Mihãilescu
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arheologie ºi încercãri de a aprinde
focul suflînd în cenuºa rece. Sînt
eforturi zadarnice.” (p. 246). Toate
cele trei mitologii de care poate
dispune omul modern, clasicismul,
creºtinismul ºi marxismul sînt mai
mult sau mai puþin ostile ideii de
tragedie: „Mitologia clasicã duce la
un trecut mort. Creºtinismul ºi
marxismul au metafizici
antitragice. Aceasta este, în
esenþã, drama tragediei moderne.”
(p. 261). Eseistul nostru
formuleazã totuºi ca ipoteze trei
posibilitãþi: tragedia e moartã,
tradiþia ei continuã sau, în fine, ea
ar putea reînvia. Însã convingerea
lui merge mai curînd spre cea dintîi
dintre acestea, deoarece, aºa cum
comenteazã el o parabolã despre
retragerea lui Dumnezeu din lume,
sãtul de pãcatele omenirii, în care
nu se mai regãseºte ºi pe care nu
o mai poate stãpîni, „tragedia este
acea formã de artã care are nevoie
de povara insuportabilã a prezenþei
lui Dumnezeu. Ea este acum
moartã pentru cã umbra Lui nu mai
cade asupra noastrã aºa cum
cãdea asupra lui Agamemnon, a
lui Macbeth sau a Ataliei.” (pp. 281-
282).

Teza generalã a lui G. Steiner
este în fond nu doar credibilã, dar
în cele din urmã de un adevãr atît
de evident ºi atît de constrîngãtor,
încît n-ar mai necesita nici o
demonstraþie. Ilustrarea ei istoricã,
eruditã ºi deopotrivã elegantã, într-
un stil de cuceritoare expresivitate
ºi într-o expunere liberã, dar nu
dezorganizatã, presãratã cu

observaþii ºi nuanþãri de realã
acuitate, îi constituie în ultimã
analizã farmecul ºi rezistenþa în
timp. Autorul ei nu se angajeazã
într-o discuþie specialã în legãturã
cu înþelesul a douã noþiuni,
interferente desigur ºi totuºi
distincte: tragedia ºi tragicul, deºi
le recunoaºte existenþa de sine
stãtãtoare. Nici Volkelt ºi nici alte
autoritãþi în materie nu sînt aduse
la masa unei dezbateri esenþiale.
Fãrã a confunda conceptele, G.
Steiner lucreazã cu ele mai ales în
ipostaza suprapunerii lor ºi aºa se
face cã, odatã cu moartea
tragediei, lectorul rãmîne ºi cu
impresia dispariþiei tragicului,
impresie totuºi înºelãtoare, cãci
autorul e conºtient de multitudinea
formelor prin care se întruchipeazã
spiritul tragic. Pentru cã tragicul se
manifestã ºi ca formã, ºi ca spirit.
Tragedia ca formã clasicã a
tragicului a murit, dar spiritul
acesteia nu numai cã a
supravieþuit, dar poate chiar cã s-
a intensificat, mai cu seamã într-o
epocã atît de chinuitã ca secolul
trecut. Iar acest spirit tragic nu ar fi
putut ocoli nici literatura unor
vremuri în multe privinþe teribile,
cum de fapt, finalmente, nu omite
a observa nici G. Steiner, vorbind
de teatrul absurdului, fãrã a insista
asupra lui ºi fãrã a se ocupa de
dramaturgia francezã postbelicã ºi
deci de Sartre ºi Camus, ale cãror
piese le socoteºte mai curînd
„eseuri sau manifeste declamate”
(p. 279). A fãcut-o, în schimb, un
alt remarcabil eseist, Jean-Marie

Domenach, într-o carte cu titlu
care spune totul, Întoarcerea
tragicului (1967). În ce-l priveºte pe
Steiner, ºi el încheie totuºi pozitiv,
chiar dacã relativ paradoxal, cu
presupunerea cã – pornind de la
un exemplu ca Mutter Courage a
lui Brecht, dar ºi de la împrejurãri
ale istoriei trãite – „curba tragediei
este, poate, neîntreruptã” (p. 268).

Dar, cum am spus deja, cartea
excelentului eseist ºi scriitor care
este G. Steiner se citeºte cu mare
plãcere ºi datoritã darurilor lui pur
literare. Am fost tentaþi sã
reproducem mãcar douã
admirabile caracterizãri, a teatrului
cehovian (pp. 242-243) ºi a
dramelor lui Claudel (p. 268), însã
ne mulþumim sã atragem numai
atenþia asupra lor ºi ne abþinem sã
mai înmulþim citatele. Lectorul ne
va verifica, parcurgînd acest eseu
strãlucitor, încãrcat de sugestii
profunde ºi dãtãtor de satisfacþii nu
numai spirituale, dar ºi
eminamente estetice. E un prilej de
zile mari, am zice chiar de zile
foarte mari. Cum nici nu poate fi
altfel, cînd este vorba de un autor
de talia, de anvergura ºi de
valoarea lui George Steiner,
prezent acum, concomitent, în
librãriile noastre, meritã sã
adãugãm, ºi cu o foarte incitantã
ºi mai puþin obiºnuitã autobiografie,
intitulatã sugestiv ºi ademenitor
Errata, pandant mai mult decît util
al cãrþii despre care ne-am strãduit
sã discutãm aici. Poftã bunã!,
aºadar, iubite cititorule, la acest
adevãrat festin intelectual.
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ANGELA
MARINESCU

Cartea Româneascã,
2009

PROBLEME
PERSONALE

Alexandrinismele
îmbãtrânirii

 Alex Goldiº

De peste patru decenii,
Angela Marinescu a rãmas
una dintre cele mai
excentrice figuri ale poeziei
româneºti, de neîncadrat în
nicio poeticã generaþionistã.
În Sânge albastru, exce-
lentul volum de debut din
1969 (care mã face sã mã
întreb unde sunt strãlucitele
debuturi de altãdatã), tânãra
poetã rãsturna abstrac-
tismul panteist ºi livresc à la
Nichita Stãnescu sau Ana

Blandiana într-un imaginar dens ºi grav, încãrcat de
fantasme sexuale ºi funerare. Simbolurile ascensiunii,
ale tinereþii ºi ale puritãþii, tipic ºaizeciste, fãceau loc
unui conþinut poetic ponderabil ºi impudic. Ce
împãrtãºea poezia Angelei Marinescu cu versurile
colegilor de generaþie era, poate, doar o anumitã
calofilie barbianã a formei, la care va renunþa pe
parcurs. Departe de a crea însã un efect de armonie
eliberatoare, rima clasicã, frecventã în primele volume,
nu fãcea decât sã contribuie în plus la aspectul
tensionat (încleºtat) al poemelor. Cu optzeciºtii are
autoarea Blindajului final ºi mai puþine lucruri în comun,
cãci formula ei poeticã e tot ce poate fi mai strãin
înscenãrilor textuale. E explicabil, aºadar, faptul cã
tocmai postura de outsider o recomandã pe Angela
Marinescu drept mamã absolutã a autenticismului
românesc. Atât latura întunecat expresionistã, cât ºi
poza teribilistã, sunt luate drept modele de poeþii tineri
din ultimii ani, mai ales cã autoarea Limbajului dispariþiei
dã ea însãºi semne cã ºi-ar fi descoperit în ei
contemporanii.

Fãrã a reprezenta o rupturã radicalã faþã de
celelalte volume, Probleme personale (Cartea
româneascã, 2009) marcheazã, mãcar din punct de
vedere tematic, o etapã nouã în evoluþia poetei. Cãci
nicicând n-a vorbit mai mult Angela Marinescu în
versurile sale despre (propria) poezie. În cel mai rãu
caz, a fãcut-o în eseurile – literaturizate, ce-i drept –
din Satul prin care mã plimbam rasã în cap. Dacã
pânã la cel mai recent volum poezia nu pãrea sã
reprezinte o problemã în sine, ci doar mediul
transparent de transmitere a unor drame abisale (de
aceea, artele poetice sunt extrem de rare la Angela
Marinescu), acum, ea acapareazã prim-planul
discursului. Cartea cu titlul cel mai tranzitiv, de o
banalitate programaticã, ascunde, dintre toate cãrþile

poetei, conþinutul cel mai livresc. Însã paradoxul se
dovedeºte a fi doar aparent: cãci dacã autoarea scrie
despre poezie, nu e pentru cã i-ar fi descoperit, în
spirit postmodern, cine ºtie ce potenþialitãþi ludice, ci
pentru cã ea a devenit, într-adevãr, „o problemã
personalã”: poezia i-a ajuns Angelei Marinescu la os.

Neputinþa de a (mai) scrie devine, aºadar, tema
centralã a volumului. Nu atât bâtrâneþea o doare pe
poetã, cât, dupã, cum ea însãºi se exprimã, „frica de
poezia bãtrâneþii”. Forma cea mai tragicã de
îmbãtrânire e alexandrinismul, ridurile de la suprafaþa
poeziei nu sunt decât reflecþiile despre ea. Dacã pânã
mai ieri, actul de a scrie era un mod spontan de a fi, o
practicã aproape inconºtientã  („ºi nu ºtiu cum naiba
dar fiecare cuvânt ce m-a trãsnit/ în faþã/ s-a convertit,
din toate punctele de vedere, într-o / întâmplare/
semnificativã/ nici sã fi vrut în ruptul capului ºi nu s-ar
fi petrecut/ atât de rapid, de constant ºi de mortal.”),
îmbãtrânirea pare sã echivaleze cu cãderea în
poezie. Departe de a produce calmarea spiritului,
fiecare întâlnire cu ea e o des-figurare, o descentrare
absolutã: „Sunt/ oligofrenã/ pentru cã nu mai cred/
decât în/ poezie” e, probabil, cea mai acutã mãrturisire
a cãrþii. Departe de a-ºi celebra, la vremea bilanþului,
comuniunea fericitã cu propriul scris, poeta descoperã
abia acum farsa imensã pe care el o pune scenã. De
aceea, în maniera crudã ºi neconcesivã cu care ne-
a obiºnuit, nu se retrage din calea pericolului
literaturizant, ci îl atacã direct, într-o confruntare pe
viaþã ºi pe moarte. Dându-ºi arama pe faþã („o
alcoolicã postmodernã”, „o hoaþã bãtrânã”, „unsã cu
toate unsorile”), poeta se dedã, cu patos ºi
încrâncenare masochistã, frivolitãþilor poeziei,
respinse asiduu pânã acum: „pentru cã am îmbãtrânit
din greu/ pânã ºi-n scris, cu ochii/ adânciþi în orbite/ ºi
am devenit o profesionistã/ agresivã/ nu ca U. V. Z.
X./ îmi pot permite sã mã joc”. ªi dacã bãtrâneþea
reprezintã „o explozie a sensului”, cum mãrturiseºte
în alt loc, autoarea se lasã pradã dadaismului cu o
voluptate pe care n-a încercat-o niciodatã.
Construcþia milimetricã din volumele anterioare lasã
loc unei poetici dispersive. Multe poeme par, de aceea,
fragmente improvizate, gesturi bruscate, alunecãri
stilistice, sau pur ºi simplu pastiºe ale propriului
discurs. Dacã poezia a devenit „cea mai mare
obscenitate”, temele cunoscute ale Angelei Marinescu
(sexualitatea deviantã, ecorºeul expresionist sau
aluzia politicã), sunt amalgamate într-un ghem
discursiv imposibil de deºirat: „întinde-þi mâinile în aer
ca niºte pãsãri de laborator/ ºi apoi dã-le drumul,/
urmãreºte cu ochii îngustaþi/ cum se prãbuºesc ca
plumbul/ pe mesele lungi ºi tehnice/ ºi se unesc între
ele, în cãdere,/ ca un frate ºi o sorã,/ incestuoºi,/ ºi
cu sexul întors pe dos,/ ca o mãnuºã soft,/ scoasã
de pe mâna stângã,/ a lui Putin” (Joc de laborator).

Angela Marinescu nu poate închipui jocul de-a
literatura decât tot ca pe un proces spasmodic, în
care efectele scriiturii anterioare sunt augmentate
grotesc. Rezultate ale conflictului deschis cu poezia
în general ºi cu formula proprie în particular, multe
fragmente din Probleme personale par confesiuni
exasperate, în care urgenþa mãrturisirii spulberã
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scheletul construcþiei: „politic vorbind/ sunt obsedatã/
sexual/ îmi dã mâna/ sunt bãtrânã ºi asimetria,/ ce
þine de cântecul meu,/ e adâncã ºi uºoarã ºi roºie/ ºi
pot tãia cu limba/ þipãtul unui copil schizofrenic/ ce nu
se mai/ aude/ decât/ în întunericul/ zilei/ de mâine”
(Din punct de vedere politic). Dacã hotãrârea, chiar
încrâncenatã, de a lua poezia à la légère, nu duce în
toate cazurile la poezie (expresii pleonastice
alterneazã uneori cu formulãri aiuristice: „marea
plictisealã efemerã”, „ordinea ei logicã”, „te loveºti/ de
ura marginalã/ a unei priviri/ratate”, „ºtreangul/ ce se
balanseazã ca o monedã/ cognitivistã ºi
psihanalizabilã a banilor”), covârºitoare sunt totuºi
pasajele care demonstreazã cã Angela Marinescu e
departe de a-ºi fi epuizat posibilitãþile creatoare ºi cã
oboseala tematizatã în volum nu constituie decât
premisa unei îmbãtrâniri despletite ºi nãrãvaºe:
„mamã, simt respiraþia ta, în ceafã/ (...) pe nimeni nu
am iubit aºa cum te-am iubit pe tine,/ pentru cã nimeni
nu mi-a dat posibilitatea/ sã sug lapte hrãnitor,/ aºa
cum am supt de la tine,/ pânã la epuizare./ pe nimeni
nu am înjurat aºa cum te-am înjurat pe/ tine,/ ca la
uºa cortului. m-am certat numai cu tine, mamã./ cât
de vulgarã am putut fi cu tine ºi numai cu tine,/ mamã./
acum, cã nu mai eºti, sentimentul inutilitãþii îmi dã/
târcoale,/ ca un câine stau pe/ mormântul tãu/ ºi urlu
la lunã din ce în ce mai stins.” (Poemul cel mai de
jos).

Astfel încât rãmâne stãruitoare impresia cã
Problemele personale dezvãluie o poetã îndeajuns
de puternicã încât sã-ºi valorifice superior chiar ºi
propriile neputinþe.

CASSIAN MARIA
SPIRIDON

Junimea, 2009

VIEÞI
CONTROLATE

D e s p r e  p o e t u l
Cassian Maria Spiridon
poþi afla din cea mai
recentã carte a fostului
preºedinte al României
Emil Constantinescu,
Pãcatul originar, sacrificiul
fondator. I: Revoluþia din
89 aºa cum a fost (2009,
p. 31-32) cã în noiembrie
1989 a fost contactat de
ªtefan Prutianu, cercetãtor
la Institutul de Cercetãri
ªtiinþifice de pe lângã

Combinatul de Utilaj Greu din capitala Moldovei,
cu care era coleg, ºi cã împreunã cu acesta a iniþiat
o organizaþie politicã anticomunistã. Astfel,

Ovidiu Pecican

Convorbiri
cu fantomele

alãturându-ºi ºi pe poeþii Aurel ªtefanachi ºi Nicolae
Panaite, la 27 noiembrie au înfiinþat Frontul Popular
Român, cu care au organizat o demonstraþie
împotriva regimului. „Spre deosebire de grupul
protestatar al scriitorilor anticomuniºti Dan
Petrescu, Liviu Cangiopol, Liviu Antonesei”, spune
autorul citat, „nucleul de la CUG militeazã pentru o
miºcare cât mai largã, inclusiv în mediul
muncitoresc”. În 10 decembrie ei au confecþionat
prin ºtampilare peste 2000 de manifeste, chemând
la o demonstraþie în Piaþa Unirii, pe data de 14
decembrie, ora 16. Din trenul Nicolina – Iaºi ei au
lansat ºi alte manifeste, de astã datã manuscrise,
transmiþând mesajul neechivoc „Jos Ceauºescu!
Jos România!”.

Iatã motive pentru care, chiar sã nu ºtiu altceva
despre Cassian Maria Spiridon, tot m-ar interesa
sã citesc textele publicistice pe care fostul revoltat
împotriva regimului ºi a dictaturii le-a scrisa între
1996 ºi 2009, dupã cum suntem înºtiinþaþi de
coperta a IV-a a volumului de autor Vieþi controlate
(Iaºi, Ed. Junimea, 2009, 334 p.). Cele douãzeci ºi
cinci de intervenþii jurnalistice, rememorãri, pagini
de istorie trãitã (ºi mãrturisitã), reflecþii nu pot fi
decât o altã paginã de codificare a timpului vieþii
intersectat de fluxul cronologic al unei colectivitãþi
întregi, oferind prin urmare du-te–vino-ul unei
conºtiinþe prinse între micul ºi marele orizont, între
biografie ºi Istorie. Fireºte, într-un fel aratã marile
transformãri ale unei societãþi atunci când cel care
le surprinde apeleazã la analize, surse de arhivã,
verdicte ale specialiºtilor, ºi cu totul altminteri când
judecãþile se filtreazã prin propria sensibilitate, limfã
ºi sânge, prin vieþuire clipã dupã clipã în scurgerea
realã a ºarpelui lui Cronos.

În cazul lui Cassian Maria Spiridon decantarea
se face din mers, cu mai multã rãbdare ºi cu mai
mult calm decât te-ai aºtepta. Verdictele lui nu lasã
loc de îndoialã, dar autorul se fereºte de substanþele
corozive, preferând verbul aºezat acizilor
pamfletului. Chestiune de temperament? Mai
degrabã de modalitate de punere în paginã, de
opþiune lucidã pentru un anume stil de discutare a
ideilor, invitaþie la colocviu. „Acum, chiar dacã sunt
acuzat cã aº fi mistic, ºi chiar «iraþional», eu
urmãrind în fapt, cum spune Nae Ionescu într-un
articol, «doar sã fiu logic, raþional ºi drept», închei
pentru cititorii ºi colaboratorii noºtri cu: Hristos a
înviat!” (p. 6), spune poetul cu panã de Montaigne,
aparent resemnatã, de fapt ºugubeaþã, mucalitã –
ah, Humulescu, Humulescu! –, tranºând fãrã sã
rezolve nimic, ºi lãsând la voia oricui sã decidã
cum stau, de fapt, lucrurile, chestiunea dihotomiei
între raþionalitate ºi credinþã. Fragmentul, oricât de
succint, îºi dezvãluie nu numai complexitatea, ci
pune în evidenþã ºi harul autorului de a redescoperi
unitatea devãlmaºã a sufletului omenesc,
îndãrgostit de luciditate, dar amplasat într-un orizont
cosmic de sacralitate care este departe de a-l lãsa
indiferent.

Cassian Maria Spiridon nu îºi judecã tranºant
ºi nici nu îºi ridicã în furci colegii scriitori. Cu toate
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acestea, verdictele în privinþa lor nu lasã îndoialã,
cãci, în bunã parte din articolele sau eseurile
cuprinse în volumul de faþã, întrebarea pare sã fie
care a fost responsabilitatea culturii în marasmul
general al comunismului. Petru Dumitriu este taxat,
fãrã ezitare, pentru Drum fãrã pulbere ºi celelalte
demisii morale dinaintea emigrãrii. G. Cãlinescu, la
fel, este adus la barã pentru oportunismele pe care,
mai recent, cu argumentele proximitãþii imediate ºi
ale ascuþimii etice, le-a evocat inubliabil ºi
memorialistica postumã a lui Adrian Marino. Acolo
unde M. Niþescu ºi Virgil Ierunca au antologat
pasiunea autoumilitoare a poeziei encomiastice la
adresa tiranului ºi a tiraniei roºii, Cassian Maria
Spiridon gãseºte, la rândul lui, motive de tristeþe
destule, decelând o tradiþie veºtedã, neagrã, a liricii
româneºti care se întânde de la A. Toma la Adrian
Pãunescu. Cartea albã a Securitãþii nu îl înºalã, cu
amestecul ei de criterii, cu „amneziile” ei vinovate
ºi revelaþiile partizane pe care le conþine. Procesul
comunismului i se pare mai departe ca oricând,
deºi textul despre el este scris la doar puþini ani de
momentul de faþã. Dar când Comisia Tismãneanu
dã primul rezultat oficial pe acest parcurs, mai mult
virtual, de condamnare a ciumei roºii, scriitorul îl
înregistreazã ºi discutã cu satisfacþie. Ororile de
la Piteºti sunt, ºi ele, demne pentru publicist sã fie
aduse în discuþie, studiate ºi izolate sub clopot, spre
a nu se mai repeta vreodatã. În alte texte vine vorba
despre Emil Iordache, criticul literar ºi traducãtorul
excelent din rusã, coleg de redacþie la Convorbiri
literare, despre victimele ºi cãlãii fostului regim,
despre Memorialul durerii ºi torturã.

Programul din spatele volumului este unul al
militantismului civic cu mijloace cãrturãreºti. Dupã
cum se menþioneazã în textul care dã titlul volumului,
„Pânã când legea lustraþiei ºi, implicit, procesul
comunismului vor deveni realitate, memoria rãmâne
singura formã de afirmare a justiþiei, minimã cale
de exorcizare a rãului” (p. 262). Publicistul este,
deci, un justiþiar, un campion al luptei împotriva uitãrii
nivelatoare ºi apatice, un neresemnat evocator al
trãitului într-un rãu rutinier.

Îmi place la Cassian Maria Spiridon
încãpãþânarea de a duce mai departe împotrivirea
iniþiatã în noiembrie ºi decembrie 1989. Dirigenþii
de atunci au cãzut, comunismul s-a dizolvat în
altceva, lumea în care astãzi trãim este alta. Dar
lupta aceea e departe de a se fi epuizat. Dupã ce
termini cu prezentul, rãmâne de combãtut trecutul,
forþa lui de fantasmare recurentã, care nu se
încheie, probabil, decât odatã cu ultimul lui
contemporan ºi sãvârºirea lui din viaþã. Alþii ar
spune poate: nu e destul cã l-am trãit, sã mai ºi
revenim obsesiv la el? Rãspunsul lui Cassian
Maria Spiridon ºi, recunosc, ºi al meu este cã dacã
nu accepþi sã te confrunþi tu cu el, revine el la tine,
bântuindu-te, luându-þi bruma de liniºte, într-o
hãrþuialã imprevizibilã, dar permanentã. ªi dacã
provocãrile zilei le mai învingi cumva, cu strigoii e
mai greu de izbutit, când eºti silit sã te aperi, în loc
sã-i ataci ºi înlãturi.

Unul dintre cei care luptã cu ei în numele celor
care nu ºtiu sau nu pot sã o facã este, fãrã îndoialã,
ieºeanul din fruntea Convorbirilor literare, Cassian.

Despre tipul de relaþii
dintre o carte ºi cititorul
sãu s-au scris atît de
multe, atît la modul serios-
teoretic, cît ºi simple ºi
recomfortante platitudini,
încît ar putea fi considerat
un subiect epuizat. ªi
totuºi, modul în care citim
o carte, modul în care o
carte se lasã cititã, e un
punct crucial în gradul de
satisfacþie pe care îl poate
oferi lectura. În ultimul timp

mi-au trecut prin mînã un numãr covîrºitor de cãrþi
ai cãror autori pãreau sã doreascã, de-a dreptul
cu încrîncenare, sã dovedeascã valoarea lor,
fineþea, ºtiinþa, arta, subtilitatea lor. Cãrþi în care
simþeai cã fraza ºi-a gãsit cuvintele nu doar pentru
a aºeza povestea pe hîrtie, ci ºi pentru a face o
uºoarã demonstraþie. O experienþã obositoare. Cel
mai recent volum al Doinei Ruºti, Cãmaºa în carouri
ºi alte 10 întîmplãri din Bucureºti, a fost, privit din
aceastã perspectivã, o uºurare. Nu-mi dau seama
dacã a fost o reacþie indusã de cãtre mine, sau pur
ºi simplu textul s-a dovedit prietenos, simpatic, uºor
jucãuº, uºor glumeþ, neluîndu-se niciodatã prea în
serios ºi nealunecînd totuºi niciodatã pe panta
gratuitãþii.

Cãmaºa în carouri ºi alte 10 întîmplãri din
Bucureºti este genul de volum pe care o etichetã
se lipeºte cu greu dacã aluneci pe panta analizei
tehnice stricte. Ceea ce se prezintã iniþial drept o
suitã de povestiri legate tematic (spaþiul
Bucureºtiului) creºte treptat într-un organism
uniform, proiectînd personaje ºi întîmplãri recurente,
repovestind aceleaºi întîmplãri din puncte de
vedere diferite, creionînd un unic ºi identic spaþiu
ºi timp unitar pentru întreg ansamblul. Pe nesimþite,
cele 11 proze scurte par sã coaguleze sub impulsul
lecturii într-un singur text. Un roman? Posibil, dar,
sincer vorbind, e un aspect total neinteresant.
Personal îmi place sã vãd pur ºi simplu un volum
de povestiri foarte bine închegat, construit inteligent
în jurul unor idei. De altfel, fiecare povestire/capitol
funcþioneazã ºi independent, celelalte nefãcînd

DOINA RUªTI

Polirom, 2010

CÃMAªA ÎN
CAROURI

ºi alte 10
întîmplãri

din Bucureºti

Ludicul
bine temperat

Victor Cubleºan
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decît sã aducã mai multã profunzime, mai multe
explicaþii, mai multe nuanþe, dar fãrã a juca un rol
vital în potenþarea unei poveºti.

Doina Ruºti scrie despre transmutaþia
sufletelor, despre cãlãtorii în timp, despre papagali
bãtrîni ºi un cîine pe nume Mama, uºor confuz,
despre aureola de tristeþe a unei cãmãºi roºii în
carouri, despre iubiri adolescentine ºi iubiri fatale,
despre Bucureºtiul de azi ºi cel din timpul lui vodã
Racoviþã, despre chiulul liceencelor ºi despre cine-
verité fãcut de studenþi ºi despre numele unui
anume Cristian, personaj dealtfel secundar. Am uitat
cu siguranþã cîteva dintre elementele principale, dar
chiar ºi simpla enumerare anterioarã oferã o
imagine suficient de sugestivã despre ceea ce se
aflã între coperþile cãrþii. Un astfel de vãlmãºag
pestriþ nu poate fi distilat într-un text comestibil decît
prin zîmbetul autorului. Volumele anterioare o
recomandau deja pe Doina Ruºti drept un prozator
de fineþe. Autoarea ºtie sã nu forþeze nota ºi ºtie
sã tragã complice cu ochiul cãtre cititor. Deºi
soluþiile de scriiturã la care recurge sunt moderne
ºi rafinate, incluzînd secvenþializarea eului narator
ca într-o cursã ca de ºtafetã, personajele trecînd
de la unul la altul punctul de vedere asupra curgerii
povestirii, autoarea nu face paradã. Mai mult, parcã
fiecare element tehnic de construcþie e introdus
însolit de un semn discret cãtre cititor. Doina Ruºti
are o atitudine foarte dezinvoltã, una care permite
foarte rapid crearea unei relaþii complicitare cu
cititorul – prozatorul se angajeazã sã istoriseascã
o poveste în faþa unui public, ºi o face în maniera
în care un scamator îºi produce numãrul.
Spectaculos, dar aºteptat ca atare de cãtre
participanþi. Tocmai de aceea elemente atît de
stridente precum cãlãtoria în timp sau transmutaþia
sufletelor nu reuºesc sã ocupe prim-planul acþiunii.
Ele nu înclinã balanþa receptãrii înspre fantastic sau
ºtiinþifico-fantastic, ci se dovedesc simple elemente
de recuzitã. Se poate spune cã Doina Ruþti nu face
decît sã utilizeze excesiv deus ex machina.

Ceea ce la o primã vedere ar putea fi
consideratã o potenþial viguroasã reiterare a
fantasticului în proza noastrã contemporanã este
în cele din urmã un spectacol de butaforie. Aici,
nu-i aºa, sîntem la porþile Orientului, unde totul este
luat a la legere. Prozatoarea nu este cîtuºi de puþin
interesatã de spectaculosul facil. Unele astfel de
elemente sînt introduse de altfel în paginã de o
asemenea manierã încît îþi este imposibil sã nu
realizezi cã pînã ºi autorul se amuzã copios
manevrînd evenimentele. E un joc în care intri cu
uºurinþã, punîndu-te în postura de a anticipa cît de
departe se va ajunge cu toate maºinãriile acestea
textuale la vedere. Sã nu se înþeleagã cumva cã
volumul este unul superficial ºi fãrã alt scop decît
jongleriii textualiste. Foarte bine ancorate într-un
plan secund avem personajele ºi povestea lor.

Cred cã punctul forte al Cãmaºei în carouri ºi
alte 10 întîmplãri din Bucureºti rezidã în modul fin
ºi delicat în care autoarea spune povestea
personajelor în ciuda spectaculozitã‚ii de faþadã.

Planul principal este în cele din urmã cel al po-
veºtilor (simple) despre oamnei. Despre dragoste,
moarte, ambiþie. Povestiri din Bucureºti, dar
povestiri la fel de valabile oriunde. Aici, capitala nu
joacã decît rolul de parfum local. Cu toate acestea,
mai pe furiº sau mai cu lentoare, mai pe un colþ de
paginã sau lãfãindu-se în cîte un întreg paragraf,
Doina Ruºti creioneazã Bucureºtiului un portret
foarte viu. Fragmentar, ca într-o colecþie de cioburi,
incluzînd doar cîteva strãzi, cîteva zone, dar
credibil ºi evocator.

Este foarte posibil ca volumul de faþã sã nu
aibã o receptare foarte entuziastã, sau poate sã
treacã mai puþin remarcat de cãtre criticã. Dar, chiar
dacã nu este cel mai bun volum pe care îl puteþi citi
în acest an, este printre puþinele pesemne pe care
le veþi citi cu un permanent zîmbet pe buze. ªi asta
este în cele din urmã important.
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Numele scriitorului elveþian
Hugo Marti (1893-1937) este
asociat, în România, dar ºi în
Elveþia, cu acela al lui Lucian
Blaga. S-ar putea spune cã cei doi
au fost uniþi prin destin. Fiecare a
lucrat o vreme în þara celuilalt: Marti
a locuit în Muntenia aproximativ doi
ani (1914-1917)¹, iar Blaga a fost
diplomat la Berna, pentru o
perioadã de douã ori mai mare
(1928-1932). Când a ajuns Blaga
la Berna, Marti devenise (din
1922), redactor la ziarul Der Bund
ºi þinuse câteva conferinþe despre
folclorul românesc², creând în
capitala Elveþiei, o atmosferã
favorabilã României ºi pregãtind
condiþiile excepþionalei activitãþi a
lui Blaga ca ataºat de presã la
Legaþia României.

Cât timp a activat Blaga la
Berna, dar ºi dupã aceea, pânã la
trecerea în nefiinþã a lui Marti
(1937), între cei doi mari scriitori a
existat o colaborare ºi o prietenie
exemplarã. Se pare cã sufletele lor
vibrau la aceleaºi probleme ale
vieþii ºi literaturii. Erau atât de
asemãnãtori sufleteºte, încât
reacþiile unuia ar putea fi atribuite
celuilalt. Se aflau pe aceeaºi
treaptã a evoluþiei psihice ºi
morale, aveau aceleaºi criterii de
apreciere, erau amândoi dispuºi sã
facã ceva în favoarea celuilalt, din
convingere, nu de conjuncturã.

Sunt suficiente douã exemple:
1. când Iorga urma sã
conferenþieze la Universitatea din
Berna, Marti, unul dintre redactorii
importanþi ai marelui ziar Der Bund,
cere informaþii de la ataºatul de
presã al Legaþiei României, pentru
a putea face cunoscutã sosirea
marelui învãþat român ºi a conferi
acestuia aura meritatã. 2. Când
Mahatma Gandhi urma sã

conferenþieze la Lausanne pentru
un cerc restrâns de intelectuali,
mai bine zis, pentru o micã parte a
elitei elveþiene, Marti, neputând
participa la conferinþã, a procurat
o invitaþie prietenului lui român,
Lucian Blaga. Poetul nostru
descrie în tonuri de giuvaer
momentul în care Marti i-a fãcut
surpriza de a-i procura invitaþia la
conferinþa „acelui omuleþ, care
întâia oarã în istorie încerca sã
facã istorie fãrã violenþã”³. Datoritã
frumuseþii lui, acest pasaj ar merita
sã fie citat în întregime. Îl rezumãm
totuºi: era în 1931, poetul se
plimba singur spre albia râului Aare,
minunându-se de interesul
bernezilor pentru cei câþiva urºi
întreþinuþi acolo de oraºul lor „cu o
pensie viagerã”, ei contând ca
totem al cetãþii. Pe neaºteptate a
apãrut „spiritualul scriitor elveþian”,
zicându-i: „Sunt sigur cã le-ai
fluierat o doinã, dar urºii n-au
reacþionat. Ceea ce dovedeºte
încã o datã cã memoria nu e
ereditarã”. (p. 130). Blaga
reacþioneazã: „Da, e adevãrat,
aproape cã uitasem […] cã urºii
ãºtia au fost aduºi aici din Ardeal.
Probabil acesta e motivul secret
pentru care mã plimb aºa de des
pe-aici, sunt în cãutare de
compatrioþi”. Elveþianul schimbã
vorba, zicând: “þi-am pregãtit o
micã surprizã”, la care Blaga
rãspunde: “Sper sã fie plãcutã […],
ca toate surprizele pe care
obiºnuieºti sã mi le faci”. În
relatarea acestui dialog, Blaga
adaugã: “În adevãr, Hugo Marti nu
scãpa nici un prilej sã-mi facã traiul
cât mai agreabil cu putinþã, sub
norii seculari ai Bernei”. Atunci,
Marti îi spune cã a aranjat sã fie
invitat la conferinþa pe care Gandhi
urma s-o þinã la Lausanne. Surpriza

era atât de mare, încât Blaga crede
cã e o glumã, dar apoi s-a bucurat
sã participe la acel “singular
praznic al spiritului”, împreunã cu
doar câteva zeci de invitaþi din
întreaga Elveþie (p. 132). Schimbul
lor de replici pare un joc al
inteligenþelor ºi dovedeºte
înãlþimea spiritualã a relaþiilor dintre
ei. Pe de altã parte, dialogul lor
poate fi asemãnat cu jocul
afectuos al urºilor atât de admiraþi
de locuitorii Bernei, ºi de cei doi
scriitori prieteni.

Marti l-a rugat pe Blaga ca, la
întoarcere, sã-i povesteascã totul,
pentru suplimentul literar al ziarului
al cãrui redactor era. Invitaþia lui
Marti, cãreia Blaga i-a dat curs cu
bucurie ºi interes, prilejuieºte
poetului român nu numai
cunoaºterea acelui gânditor ºi
politician din India, dar ºi frumoase
consideraþii privitoare la receptarea
filosofiei indice în literatura românã
ºi anumite apropieri între gândirea
indianã ºi cea româneascã.
Întorcându-se la Berna dupã acea
conferinþã de mare simplitate,
nedeclamatorie, lapidarã, Blaga,
care ascultase ºi alte conferinþe
ale marilor spirite ale vremii, a fost
atât de impresionat de Gandhi,
încât i-a relatat lui Marti urmã-
toarele: “Impresia nu se poate
descrie, ar fi un sacrilegiu. Aflã însã
cã eu, care întotdeauna am avut o
pronunþatã aversiune faþã de
oratorie, am declarat duºmãnie
neîmpãcatã acestei arte gãunoase.
Acesta va fi rãzboiul meu de
treizeci de ani” (p. 141).

Blaga în faþa operei lui Hugo
Marti

Blaga scrie, în 1928, despre
cele douã nuvele  cu teme
româneºti ale lui Hugo Marti,

Hugo Marti ºi
Lucian Blaga

o prietenie literarã în favoarea
României ºi a Elveþiei

 Ion Taloº
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publicate sub titlul Rümanische
Mädchen4, în 1930 traduce nuvela
Sonja5, În 1931 traduce ºi
prefaþeazã volumul acestuia
intitulat Rümanisches Intermezzo
(Cartea amintirii)6. În prefaþa de
prezentare a lui Hugo Marti, Blaga
situeazã pe scriitorul elveþian
printre scriitorii de dupã primul
rãzboi mondial, „cari ºi-au câºtigat
un frumos nume ºi dincolo de
hotarele þãrii lor” (p.3). El îi
caracterizeazã opera ºi vede, în
„cartea amintirii”, „pagini cari par
scrise de-un Bucuþa”, iar în
„Sonia”, „fragmente cari ar putea
sã fie semnate Ionel Teodoreanu”
(p. 5). Opera cu teme româneºti a
lui Marti dovedeºte, dupã Blaga, o
„dragoste primarã de poveste”,
arta lui „cãsãtoreºte organicul cu
cristalul”, e „vie ºi stãpânitã,
expresivã ºi mãsuratã”, iar fraza
lui, „totdeauna cadenþatã are muchi
ºi strãluciri ce n-au putut sã iasã
decât din mâna ºi tocila unui
excepþional ºlefuitor” (p. 5). Blaga
aratã cã, dacã Szienkiewicz, Knut
Hamsun, Thomas Mann º.a.
preiau tipuri româneºti „de boieri
rãsãriteni cari îºi vând soþiile, ofiþeri
escroci, cartofori de proporþii
omerice, falºi prinþi, tâlhari de
blazoane”, prin opera lui Marti „trec
oraºe svâcnind de-o ciudatã viaþã,
mãnãstiri de legendã, nume de
munþi cu rãmãºiþe de capiºti
pãgâne, ierni mitice pe plaiuri
pierdute în cer, codri din cari ursul
îl înspãimântã ca o poveste […],
moºii boiereºti, veri caniculare,
oameni umiliþi ºi dintr-odatã faptul
de necrezut al rãzboiului, oarecum
invazia apocalipticã a istoriei într-
un þinut abia atins de ea” (p. 6-7).
Blaga îºi încheie prezentarea lui
Marti cu urmãtoarele: “N-am putea,
oare, sã revendicãm pentru noi pe
acest scriitor? Am avea un autentic
poet ºi un mare scriitor mai mult”
(p. 9)7. Continuând tonul interogativ
al lui Blaga ne-am putea întreba:
oare nu era cazul ca numele lui
Hugo Marti sã fie inclus în
dicþionarele de literaturã românã
apãrute în ultima vreme?

Drama “Meºterul Manole”,
tradusã de Marti, eveniment teatral
la Berna

La rândul sãu, Marti a tradus
drama lui Blaga, Meºterul Manole,

a cãrei premierã a avut loc la 19
noiemvrie 1929 la Teatrul din
Berna, eveniment pregãtit printr-o
conferinþã þinutã tot de el8 ºi prin
publicarea unei pãrþi a traducerii,
ca ºi a unor poezii ale lui Blaga, în
suplimentul literar duminical al
ziarului Der Bund, intitulat Der
Kleine Bund9. Conferinþa lui Marti
se referã la cântecul popular ºi la
drama lui Blaga. Imaginând o
convorbire cu Goethe care
tradusese varianta sârbã a baladei
despre Zidirea cetãþii Skutari,
paralelã a Meºterului Manole, Marti
se dovedeºte a fi deosebit de bine
informat asupra acestei teme sud-
est  europene ºi asupra celor care
s-au ocupat de ea; el reproduce
aprecierea lui Jakob Grimm, care
considera cã aceastã baladã este
“unul dintre cele mai emoþionante
cântece ale tuturor popoarelor ºi
timpurilor”. Marti stabileºte astfel
locul excepþional pe care-l ocupa
tema dramei lui Blaga în literatura
universalã, dupã care înfãþiºeazã
varianta G. Dem. Teodorescu a
baladei noastre, pentru a arãta pe
ce se bazeazã drama blagianã. El
îl situeazã pe Blaga în fruntea
generaþiilor de scriitori români de
dupã primul rãzboi, apoi
interpreteazã drama ca “sacrificiul
artistului pe altarul operei sale”. În
fine, el declarã: “stilul lui Blaga, care
în original oscileazã între limbajul
biblic ºi cel baladesc popular, ne-a
fãcut greutãþi aproape de neînvins;
din aceastã cauzã multe frumuseþi
ale melodiei interioare din original
s-au pierdut pe drumul transpunerii
în germanã”10. Marti e însã prea
modest în cele afirmate despre
traducerea proprie, cãci, cronicarii
literari i-au dat o apreciere foarte
înaltã; unul dintre aceºtia, care
semneazã – ib -, scriind: Hugo
Marti, un bun prieten al þãrilor de la
Marea Neagrã, care a transpus
deja câteva încântãtoare bucãþi din
poezia popularã româneascã în
germanã, gãsind aici o sursã de
inspiraþie pentru propria-i operã,
este cel mai indicat om sã traducã
îndrãzneaþa limbã a lui Lucian
Blaga”11. Alt cronicar, care
semneazã K., scrie cã Blaga a
gãsit “în Hugo Marti un traducãtor
înrudit sufleteºte, cãci acesta
cunoaºte din proprie experienþã
atmosfera specificã poporului

român, pe care a redat-o poetic în
câteva minunate bucãþi în
prozã”12. Acelaºi vorbeºte despre
“mãiastra traducere a lui Hugo
Marti” ºi remarcã faptul cã
“traducãtorul elveþian a renunþat sã
redea versurile lui Blaga,
mulþumindu-se în mod înþelept cu
o excelentã prozã ritmatã, care
parcã e întrepãtrunsã de o veche
ºi ciudatã melodie”13. Alt cronicar,
în fine, susþine cã traducerea lui
Hugo Marti nu dã impresia unei
translaþii întocmite cu greu, ci pe
aceea a unei creaþii proprii”14.

Un numãr special al ziarului
“Der Kleine Bund” închinat
literaturii române

Hugo Marti a consacrat
numãrul 19, din 12 mai 1929,
literaturii contemporane româneºti.
A tipãrit în traducere germanã
lucrãri semnate de Emanoil Bucuþa
ºi Leon Donici, de Ion Vinea ºi G.
Bacovia, de Ionel Teodoreanu ºi
Ion Pillat, de Adrian Maniu,
Demostene Botez ºi Tudor
Arghezi. Lucian Blaga semneazã
un articol de prezentare generalã
a literaturii române de dupã  rãzboi.
Prezenþa masivã a literaturii
române în Elveþia de limbã
germanã se datoreazã lui Hugo
Marti, care i-a fãcut loc în
prestigioasa publicaþie, ºi lui
Lucian Blaga, care a selectat
operele traduse ºi a scris articolul
general. Dar înainte de toate se
datoreazã prieteniei lor.

Cum aratã prietenia celor doi
scriitori în corespondenþa pãstratã

Prietenia lor afectuoasã rezultã
ºi din scrisorile trimise de Hugo
Marti lui Lucian Blaga15. Din pãcate
se cunosc doar câteva scrisori ale
lui Blaga cãtre Marti. Se pare cã
cei doi s-au cunoscut personal
doar la mijlocul lunii mai 1928,
dupã ce Lucian Blaga ºi-a preluat
postul de ataºat de presã al legaþiei
României la Berna. Pe durata
acestei misiuni a scriitorului
român, relaþiile ºi prietenia lor au
crescut în intensitate16. Dintr-o
scrisoare trimisã de Blaga lui Ion
Breazu, la 27 oct. 1928 rezultã cã
Marti este “ cel mai bun critic de
aici, novelist ºi membru în comisia
care împarte premiul elveþian
pentru dramã”17. Pe de altã parte,
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într-o scrisoare din 20 martie 1930,
Marti scrie cã rareori s-a bucurat
într-atât de o chestiune care-l
priveºte personal, ca de apariþia
traducerii de cãtre Blaga a uneia
dintre nuvelele lui; apoi continuã:
“am citit-o ºi rãscitit-o; pur ºi simplu
sunt mândru sã fiu introdus în viaþa
publicã  româneascã de cãtre
Dvs”18. În anul urmãtor, la 14 iulie,
primind traducerea fãcutã de Blaga
celeilalte lucrãri a lui Marti,
Rumänisches  Intermezzo, acesta
scrie: “Traducerea de cãtre Dvs.
a cãrþii destinului meu e cea mai
frumoasã recunoaºtere de care
am avut parte vreodatã ºi pentru
care vã mulþumesc din inimã. E
aºa de ciudat pentru mine sã am
în mânã cãrticica ºi s-o pot citi
acum în limba care mi-a devenit
expresia unei trãiri atât de
importante ºi de durabile”19. În fine,
la moartea sa, în 20 aprilie 1937,
în Davos, în urma unei operaþii
nereuºite, ultimele cuvinte ale lui
Hugo Marti adresate soþiei sale au
au fost: „Grüsse an die Blagas”20.
Dorli Blaga susþine cã Hugo Marti
era unul „dintre cei mai buni prie-
teni” ai tatãlui ei ºi cã acesta a
participat, deºi nu mai era la Berna,
la înmormântarea scriitorului
elveþian21. Iar prietenia dintre cei
doi scriitori s-a prelungit ºi la copiii
lor: Dorli ºi Rolf22. Aceastã prietenie
avea un fundal foarte solid:
experienþa lui Marti, tânãr ºi lipsit
cu totul de prejudecãþi, din
România anilor 1915-1917. În 15
aprilie 1929, citind despre
Congresul agriculturii, de la
Bucureºti, Marti scrie: “gândurile
mele sunt deseori în România” ºi:
“mintea mea a fost obsedatã de
imagini ale amintirilor din
România”; tot atunci, familia Blaga
petrecând sãrbãtoarea Sfintelor
Paºti în România, Marti regretã cã
nu le-au petrecut împreunã, dar –
scrie el -, “m-am gândit cât de
frumoase sunt Paºtile româneºti
(chiar dacã sunt la o datã greºitã)
ºi am fost bucuros cã Dvs. le
retrãiþi23. Dintr-o cãlãtorie cu soþia
lui, Elsa, de origine norvegianã, se
referã la influenþa Bizanþului asupra
Italiei rãsãritene ºi constatã
asemãnãri între limba italianã ºi
românã, pentru ca apoi sã scrie:
“nu putem sã nu vorbim despre voi
la fiecare pas”24.

Corespondenþa trimisã de Marti
lui Blaga îl aratã pe acesta foarte
activ în domeniul editorial ºi al
teatrelor, el înlesnind prietenului sãu
român întâlniri cu oameni de culturã
ori contribuind la popularizarea
unor evenimente româneºti, cum
a fost amintita sosire a lui N. Iorga
pentru conferinþe la Universitatea
din Berna25. Unul dintre elevii lui
Blaga, Gh. Pavelescu, mãrtu-
riseºte: „mi-a vorbit de mai multe
ori despre prietenul sãu din Elveþia,
Hugo Marti”26

.

Discuþiile dintre ei le-au
fructificat gândirea: Spaþiul mioritic

Discuþiile dintre intelectuali
fructificã gândirea. A fost ºi funcþia
discuþiilor dintre Blaga ºi Marti. În
interviul acordat lui I. Opriºan27,
Vasile Bãncilã vorbeºte despre
„câtã experienþã a câºtigat [poetul]
acolo, din punct de vedere
cultural!”, adicã în activitatea lui
diplomaticã, ºi continuã: „Câtã
lume, câte etnicuri [sic!] – era sã
spun –, câte stiluri a cunoscut!
Dacã n-ar fi  fost acolo, poate cã
nici n-ar fi  avut viziunea spaþiului
mioritic! ªtii cum a fost cazul! El
vorbea cu Hugo Marti, un bun
prieten al lui, ºi asculta o placã cu
un cântec românesc. I-a pus Blaga
o doinã româneascã. ªi Marti, care
n-avea experienþa lui Blaga,
vorbea aºa din cãrþi: <Asta
sugereazã spaþiul de stepã, spaþiul
rusesc>. Atunci i-a venit în minte
lui Blaga ideea. Mai întâi l-a
contrazis! I s-a pãrut cã nu-i
adevãrat. A spus: <Nu! Este
spaþiul de deal/vale, care se
desfãºoarã la infinit>. Atunci i-a
strãfulgerat ideea spaþiului mioritic.
Altfel n-ar fi avut-o, dacã nu era
acolo”28.

Nu se ºtie cât de exactã e
afirmaþia de mai sus a lui Vasile
Bãncilã. Pan M. Vizirescu a relatat
versiunea auzitã de la Nichifor
Crainic: acesta îl vizitase pe Blaga
la Berna, o datã, întorcându-se de
la Paris ºi, plimbându-se împreunã
pe malul lacului Leman, discutau
chestiuni de filosofie. La un
moment dat, Crainic i-ar fi zis:
“<Mãi Lulule, [...] tu ai o deschidere
de gândire foarte adâncã ºi
interesantã [...], dar cautã sã nu te
înstrãinezi!> Crainic iniþia direcþia
nouã în literatura noastrã a

autohtonismului. Au discutat atunci
o serie de probleme în legãturã ºi
cu literatura noastrã popularã, în
legãturã cu istoria ºi geografia
patriei, cu corespondenþele
acestea sufleteºti ale neamului
nostru, cu pãmântul ºi cu toate
cele specifice nouã. În timpul
acelor convorbiri s-au sãdit în
mintea lui, închipuie-þi ce? - Spaþiul
mioritic”. Crainic i-ar fi spus lui
Vizirescu: “Din aceastã frãmântare
de idei, pe un tãrâm strãin [...] îºi
are punctul de plecare aceastã
operã de prefigurare a spiritului
românesc, conceputã de Blaga”,
la care Vizirescu adaugã: “Se
poate sã aibã dreptate”. Vizirescu
nu pune la îndoialã faptul cã
discuþia amintitã de Bãncilã ar fi
avut loc, dar considerã cã “o operã
de profundã ºi largã viziune
filosoficã, precum spaþiul mioritic
[nu poate lua naºtere] dintr-un
dialog atât de restrâns. La data
aceea, Blaga îºi formulase pe
deplin principiile orizontului spaþial,
cu plaiul ºi celelalte elemente,
ajunsese în final la ideea deal/vale
ºi nu a fãcut decât sã ºi-o reafirme
ºi sã rectifice pãrerea diferitã a
elveþianului”29. De altfel, memoria
oamenilor lasã posibilitatea de a
crea variante ale felului în care au
fost exprimate unele idei: I.
Opriºan, care vorbise cu V.
Bãncilã înainte de a lua interviul lui
Pan. M. Vizirescu, reproduce din
memorie spusele lui Bãncilã astfel:
“Dânsul spunea cã ascultând o
datã o doinã româneascã,
împreunã cu Hugo Marti, prietenul
sãu elveþian, [...], Hugo Marti, ar fi
spus: <Uite cum se strãvede aici
spaþiul întins rusesc>. La care
Blaga i-a replicat: <Nu! E tocmai
alternanþa: deal/vale. Acesta e
spaþiul nostru mioritic>”30. S-ar
înþelege de aici cã Blaga avea
însuºi titlul viitoarei lucrãri.

Rolul lui Nichifor Crainic în
abordarea filosoficã a literaturii
populare e recunoscut de însuºi
Blaga. În articolul Începuturile ºi
cadrul unei prietenii, vorbind
despre vizita lui Crainic în Elveþia,
în 1928, Blaga vorbeºte despre
discuþiile lor de la Kandersteg,
precizând: “Atunci mi-a spus
Crainic cã trebuie neapãrat sã
scriu odatã un studiu filosofic
despre cultura noastrã popularã,
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în care amândoi deopotrivã
vedeam cea mai frumoasã
realizare europeanã a acestui tip
de culturã”, iar mai departe: “Aºa
a luat fiinþã <Spaþiul mioritic>”31.

Întrebarea care se pune este:
cum a ajuns Blaga sã împreune-
ze substantivul spaþiul cu ad-
jectivul mioritic? Referindu-se
tocmai la titlul lucrãrii lui Blaga,
Grigore Popa spune cã “inter-
pretarea culturii româneºti prin
acest concept de <spaþiu mioritic>
a entuziasmat” tineretul anilor ’30.
Popa adaugã: “ca sã fim cinstiþi ºi
corecþi, termenul <mioritic> nu e
creaþia lui Blaga, este creaþia lui
Radu Dragnea. A apãrut, înainte,
în Gândirea un studiu al lui
Dragnea despre problemele
acestea ºi de acolo  l-a luat Blaga.
Probabil cã Blaga l-ar fi inventat ºi
fãrã studiul lui Dragnea. Cã el a
devenit mare - termenul <mioritic>
-, prin Blaga, nu prin Dragnea! Dar
vorbind cronologic ºi corect, aºa
cum sunteþi dumneavoastrã
istoricii literaturii, asta este!32”.

Într-adevãr, Dragnea scrisese
studiul despre Spiritul românesc
creator (Gândirea 7, 1927, nr. 5,
p. 161-169), în care a utilizat de
patru ori pe aceeaºi paginã
adjectivul mioritic, ºi anume, în
sintagmele: culturã mioriticã,
spiritualitate mioriticã ºi ideologie
mioriticã (p. 167), dar nu po-
meneºte nici o datã spaþiul
mioritic. Dragnea revine, un an mai
târziu, asupra ideii de culturã
mioriticã (Întregiri, în Gândirea 8,
1928, p. 179-181), apropiind-o
oarecum de spaþiu: “în ordinea
valorilor preferãm civilizaþiei
ardelene cultura mioriticã din codrii
Bâcului ai lui Alecu Russo pentru
raþiunea cã rezervã posibilitãþile
latente la formarea tipului de
culturã româneascã...” (p. 181).
Numai cã, pentru Dragnea, cultura
mioriticã nu e împerechiatã cu
spaþiul limbii române, ci cu
ortodoxia: “fãrã ea [fãrã cultura
mioriticã] ºi fãrã ortodoxie în trecut
am fi fost ºterºi de pe hartã”. E greu
aºadar sã se decidã dacã
termenul mioritic a fost creat de
Blaga ori de Radu Dragnea ori de
altcineva, deoarece putem
presupune cã el se afla ºi pe
buzele altora, Dragnea fiind doar
primul care l-a utilizat în scris. 

S-ar putea adãuga încã un
detaliu: succesul pe care l-a
avut Mioriþa la serile literare de la
Berna, Zürich ºi Basel, organizate
de Blaga, ca ºi discuþiile care au
avut loc acolo, nu numai cu Hugo
Marti, dar ºi cu alþi intelectuali,
germaniºti ori romaniºti, au pu-
tut contribui la inventarea ter-
menului mioritic, mai ales cã
termenul german Mioriþa-Raum,
utilizat probabil acolo, nu putea
fi tradus cu Spaþiul Mioriþa, ºi
obliga - am putea spune - la gãsi-
rea unui adjectiv. ªi care nu putea
fi altul decât mioritic. De altfel,
împerecherea unei denumiri
geografice, de spaþiu, cu un
adjectiv neaºteptat, din alt domeniu,
e cunoscutã încã de la Eminescu
(dulce Bucovinã, dulce Românie).

Prin urmare, se poate crede cã
Blaga avea imaginea clarã a ceea
ce avea sã dezvolte în lucrarea pe
care o gândea. Totuºi, discuþia cu
Marti, care e considerat un autor cu
o acutã sensibilitate la spaþiu,  i-a
fost folositoare. Cãci Marti a fost
foarte interesat de spaþiul Prusiei
Orientale, de cel românesc, apoi de
cel rusesc ºi de cel norvegian, prin
care a trecut fugind de ororile primei
conflagraþii mondiale. În plus, în jurul
anilor 30 ai secolului trecut, proble-
ma spaþiului devenise una de mare
actualitate printre lingviºti (atlasele
lingvistice) ºi antropologi, cu
deosebire la Frobenius, ªerban
Cioculescu ajungând chiar la
concluzia cã “fãrã Frobenius n-am
fi avut Spaþiul mioritic”33.
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Vâlvãtaia pe care a provocat-o
prãbuºirea avionului prezidenþial,
în pãdurea de lângã Smolensk, a
luminat cel puþin ºaptezeci de ani
de tãcere istoricã, unde urmele
crimelor din 1940, la început
negate, apoi acoperite, au fost
recunoscute, în sfârºit.

Tunelul istoric-temporal s-a
luminat brusc, iar jertfa polonezilor
de-acum are puterea de a pãstra
amintirea locului, Katyn, pentru
multã vreme, dacã nu pentru
totdeauna.

Polonia ºleahticilor, Polonia cea
de trei ori împãrþitã, Polonia a cãrei
capitalã a fost reconstruitã, dupã
1944, iar casele din Starei Mesto
au culoarea vremii de odinioarã,
Cracovia catedralei Sf. Maria, a
galeriei muzeului, dar ºi a celei co-
merciale, unde gãseºti chihlimbar
adevãrat, Torunul lui Copernic,
Gdanskul lui Walesa au suferit iar
o pierdere umanã, care, pe termen
lung, e un câºtig, unul spiritual, ce
are caracterul unei jertfe naþionale.

Cine l-a ascultat pe Ioan Paul al
II-lea vorbind în 1978, din loja
centralã a Bazilicii San Pietro,
prindea curaj, deºi nu avea stofã de

dizident. Nu vã fie fricã! – acestea
sunt printre primele cuvinte ale
noului pontif suprem, fãrã interven-
þia cãruia Zidul comunismului ar mai
fi durat. Wojtila,Walesa, Adam
Michnik, Wajda, Kieslowski o
coerenþã a acþiunilor care se
presupun, nu e nevoie de planuri
strategice.

La Czestochowa, unde e sanc-
tuarul Sfintei Fecioare, icoana
neagrã veneratã de catolici, nu
numai polonezi, se aflã un muzeu,
destul de neobiºnuit pentru unii,
care muzeu strânge medalii de aur,
cupe, trofee sportive, statuete,
toate oferite Maicii Domnului, ca
semn de recunoºtinþã pentru
ajutorul dat. Multe daruri primite de
Lech Walesa se aflã aici. Polonezii
oriunde s-ar afla, nu uitã gustul
pãmântului de-acasã, nici Papa
polonez nu l-a uitat, cãlugãriþele
poloneze, îmi spunea cineva, îi
aduceau iaurt preparat dupã re-
þetele cracoviene tradiþionale
Sfântului Pãrinte. Nici poetul
Czeslaw Milosz la colegiul ame-
rican unde preda nu a uitat þinutul
polonez, evocându-l, nici Lech
Kaczyinski, sau soþia sa Maria, nu

se ruºinau de simþul lor patriotic
real. Asta e probabil una dintre
explicaþiile preþuirii de care se
bucurã mereu Polonia, care-ºi
creºte cu laptele eroismului fiii.

Sub zidurile Vienei, în Gdanskul
asediat dupã invazia nazistã din
septembrie 1939, în ºarja dispe-
ratã a ulanilor împotriva tancurilor
nemþeºti, în acþiunnile Solidaritãþii,
din anii 80, în predicile curajoase
ale cardinalului Wojtyla de-atunci,
la Varºovia sau Cracovia, toate aces-
te fapte cutezãtoare sunt  vizibile...

Pactul Ribbentrop-Molotov a
fost pus în aplicare, în 1940, nu nu-
mai pentru Polonia, cum ºtim toþi,
ci ºi pentru Basarabia ºi nordul
Bucovinei, acolo unde trãiau,
trãiesc, în bunã înþelegere cu noi,
numeroºi polonezi. Veniþi masiv
dupã 1775, din Galiþia tot habs-
burgicã, sau locuitori dinainte,ei au
fost mereu priviþi cu simpatie, dacã
nu chiar admiraþi, iar vienezii i-au
dorit chiar administratori, o vreme,
scurtã, peste Bucovina. Noi am
avut un Eudoxiu Hurmuzachi, care
sã lupte pentru drepturile noastre
naþionale, la Viena, ei la fel nu au
dus lipsã de adevãraþi patrioþi, cum
spuneam. Multe lucruri cumplite
ale istoriei, inclusiv funestul an de
execuþii ºi deportãri, 1940, ne
înfrãþesc cu ei.

Doliul lor e ºi al nostru.

Adrian Popescu

Polonia, Polonia

(urmare din pag. 83)
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Integratã în activitatea
universitarã cu mai bine de un
secol în urmã, literatura
comparatã, importantã disciplinã
de învãþãmânt ºi cercetare, a
cunoscut în cursul existenþei ei
momente de flux ºi reflux. Istoria
mondialã a comparatismului o
privim sub semnul dinamicii ºi
controversei generate îndeosebi
de definirea ºi precizarea
obiectului ºi metodelor specifice de
investigare a fenomenului literar.
Studiile actuale, extrem de
diversificate, tind spre cristalizarea
unei teorii a literaturii pe baze
comparatiste ºi spre identificarea
unui sens comun ºi a unei
convergenþe metodologice, pe cât
posibil.

Analogiile ºi similaritãþile,
domeniu amplu reprezentat de
paralelismele acauzale ºi
anistorice, constituie idealul
poeticianului comparatist solicitat
de dialectica similitudinii ºi
diferenþei, a convergenþei ºi
divergenþei. Comparatismul de
veche ºcoalã, bazat pe “raporturile
de fapt”, axat pe studiile tematiste,
de influenþe ºi izvoare, de contacte
directe sau indirecte, este depãºit
prin practicarea unui comparatism
non-factual care are ca obiectiv
studiul vast al analogiilor
reversibile, justificative ºi al
invarianþilor literari.

Comparaþia, metoda funda-
mentalã de cercetare utilizatã de
disciplina în discuþie, poatã sã fie
explicativã ºi cauzalã, bazatã pe
raporturi binare, de înrudire directã
ºi de filiaþie istoricã, sau poate sã
fie, dupã Adrian Marino, ºi aceste
este cazul cel mai interesant,
acauzalã, numitã ºi comparaþie
„purã”, care nu se explicã nici prin
comunitate de origine, nici prin

influenþã ºi care stabileºte
coincidenþe, structuri comune ºi
tipuri. Nu este adicã obligatoriu ca
operele ce urmeazã sã fie supuse
comparaþiei sã fi avut legãturi
directe între ele. Un asemenea
exemplu îl constituie paralelismele
est-vest. Ele pun în valoare faptul
unificator, comunitar, ceea ce
presupune practicarea, dincolo de
deosebiri ºi diferenþe, a unui
comparatism al identitãþii. Un
asemenea gen de comparaþie,
remarca A. Marino într-una din
cele mai percutante cãrþi teoretice
de literaturã comparatã, Compa-
ratism ºi teoria literaturii (ed. fr.
1988, ed. rom. 1998), accede la
generalizare care este în cele
din urmã scopul final al
comparatismului. Dupã Gérard
Genette „a compara însemneazã
a sesiza (sau a stabili) un raport
oarecare ºi în mod particular un
raport de similitudine” (Figures III,
Paris, 1972, p. 38). Zoran
Konstantinoviè, comparatistul
de la Innsbrusck, a vorbit de
„comparaþia care reflectã”,
metodicã adicã ºi sistematicã,
logicã, bazatã pe raþiune.

Literatura universalã, teritoriu
fãrã frontiere de manifestare a
comparatismului, este apreciatã
din perspectivã teoreticã drept
sumã a literaturilor lumii sau
ansamblu al literaturilor naþionale,
echivalatã cu însãºi literatura. În
interiorul ei se identificã lumea
invarianþilor literari ºi de culturã, a
permanenþelor ºi constantelor
descoperite în milenara istorie
culturalã a umanitãþii. „Metoda
comparatistã, sublinia René
Etiemble, este aceea care ne va
permite sã trecem de la un studiu
strict analitic al fiecãrei literaturi la
studiul sintetic al literaturii în

general”. Cu condiþia însã sã þinem
seama de „literaritate”, de „ceea ce
face dintr-o operã datã o operã
literarã” (Roman Jakobson), de
aspectele specific literare ale
literaturii ºi de criteriul calitativ al
valorii. „Literaritatea” literaturii
universale devine obiect al practicii
comparatiste prin depãºirea
particularitãþilor regionale ºi
naþionale.

Comparatismul românesc nu a
fost strãin de afirmarea ºi evoluþia
literaturii comparate în alte pãrþi ale
lumii. De aceea se impune o privire
succintã retrospectivã asupra
devenirii ei, fãrã sã întreprindem
reiterarea unei istorii a literaturii
comparate. Cristalizarea ei ca
disciplinã cu o metodologie proprie
de cercetare începe odatã cu
ultimele trei decenii ale secolului al
XIX-lea. În Franþa îndeosebi se fac
cercetãri cu privire la problema
influenþelor. Se studiazã relaþii
literare plurale, diversificate, filiaþii
literare. Dupã 1885 se constituie
în Franþa ca disciplinã autonomã,
dar ºi în America, unde Hutcheson
Macauly Posnett þinea prelegeri
referitoare la analogii ºi la
importanþa lor pentru naºterea
genurilor ºi speciilor literare. În
1886 a publicat la Londra cartea
Comparative Literature, consa-
cratã unei sinteze a istoriei lite-
raturii universale ºi care, foarte
comentatã, a impulsionat dezvol-
tarea comparatismului, tentând
ºi încercarea de a stabili relaþii
transcontinentale.

La începutul secolului XX
literatura comparatã manifesta
nevoia pregnantã de clarificare a
obiectivelor ºi rosturilor sale.
Personalitatea dominantã a
comparatismului francez ºi
mondial este acum Fernand
Baldensperger. În 1910 ajunge la
Sorbona ºi devine factorul
propagator cel mai activ al
comparatismului mondial. Singur la
început, apoi împreunã cu Paul
Hazard ºi Paul von Tieghem a
creat la Paris „l’Institut des
littératures modernes et
comparées” care, timp de un sfert
de secol, pânã la începutul celui
de al doilea rãzboi mondial, a
devenit cetatea comparatisticii
internaþionale. În 1921 apare
organul comparatismului francez,

Literatura
comparatã

Privire retrospectivã
 Vasile Voia
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cunoscuta „Revue de littérature
comparée” ,  în temeiatã de
Baldensperger ºi Paul Hazard,
condusã apoi de Paul Hazard ºi
Jean-Marie Carré, mai apoi de
Marcel Bataillon ºi de alþii, revistã
care continuã sã aparã ºi în
prezent.

Conceptul ºtiinþific pozitivist a
dominat începuturile compa-
ratisticii ºi s-a perpetuat, cel
puþin în Franþa, pânã în anii 50
ºi 60 ai secolului XX. În articolul
program la publicaþia amintitã,
Baldensperger arãta cã ºtiinþele
„comparative” s-au dezvoltat din
biologie ºi cã „metoda comparatã”,
ca parte componentã a paradigmei
biologice, a fost preluatã de istoria
literarã ºi de literatura comparatã
în curs de constituire. În lucrarea
standard Literatura comparatã
(1931), Paul von Tieghem pleda,
pe linia deschisã de Gustav
Lanson, pentru adunarea de fapte
ºi pentru o direcþie empiricã a
ºtiinþei. Însã acele „faits” sau „faits
généraux”, „influences reçues et
exercée”, de care vorbeau
Lanson ºi Tieghem, nu reflectã
procesul de construcþie a operei
ºi nici valoarea ei esteticã. Von
Tieghem adopta un punct de
vedere restrictiv, limitativ, pentru
cã, în realitate, toate literaturile au
dreptul sã intre în sfera
comparatismului. Natura relaþiilor
ce se stabilesc este mult mai
complexã decât cele fixate de von
Tieghem: relaþii de contact, de
interferenþe, de circulaþie, tinzând
spre fenomene de „intertextu-
alitate” sau de „miraj” (de unde un
domeniu nou al literaturii
comparate, imagologia).

În scurta Prefaþã la lucrarea lui
M.F.Guyard La littérature
comparée (1950), Jean-Marie
Carré, comparatist aparþinând
vechii ºcoli franceze, reclama
precizarea noþiunii ºi definea
literatura comparatã „o branºã a
istoriei literare: ea este studiul
relaþiilor spirituale internaþionale, a
raporturilor de fapt (rapports de
fait) care au existat între Byron ºi
Puºkin, Goethe ºi Carlyle, Walter
Scott ºi Vigny, între opere,
inspiraþii, propunându-ºi sã vadã
vieþile scriitorilor aparþinând mai
multor literaturi”. Carré accen-
tueazã elementul factologic,

raporturile statistic perceptibile ºi
influenþele. Cercetarea doar a
materialului (Stoffgeschichte)
duce la degradarea studiului
literaturii care îºi pierde
demnitatea, momentul estetic în
opera literarã nemaiputând fi
valorificat ca atare. Pe de altã
parte, definiþia apodictivã a lui
Carré limiteazã sfera com-
paratismului la studierea relaþiilor
istorice ºi atât. Dar, reflecta Adrian
Marino în excelenta sa carte de
referinþã menþionatã, de vreme ce
existã „rapports de fait” sub
aspectul influenþei, circulaþiei
operelor, temelor, existã ºi
„rapports de fait” în sensul
„analogiilor de structuri de texte,
în acela al valorilor etc” ºi care nu
pot fi excluse din literatura
comparatã. „Raporturilor de fapt”,
ne propune criticul, venind în urma
semnalului dat de René Wellek,
trebuie sã le substituim
„raporturile de valoare”. „Cãci
douã texte, conchidea A. Marino,
care, fãrã sã fi venit vreodatã în
contact direct, „coincid” sub un
raport sau altul, constituie între ele
douã de asemeni un fapt, ºi asta
în accepþia pozitivistã cea mai
ortodoxã”. Comparatismul pozi-
tivist a fost declarat „anacronic”
de mai bine de jumãtate de secol.

În micul sãu manual intro-
ductiv, Guyard cristaliza de fapt
opinia vechii ºcoli franceze din
jurul lui Baldensperger ºi al
celebrei reviste ale cãrei contribuþii
la dezvoltarea comparatismului
au fost apreciabile. Dupã Guyard,
literatura comparatã „este istoria
relaþiilor literare internaþionale.
Comparatismul vegheazã la
frontierele lingvistice sau
naþionale ºi supravegheazã
schimbãrile de teme, de idei, de
cãrþi sau de sentimente între douã
sau  mai multe literaturi”. De aici
rezultã reducerea domeniului la
relaþii binare sau plurale între
literaturi de limbi diferite. Pe de altã
parte, literatura comparatã ar fi o
disciplinã istoricã, redusã la o
simplã ºi subalternã „branºã
a istoriei literare”. Aceastã
concepþie a dominat compa-
ratismul tradiþional pe care H.R.
Jauss l-a ºi prezentat ca o
ilustrare a „paradigmei” istorice.
Problema era depãºirea

„paradigmei”, adicã a istorismului
tradiþional ºi, în consecinþã, nead-
miterea ataºãrii disciplinei la
remorca istoriei literare sau a
istoriei mentalitãþilor. Pozitivismul
ºi istoricismul au opus studiul
„raporturilor de fapt”, ca domeniu
exclusiv al comparatismului,
criticii literare valorizante care
admite comparaþii fãrã raporturi
istorice, ca ºi generalizãri ºi
judecãþi de valoare.

În Criza literaturii comparate
(1958), discursul document reluat
în Conceptele criticii (1965), René
Wellek aducea un punct de
vedere înnoitor. „Simptomele
crizei prelungite a literaturii com-
parate”, savantului american i
se pare a fi „separarea arti-
f icialã a obiectului acestei
discipline de metodologia ei,
concepþia mecanicistã asupra
surselor ºi influenþelor, aºezarea
ºovinismului cultural la baza
studiilor efectuate”. El propunea o
nouã metodologie ºi o nouã
paradigmã care limita cercetarea
literarã la „literaritate”, la esteticã,
la natura artei ºi literaturii, la opera
literarã propriu-zisã. În anii 60
profesorul de la Yale vorbea de o
„schimbare” a comparatismului,
de o „reorientare spre teorie ºi
criticã, spre istorie literarã criticã”.
De o parte, sesiza A. Marino,
primatul „faptului”, de alta primatul
textului sau al operei literare, de o
parte metoda istoricã, de alta
metoda teoreticã ºi formalã. În
asta ºi constã de fapt „criza”
literaturii comparate care trebuia
sã opteze ºi sã se defineascã
drept disciplinã istoricã sau una
estetic – teoreticã, academicã,
istoricistã, pozitivistã sau
„formalistã” ºi „poeticã”, extensivã
sau intensivã. În rãspunsul dat
era implicat însuºi viitorul
comparatismului. Judecata de
valoare elaboratã pe baze
comparatiste nu diferã cu nimic
de orice altã valorizare literarã. Cei
mai mulþi comparatiºti însã
resping „asimilarea” compa-
ratismului cu critica ºi istoria
literarã.

Lui J.M. Carré, în aceeaºi
Prefaþã, studiul influenþelor i s-a
pãrut limitativ. „Ele sunt dificil de
tratat, adesea înºelãtoare [...] Mai
sigurã este istoria succesului
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operelor, a destinului unui scriitor,
a destinului unei mari figuri, a
interpretãrii reciproce a popoarelor,
a voiajelor ºi mirajelor”. Dar în felul
acest existã riscul de a trece din
domeniul literar în cel sociologic ºi,
în orice caz, s-ar presupune studiul
doar al operelor ai cãror autori au
dispãrut din viaþã ºi se bucurã de
o glorie postumã.

Lui Wellek i s-a pãrut o
asemenea substituire metodologic
inacceptabilã. Câmpul larg de
cercetare îl constituie analogiile.
Studiul lor s-a extins, mai ales în
ultimele decenii, ºi la fenomenele
aparþinãtoare diferitelor sfere ale
culturii. Raporturile de analogie se
substituie raporturilor de fapt ºi
rãspund metodologic exigenþelor
noului comparatism american.

Comparatismul nu are „o
singurã metodã”, afirma acelaºi
Wellek, ci îºi asumã descrierea,
interpretarea, explicaþia, com-
paraþia, paralela. Adrian Marino
pleda pentru “puritatea” com-
paratismului, în sensul în care tre-
buie detaºat de metoda istoricã ºi
geneticã, cât ºi de tendinþele
absorbante venite dinspre alte
discipline (structuralism, semio-
ticã, teoria receptãrii, teoria
comunicãrii, teoria textului etc.) ºi
implicit pentru o metodologie
autonomã. Adevãrul este cã ne
gãsim în faþa unui eclectism
metodologic, de unde invitaþia
unor comparatiºti la o con-
vergenþã de metode. Intertex-
tualitatea acoperã doar o micã
parte a comparatismului. Teoria
receptãrii are un rol benefic pentru
literatura comparatã, deoarece
înlocuieºte noþiunea de „influenþã”
cu cea de „receptare”. Noua
paradigmã propusã de A. Marino
ar fi adoptarea „unei perspective
ºi unei metodologii de tip
hermeneutic”. Hermeneutica
reclamã un nou cod al lecturii
operelor literaturii universale. Asta
presupune existenþa unei literaturi
universale unitare, operele literare
având aceleaºi structuri, tipologii
etc. În acest scop ni se propune
o lecturã simultanã, atât a
operelor vechi cât ºi a celor noi,
ca ºi când toate ar fi fost scrise în
zilele noastre. Comparatistul se
confruntã la prezentul istoric cu
operele trecutului care formeazã

obiectul „comparaþiilor” sale ºi are
în faþã dintr-o privire imaginea
literaturii universale. Un ase-
menea comparatism se numeº-
te comparatism sincronic, care,
adicã, analizeazã fenomenele
simultan. Ca sã poatã realiza o
asemenea lecturã comparatistã,
simultanã ºi sincronicã, com-
paratistul are în vedere anumiþi
invarianþi (sistem de constante)
care sunt reperaþi dincolo de
cronologia istoricã. Analogiile,
bunãoarã, între poeþii preromantici

europeni ºi vechii poeþi chinezi
(exemplul clasic al lui René
Etiemble) presupun existenþa
unor asemenea invarianþi ºi
totodatã a unui  model universal
al „preromantismului”. Categoriile
literare constituie mai apoi
„modele” sau sisteme stabile de
coordonate care funcþioneazã în
afara timpului ºi spaþiului.
Asemenea modele recurente
sunt ºi barocul, manierismul,
romantismul, realismul, moder-
nismul, avangarda. Dacã existã
un preromantism sau un
neoclasicism este pentru cã
existã anumiþi invarianþi, definiþi de
critici cu un înainte sau un dupã,
în raport cu momentele definirii
lor. Asta presupune, în cele din

urmã, dupã A. Marino, a sintetiza
caracterele comune ale literatu-
rilor ºi a realiza astfel „modelul”
universal al literaturii.

Nu putem ignora în momentul
de faþã deficitul teoretic a dis-
ciplinei, nevoia de redefinire a
literaturii comparate ca studiu al
relaþiilor literar – spirituale
internaþionale dintr-o perspectivã
supranaþionalã. Poziþia aproape
inexistentã a teoriei în studiile ºi
preocupãrile comparatiºtilor,
absenþa intervenþiilor cu des-
chidere teoreticã dupã epoca
Wellek, a metodologiei de
abordare, a depãºirii concepþiei
pragmatice etc. au generat la
rândul lor poziþia „anxiogenã” a
comparatistului la sfârºit de secol
XX ºi început de secol XXI,
exprimatã în mult discutatul
Raport despre starea discipli-
nei al lui Charles Bernheimer
(Comparative Literature in the
Age of Multiculturalism, 1993). Pe
de o parte starea precarã a
literaturii comparate, pe de alta
extinderea ei planetarã (Etiemble).
Multiplicarea direcþiilor de
abordare criticã, înglobarea sub
cupola literaturii comparate a
numeroase discipline de cercetare
(studii culturaliste, relaþia dintre
arte, imagologia, studierea
imaginarului etc.) ar putea
contrazice poziþia „anxiogenã” a
comparatistului american. La fel
interesul pentru studiile postco-
loniale: literaturile naþiunilor
marginale raportate antagonic
la modelul occidental, raportul
periferie – centru, literaturi minore –
literaturi majore, interesul de
asemeni pentru studiile trans-
atlantice. Ar putea contrazice de
asemeni poziþia exprimatã de
Gayatri Chakravorty Spivak în
Death of a Discipline (2003) care
proclama cu emfazã moartea vechii
literaturi comparate, pe care o
teoretizase Wellek, ºi a „stan-
dardelor umaniste”. Ovidiu Mircean
a consacrat douã excelente studii
acestor „standarde umaniste” ºi
crizei literaturii comparate, revenind
la mai vechiul deziderat al lui Wellek
ºi propunând formula de „literaritate
comparatã”.

ª
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Cunoscut pentru devoþiunea
sa în promovarea ºi pãstrarea
identitãþii româneºti în Canada,
de peste 25 de ani, Alex Cetãþeanu
s-a aflat în grupul celor 9 care au
înfiinþat Asociaþia Canadianã a
Scriitorilor Români, al cãrei pre-
ºedinte a devenit. Dincolo de acti-
vitãþile de breaslã în Montréal, el a
sprijinit apariþia unei reviste de
culturã, intitulatã „Destine litera-
re”. Mulþi dintre membrii activi ai
Asociaþiei ºi-au împlinit preo-
cupãrile literare în paginile lunarei
publicaþii amintite.

Pe lângã activitatea pro-
fesionalã din România, Alex
Cetãþeanu ºi-a adãugat spora-
dic un cuantum literar, amplificat
dupã emigrarea din 1984. Aºa
încât, abia în 1995, îi va apãrea
prima carte, intitulatã, cum alt-
fel?, Un român în Canada. Întreg
textul poate fi încadrat în linia
mãrturisirilor demne despre o
biografie asumatã, biografia unui
cãutãtor de luminã, regãsit
într-o þarã a libertãþii necesare.
I -au  urmat volumele Þara
Hyperboreenilor, în ediþie bilingvã
– românã/francezã (2003, 2005)
ºi excelentul excurs prozastic
Strãin în America (2007, Editura
Junimea, Iaºi, cu prefeþe de Cezar
Ivãnescu ºi Doru Moþoc).

În 2009, Alex Cetãþeanu a
debutat cu o ingenioasã carte gen
mozaic veneþian – poezii, poeme,
identificãri biografice, microsioane
lirice, pasteluri, fabule, caligrafii ale
unui homo ludens, surprins în
perioade diferite ale vieþii (copilãrie,
adolescenþã, tânãr, vârstnic – cu
întrebãri ºi enigme). Peste toate,
se arcuieºte sensul gândurilor
unui creator (trãitor în douã culturi),
care vede ºi aude în imediatul
canadian, altoit, fãrã drept de
tãgadã, pe o matrice româneascã
indubitabilã.

Aflat la o vârstã a acumulãrilor,
a distilãrii sau a evaluãrii lor (nãscut
la 7 iulie 1947), în comuna
Amãrãºti, judeþul Vâlcea), cu un
orizont informaþional bine echilibrat
(fiind inginer electronist), scriitorul
Alex Cetãþeanu ºi-a denumit
cartea De la Herodot cetire.

Cartea are o splendidã ºi
emoþionantã dedicaþie, gen afinitãþi
elective, care deschide nenu-
mãrate trimiteri tematice spre

oamenii care i-au drapat existenþa
ºi visul lui de înãlþare spiritualã prin
poezie.

ªi într-o explozie de nostalgii,
pentru a nu deveni sentimental
irecuperabil, poetul cult se
refugiazã în mitologii ale Greciei
Antice, în cãutarea originilor
bujorului. Dar cum Alex Cetãþeanu
este de multã vreme un glob trotter,
el se opreºte încântat în þãrile lumii
ca sã identifice frumuseþea de jar
a bujorilor. De fapt a unei specii de
bujor, cu flori mari sângerii
(Paeonia, peregrina), cunoscutã sub
denumirea de bujor românesc,
specie ocrotitã de lege. În
platforma subtextualã a poemului
Bujor, peony, pivoine, botan...
(denumiri lexicale diferite ale
aceleiaºi plante erbacee în atâtea
limbi ale lumii) se simt impulsurile
lui Macedonski din Rondelul crinilor
(„în crini este beþia cea rarã”), dar
ºi ale lui ªt. Aug. Doinaº din balada
Mistreþul cu colþi de argint. Dacã la
primul, simbolismul atinge apogeul
pe calea olfactivului, la românul
canadian rãmâne prioritar vãzul,
cel mai puternic ºi înãlþãtor simþ al
cunoaºterii umane. Ba, aº zice cã
se redeºteaptã, se prelungeºte,
chiar precipitat ºi în îndepãrtata
Chinã. În limba chinezã, ne
avertizeazã autorul într-o notã de
subsol a poemului, bujorul (Hua
Wang) înseamnã „regele florilor”.

Iatã cum ideaþia ºi simbolistica
unui poem redactat pe o formulã
prozodicã de tip clasic afiºeazã
modernitatea, caracterizând un stil
ºi un om.

Asemenea transferuri –cu dus/

întors – gãsim ºi în poemele:
Gândurile mele, Portocala.

Câteva poeme de tip folcloric
rãmân memorabile: Dor de dor
(„Din Canada, din Quebec,/ Unde
nopþi ºi zile trec,/ Mã întreb ºi mã
frãmânt/ Unde-i casa-mi pe
pãmânt?”), Þine-mi, Doamne,
dorul, Mã întreb ca omul, Dor de
pupãzã ºi cuc, Song sparow.

Cunoscãtor atent al realitãþilor
(de toate felurile) din Canada ºi
România, cãlãtorind în multe þãri,
cu precãdere în America de Nord,
în descifrarea vieþii materiale ºi
spirituale a oamenilor, indiferent de
rasã ºi religie, ziaristul Alex
Cetãþeanu transferã informaþia
frustã gãsitã la români, poetului
neliniºtit. Din asemenea impresii,
s-a alcãtuit poezia De la Herodot
cetire, care dã ºi titlul întregului
volum. Cuvântul dezbinare ar fi cel
care sintetizeazã variaþiile ideilor din
toate cele patru catrene: „Herodot
a scris cândva/ Cã strãbunii noºtri,
tracii,/ N-ar avea asemãnare/ De n-
ar fi-nvrãjbiþi ca dracii”.

Stilistica limbajului scade în
intensitate, chiar se rarefiazã când
poetul îºi mãrturiseºte biografia –
notiþiar de stare civilã: De unde mã
trag ºi unde mã-ntorc, Viaþa mea
în Canada, Acolo, dealurile mele,
Mã gândesc adeseori, Întrebare,
Scrisoare mamei (douã versuri
memorabile – „Iar eu eram aºa
departe/ Cât între naºtere ºi
moarte”), Internet, Cântec pentru
Canada.

Volumul De la Herodot cetire
impune un poet matur, cu grijã
neþãrmuritã pentru fluctuaþiile
cuvintelor, dispuse în registre
variate. Între dorul þãrii originare ºi
existenþa zilnicã din þara adoptivã,
scriitorul îºi balanseazã raþional
viaþa. Omul îºi resimte precaritatea
vieþii.

Spre finalul volumului, scriitorul
a adãugat câteva proze poematice
de o frumuseþe aparte. Sunt schiþe
de decor, impresii despre o
realitate fluvialã, despre pãsãri ºi
plante – toate anunþând, de ce nu?,
un viitor volum, de data aceasta,
de proze. Gãsim de pe acum, o
sensibilitate pentru lumea celor
care nu cuvântã, ca ºi pentru
grandoarea peisajului canadian.

Algonquin, 5-9 ianuarie 2010

 Marian Barbu

Trãitor în
Canada
gândind



89

Intransigentul jurnalist Valer
Chiorean este, totodatã, un
prozator viguros, ale cãrui calitãþi
sunt evidente în cele trei romane
ale sale: Bãrbaþii (1984),
Reîntoarceri (1987) ºi cel recent,
Martorul (Ed. Casa Cãrþii de ªtiinþã,
2009), asupra cãruia îmi voi fixa
atenþia în acestã recenzie. Autorul
surprinde ºi evidenþiazã un
moment din perioada de tran-
ziþie din România, când se
cristalizeazã deja capitalismul
autohton. Evenimentele se
deruleazã în satul Continit, la Cluj,
sau chiar în Italia, iar personajele
care se aflã în centrul eveni-
mentelor, ori le creeazã, sunt
Simion, Elena, profesorul Ionescu,
investitorul italian Paul, însã nu
în ultimul rând povestitorul.

Protagonistul cãrþii este tânãrul
Simion, fiu al satului Continit, pe
care povestitorul, fost coleg de
ºcoalã cu acesta, îl întâlneºte la
stânã, unde îºi pãzeºte turma de
oi, cu puºca încãrcatã alãturi de
el. Este momentul când autorul
face o incursiune în anii trãiþi mai
recent de Simion, elev în ultima
clasã la un liceu clujean, profesor
suplinitor în satul natal ºi student
la facultatea de istorie, om de
afaceri, mai precis fermier.
Izbuteºte sã ajungã la aceastã
stare socialã ºi economicã ajutat
fiind de investitorul italian Paul, prin
intermediul Elenei. Cu suma oferitã
de italian cumpãrã suprafaþa
întinsã de pãºune din aproprierea
satului sãu, dar ºi turma de oi care
aparþinea consãtenilor. Turma
tânãrului patron, pãzitã de un
cioban angajat, paºte pe întinsa
pãºune, însã pe dealul Podaº mai
ajung douã turme, care aparþin
unor ciobani din douã sate vecine:
inãuanul ºi lujerdeanul. Cititorul
întâlneºte aici cunoscuta temã
mioriticã, însã aceasta este
dezvoltatã pe alt plan. Întrucât
vechea marcare a hotarelor între
cele trei sate ale proprietarilor de
oi nu mai sunt edificatoare, fiecare
este convins cã doar el are dreptul
sã-ºi trimitã acolo turma. Nu se

înþeleg doi sã-l ucidã pe al treilea,
ci unul dintre ei, Lujerdeanul numit
Toader, împrãºtie în iarbã grãunþe
otrãvite, însã nu mor oi, ci câteva
cãprioare care au pãscut în zonã.
În fine, ca un fel de pedeapsã
divinã, Toader moare într-un
accident.

Episoadele de dragoste, ai
cãror fãptuitori sunt Simion ºi
Elena, lumineazã acþiunea roma-
nului. Tânãrul este elev în anul
terminal la un liceu clujean, iar fata
este profesoarã de educaþie fizicã.
Dupã câteva luni de amor pãtimaº,
Elena dispare fãrã explicaþii din
viaþa lui Simion, totuºi se regãsesc
într-un târziu, dragostea lor
continuã, de data asta ºi cu sens
pragmatic. Elena îl convinge pe
Paul, patronul ei, sã-i ofere mai
tânãrului iubit o sumã importantã
pentru a deveni capitalist în bunul
sens al cuvântului.

Profesorul de istorie Ionescu, de
la ºcoala din Continit, îl ajutã pe
Simion sã obþinã îndatã dupã
absolvirea liceului jumãtate de
catedrã, trezindu-i totodatã
interesul pentru trecutul dacic al
localitãþii ºi, implicit, pentru
vestigiile unei cetãþi aflate lângã
ograda tânãrului profesor,
construite, probabil, de daci.
Revãrsarea pârâului din apropiere,
în urma unei ploi torenþiale, scoate
din afundul ruinelor misterioase
douã „spirale galbene, strãlu-
citoare“, adicã brãþãri dacice,
ajunse în cele din urmã, dupã
ezitãri ale lui Simion, în posesia
patronului italian, chiar dacã
românul este convins cã înfãp-
tuieºte o gravã ilegalitate. Valer
Chioreanu insistã asupra trecutului
istoric local ºi aminteºte o legendã
despre Gelu, în plus menþioneazã
existenþa unei movile, tumul, încã
învãluitã cu mister.

Cititorul are surpriza întâlnirii cu
multe pagini de eseu social-politic,
în care autorul efectueazã un
sever rechizitoriu tinerei noastre
societãþi capitaliste, împovãratã cu
nedreptãþi ºi birocraþie, de la simplul
funcþionar la lucrãtorii din justiþie.
Despre graba îmbogãþirii fãrã
opreliºti ºi fãrã sfialã citim
urmãtoarea constatare, ca un
aforism: dezvoltarea  economicã
ºi bogãþia reprezintã un mijloc
cãtre un scop, nu scopul în sine.

Forþa prozatorului exaltã în
descrierea începutului lent al
creºterii cotelor apei pârâului
Valichi, sfârºind cu apariþia
uriaºului val care a inundat
împrejurimile:,, Venea ca un bivol
negru’’.

Cercul evenimentelor se
închide cu tabloul de la începutul
cãrþii, când povestitorul îl întâlneºte
pe fostul lui coleg de liceu la stânã,
cu puºca alãturi. Probabil multe
întâmplãri vor fi derulate în
urmãtorul roman, fiindcã Elena
mediteazã îngrijoratã în ultima
frazã a cãrþii: „ªi se-ntreabã cum îl
va ocroti de nefericirile care
ameninþau sã i se întâmple“.

Mircea Ioan Casimcea

Epic rural
autohton

9 povestiri ºi
alte vise

Despre Alexa Gavril Bâle, Ion
Mureºan afirmã cã «...are simþul
cuvântului potrivit, observaþia e
acutã, privirea imprevizibilã, fraza
e tãiatã în propoziþii scurte precise,
dupã o gramaticã a expresivitãþii,
detaliul exemplar, limba foarte vie
ºi ºtie pe deasupra, mare artã! cum
sã încheie o povestire.» Într-
adevãr, cititorului care, nedescurajat
de un titlu atât de puþin intrigant
precum «9 povestiri ºi alte vise»,
s-ar încumeta sã cumpere/
rãsfoiascã acest volum de
dimensiuni reduse ºi modestã
aparenþã i se pregãteºte o bucurie
– aceea de a experimenta proza
unui autor de real talent, fãrã aura
publicitarã, ezitãrile ºi notele
false cu care, din pãcate,
începem sã ne obiºnuim. «Din
rasa maramureºenilor», Alexa
Gavril Bâle este un prozator de
ºcoalã veche, care încã mai ºtie sã
spunã o poveste aºa cum ar trebui
spusã, fãrã extravaganþe stilistice,
pãstrând un perfect echilibru între
descriere ºi acþiune ºi conturând
personaje credibile. Pentru toþi cei
care ar putea considera aceastã
scriiturã vetustã, se vor gãsi tot
atâþia cititori care sã aprecieze lucrul
bine fãcut.

Lumea surprinsã în 9 Povestiri
ºi alte vise este cu precãdere cea
a satului, în perioada comunistã
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schimb din vremea lui Vuscan);
personajele – rude de partizani,
foºti deþinuþi politici, turnãtori,
funcþionari, dar ºi dintre aceia care,
indiferent de convulsiile politice ale
momentului se strãduiesc sã-ºi
câºtige traiul (mineri, lucrãtori cu
ziua, þãrani îmbãtrâniþi în sãrãcie)
pãstrându-ºi totodatã fãrâma de
umanitate. De la umorul grotesc
comprimat într-o povestire cum e
Câinii (care-mi aduce foarte mult
aminte de legenda activistului in
inspecþie din Amintiri din Epoca de
Aur, filmul lui Cristian Mungiu), la
atmosfera de tihnã a satului
ardelenesc, cu (pe)trecerile sale,
în Mare þarã, cât un sat de mare,
la drama unei existenþei lipsitã de
împliniri ºi a efortului tardiv de a o
investi cu un sens, în Alte zile, alte
rosturi aceste povestiri izbutesc
mereu sã surprindã - în ambele
sensuri ale cuvântului. Memoria
detaliului ºi capacitatea de a-l
încadra cu naturaleþe sunt
capacitãþi de care Alexa Gavril
Bâle se foloseºte pe deplin într-o
prozã care izbuteºte sã fie
picturalã fãrã a lâncezi.

   Arºiþa, satul ce adãposteºte
acþiunea (sau oferã cadrul pentru
retrospectiva) mai multor istorii, e
semnificativ atât prin nume cât ºi
prin decorul frust: asistãm la
pustiirea treptatã satului, la
pierderea unor meºteºuguri ºi la
tulburarea unor valori care pânã
de curând rânduiserã viaþa
locuitorilor sãi: «Apoi comuniºtii-s
de vinã. De când îs la putere îi ca
o secetã cruntã. O uscat pânã ºi
sufletu din oameni. I-o veºtejit pe
dinlãuntru. Precum o geruialã
târzie frunza fragedã a fagilor de
pe coaste.» În acest amurg al
satului îmbãtrânit se adunã,
contaminându-se, amintiri ºi
închipuiri, poveºti mai de curând
ori din urmã cu câteva sute de ani
– de-un fantastic menit – desigur -
sã provoace fiori de spaimã ºi
uimire ascultãtorului, dar ºi sã-l
înveþe câte ceva despre cãlcarea
interdicþiilor - umane ºi divine.
Senzaþia limitei, a îngrãdirii, atât de
bine transpusã prin imaginea
zidului (Ziduri pentru toþi) ori prin
metafora gardurilor ce trebuiesc
trecute pentru a ajunge în America
(Nuntind cu câinii) planeazã

asupra acestui univers ciclic, ca o
emanaþie rãufãcãtoare: «Cu satu
ista-i poveste lungã ºi tare
îmbârligatã. Rânduri, rânduri de
oameni s-o cufundat în vreme. S-
o lãþit cimitiru în tãte lãturile. O venit
alþii, ura o mãrs mai departe. Ca
un blestem.»

Suzana Lungu

Departe, pe
þãrmul apus...

Spiritul romanesc este o adîncã
ranã a istoriei, pentru mulþi
niciodatã cicatrizatã, încercare de
scoatere din abis a românismului,
poartã însângeratã înspre exil,
claustrare ideologicã în sânul
propriului þãrm. ªi dacã toate
nervurile timpului ar desena harta
utopicã a devenirii întru fiinþã, se
prea poate ca turnul de fildeº al
scriitorului – cel care locuieºte
departe  de mal – sã se apropie
nouã, celor de acum în ritmuri de
viaþã care ne sunt, poate, încã
strãine. Ce a mai rãmas în urma
amurgului? Doar visul utopic al
unei generaþii? Pentru Mara Magda
Maftei problema nostalgiei
identitare devine metaforã ºi
totodatã destin într-o încercare de
a zãmisli in memoriam, poate, o A
doua schimbare la faþã a
României. Cioran ºi utopia tinerei
generaþii (2009, Ideea Europeanã)
e o carte de largã respiraþie a
nostalgiei faþã de unicitatea
României în plan cultural. Jgheabul
naþionalismului românesc interbelic
reclamã o generaþie de adevãraþi
corifei: Eliade, Noica, Cioran ºi Nae
Ionescu nu mai puþin influenþaþi de
doctrinele politice ale secolului XX

Paginile cãrþii se preschimbã în
valuri care se retrag mai mereu în
favoarea refluxului, iar spaþiul
rãmas liber þine loc iluziei,
scepticismului, unei tinere generaþii
care pornise în larg. În încercarea
lor, Cioran ºi Noica s-au remarcat
cu desãvârºire, între aceºtia,
întâiul fiind un spirit al
controverselor dintre cele mai
puternice. Desigur, figurã centralã
a cãrþii Marei Magda Maftei,, Cioran
se va dovedi cel puþin în ochii
autoarei un spirit polivalent,
oscilatoriu, care a cunoscut acea

revelaþie a durerii atunci când este
vorba despre postularea faþã de
propria-i þarã.

Prima parte cãrþii e, în fapt, o
radiografie a contextului istorico-
socio-politic a perioadei dintre cele
douã rãzboiae mondiale în care
apar creionate atracþia legionarã ºi
ecuaþia antisemiticã în sînul naþiunii
române ca elemente ce
influenþeazã din plin tânãra
generaþie de scriitori. Dacã prima
parte e concentratã pe grefarea
acestei generaþii, urmãtoarele
pagini aduc în discuþie principiile ºi
ideologiile, trãsãturile genera-
þioniste îmbrãþiºate de cãtre
Cioran, de la filosofia experienþei,
formele larvare ale introspecþiei,
scepticismul schopenhauerian ºi
pînã la culpabilizarea orto-
doxismului ºi detestarea propriei
naþiuni, urmãtoarele capitole
cuprind aspecte legate de
problema receptãrii României
spirituale din exil, studii asupra
evoluþiei generaþiei exilului ºi a
preocupãrilor lui Cioran ºi Noica
legate de dilema fiinþei româneºti,
asumarea rolurilor de misionari ai
neamului, dublul exil al lui Ionescu.
Studiul e unul destul de riguros,
care îºi are epicentrul în devenirea
cioranianã, în metamorfoza unui
spirit care trece de la ego-
centrismul nihilist  la asumare ºi
maturizare. Cartea propune o
recuperare ideologicã în sensul
invers al acelor de ceasornic,
pentru a reface acel ceva care
lipseºte unicitãþii spirituale
româneºti contemporane. Timpul
marilor frãmântãri serveºte ca re-
coagulare a identitãþii spirituale,
dar ºi ca oglindã retrovizoare în
care se reflectã complexele unei
culturi, dar ºi a unor oameni puºi
faþã în faþã cu istoria.

Simona Mãrieº

Lectura ca
modus vivendi

Dupã  Viziuni critice (2005)  ºi
Scara din bibliotecã (2007), Paul
Aretzu ne delecteazã cu un nou
volum de tip eseu critic intitulat
Jurnal de lecturi. Volumul despre
care vorbim a apãrut la editura
Scrisul Românesc din Craiova în
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anul 2009 ºi promite, încã din titlul
sãu, un excurs printre pagini de
literaturã contemporanã ºi nu
numai. Deºi titlul volumului propu-
ne un model de narativitate
subiectivã, mãrcile subiectivitãþii
dispar lãsând loc vocii detaºate
care dovedeºte pasiunea autorului
pentru lecturã ºi în acelaºi timp
pentru exerciþiile de criticã literarã.
Aºadar, nefiind neapãrat un jurnal
în sensul abandonãrii metodei
narative specifice acestuia, cartea
de faþã se dovedeºte a fi, mai
degrabã, o colecþie bunã de eseuri
critice. De altfel, ar fi fost
interesantã o scriere care sã
îmbrãþiºeze formula unui jurnal
datoritã zonei de impact ce ar fi ieºit
la suprafaþã: timpul lecturii ca
predispoziþie a îmbrãþiºãrii cãrþii,
crevasele sufleteºti care se nasc
în urma acestei experienþe de
contact subtil dintre carte ºi cititorul
sãu ºi, în sfârºit, o dimensiune
ineditã a experienþelor spirituale.

      Oricum, volumul lui Paul Aretzu
reprezintã o izbutitã încercare de
scoatere la luminã a cîtorva creaþii
literare valoroase, o încercare de
radiografiere a unor opere care au
în comun doza de spiritualitate
care este pe placul  autorului. Atît
în volumele de versuri Carapacea
cu sunete (1996), Orbi în Paradis
(1999), Diapazonul de sânge
(2000), Cartea Psalmilor (2003),
Urma lui Uriel (2006), cît ºi în acest
volum critic, putem remarca un
nucleu religios împrejurul cãruia se
þes celelalte texte. De pildã,
sentimentul singurãtãþii îl putem
repera în paginile dedicate poetului
Blaga, acolo unde  întrezãrim
preocuparea înspre orizontul
interior al sensibilitãþii blagiene,
cãci, în fond poetul e, ”ca ºi sfîntul”,
capabil sã refacã prin poezie firul
nevãzut între eu ºi Lume. “Nodul”
dintre generaþii pare sã fie
materializat prin studiul dedicat
ciclului La lilieci al lui Marin
Sorescu, volum care aduce în prim
plan deconstruirea tradiþiona-
lismului în spirit postmodern, ºi
deci, abandonarea formulelor
canonice în favoarea ironiei,
ludicului, pastiºei, jocului de
perspective.

Paginile volumului de faþã se
evidenþiazã în primul rînd prin

coeziune. Este vorba despre o
coeziune conferitã de un nucleu
religios, dimensiunea întoarcerii
înspre sacralitate sau, am putea
spune, o tendinþã de exerciþiu critic
conectat la o resacralizare în cheie
postmodernã. În acest sens,
impresioneazã eseul dedicat lui
Horea Bãdescu – Eterna reîn-
toarcere a poeziei la sacru – în
care accentul cade pe acea
Poeticã a Fiinþei, transreligiozitate
a poeziei, o reîntoarcere la acel
homo mysticus, cum îl numeºte
autorul. Un loc aparte din acest
volum este consacrat unui studiu
sintetic asupra prozei ºi poeziei
româneºti contemporane. În acest
capitol, autorul îºi deconspirã
preocuparea pentru istoria literarã,
consideratã de acesta drept cel
mai util instrument de evaluare al
unei arte: paginile refac în acest
punct traseul prozei din perioada
totalitarã ºi marcheazã nume
precum Marin Preda, Fãnuº
Neagu, ªtefan Bãnulescu, Nicolae
Breban, Mircea Horea Simionescu
ºi alþii, pânã la momentul de
efervescenþã ’89, caracterizat prin
dezinhibare ºi exploatarea zonelor
refulate. Când vine vorba despre
poezie, autorul se retrage din faþa
spectacolului diacronic, de care se
dezice, de altfel, îmbrãþiºând
istoriile poeziei, pe care le
considerã depozite adevãrate de
sensibilitate ce contrasteazã
consumerismul actual.

Din punct de vedere al
construcþiei, volumul se struc-
tureazã pe trei mari pãrþi. Autorul
se axeazã nu doar pe studii
asupra poeziei (Adrian Popescu,
Gabriel Chifu, Mircea Petean etc)
sau prozei (Aura Christi, Horea
Gârbea, Varujan Vosganian), ci ºi
asupra direcþiilor din critica literarã
contemporanã. Aceastã ultimã
parte a cãrþii surprinde voci critice
contemporane precum Daniel
Cristea-Enache sau Eugen
Negrici ºi încearcã o valorizare a
direcþiilor întreprinse de aceºtia. În
ansamblul sãu, cartea lui Paul
Aretzu se dovedeºte un proiect
ambiþios ce se evidenþiazã prin
profunzimea acestor ”vase
comunicante” ale literaturii: proza,
poezia ºi critica literarã.

Simona Mãrieº

Constantin Cubleºan ne oferã
în ultima sa carte, Omul în colivie,
aparutã la editura Casa Cãrþii de
ªtiinþã , Cluj-Napoca, 2010, un
ansamblu de nuvele ºi povestiri ce
par sã construiascã, fragmentar,
imaginea cliºeizatã a dramei
româneºti: comunismul, cât ºi
perioada de convalescenþã post-
decembristã în cea mai romanticã
manierã, împânzite de personaje
tipizate, anecdotice, ireale, sau de
o adâncã compãtimire. Se poate
resimþi melancolia unei perioade de
o hazlie sobrietate dacã urmãrim
grotescul unor eroi ai lui Constantin
Cubleºan, cât ºi tragicul
psihismelor acestei colectivitãþi.

Atât Colecþionarul, povestirea
ce iniþiazã volumul, cât ºi Caruselul
– a cãrei temã ºi motive ºi le
revendicã autorul cu orgoliul rãnit
al unui inovator – cea care încheie
seria, creeazã aparenþa unor
alegorii ceauºiste prin motivul
“javrei” repudiate în favoarea
prezervãrii unui sistem bine stabilit,
în prima, sau cel al caruselului
mucalit ce se rãzvrãteºte, parcã,
împotriva mofturilor lichelelor ºi a
“învârtiþilor”, în ultima. Totuºi,
probabil cea mai frapantã dintre
scrieri este Moº Crãciun, ucigaºul
în care asistãm la demitizarea silitã
a unui simbol etern religios al
concordiei ºi armoniei familiale,
devastarea inocenþei: Moº Crãciun
travestit în unchiul infam ce se
nãpusteºte pofticios asupra
nepoatei sale candide. Renunþarea,
dezertarea, trãdarea sunt refulãri ce
stârnesc ura sau resemnarea în
faþa vicisitudinilor vieþii. Fetiþa Bebi
este ºi unicul personaj ce se va
confesa, asumându-ºi povestea,
cât ºi rolul de narator, istorisind la
persoana întâi; în timp ce restul ne
sunt prezentate de o instanþã
naratorialã heterodiegeticã ºi, poate
de aceea, mai puþin dramatic. Cu
toate acestea, În sezon de pescuit
face o excepþie, aflându-se la polul
opus faþã de povestirea fetiþei,
abordând o altfel de atitudine faþã
de ideea de narator – personaj, ºi
anume o atitudine ludicã, de joc de
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societate.
Cititorul este astfel plimbat prin

vieþile unor personaje ce par alese
la hazard, dar care contruiesc, în
fond, o paletã variatã de stereotipii;
istorisiri ce poate ne amintesc de
cineva de care am auzit, de
poveºtile pãrinþilor noºtri, de
persoane cunoscute, de
confidenþele vreunui prieten
pierdut. Astfel, personajele se/sunt
deconspirã(te), episodic, fãrã
pudoare de secrete în dezlãnþuirile
lor naive, devenind simboluri ale
unor legende urbane.

Omul în colivie pare pecetea
unui individ închis în forma unui
destin irevocabil, hegemonic, ce
captureazã în matricea sa
existenþele narative supunându-le
cu perfidie, farã drept de apel.
Totuºi, aceasta rãmâne o imagine
de ansamblu cãci, dupã tipicul
eschivaþilor norociþi, unele
personaje se vor sustrage –
conºtient sau nu – de la aceastã
fatalitate printr-o serie de
împrejurãri incidentale care ne
aratã cã soarta are favoriþii sãi.

Deºi evoluþiile personajelor, cât
ºi structurile lor sunt diferite, acest
fatum conferã linearitate volumului,
oferindu-se ca una din temele
pertinente alaturi de cea a tranziþiei.
Laitmotivele destãinuirilor ºi
tribulaþiilor solitare transformã
povestirile într-un puzzle care, la
final, creeazã o imagine de
ansamblu ce lasã o senzaþie
omogenã.

Simplitatea construcþiilor îi
permite cititorului sã treacã cu
uºurinþã prin fiecare text în parte
cu o oarecare degajare nefiind
împiedicat de vreun construct
greoi, însã instigat de posibilitatea
unui final nescontat, ca ºi în În
urma cutemurului sau Tovarãºu’
Partenie, unde finalul se propagã
sub forme inopinate, fie cã e vorba
de o imagine-ºoc, fie cã e una
difuzã, aproape spectralã.

Cromotipia conceputã de
variaþia de “nuvele ºi povestiri” –
dupã subtitlul cu care apare cartea
– este, în final, punctul forte al
volumului, iar varianta de prozã
scurtã aleasã de autor este ca un
medicament contra plictisului,
evidenþiind autenticitatea fiecãrei
povestiri în parte.

                           Ioana Nastai

a se folosi de favorurile unui bãrbat,
în timp ce fiica sa, Cristina, devine
o femeie boemã, cochetã, dar
uºor impresionabilã care se
dãruieºte complet ºi naiv unui
actor-Don Juan, de vârsta a doua.
Adina rãmâne, în schimb, femeia-
înteleaptã, vãduvã, altruistã ºi
inflexibilã în ceea ce decide
pentru sine, ce vegheazã subtil
asupra destinelor celorlalte. Prin
clarviziune câºtigã o naturã ubicuã,
fiind prezentã în vieþile fiecãrui om
ce se apropie de ea, în trecutul, dar
ºi viitorul sãu.

Prezenþa unor figuri cunoscute
ºi pamfletarea lor conferã
romanului un aer umoristic, de
care autoarea se dezice printr-o
menþiune fãcutã în pagina ºapte,
referitoare la coincidenþele pur
întâmplãtoare în ceea ce priveºte
asemãnarea dintre personajele
sale ºi posibilele avataruri reale ale
lor. Chiar ºi aºa, atmosfera de
clevetealã se formeazã prin
accesul la douã tipuri de culise: cel
artistic – prin intruziunea Cristinei
în viaþa cunoscutului actor – ºi cel
politic – prin invitaþia ce o primeºte
Adina, din partea preºedintelui, de
deveni ghicitoare profesionistã în
folosul partidului la putere de la
Cotroceni.

O poveste de aventuri morale,
amoroase, biografice, Mafalda se
propune ca o lecturã-torpoare, de
plãcere, ca succedaneul unei dupã-
amiezi de destindere datoritã
limbajului argotic, suburban, ce se
evidenþiazã în detrimentul unei
lecturi greoaie, sufocante. So-
cietatea contaminatã de vicii
care iese la ivealã odatã cu
previziunile lui tanti Adina,
secretele ascunse ale bãrbaþilor,
depravarea falselor principii ºi
atmosfera de clacã impre-
sioneazã un cititor versatil.

Volumul Ioanei Drãgan se
preteazã la ceea ce se spune cã
ar fi nevoia imperativã a clasicului
cititor de romane, aceea de a privi
pe gaura cheii, de a afla ce se
ascunde dupã aparenþe, de a
avea acces la maºinaþiile
evenimentului, chiar dacã acestea
sunt doar un simulacru. Chibzuita
ºi simpatica tanti, oracol ºi critic,
este unealta de preþ a autoarei,
care creeazã un roman actual, viu.

     Ioana Nastai

De la ultima sa carte din 2007,
Ioana Drãgan – eseist, prozator,
dar ºi reputat om de televiziune,
revine cu un nou volum de prozã
sub titlul Mafalda – ce evocã
faimosul personaj de benzi
desenate –, apãrut la editura
ALLFA, Bucureºti, 2009, în care ne
introduce într-o lume de mistere
intercalatã cu tipicul mahalalei
bucureºtene – farã a fi distonantã.

Volumul, construit pe structura
unui story de tip cancan, se
dezvoltã în jurul unui personaj
bizar întruchipat de tanti Adina, o
femeie îmbãtrânitã precoce
datoritã unei poveri purtatã de
tânarã, ºi anume un simþ acut al
intuiþiei ce o transformã într-o
adevaratã prorociþã de cartier.
Alcãtuitã din contraste – cu o
inteligenþã nativã strãlucitã, dar
determinatã de dezastru, aceastã
femeie se aflã mereu pe muchia
rãbdãrii, aºteptând înfriguratã sã
se împlineascã ceea ce simþurile
îi prevestesc.

Povestea ei începe în momentul
în care îl cunoaºte pe Doru,
“muzicant în baruri ºi localuri de
noapte”; deºi ºtia cã acest bãrbat
e sortit unei morþi premature, îl ia
de soþ trecând peste împotrivirile
vehemente ale pãrinþilor ei. Cu
toate acestea, Adina e un personaj
asumat, acceptându-ºi poziþia cu
stoicism ºi asteptând amãrâtã
telefonul din miez de noapte ce îi
va anunþa vãduvia. Din acest
punct, legãturile ei cu lumea se vor
face pe baza unor circumstanþe
predestinate: apariþia Violetei,
femeia-uºoarã ºi, prin urmare, a
copilului sãu – Cristina – ce va
rãmâne pe mâinile Adinei în timp
ce aceasta va pleca cu un cipriot
lãsând în urmã promisiunea unui
ajutor bãnesc.

 Mafalda este, cu siguranþã, un
roman al feminitãþii datoritã varie-
tãþii de ipostaze în care regãsim
acest simbol, expus de cãtre cele
trei personaje persistente, în toate
aspectele sale. Violeta este femeia-
practicianã, fermã, egocentricã,
cunoscând arta seducþiei ºi
folosindu-se de atuurile sale pentru

 MafaldaC
Ã

R
ÞI



93Laurenþiu Malomfãlean

Tranziþia eului înspre noi
identitãþi, reale sau nu, rãmâne
încã o temã predilectã în literatura
contemporanã, preocupatã de
odioase radigrafii ale umanului,
care sã releve de fapt
incapacitatea de adaptare la
exigenþele unei societãþii clar-
obscure. Prozatorul ºi criticul literar
Adrian Þion contureazã tulburãrile
de comportament ºi scenariile
deviante de viaþã din societatea
româneascã postsocialistã, dar ºi
general valabile.

Ieºirea în decor (Editura
Tribuna, Cluj Napoca, 2009)
scaneazã bizarele reacþii ale
personalitãþii umane supusã
stimulilor perturbatori ai realitãþii.
Romanul de tip jurnal proiecteazã
etape, cauze ºi efecte, într-un
proces de schimbare interioarã ºi
autocunoaºtere, pe fondul spaþiului
românesc recent ieºit de sub
comunism.

Captiv în spaþiile reci ale propriei
poveºti de dragoste, personajul se
implicã într-un dialog dur ºi
tensionat cu sinele, în speranþa
descifrãrii enigmelor specificului
uman, ale iubirii ºi ale unei vieþi
trãitã dramatic. Problematizãrile în
gol, uºoarele note filosofice ale
paginilor de jurnal, accentele de
ironie, creeazã personajului
impresia unei “lupte întârziate” în
arenele cãreia “existenþa de
amfibie e abia la început”. Mai
degrabã, romanul prezintã ratarea
unei poveºti de dragoste a unui
cuplu ajuns la o stare de
maturitate, la declinul unei cãsnicii,
în care decorul trebuie schimbat
pentru ca realitatea sã parã
acceptabilã. Fereastrã virtualã prin
care “soþul invizibil”, visãtor,
incapabil de realitate, evadeazã
din planul cãsniciei, îl poartã pe Alin
Deleanu înspre un imens vid
existenþial, înspre o comoditate
pasivã ºi o senzaþie de lâncezealã
deplinã, ce îl izbeºte cu forþã.
Expresia ºi aspiraþiile vieþii devin
imposibil de împlinit. Brutalitatea
unui prezent potrivnic îl cufundã pe
individ în celula propriului destin

carceral: “Simþeam cã e inutilã
zbaterea în secolul în care am fost
azvârlit. Simþeam cã nu e locul
meu aici, dar cum sã scap?
Cumplitã închisoare!”. Acceptarea
derizoriului nu se realizeazã tacit,
ci se afirmã ca un rãspuns la
chemãrile cuceririi prezentului, prin
cursa care justificã contradicþiile
din sufletul individului. Glasul
conºtiinþei pulseazã în decor
sentimente de platitudine, confuzie
ºi neadaptare, ce repetã obsesiv:
“eu sunt doar o consecinþã a purtãrii
tale.”

Starea de alienare, nãzuinþe
imposibil de împlinit, rãtãcirea prin
haosul secolului XX, conduc la
constatãrile fireºti ale persona-
jului-narator care “pe mãsurã ce
mã maturizam, constatam cu
amãrãciune cã nu prea eram fãcut
pentru aceastã lume. Sau nu era
ea fãcutã pentru mine.” Eul trãieºte
ºi experimenteazã, se descoperã
în plenitudinea ºi vulnerabilitatea sa,
într-un present ostil al crizelor de
personalitate ºi comunicare. Poate
acesta este ºi motivul pentru care
încercãrile de a izbuti din neant prin
iubire eºueazã.

Necruþãtorul adevãr ascuns în
personajele fictive ale romanului
sau tãinuit, în parte, de fiecare
destin grãbit al vieþii reale, este
cuprins într-un schimb ironic ºi
agresiv de replici: “Iar faci nazuri,
cabotinule? Nu realitate ai vrut? Ba
da, dar nu de asta. Alta n-am.”

Sorana Ionãºanu

Lecturi
canadiene

Volumul bilingv al Mihaelei
Mudure (Lecturi canadiene –
Canadian Readings, 2009) dedicat
literaturii canadiene reprezintã o
noutate în peisajul cultural
românesc. Eseurile propuse vin sã
umple un gol, majoritatea scriitorilor
comentaþi fiind niºte figuri total
necunoscute la noi (cu douã mici
excepþii: Michael Ondaatje ºi
Margaret Atwood).

Aºa cum afirmã în prefaþa cãrþii,
autoarea foloseºte ca metode
principale de lucru poetica ºi
hermeneutica. Fiecare capitol

debuteazã cu ceea ce s-ar putea
numi “operaþii de singularizare”
(schiþe biografice, fiºe istorice sau
pur ºi simplu câteva tuºe definitorii
pentru subiectul abordat), necesare
unui cititor în mare parte neavizat.
Apoi, Mihaela Mudure practicã un
foarte close reading, analizele sale
fiind foarte bine pliate pe text –
aproape în totalitate prozã scurtã.
Sã mai spunem cã fiecare eseu
beneficiazã de o bibliografie
minimalã, utilizatã cu discreþie ºi
bun gust.

Decupajul autoarei respectã cu
stricteþe perspectiva cronologicã,
iar istoria ºi critica literarã dau mâna.
Astfel, cele dintâi eseuri sunt
dedicate literaturii tradiþionale din
Canada, opera urmaºilor direcþi ai
amerindienilor (La început a fost
coiotul, respectiv Poveste despre
identitate, cu un coiot ºi o vulpe),
urmãtoarele capitole trateazã
literatura imigranþilor (Folclor
cajun, Câinele, moarte, Caraibele
canadiene sau Nostalgii), iar eseul
din centrul volumului avanseazã în
plinã globalizare (Dupã 11 sep-
tembrie). Pe urmã, dacã primele
capitole sunt adevãrate demonstraþii
de metodã, de la antropologie la
numerologie, în a doua jumãtate a
cãrþii evantaiul metodic al autoarei
se deschide la maxim: dupã caz,
avem de-a face cu imagologie
comparatã (eseul Comparaþii,
dedicat româno-canadianului prin
adopþie Florin Oncescu), analizã de film
(ecranizarea romanului Pacientul
englez de Ondaatje, în capitolul
Micuþa frazã), psihanalizã, femi-
nism ºi ecofeminsm (Mater-nitatea
ca moarte, O poezie a maternitãþii,
Povestind disperarea ºi, desigur,
Scriitoare canadiene); la toate aces-
tea se adaugã cele trei eseuri finale
în englezã (Frances Brooke and
the “Taste” of Canada, The Poetics
of Margaret Atwood’s Dystopia,
respectiv Katherine Mansfield: The
Canadian Connection).

Concluziile capitolelor se remarcã
prin pertinenþã ºi penetranþã. Mai mult,
eseurile Mihaelei Mudure constituie
tot atâtea studii (multi)culturale.
Majoritatea scriitorilor comentaþi au
dublã sau chiar triplã origine, atributul
de canadian fiind uneori un sufix
acceptat, alteori un prefix asumat, în
faþa nostalgiei pentru pãmântul natal.

Cãlãtor prin
existenþialism C
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Personajul Lanark din alam-
bicatul roman cu acelaºi titlu al
scoþianului Alasdair Gray (tra-
ducere de Magda Teodorescu,
Iaºi, Editura Polirom, 2008) îºi
întâlneºte la o rãscruce a cãrþii
tocmai autorul, iar acesta îi
explicã: “Sunt ca Dumnezeu Tatãl
ºi tu eºti Fiul meu sacrificial, iar
un cititor este un Duh Sfânt care
menþine unitatea ºi mersul lucru-
rilor”. Drept care îmi voi îngãdui sã
analizez extravagantul ºi masivul
roman Lanark exact din ipostaza
mea de „Duh Sfânt“ simbolic, amu-
zatã fiind de „Sfânta Treime“ expli-
citatã concis de Alasdair Gray!

Cititorul are de-a face, inhibat
fiind întrucâtva de masivitatea
romanului, cu o carte scrisã pe
parcursul a douãzeci de ani,
marcatã de o arhitecturã complexã
ºi labirinticã, alcãtuitã din douã
straturi de identitãþi ale unui
personaj care penduleazã cvasi-
somnambulic între douã lumi:
Glasgow ºi Unthank, oraºul real
ºi oraºul-avatar, primul locuit de
Duncan Thaw, al doilea ava-
tarizându-l pe Thaw în Lanark.
Ficþionalizarea este extremã prin
ireal sau mai exact prin areal ºi
absurd, din Glasgow în Unthank,
din Thaw în Lanark. Cele douã lumi
nu se întrepãtrund, ci rãmân
paralele; nu se completeazã, ci
sunt de sine stãtãtoare, func-
þioneazã independent una de
cealaltã. Adevãrat cã frustrãrile ºi
complexele din realitate sunt
compensate în ficþiune sau, cel
puþin, sunt redimensionate,
rediscutate, reamplasate. Precum
în cazul romanului ªotron
(Rayuela) de Julio Cortázar,
autorul îºi amestecã straturile

narative, cititorul trebuind sã facã
slalom ca sã priceapã cusãtura
acþiunii (dacã putem vorbi despre
aºa ceva) ºi trama. Cartea (care
are patru pãrþi) începe cu irealita-
tea absurdã ºi se încheie tot cu ea,
la mijlocul romanului situându-se
presupusa realitate adevãratã
(îngãduit fie pleonasmul intenþionat)
a lui Duncan Thaw. Metoda lui
Alasdair Gray este aceea a
încuibãrii realitãþii în irealitate; sau
altfel spus, a învelirii realului în foile
de ceapã (sau varzã) ale ficþiunii
absurde (uneori cu accente SF,
chiar dacã autorul neagã o
asemenea apartenenþã).

Fiindcã îmi asum, cum
precizam la început, ipostaza de
cititor de tip „Sfânt Duh“ instituitã
chiar de autorul-strateg, voi analiza
Lanark fãrã sã respect structura
narativã (cronologicã) propusã de
Alasdair Gray. Adicã voi analiza
realitatea personajului ºi apoi
irealitatea lui, într-o logicã linearã
ºi doar relativ spiralatã. Astfel,
istoria realã a lui Duncan Thaw
începe la Glasgow în anii ºaizeci
ai secolului XX (istoria realã a
personajului va fi relatatã de un
oracol noncorporal, situat în
realitatea avataricã): o copilãrie cu
percepþii insolite, o adolescenþã
îndeajuns de turbulentã cu refugiul
în lumi imaginare (cãci lumea realã
nu poate fi posedatã decât prin
ficþionalizare). Traseul ideatic este
înrudit cu cel al lui Stephen
Dedalus din Portret al artistului la
tinereþe de James Joyce, doar cã
mult mai îmbibat în sexualitate
frustratã ºi decepþii emoþional-
amoroase (adolescentul Thaw
mediteazã, la un moment dat,
inclusiv la soluþia autofertilizãrii!).

Evoluþia artisticã a personajului
este una ambiþioasã: de la intenþia
unei variante moderne a Divinei
Comedia ilustratã de un nou
William Blake la fresca de
antrenament extrem ºi de extaz a
Genezei din Vechiul Testament,
într-o bisericã. Întrucât opera lui
Thaw nu este priceputã,
personajul (marcat de boalã ca
orice artist care se respectã la
nivelul blestemului de destin)
recidiveazã prin astm ºi malnutriþie,
ajunge la spital ºi în constructul
sãu halucinatoriu cautã un alt
spaþiu lãuntric unde sã trãiascã:
aºa se naºte Lanark ºi oraºul
Unthank (iar Marjorie, una din
femeile iubite care îl respinge,
devine Rima, perechea sa
avataricã femininã). Deºi
desfãºuratã în douã cãrþi ample,
povestea realã conþine un corect
roman urban, dar nu mai mult de
atât. Cea care aduce sarea ºi
piperul cãrþii este ficþiunea extremã,
delirul, halucinaþia absurdã, aºa
încât asupra acestora voi insista.

Atunci când ajunge în oraºul
Unthank, Lanark nu ºtie cum se
numeºte locul cu pricina ºi nu ºtie
nici cine este: acest început este
gândit tocmai ca sã poatã îngãdui
orice la nivel de ficþiune (dacã totul
este confuz, atunci orice este
posibil!). Oraºul fãrã nume,
deocamdatã, are câteva ciudãþenii
fãþiºe: soarele nu existã decât în
forme înceþoºate, fiind mai
degrabã un astru crepuscular, iar
oamenii dispar fãrã nicio explicaþie,
atunci când se declanºeazã
întunericul, de parcã ar fi din
gelatinã, moartea survenind printr-
o lichefiere bruscã ºi completã;
Puterea metropolitanã constru-

 Ruxandra Cesereanu

Lanark
în Unthank
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ieºte buncãre pentru a pre-
întâmpina o viitoare invazie
nenumitã; locuitorii sunt de douã
soiuri – vertebraþii (umanii
consistenþi ca soliditate ºi
netransformaþi) ºi crustaceii
(protestatarii); în absenþa soarelui,
locuitorii devin mutanþi (raci,
dragoni, salamandre), suferind
metamorfoze repugnante. În oraº
se ivesc guri uriaºe de sine
stãtãtoare care vestesc o cale de
ieºire ºi o supapã spre o altã lume:
printr-o asemenea gurã Lanark
ajunge într-un spital-laborator,
Institutul, care gãzduieºte oameni-
mutanþi. Construit în subterana
unui munte deasupra cãruia se
gãsesc oraºele, Institutul conþine
camere experimentale, fie pentru
preschimbarea mutanþilor ºi
lichefierea lor finalã, fie pentru
vindecãri ºi evadãri vizuale cu
ajutorul unor priveliºti captate de
un reflector aflat pe vârful muntelui.
Mâncarea din Institut este
gelatinoasã, întrucât este obþinutã
din resturi de mutanþi lichefiaþi.

Bolnav de dragonitã (marcat de
pete maronii pe corp ºi de
extremitãþi cornoase), Lanark
este vindecat ºi reciclat, din
pacient, în medic. Principalul sãu
supraveghetor cu aere de mentor
este profesorul Ozenfant: doctorii
nu posedã reþete de vindecare, ci
sunt antrenaþi de pacienþi ca sã
gãseascã metoda predilectã.
Atunci când doctorul nu izbuteºte
sã gãseascã o soluþie, intervine
catalizatorul (axat pe distrugerea
rapidã a pacientului). Timpul,
explicã Ozenfant, este variat în
Institut, întrucât este mãsurat dupã
calendare diferite: cel care pleacã
din Institut nu ajunge ºi nu
cãlãtoreºte în timpul Institutului, ci
în timpul spaþiului spre care se
îndreaptã (ºi care poate fi oricum,
oricât, orice). Ozenfant însuºi a
fost cândva mutant (un hibrid
lipitoare-dragon), urcând mai apoi
treptele ierarhice la conducerea
Institutului, a cãrui eminenþã
cenuºie a devenit.

Lanark ar fi devenit un perfect
zeu la Institutului, dacã nu ar fi
încãlcat tocmai regula de bazã: el
îºi vindecã prima pacientã (o
femeie-dragon) cu ajutorul lecturii;
ºi, aºa dupã cum excepþia de la
regulile de bazã ale Institutului

prevedea, el aspirã sã fugã ca sã
regãseascã solaritatea, dragostea
ºi prietenia cu ajutorul femeii
vindecate (Rima, avatarul lui
Marjorie). Tãmãduirea femeii
mutant este, însã, consideratã
sabotare al Institutului, astfel încât
Lanark îºi pierde statutul de doctor.
O altã eminenþã cenuºie îl previne
cã Institutul este o maºinãrie
distrugãtoare a cãrei misiune este
canibalizarea omenescului, prin
ingurgitarea ºi dispariþia oraºelor,
precum ºi prin masiva acþiune de
îmbolnãvire a mutanþilor pânã la
lichefierea lor deplinã. Institutul este
dominat de o conjuraþie de
gânditori, Consiliul, coagulat ca
“structurã politicã menitã sã-i
aducã pe oameni mai aproape de
Cer”: utopia este, însã, simultat
antiutopie, întrucât Institutul este
un imperiu care supravieþuieºte
exclusiv devorând alte spaþii ºi
oraºe, devorarea manifestându-
se la propriu ca înghiþire ºi ingur-
gitare micro ºi macrocosmicã.
Abandonarea Institutului ºi
reîntoarcerea lui Lanark în
Unthank (demersul se numeºte
relocare!), ca posibil salvator, se
face printr-o zonã intercalen-
daristicã unde timpul ºi toate
celelalte dimensiuni sunt
imprevizibile. Oraºul Unthank a
devenit, însã, un oraº închis,
pãtruns doar printr-o intrare
subteranã pietonalã care duce la
o Catedralã devenitã sediul ºi
creierul de supraveghere al
Institutului. Creatura, cum este
numitã structura politicã ºi
autoritarã a Institutului infiltratã în
Unthank, are ca scop manipularea
temporalã ºi spaþialã, prin douã
strategii clasice precum
expansiunea ºi devorarea. Oraºul
este dominat de o birocraþie simili-
sacerdotalã ºi suferã o formã
ciudatã de otrãvire datoritã cãreia
oamenii se preschimbã în “animale
congelate” (majoritatea), dominate
de “profesioniºti” (minoritatea). În
Unthank existã, totuºi, un
department de cronometrie, astfel
încât Timpul sã poatã fi reinstaurat
cândva. Lanark nu rãmâne izolat
de mutaþiile temporale, ci devine
tatã, iar fiul lui cu Rima (Alexander)
creºte ca-n basme, semn cã
timpul nu are o mãsurãtoare
stabilã. Pãrãsit de Rima ºi de fiu,

Lanark este antrenat sã devinã
delegatul care sã pledeze cauza
oraºului Unthank în oraºul solar
Provan, împotriva Institutului.
Drumul spre Provan este marcat
ºi el de o zonã intercalendaristicã,
în care timpul se dilatã sau se
restrânge cu efecte vizibile
asupra trecãtorului. Lanark
cãlãtoreºte cu o pasãre metalicã:
aceasta îºi extrage energia de
zbor din chiar viitorul (temporal al)
personajului. Boicotat, hãrþuit,
drogat, personajul va eºua, însã,
în demersul sãu mesianic. El va
muri, de altfel, de bãtrâneþe, ca un
om obiºnuit.

Gãselniþa pirandellianã ºi
demiurgicã a lui Alasdair Gray este
aceea cã, în audienþa supremã în
care reclamã salvarea oraºului
Unthank, regele la care ajunge
Lanark este de fapt chiar autorul
cãrþii (despre) Lanark. Drept care
autorul îi explicã personajului sãu
atât viaþa ºi cartea, cât ºi tipul de
lecturã predilectã, care ar fi o
hermeneuticã de sine. Prima lege
de bazã: autorul este Iluzionistul.
A doua lege de bazã: atât autorul,
cât ºi personajul trãiesc exclusiv
din ºi prin seducerea cititorului al
cãrui suflet trebuie furat ºi luat
captiv (imaginaþia cititorului
constituie o energie esenþialã)! A
treia lege de bazã: personajul
fascinant întotdeauna este acela
care eºueazã misionar; cititorul
are nevoie de înfrânþi, nu de
învingãtori, întrucât întotdeauna
eºecul este mai captivant, ca
lecturã, decât triumful! Pentru a-l
lãmuri totodatã pe cititor ºi
personaj, autorul oferã un Index al
operelor celebre din care a “plagiat”
minimal (prin deformare) ca sã
scrie Lanark, ºi, de asemenea,
numeºte cele mai cunoscute texte
dedicate eºecului care l-au
influenþat – de la epopeile homerice
la evanghelii, Don Quijote de la
Mancha, Faust, Divina Comedie,
Moby Dick.

Romanul lui Alasdair Gray este
o enciclopedie a felului în care
ficþiunea poate fi manipulatã ºi
manageriatã, fie cã trãim strict în
realitate, fie cã ne proiectãm
(compensatoriu sau pur ºi simplu
din hedonism) în alte lumi.
Construcþia în straturi este
intenþionat demonstrativã ºi, în
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acelaºi timp, hibridã, ca sã inducã
starea de confuzie. Neliniºtea este
indusã ºi prin amestecul de stiluri:
de la cel realist la fantasticul
absurd ori la paradigma SF. A doua
demonstraþie a autorului este cea
legatã de procesarea temporalã ºi
spaþialã într-un roman cu lumi
paralele: lecþia lui Alasdair Gray se
dovedeºte a fi simultan complicatã
ºi foarte simplã. Timpul poate fi
oricând ramificat (iar spaþiul
aºijderea): intrumentele necesare
sunt breºele sau clivajele – iar
acestea pot fi oricând construite ºi
gândite mãcar relativ performant
de cãtre un creator. Pe tot
parcursul masivului roman Lanark
gãsim astfel de breºe, de parcã
autorul ar lãsa fãrâme din teoria lui,

presãrate în text (într-un demers
urcãtor sau coborâtor) ca sã ne
ajute sã desluºim felul în care
realitatea poate fi ferfeniþitã.
Adevãrul devine astfel un calup
ciuruit de breºe ºi clivaje, încura-
jate sã se manifeste treptat. Apo-
geul nu este esenþial într-un aseme-
nea demers: aºa se explicã de ce
personajul avataric, Lanark, nu doar
cã eºueazã în iniþiativa sa me-
sianicã, dar ajunge sã piarã într-o
normalitate oarecare. Apogeul lui
Lanark este tocmai eºecul; un triumf
nu l-ar fi fãcut neapãrat mai fas-
cinant sau captivant ca personaj.

În chestiunea deformãrii tem-
porale ºi spaþiale, Alasdair Gray se
joacã parþial cu teoria relativitãþii,
dar fãrã o mizã tranºantã ºi

definitorie. Autorul este interesat
tocmai de neclaritate ºi confuzie, de
ambiguitate: gurile-supape prin care
oamenii ajung în Institut sau prin
care oamenii dispar supþi întru
extincþie în acest sens sunt gândite.
Ele apar, de altfel, în roman ca un
soi de zâmbete remixate ale pisicii
din Cheshire, fãrã sã se insiste
asupra lor în chip decisiv lãmuritor
(nici nu era cazul). Dacã ar fi sã
gãsesc o formulã pentru acest
roman neobiºnuit, aº spune cã el
este tocmai un roman ca o gurã-
supapã.

ªi acum citatul ales de mine
pentru încheiere: “Omul e plãcinta
care se coace ºi se mãnâncã
singurã, iar reþeta constã în
separare.” Dixit.
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Puternica scenã a confruntãrii
ideatice Sineºti – Ruscanu
vorbeºte despre un personaj
perfect stãpân pe situaþie, a cãrui
experienþã de viaþã îl ajutã sã dea
replicile perfecte, replici care sã
demonteze himerele dupã care
aleargã Gelu Ruscanu. Critica
vorbeºte despre practica de viaþã
a ministrului de Justiþie care se
confruntã cu visarea idealistã a
tânãrului luptãtor pentru dreptate
socialã. S-a spus cã Saru-Sineºti
este pe deplin stãpân pe situaþie,
distrugând, rând pe rând, prin
logica afirmaþiilor sale, argumentele
puerile ale lui Ruscanu.

Dacã ne concentrãm doar
asupra cuvintelor rostite de Sineºti,
afirmaþiile sunt pe de-a-ntregul
adevãrate. Dacã suntem însã
atenþi la indicaþiile scenice puse „în
spatele” personajului respectiv,
vom observa o schimbare
esenþialã: un Sineºti cu mascã,
ministrul Justiþiei care se teme sã
nu iasã „ºifonat” dintr-o întâlnire cu
un adversar pe care îl considerã
egalul sãu. Aceastã scenã atrage
atenþia asupra unei alte realitãþi,
care pânã acum nu pãrea atât de
evidentã: manipularea la care este
supus personajul. ªi nu este vorba
de o manipulare superficialã, ci de
una complexã, care poate fi
scoasã în evidenþã mult mai bine
cu ajutorul unor noþiuni teoretice
împrumutate dintr-o ºtiinþã auxiliarã
criticii literare: ºtiinþele comunicãrii.

Pe baza unor fundamente
ºtiinþifice specifice ºtiinþelor
comunicãrii se poate analiza
modul în care indicaþiile scenice
contribuie la evidenþierea ma-
nipulãrii prezente în piesa Jocul
ielelor. O schimbare a unghiului de
abordare a celei mai cunoscute ºi
„comentate” piese camilpetres-
ciene, porneºte de la ideea cã de
fiecare datã când avem impresia
cã cunoaºtem un lucru cu
exactitate, nu trebuie decât sã-l
privim „altfel” pentru a-i descoperi
noi valenþe. Dacã se acceptã un
alt unghi de abordare, acela al
ºtiinþelor comunicãrii, se poate
constata cã toate stãrile prin care
trece personajul, precum ºi marea
decizie irevocabilã din final, sunt
rezultatul unui intens proces de
manipulare la care este supus Gelu
Ruscanu pe tot parcursul piesei.

Acest lucru reiese, mai ales, din
indicaþiile scenice referitoare la
comportamentul ºi atitudinile
personajului.

Pânã acum s-a comentat
fiecare cuvânt rostit de Gelu
Ruscanu, dar numai raportat la
drama sa de conºtiinþã, fãrã a se
face o legãturã între ceea ce spune
ºi felul în care o spune, adicã fãrã
sã se stabileascã o legãturã între
cuvânt ºi act. Toate replicile ºi
trãirile personajului par a fi
provocate din interior, de acea
nepotrivire dintre dorinþa disperatã
de a realiza principiul dreptãþii
sociale ºi incapacitatea practicã de
a realiza acest lucru.

 În realitate, toatã drama de
conºtiinþã a personajului este
provocatã din exterior de
persoanele cu care intrã în contact,
de lucrurile pe care le vede ºi le
aude, de propria sa experienþã de
viaþã. S-a crezut despre Gelu
Ruscanu cã este o personalitate
puternicã, inflexibilã ºi greu de
abãtut de pe calea pe care ºi-a
propus s-o urmeze.

De fapt, tânãrul idealist este
uºor influenþabil, dovadã veºnicele
amânãri legate de publicarea
scrisorii. El este dezorientat,
propriile sale neliniºti ºi incertitudini

fac din el o persoanã uºor de
manipulat. El are nevoie de ceilalþi
pentru a gãsi rãspunsuri. Toate
vizitele pe care le primeºte la
redacþie nu sunt decât posibilitãþi
care i se oferã pentru a înþelege
mai bine situaþia în care se gãseºte.
ªovãielile sale, puþin evidente la
început, încep sã creascã în
intensitate pânã în momentul în
care are loc celebra disputã cu
Sineºti, disputã care va avea drept
deznodãmânt capitularea tacitã din
final.

   Manipularea cognitivã este
realizatã, aºa cum s-a specificat
deja, de ªerban Saru-Sineºti.
Confruntarea dintre cele douã
personaje este magistral
construitã, accentul cãzând atât
asupra replicilor rostite, cât mai
ales asupra gesturilor pe care le
fac ºi care le trãdeazã intenþiile.
Indicaþiile scenice sunt esenþiale,
ele exprimând emoþiile ºi gândurile
personajelor. Adevãratele intenþii
ale protagoniºtilor apar nu
materializate în cuvinte, ci prezente
în act.

Comunicarea nonverbalã
prezentã în didascalii constituie
adevãrata cheie de interpretare a
scenei. Gesturile, atitudinile ºi
comportamentele marcate „între
paranteze” semnificã toate acele
indicaþii scenice prezente în
paranteze într-un text dramatic,
care nu sunt considerate atât de
importante ºi sunt „marginalizate”
prin „punerea lor între paranteze”
–  în sensul neglijãrii semnificaþiilor
care le sunt atribuite –, dar care
sunt totuºi esenþiale pentru
dezvãluirea procesului de
manipulare în drama de idei
analizatã. Ele sunt esenþiale pentru
a stabili raportul de forþe dintre cele
douã personaje ºi modul în care
acesta se schimbã pe parcursul
confruntãrii.

Are loc o evoluþie treptatã spre
un punct culminant care va anticipa
deznodãmântul piesei. Aceastã
evoluþie nu decurge lin, ci este
presãratã cu rãsturnãri
neprevazute de situaþie, care fac
din aceastã discuþie o
spectaculoasã confruntare între
douã personalitãþi puternice ºi
extraordinar de orgolioase.

Nu este vorba, aºa cum s-a
spus pânã acum, de o lecþie de

Camil
Petrescu

«între
paranteze»:

manipularea
în drama

absolutului
(II)

 Simona Pop
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viaþã pe care începãtorul idealist
Gelu Ruscanu o ia de la
atotputernicul ministru de justiþie.
Este vorba mai degrabã de o
confruntare între doi egali, fiecare
derutat ºi stimulat în acelaºi timp
de influenþa pe care simte cã o
exercitã asupra celuilalt. Este
adevãrat cã Sineºti este un orator
abil, în aceeaºi mãsurã în care este
ºi un fin psiholog, sau un bun
manipulator ºi cã reuºeºte sã se
impunã în faþa lui Gelu Ruscanu,
intimidându-ºi adversarul. Dar ºi
Gelu Ruscanu este construit pe
mãsura adversarului sãu, reuºind
sã-i  reziste pânã în final, mai mult,
fiind capabil sã-i provoace emoþii
puternice prin cele câteva
momente când deþine controlul
asupra discuþiei.

Ruscanu este foarte inteligent
ºi are o vitezã de reacþie
extraordinar de mare. De aceea
este o persoanã greu de manipulat.
Sineºti trebuie sã recurgã la
argumente foarte puternice pentru
a-ºi convinge adversarul cã are
dreptate. În final el apeleazã tot la
afecte, descoperind în acestea
singurul punct slab al adversarului.
Iniþial, Sineºti nu îl manipuleazã
afectiv, el îi furnizeazã elemente
raþionale, bine gândite, care au rolul
de a-l face sã vadã altfel lucrurile.
Aceste elemente fac referire exact
la temele aduse în discuþie ºi de
mãtuºa sa Irena, ele fiind reluate
ºi amplificate, dar de data aceasta
nu la un nivel instinctual, ci la nivel
intelectual. Acest lucru îl face pe
Gelu sã le analizeze în profunzime
ºi sã ia în final o decizie.

La început, Sineºti pare
intimidat de adversarul sãu, dar,
printr-o remarcabilã putere de
disimulare, el reuºeºte sã ascundã
foarte bine acest lucru. Didascaliile
sunt cele care îi scot în evidenþã
atât trãirile interioare, cât ºi intenþiile
ascunse. Ele nu introduc în scenã
un personaj sigur pe el, ci un
personaj care este intimidat de
superioritatea  adversarului sãu ºi
care are emoþii în ceea ce priveºte
evoluþia întrevederii pe care i-a
solicitat-o lui Gelu Ruscanu.
Primele indicaþii scenice se referã
la un Sineºti care „are înadins
mâinile ocupate, cu pãlãria ºi
bastonul, ca sã parã firesc cã nu
poate da mâna, în realitate fiindcã

îi e teamã cã s-ar putea sã rãmâie
cu mâna întinsã”.

Încã nu ºtie sigur cu cine are
de-a face. Din campania pe care
a lansat-o Ruscanu în ziar ºi din
asemãnãrile pe care le vede între
Gelu Ruscanu ºi tatãl sãu, el vine
cu pãrerea preconceputã cã are
de-a face cu un adversar
inteligent, dar mai ales greu de
manipulat, în consecinþã are emoþii
legate de succesul demersului
sãu. El ºtie un singur lucru: cã
trebuie sã încerce sã-ºi domine
interlocutorul, ºi nu poate face
acest lucru  decât dovedindu-i cã
este mai puternic decât el.

 De aceea, el intrã în scenã cu
masca procurorului influent ºi
stãpân pe situaþie care nu acordã
importanþã calomniilor care apar în
mod obiºnuit în ziare la adresa lui,
fãcând de data aceasta o excepþie,
doar pentru cã este vorba de un
vechi prieten: „un ministru nu o sã
stea sã citeascã toate gazetele
care îl injurã… (…) habar nu
aveam de acest atac din….  (cautã
titlul gazetei)”. Faptul cã nu ºtie
despre articolele publicate despre
el (dupã ceea ce-i spune acum lui
Gelu ºi Praida, aflã de la ºeful sãu
de cabinet; dar cititorul îºi amin-
teºte tabloul II din actul I care-l
prezintã pe ministru în birou, strivit
de povara gândurilor – provocate
desigur de articolele lui Ruscanu
– ºi de discuþia cu Maria care
demonstreazã faptul cã este în
temã cu ceea ce are de gând sã
facã Ruscanu), nu-ºi aminteºte
titlul gazetei, bãnuieºte cã o altã
persoanã, care nu este avizatã
asupra problemei, a scris articolul,
sunt doar manevre prin care
încearcã sã minimalizeze impactul
pe care publicarea scrisorii l-ar
avea asupra lui, tocmai pentru cã
ºtie importanþa pe care i-o acordã
Ruscanu.

Aceastã abilã tehnicã de
derutare a adversarului are drept
scop provocarea unui moment de
maximã surprizã care sã-l
deruteze. El ºtie cã Ruscanu vede
în publicarea articolului o chestiune
de viaþã ºi de moarte care sã-l
determine sã demisioneze ºi vrea
sã-i scadã din importanþã,
arãtându-i cã, din punctul sãu de
vedere, nu este decât o chestiune
minorã. Deruta pe care o

provoacã aceastã abilã manevrã
îl face sã câºtige teren. ªi profitã
de deruta lui Gelu pentru a trece la
atac: „Gelu e în prada unui chin
vizibil. Sineºti observã ºi capãtã
mai multã siguranþã”. Indicaþiile
scenice marcheazã foarte bine
aceastã schimbare.

 Gelu, care la început era sigur
pe sine, începe sã fie zãpãcit de
teatrul jucat de Sineºti, dându-ºi
seama cã scrisoarea nu are
aceeaºi valoare pentru amândoi:
Gelu este: „concentrat”…
„calm”… „grav”… „obosit,
enervat”… „puþin încurcat”…
„stupefiat” (la replica „candidã” a
lui Sineºti „Scrisoarea? Ce
scrisoare?”)… „cu voce slabã”…
„se stãpâneºte greu”…
„încurcat”… „ºovãitor”…
„nesigur”… ºi seria didascaliilor
care sã ilustreze intimidarea poate
continua în paralel cu cele care sã
sugereze siguranþa de sine care
începe sã fie câºtigatã de Sineºti.
Evoluþia lui de la nesiguranþã la
deplinul control al situaþiei este
foarte plasticã: „precis”… „cu un
soi de cordialitate ciudatã”…
„candid”… „surprins”… „tãios”…
„mirat”… „ca o lamã de stilet”… „ca
un cleºte”… „îndârjit”… „îl priveºte
sãlbatic”… „dur”… etc.

Nesiguranþa iniþialã pe care pare
sã o aibã Sineºti se transformã în
siguranþa fiarei care ºtie cã are deja
prada în gheare, termenii pe care
îi foloseºte dramaturgul pentru a
surprinde felul în care îºi rosteºte
replicile fiind împrumutaþi din
aceastã sferã: „se rãsuceºte într-
un salt de tigru gata sã sarã,
respirã greu, apoi, aproape livid,
stãpânindu-se”. Sineºti apare
pentru prima datã ca o pisicã abilã
care ºi-a prins deja ºoricelul ºi se
amuzã de reacþiile pe care le are
acesta sub imperativul fricii de
moarte.

El este deja conºtient de
superioritatea pe care o are asupra
adversarului. Aceastã superioritate
se datoreazã secretelor pe care le
ºtie, secrete despre care Ruscanu
nu are nici cea mai vagã idee. El
are pregãtite elementele surprizã
pe care le va scoate, rând pe rând,
la ivealã, pentru a-ºi dezarma
adversarul, de fiecare datã când
acesta se pare cã redevine stãpân
pe situaþie. Dacã urmãrim aceastã
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evoluþie, observãm o schimbare a
raporturilor de forþã între cele douã
personaje începând cu momentul
în care Gelu Ruscanu este pus în
încurcãturã atunci când trebuie sã
justifice provenienþa scrisorii:
„Sineºti (tãios): N-am nevoie de
sfaturile dumitale. Ce scrisoare e
asta? Gelu (e în prada unui chin
vizibil. Sineºti observã ºi capãtã
mai multã siguranþã):  ai pus
cumva un detectiv de mi-a umblat
prin sertare?...”

 Sineºti ºtie sã exploateze la
maxim sentimentele de
culpabilitate implicate de  relaþia pe
care a avut-o Gelu cu soþia sa. El
insistã asupra provenienþei
scrisorii, prefãcându-se cã nu ºtie
nimic despre ea, ºi nici despre
raporturile pe care soþia sa le-a
avut cu Ruscanu, punându-ºi ad-
versarul în delicata situaþie de a-ºi
recunoaºte vina adulterului:
„Sineºti (fãrã sã apese): L-ai privit
drept în ochi pe cel care þi-a adus-
o? Ai învârtit în mânã peticul acela
de hârtie?… Te-ai îndoit o clipã de
autenticitatea lui?… O cunoºti pe
Maria, tot atât de bine ca ºi mine.
Ei bine, atunci cum ai putut crede
una ca asta?... Gelu (nesigur):
Domnule Sineºti… Sineºti: Ce
caraghioslâcuri… (Râde insi-
nuant.) ªi pe urmã, cu cine ar fi
putut sã mã înºele?... Dar în
sfârºit… dã-mi scrisoarea… S-o
cercetãm împreunã. Sã-þi
dovedesc, dacã e nevoie, ce
infamie s-a încercat.”

„Sineºti (dur, totuºi având aerul
cã nu crede): Deocamdatã, dã-mi
sã vãd scrisoarea… (Rânjind.)
Vreau ºi eu sã aflu cu cine m-a
înºelat? (stã pe gânduri, cautã,
apoi parcã uimit.) Dacã n-oi fi
cumva chiar dumneata. Mai ºtii
drãcie? ! ... (Amuzat parcã.)Te
pomeneºti cã-i fãceai curte cu
piciorul pe sub masã? ªi de aceea
gãseai mâncãrurile delicioase! (Din
ce în ce tonul de bonom se
transformã în zeflemea
agerã.)Maria te invita cam des
când erai student. „Restaurantele
sunt aºa de proaste ºi murdare…
bietul bãiat… Poate cã de aceea
îmi gãseai discursurile frumoase…
admirabile… când le comentam
seara la colþul cãminului… pe când
Maria ne turna ceaiul?... (Gelu
devine din ce în ce mai palid) (…)

Dar mai ºtii, poate cã dumneata,
luptãtorul pentru adevãr, pentru
dreptatea absolutã, înflãcãratul
reformator… campionul luptei
împotriva corupþiei… „fie ea de
sus, fie de jos” cum scrie
Dreptatea Socialã, ai debutat prin
a corupe pe Lina ºi Vasile?... Poate
cã  atunci când eu intram pe uºã,
dumneata escaladai… cum puteai,
fereastra? (Râde gros) Fleacuri…
fleacuri… (Cu o ºerpuitoare ironie)
Dumneata mã iubeºti, domnule.
Da, da, mai mult decât ai crede
poate… cu toatã graba inex-
plicabilã de a publica scrisoarea
asta!”

Apeleazã apoi la argumente din
ce în ce mai convingãtoare pentru
a-ºi pleda cauza. El insistã asupra
autenticitãþii acestei scrisori,
plantând sâmburele îndoielii în
inima personajului. Cunoscând
motivul despãrþirii celor doi amanþi,
el scoate în evidenþã trãdarea ºi
minciuna de care ar putea fi
capabilã Maria, fapte care o
transformã într-o „mitomanã”
capabilã de orice pentru a-ºi pãstra
amantul: „Sineºti: În cazul acesta
desigur cã aceastã scrisoare
dovedeºte ceva… (…) Dovedeºte
fãrã putinþã de tãgadã cã nevastã-
mea este o mitomanã…
(completând, mai sever) o
mitomanã eroticã… (…) O femeie
care, ca sã devie interesantã ºi sã-
ºi aþâþe amanþii, brodeazã cele mai
abracadabrante nãzbâtii… Cazuri
foarte des studiate de medicinã ºi
de psihologia patologicã…(…) Cã
în delirul lor erotic, unele femei
detracate nãscocesc cu frenezie
tot ceea ce poate face plãcere
amantului lor, tot ceea ce le aratã
pe ele ca pe niºte fiinþe ex-
cepþionale, ca pe niºte victime. Mai
ales liturghii negre împotriva
bãrbatului, ca sã-ºi justifice
adulterul. În genere, amantul este
prost ºi crede orice… crede nu
numai cã este singurul care se
împãrtãºeºte din farmecele
doamnei, dar cã el este ºi cel
dintâi… ºi desigur cel din urmã.
Aºa e orice amant, credul… dar
dacã amantul este în genere
credul, Justiþia e mult mai puþin
credulã… Ea pretinde probe… ºi
mai ales pretinde probe tocmai unei
femei fãrã scrupule ºi fãrã
demnitate, care-ºi trãdeazã soþul

ºi-ºi necinsteºte cãminul. ”
Profund tulburat de dezvãluirile

ministrului, Ruscanu riposteazã
violent, atacându-l cu acuzaþia de
crimã: „Sineºti (s-a ridicat masiv,
îl priveºte aspru, apãsat): Crezi cã
e adevãrat cã eu am ucis ºi am
jefuit?... Gelu (scãzut): da…”. Se
pare cã Sineºti începe  sã piardã
din nou teren, indicaþiile scenice ºi
duritatea replicilor rostite de
Ruscanu sunt evidente în acest
sens. Urmeazã o nouã loviturã
brutalã din partea lui Sineºti,
loviturã administratã din nevoia
de a-ºi restabili controlul asupra
conversaþiei. El recurge la o altã
armã strategicã: îºi înºtiinþeazã
adversarul cã ºtia de legãtura sa
cu Maria ºi îi amplificã sentimentele
de vinovãþie printr-un elogiu pe
care îl aduce loialitãþii în prietenie:
„Sineºti: ªtiam… Am ºtiut totul de
atunci…”

Gelu Ruscanu rãspunde cu un
contraatac: cealaltã scrisoare,
scrisoarea pe care o are Sineºti,
scrisoare care poate fi o armã de
ºantaj, trãdeazã, la rândul ei,
principiile prieteniei propovãduite
de Sineºti: „Gelu (îl întrerupe
surâzând ironic): Invoci amintirea
tatãlui meu ca introducere la
ºantajul pe care-l pregãteºti?... (cu
un gest moale) Nu se va prinde.
ªtiu cã ai în portvizit scrisoarea
imprudentã a tatãlui meu…”
Atacul sãu pare inutil, deoarece,
Sineºti îi rezervã o altã surprizã:
nu numai cã nu are de gând sã-l
ºantajeze cu acea scrisoare, dar
îi mãrturiseºte, într-un suspect
acces de sinceritate, cã, din lo-
ialitate, nu poate pãta memoria
celui care i-a fost un adevãrat
mentor spiritual: „Sineºti: Ai socotit
cã am pãstrat scrisoarea cu
aceleaºi intenþii ca dumneata. Pe
dumneata te-a uimit chiar cã el a
putut scrie o scrisoare atât de
imprudentã. Eu am gãsit asta firesc
ºi sunt mândru cã un astfel de om
mi-a scris o asemenea scrisoare,
tocmai fiindcã constituie o dovadã
de încredere absolutã. (cucerit de
amintire) Totul era la el absolut…
Fã ce vrei cu aceastã scrisoare!
(o aruncã pe masã)”.  Mai mult, el
se transformã în ochii lui Ruscanu
în protectorul familiei sale atunci
când aflã despre sinuciderea
tatãlui sãu, amãnunt pe care Irena
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uitase sã i-l spunã, lãsându-i
aceastã atribuþie ministrului.

Vãzând cã efectul pe care
preconizase cã-l va avea aceastã
veste asupra lui Ruscanu nu este
cel dorit, Sineºti recurge la acelaºi
argument emoþional ca ºi Irena:
scandalul public provocat de
Ruscanu va distruge viaþa Mariei
fãrã sã-l afecteze aproape deloc
pe influentul ministru de justiþie:
„Sineºti (pironindu-l lung cu
privirea): (…) asasinaþi în mod
deliberat o femeie care din punctul
dumneavoastrã de vedere nu are
nici o vinã, distrugându-i cãsnicia
ºi terfelind-o, nimicind-o în stima
semenilor ei. Gelu (de neclintit):
Dreptatea individualã nu poate
trece înaintea dreptãþii tuturor. E o
nenorocire, o mare nenorocire, cã
aceastã biatã femeie trebuie
sacrificatã, dar nu poate sã fie
altfel. Am vãzut sacrificii ºi mai
grele. (…) Sineºti: Aºadar sacrifici,
liniºtit ca o maºinã, o femeie ºi copiii
ei, pentru o cauzã care e a oricui,
dar nu a ei… (Scurt.) Nici o lege
nu-þi dã acest drept.”

Acest lucru, reluat ºi repetat
este elementul cheie al scenei. El
reflectã teama personajului
principal care îi cere lui Sineºti sã
demisioneze pentru a  evita
scandalul: „Gelu (cu oarecare
hotãrâre): Dacã mai aveþi un petic
uitat de conºtiinþã, veþi înþelege cã
nu puteþi rãmâne ministru al
Justiþiei…”  Demisia pare a fi un
fel de laitmotiv folosit de Ruscanu
în discuþia cu Sineºti ºi ar putea
anticipa un posibil deznodãmânt al
textului. Cel mai simplu.

Urmeazã apoi confruntarea de
idei dintre cei doi referitoare la
principiul de dreptate absolutã ºi
cel de dreptate relativã, confruntare
care îi va readuce pe picior de
egalitate. Teoria ºi practica se
ciocnesc, fãrã a ºti de partea cui
va înclina victoria. Punctul
culminant pare a fi pledoaria lui
Ruscanu pentru dreptatea
absolutã: „este atât de nemai-
pomenit ce se întâmplã în clipa
asta, încât ar trebui ca evenimentul
sã fie întovãrãºit de semne cos-
mice, aºa cum a fost la naºterea
personajelor legendare. (cu tot
corpul crispat.) Un criminal  ple-
deazã ºi afirmã sublimul legii. Ar
trebui ca în aceastã clipã sã se

frângã instantaneu toate liniile
drepte din abecedare, ar fi de
aºteptat ca oamenii sã înceapã toþi
deodatã sã pronunþe cuvintele
deandãratelea de la coadã spre
început! (Violent, cu ochii de foc)
Dar bãtrâna Manitti, în clipa în care
era sufocatã cu perna, ce vinã
avea? Pe ea n-o apãra legea al
cãrei elogiu sublim îl faci?... Ei bine,
rãspund eu: o va rãzbuna, deºi
prea târziu, conºtiinþa dreptãþii
absolute!”

Ultima schimbare de forþe este
datã de un alt „mic amãnunt” pe
care aproape cã-l uitase puternicul
ministru: eliberarea lui Petru
Boruga. De data aceasta Ruscanu
este scos din joc, cel care îi va da
replica fiind Praida, semn cã
decizia nu mai stã în mâinile lui
Ruscanu, ci în cele ale „tovarãºilor”
sãi: „Praida (care a urmãrit cu
mare încordare  toatã discuþia,
intervine brusc): Daþi-mi voie sã
spun ºi eu un cuvânt… Nu ºtiu ce
hotãrâre va lua tovarãºul Ruscanu,
în orice caz sunt convins cã o va
lua pe cea mai bunã… Dar aþi vorbit
despre dreptate, despre puterea
legii ºi aþi citat un dicton roman. Pot
sã vã spun însã cã deasupra legii

ºi dreptãþii chiar, ºi romanii puneau
politicul… Cãci tot ei spuneau:
Salus rei publice, suprema lex;
sau, tradus, cum vã place
dumneavoastrã… Mântuirea
cauzei obºteºti este suprema
lege”.  Victoria lui Sineºti este una
tacitã: „Atunci, bunã seara…”.
Finalul este la fel de abrupt ca ºi
finalul întrevederii Gelu-Irena.
Doar tãcere ºi o anticipare a
deznodãmântului.

Manipularea cognitivã exer-
citatã de Sineºti a reuºit. Singu-
rul amãnunt care mai trebuie
specificat este acela cã este
nevoie de timp pentru a da roade.
Gelu Ruscanu are nevoie de timp
pentru a analiza lucid toate
elementele logice furnizate în
argumentaþia sa de Sineºti. El
trebuie mai întâi sã le verifice
gradul de adevãr (vizita fãcutã
Norei) ºi apoi sã le analizeze
consecinþele. Ca în orice act de
manipulare, Gelu Ruscanu se
amãgeºte cã ia deciziile singur. În
realitate, deasupra sa pluteºte
umbra tatãlui sãu, argumentul forte
utilizat de cei doi manipulatori.
Acesta este de fapt cel care îl va
ajuta sã ia decizia corectã.
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A apãrut recent ediþia a II-a a
volumului de eseuri Medicina între
miracol ºi dezamãgire (279 pagini),
semnat de profesorul clujean
Dumitru Dumitraºcu, în Editura
U.M.F. “Iuliu Haþieganu”. Revedem
astfel texte care fuseserã primite
cu aprecieri calde la prima lor apa-
riþie, din 1986, acum revizuite ºi ex-
tinse la  noi probleme. Titlul provo-
cator ne sugereazã contradicþiile
de nedepãºit într-un domeniu cheie
al ºtiinþelor omului.

Cartea are drept prefaþã o
scrisoare a lui Constantin Noica.
Filozoful evocã aici convingerea cã
se poate obþine, pornind de la o
specialitate strictã, ca medicina, un
orizont cultural “care reface spiritul
din trecutele sale dezbinãri cu sine”.

Gândirea clinicã apeleazã la
strategii care de multe ori nu pot fi
standardizate (sau algoritmate),
reclamând astfel  euristica proprie
cercetãrii ºtiinþifice. Sistemul medic-
bolnav trebuie sã funcþioneze ca
unitate funcþionalã armonicã, numai
astfel asigurându-se  succesul
actului medical. Douã “studii de caz”
ilustreazã eforturile (ºi sacrificiile!)
care au dus la sãvârºirea multor
descoperiri “miraculoase” în
medicinã de-a lungul timpului.
Asistãm astfel la o derulare cu
încetinitorul a etapelor în care s-au
perfectat prin generaþii succesive
anestezia ºi eradicarea variolei pe
pãmânt. Modul cum au fost jugulate
înspãimântãtoarele “plãgi” care
depopulau odinioarã continentele,
este redat cinematografic printr-o
istorisire împletitã cu drama oraºului
invadat de ºobolani, din “Ciuma” lui
Albert Camus. Reþinem de aici un util
avertisment: “fiecare poartã în el
ciuma, nimeni pe lume nu este
neatins”.

Performanþele medicinii de azi se
materializeazã în rezultate de
neimaginat cu ani în urmã: creºterea
spectacularã a speranþei de viaþã,
dispariþia pandemiilor, scãderea
mortalitãþii infantile. Rezonanþã
maximã au posibilitãþile de a se
acþiona la cei doi poli ai vieþii, naºterea
ºi moartea. Tocmai aici ne
confruntãm cu antinomii care nu vor
fi probabil niciodatã depãºite:
controlul  genetic al reproducerii
(dictatura politicilor demografice?
eugenia pozitivã? fecundarea in
vitro? clonarea?) ºi decizia asupra

scenariului morþii (prelungirea
artificialã a vieþii vegetative, în
condiþiile morþii creierului? dreptul la
o moarte omeneascã? eutanasia?).
Epoca modernã a extins mult aria de
intervenþie a medicinii, dezvoltând
latura profilacticã: standarde de
ecologie ºi igienã publicã,
raþionalizarea stilului individual de
viaþã, muncã ºi alimentaþie.
Umanizarea civilizaþiei se impune ca
obiectiv prioritar în momentul de crizã
a mediului ºi a omului, pe care îl trãim.

Cum ºi cercetarea ºtiinþificã s-a
dezvoltat foarte mult, noi probleme
etice ºi juridice se ridicã. Abuzurile
din lagãrele de concentrare naziste
– un “moment tragic”, cum sunt
prezentate în carte - ºi  experimentele
crude fãcute pe deþinuþi au impus
ulterior reglementãri internaþionale
foarte stricte. De altã parte, s-au creat
instituþii mondiale de ocrotire a
sãnãtãþii care urmãresc în prezent o
aplicare globalizatã a achiziþiilor
ºtiinþifice. Aceasta a  fost confirmatã
drept singura cale de eradicare a
bolilor contagioase, înregistrându-se
pãnã acum un singur succes
absolut: variola.

Nu sunt neglijate nici anumite
aspecte mai nuanþate. Astfel,
complexitatea problemelor de
diagnostic ºi tratament îl obligã de
multe ori pe medic sã ezite în
alegerea uneia sau alteia din
alternativele de care dispune, ºi deci,
inevitabil sã “hamletizeze”. Dupã cum,
existã proiecte gândite de medic spre
mai-binele omului care pot întâmpina
rezistenþã  (individualã sau chiar de
grup), transformându-l  într-un
perdant  Don Quijote.

O secvenþã de câteva capitole

prezintã relaþia unor personalitãþi
ilustre cu boala ºi cu medicina.
Astfel, în Renaºtere, Francois
Rabelais, medic de faimã la Lyon, ºi-
a înscris numele pe acel roman cu
uriaºi, plin de haz, “Gargantua ºi
Pantagruel”, care a contribuit la
demolarea prejudecãþilor ºi
bigotismului medieval. Moliére, la
rândul sãu, a satirizat în câteva
comedii neºtiinþa, pompa gãunoasã
ºi limbajul ermetic afiºate de medicii
din timpul sãu. Van Gogh a luptat eroic
cu nebunia sa, pictând din toate
puterile, cu patimã, pânã când ºi-a
pierdut speranþa de reechilibrare.
Marcel Proust a fost sechestrat în
casã de  astmul respirator care îl
chinuia din copilãrie, gãsind numai
astfel rãgazul sã scrie monumentalul
ciclu de romane “În cãutarea timpului
pierdut”. Pentru Emil Cioran,
adolescentul insomniac, “nopþile
albe” au stat “la originea viziunii sale
asupra lumii”, aºa cum mãrturisea
într-un interviu la bãtrâneþe.

Ultima parte a volumului
abordeazã teme de interes mai vast
privind “omeneasca condiþie”, teme
care implicã sãnãtatea ºi boala,
medicina deci. “Criza omului
contemporan” este privitã cu
optimism de autor, convins cã se va
putea produce totuºi o schimbare
radicalã fastã în concepþii ºi în stilul
de viaþã. La orientarea acesteia ºi
medicina va avea un rol, conferit de
pragmatismul ºi eficientismul pe
care le-a probat. Dialectica “respon-
sabilitate ºi destin”, dezbãtutã într-un
alt capitol, permite concluzia cã “la
cumpãna fragilã dintre sãnãtate ºi
boalã omul a înregistrat progrese
care i-au îngãduit   sã-ºi schimbe
efectiv destinul”. Dezbaterea despre
“fiinþã ºi stres”  trage un semnal de
alarmã asupra numeroaselor
riscurilor cãrora le suntem expuºi,
dar face ºi o invitaþie realistã: “sã
învãþãm a lupta, dar ºi a trãi cu
stresul!”. Încheierea se face printr-o
“pledoarie pentru speranþã”, valoare
umanã supremã, singura care nu-l
pãrãseºte nici pe omul bolnav.

În ansamblu, informaþiile ºi
meditaþiile rânduite sub titlul de mai
sus aduc o contribuþie la inþelegerea
mai exactã a marilor noastre
probleme de viaþã ºi moarte, a
responsabilitãþii pentru propria
sãnãtate ºi a resurselor pe care ni le
poate oferi medicina în lupta cu boala.

Meditaþii
despre

medicinã

 Ilie Itu
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Jean Chatard

Nãscut în 1934 în sud-estul Hexagonului, poet ºi
comentator de poezie, redactor al revistelor «Le puits
de l’éternité/ Fântâna eternitãþii» ºi «Soleil des loups/
Soarele lupilor», Jean Chatard este autorul a peste
treizeci de volume de poezie ºi a câtorva sute de note
de lecturã publicate într-unele dintre cele mai prestigioase
reviste literare din Franþa ºi Belgia. Un poet de rarã
discreþie existenþialã ºi poeticã, solitar dar solidar
aventurii care-l poartã pe om printre semnele miraculoase
care-i jaloneazã trecerea prin lume, «bornele magice pe
cãrãrile întortochiate ale sufletului omenesc», cum spune
el însuºi, totemuri peste care adie suflul înãlþimilor
transcendente.     

TOTEMURI

Totemul mãºtii frumoase

De-abia un veac între escalã ºi noi
între abis ºi oglinzile sale

Adopta rictusul chipeºului indiferent
(care-ar putea uneori inima sã ne-o-ncânte) iar
                                                                   alteori
se scãlda în nebuniile trupului

Vorbea cu vocea vântului sudic
ºi-i puteai zãri umbra pe valuri

Uneori învingãtor al furtunii
îl auzea-i urlând pe limbul nisipurilor

Chip dupã chip îi suceau gâtul
îl înãlþau în toropeala unghiului ascuþit
cu o aripã-n ºold cu un ochi
pe marginea zãrii

Gol, se-aventura pânã unde se-nalþã mareele
ºi uneori pe umãrul nebunilor îºi aºeza numele

Se-ntuneca de spaimele noastre ºi ºtia sã suie-n
                                                                        înalt
plângerea râurilor
pe care cu-n deget distrat le-ndemna
pânã-n ameþelile deltei.

Totem menestrel

El ºi-a aºezat numele pe pragul strãfundurilor, el
ºi-a dãruit spaima primului vânt din larg

Pasager virtuos al acestor
spaþii agitate el face praf zgomotele ºi
picteazã din nou orizontul

Cu inima uºoarã vorbeºte despre acele legende
obscure, pecetluite de alte plãceri
 el e gata sã-nchirieze ancora tristã
aruncatã undeva-ntre exil ºi
pasiune

Alintând mireasma ºi fãcând ideea bucãþi

el poartã pe frunte rana aceea ciudatã
care-l aratã imperfect trecãtorilor

Îmbrãcat e de murmure, încãrcat de necazuri,
nimeni nu-i toarnã apa caldã pe mâini

El nu ºtie decât sã cânte în  poieni obosite
el n-a putut sã-mprumute ritmul oricãrui venit
însã presat e sã uite acei paºi furiºaþi
acele aurite pãduri pentru ca nimic sã nu-ºi
schimbe
locul ºi rangul.

Totem urubu

Uneori se-avântã ºi repicteazã tãcerea

Ascuns de-anotimpuri în care anul se pierde
meritã frigul înãlþimilor faste

Mai adâncã face el noaptea mereu ºi mereu
judecatã
noaptea cu lungile ei cuþite
ºi zborul ei magic

Îºi croieºte drum sã poatã scruta picãtura de
rouã

Aripa lui trufaºã mângâie culmile
ca totul sã ºtie el despre lumea surpatã-n tãcere
despre umbre ºoptite

despre cântãtoare deliruri

Furiºeazã vântul ºi de oglindã se sprijine
fargilitãþii strigãtul i-l cântãreºte

Împãrat al zmintelilor ºtie nume s-aleagã
prânzurilor lui prea alese, fulgerelor sale permise
Hula care-i bântuie fiinþa n-o trece
zilei de mâine, cãrarea lui

e-nconjurul lumii.
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Paul Mathieu

Nãscut la 15 ianuarie 1963 în Luxemburg dar vieþuind
de decenii în Belgia, acolo unde ºi-a fãcut studiile ºi
unde predã literaturã romanicã, poet, nuvelist, critic a
cãrui voce devine din ce în ce mai pregnantã în peisajul
literaturii belgiene francofone, Paul Mathieu este autorul
a peste cinsprezece volume de poezie,prozã sau eseu.
De o modernitate evidentã, dificilã în logica discursului
dar permanent supusã esenþei, rigorilor ºi virtuþilor
cuvântului semnificativ, aºa cum o dovedesc ºi aceste
poeme, lirica lui oferã neîndoielnice  satisfacþii cititorului
de poezie.

VARIAIUNI PE ACELAªI CUVÂNT
     ( fragment)

Cuvinte care mã poartã ºi cuvinte ce mã ucid
             cuvinte de sânge ºi cuvinte de haitã

Cuvinte care-n ea însãºi adunã
    mereu tot mai mult

     aceastã povarã aflatã de-a pururi în trena
     lui a fi ºi a nu exista

            Iatã cuvântul cumpãnit
-ºi termenul cântãrit e fãrã sfârºit-

aruncat împreunãrii hârtiei
     cum se refuzã  spunerii ºi nu mai reflectã

    Cuvântul cãruia-i lipseºte oglinda se iþeºte-n
       trecãtoarele limburi ale bunului simþ
               apoi moare aºa cum mor
                      împietrite ecouri

          Deja  despuiat de riduri e-a spune
     cu mult înainte de-a eºua pe þãrmul umil

                      În bazinul lui
                  acest neînsemnat eleºteu
                       nevoit e sã lupte
         s-ajung la þãrm de spaima de-a nu pieri
                 prea iute-n ceaþa-nceputurilor

                     ªi totuºi densã e apa aceasta
                     masã lichidã sub zalele ei
                    sub aceste plase de incertitudini
                    densã ca ºi cum apa risipitã
                         mai mult ar conta
                 decât aceea cîºtigatã prin propria trudã

ªi chiar dacã e cu adevrat o problemã de apã
                       (sau de iluzia ei)
                       însã o undã abia
                          nu mai mult

                    a spune nu vrea nimic altceva
                               decât
                       sã riºte liber s-ajungã

                        în urechile-atente
                         ºi-apoi sã-amuþeascã.

*
           Sã muºti cuvântul
ca sã poþi vorbi dincolo de zidul aparenþelor

           Sã muºti cuvântul
    mai adevãrat decât un mãr fãrã coajã
            ºi mai esenþial

           Sã muºti cuvântul
     ca sã te strecori pe sub rochie
       la carnea adevãratã ºi albã

      
 la dulcele imposibilului

       ºi seminþele vântului

     Cârja serilor de septembrie
         îi lasã pleoapele
      ºi obloanele abandonului
    cînd se-nsoþeºte cu sângele cerului

         Prin aceastã ironie-a nimicului
              aplec cuvântul:
          spun frunzã sau limb
                  sau vid
                  sau nimic

      Doar cã-n emoþia indiferenþei
        (asemeni preamultului meu)
       cuvântu-mi totuºi se-mbibã
            sporeºte de-a dreptul
           ºi-ºi adaugã nulele sale

   Cecul în lemn valoreazã cât lãcuiala
          dar barat importanþa-i e alta.

  
 Traduceri de Horia Badescu
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Sebastian Sârcã pune la un loc
în volumul Colecionarul de iluzii
(Bucureºti, Info Team, 2009) cinci
nuvele, pentru care pare sã fi
adunat toate numele hazlii din
cartea de telefon, întrucât
ridicolele ºi insignifiantele lui
personaje se numesc, în ordinea
apariþiei, Victor Fluture, Lucica
Buburuzã, Trifon Stãruialã,
Modest Omu, Dorel Risipitu,
Denisa Sfârâialã, Ovidiu
Mormoloc, Adam Printz. Nu
numai cã se numesc aºa, dar mai
ºi vorbesc spumos, cu expresii
de argou, în versuri populare sau
în înþelepciuni cotidiene. Drept
urmare, sunt foarte vii ºi e pãcat
cã autorul þine sã punã aceste
adevãrate caractere în acoladã
cu diverse consideraþii destul de
abstracte ºi metafizice despre
sensul vieþii. Bun culegãtor de
limbaj cotidian, Sebastian Sârcã
ar avea ºanse reale ca prozator
dacã ar face o curã de
demetaforizare ºi dezabstrac-
tizare a propriului stil.

O cãlãtorie haoticã dinspre
prezent spre comunism ºi retur,
romanul Sonia al lui Iulian
Dãmãcuº (Grinta, Cluj-Napoca,
2008) este scris de o manierã atât
de fragmentarã, încât Mãtuºa Julia
ºi Condeierul au avut mari dificul-
tãþi în a cãdea de acord asupra
subiectului lui. Dupã nenumãrate
uºi trântite, s-au împãcat, cãzând
de acord asupra urmãtoarelor: 1.
existã în paginile romanului o
nostalgie grea care pluteºte
deasupra textului ca un parfum
dulce la trei dupã-amiaza; 2. da,
în general e permis sã fii nos-
talgic dupã anii ’60 în România
comunistã, cu documente,
însemnãri, articole ºi bilete de
cinematograf (sau de papagal)
incluse; 3. Sonia nu este despre
Sonia ºi 4. autorul preferã peisajul
ºi contextul în dauna personajelor,
ceea ce dãuneazã autorului.

O combinaþie de imagini ludice
(sau naive? – „mã scutur în mine/
cum îºi scuturã lãbuþa pisicile când
nu le place mâncarea/ sau când
calcã într-o baltã” – scrisoare în
vid (i)) ºi grave, la limita dicteului
automat („secetã  crematoriul
suflã-a plictis câþiva/ noriºori vineþii/

noi stãm vis-à-vis” – vis-à-vis sau
„trandafirii torc vigilenþi în vazã/
tresãririle þi se împrãºtie prin
camera sleitã/ ca sarea în bucate”
– nisipuri miºcãtoare) compun
volumul de debut al Danielei Popa,
Paper clips (Axa, Botoºani, 2008).
Dens, împãnat cu imagini palpi-
tând de viaþã, promiþând o poetesã
sibianã de care pare cã vom mai
auzi, Paper clips a fãcu-o pe Mã-
tuºã sã strâmbe din nas ºi sã fie
imposibilã doar atunci când a
citit titlul uneia dintre poeme,
Înfrîngeri. Va sã zicã, cine nu ºtie
sã facã jocuri de cuvinte, mai bine
sã-ºi pãstreze rezerva de cratime
intactã; alte plîngeri nu s-au
semnalat.

Mircea Bârsilã e, fãrã îndoialã,
un poet foarte interesant. Plin de
imaginaþie, cu o uºurinþã evidentã
de a inventa cu ajutorul limbajului
cotidian, cititor de poezie modernã
româneascã (se vede din frag-
mentele intertextuale pe care le
presarã printre versuri) în aceeaºi
mãsurã în care e el însuºi un autor,
vinovatul de  recentul volum Mo-
nede cu portretul meu (Pãmântul,
Piteºti, 2009) are totuºi un
dezechilibru compoziþional în
versurile sale. Cum poezia e
câteodatã un magazin de por-
þelanuri, gesturile bruºte, neaten-
þia zgomotoasã pot provoca ciobiri,
spargeri, dezastre, atunci când nu
stãpâneºti bine derizoriul din
propriile poeme. Cum sã citeºti
sobru un poem care începe aºa:
„Merg de când mã ºtiu în lungul
unei curele de ceas,/ greu de spus
la ce se gândeºte o piatrã,/ în
fiecare varã ploile/ se opereazã de
rinichi, în strãinãtate./ La ce vã

gândiþi, întristaþi ciobani/ Din
albumele de fotografii ale oilor?” –
profeþie? Mai ales când, dupã cum
se observã progresia, versul evo-
lueazã de la citibil la aproape rizibil.
Desigur, putem paria pe o antologie
cu versuri ale avangardiºtilor
români cã existã o intenþie
auctorialã voios-anarhistã de a
introduce astfel de bazaconii ilus-
trate tocmai pentru a chestiona cât
suportã o poezie. Totuºi, dacã
autorul s-ar întreba ºi cât suportã
un cititor, suntem siguri cã câºtigul
ar fi reciproc; altfel, versuri precum
„...Puþini, foarte puþini bãnuiesc/
ce înseamnã sã te culci fericind
vrãbiile:/ n-au zei ºi poate nici nu
ºtiu cã sunt vii,/ în aceastã
betonierã în care ne învârteºte
soarele” (la finalul primului poem
al volumului, în fiecare searã) ar
putea sã ilustreze expresia clasicã
„Desinit in piscem”.

Volumul Roxanei Sicoe-Tirea,
Okii (Limes, Cluj-Napoca, 2009)
seamãnã, îmi explicã Mãtuºa Julia
cu aplomb când chestiuni mai
urgente nu o preseazã, cu un lung
vestibul, mobilat modern ºi luminat
cu mici versuri expresive, de pildã,
„nori grei apasã peste acoperiºuri
palate de funigei/ luminoase
batiste pe obrazul copiilor lipiþi de
ferestre” (de suferinþã, de alinare)
sau „ne strângem unii spre alþii/ ca
cireºele coapte împodobite de
mâini” (am decorat camera cu
ghirlande); [notã: deduc cã Julia se
referã aici la prima parte a volu-
mului, intitulatã „mâþa”]; apoi, la
capãt, strãlucitoare, neaºteptatã, o
camerã cu poeme de cu totul altã
facturã, experimentale, cu un
personaj numit „oky”, poeme în
prozã ale unei realitãþi pe care
orice trãitor ºi muritor în România
are ºansa sã o înþeleagã aºa cum
ai înþelege un jurnal de ºtiri în
versuri. Aici, tânãra poetã pare sã
fie în largul ei, scriind versuri de o
forþã deosebitã ºi promiþând sã fie
una dintre vocile importante ale
generaþiei ei.

Întâi de toate, un CV în versuri:
„Evreu în România/ român în
Israel/ evreu-român în Ungaria/
israelian în Europa:/ acesta e
rebusul existenþial/ cãruia am
încercat sã-i dau de capãt/ pe

Cãrþi rãsfoite

Mãtuºa
Julia ºi

condeierul
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pagina strâmtã ºi pãtatã a vieþii”
(Soldat al deºertãciuii). Apoi, un
volum întreg de metafore ale
existenþei balcanice ºi europene:
George Vigdor, Atentat împotriva
eului (Clusium, Cluj-Napoca,
2006). Cu toate cã aranjarea în
versuri ne-ar putea duce cu gândul
la poezie, volumul e în bunã parte
un comentariu metaforic al
realitãþii politice, atunci când nu e
o definiþie sofisticatã a propriei
vieþi, venind din partea unui
sceptic est-european, privind la
Europa care nu ºtia încã ine-
vitabilul, faptul cã va înghiþi ºi
România. Dacã vocabularul
moralistului George Vigdor e
deseori supraîncãrcat ºi
metaforele abundã ca într-o cres-
cãtorie, meritã reþinute unele
formulãri, amare, ce-i drept: pre-
ferata Juliei, inspiratul titlu de
poezie, adevãrat slogan fãrã voie,
care meritã un gând, aºteptând
docil tramvaiul spre mall: „Moartea
vine prin consum”.

Venerabilul poet Daniel
Mureºan pare sã fie, în volumul
Mãreþie ºi micime, subintitulat
Prozo-poeme (Casa Cãrþii de
ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2008),
alternativ inspirat stilistic de
psalmist ºi de un autor de balade
istorice; din pãcate, baladele
dânsului sunt dedicate aceloraºi
figuri istorice care au dus-o bine ºi
în canonul comunist (pânã acolo
cã un poem e dedicat, total în rãs-
pãr cu vremurile, revoluþiei roºii din
1917); în rest, multã retoricã ºi
multe versuri la persoana I plural,
în compoziþii superioare mai ales
în a doua parte a volumului, unde
subiectele se apropie de efemerul
(sau eternul?) sãtesc, având
cumva aerul acela de vechi pe
care îl au costumele scoase din
lãzi la þarã, de Paºti.

A doua antologie bilingvã pentru
poetul Zeno Ghiþulescu dupã cea
în limbile românã ºi englezã din
2004, Arcane/ Heimlichkeiten

(Niculescu, Bucureºti, 2007)
prezintã o selecþie de poeme ale
autorului transilvãnean în
traducerea Idei Alexandrescu.
Poeziile îºi trãdeazã rareori vârsta
ºi e nevoie de un pasionat cititor-
arheolog pentru a stabili schimbãrile
de stil ale acestui autor, care nu-ºi
trãdeazã originile moderniste, cu
versuri ermetice, cu pasaje
repetitive ca o incantaþie ºi cu o
mitologie poeticã clasicizantã.
Singurele versuri pe care le-am
putut legitima dupã epoca de
naºtere (recentã, fãrã îndoialã)
sunt ironicele „În ritm de manele ºi
de seminþe de dovleac/ elegant
scuipate pe pereþi” din poemul
Orlando; Ida Alexandrescu traduce
suav infamul cuvânt prin „orien-
talischen Liebeslieder”, de unde
tragem concluzia cã pânã ºi pentru
traducãtoare, aceasta este poezie
purã. De cuvinte barbare, desigur.

Mario, condeier & Julia,
mãtuºã



106

Paul Auster sau Un alt fel de
a spune „Nevermore”

„A fost. Nu va mai fi nicicând”.
Ce stã în falia dintre aceste douã
propoziþii cu care Paul Auster
încheie Cartea memoriei? Sã fie
oare teama, retractililtatea
anxioasã, nevoia recursului la o
poziþie confortabilã de contem-
plare a miilor de cioburi din care
se compune palierul unei
existenþe compromise? Sã fie,
dimpotrivã, o formã de revenire
la angoasele modernitãþii, la
cãutarea drumului celui adevãrat,
la nostalgia revolutã ºi niciodatã
satisfãcutã a tradiþionalelor
bildungromane? Între „a fost” ºi
„nu va mai fi niciodatã” nu vedem
decât soluþia dramaticã a unei
„nostalgii a prezentului”. Ceva
din deºertul contemplat de Jean
Baudrillard în care „totul este
reluat de simulare”, în care „totul
dispare din ce în ce mai repede
în retrovizorul memoriei”. Acea
memorie care este locul în care
lucrurile se petrec pentru a doua
oarã. O întrupare la fel de
monstruoasã ºi de golitã de
umanitate precum portretele
gemenelor fotografiate de Diane
Arbus.

The Invention of Solitude/
Invenþia singurãtãþii (netratdusã în
limba românã) este un straniu
document diaristic conceput de
Auster ca o dublã radiografiere a
douã dezastre petrecute aproape
simultan pe teritoriul vieþii sale de
adult: moartea tatãlui (analizatã în
prima parte - The Portait of an
Invisible Man/ Portretul unui
bãrbat invizibil) ºi despãrþirea de
fiul sãu, Daniel, în urma divorþului
intentat de prima sa soþie
(înregistratã prin intermediul
notiþelor care alcãtuiesc cea de-
a doua parte a cãrþii, intitulatã The
Book of Memory/ Cartea
memoriei). O filiaþie interesant de
urmãrit ar fi aceea dintre pseudo-
jurnalul lui Auster ºi Cartea
neliniºtirii a lui Pessoa. Pe reþelele
subterane întinse între cele douã
texte circulã germenii aceleiaºi
sensibilitãþi tarate (ºi, aidoma
scoicii rãnite, potenþate) de
singurãtate. Dacã Pessoa îºi
consumã trauma în discursuri
autoreflexive, atribuite acelor

heteronimi care se asorteazã
mãºtilor „oamenilor singuri” în care
se recunoaºte, concomitent,
spectrul solitudinii îºi gãseºte
portiþe de acces spre fiecare
dintre pânzele narative pe care
Auster le dezvoltã în romanele
sale. Trilogia New Yorkului,
þesãturã cu pretext poliþist croitã
pe scheletul delicat al unei poetici
a absenþei, În þara ultimelor
lucruri, distopie  închegatã în jurul
angoasei dispariþiei inexorabile,
absurde, cu resorturi beckettiene,
Cartea iluziilor ºi Leviathan,
scenarii ale perfectei dispariþii în
pielea unor proiecte fãrã altã
finalitate decât aceea pe care o
propun valori evanescente
precum urma sau umbra, citite în
accepþiunea lor derrideanã, sunt
doar câteva exemple venind în
sprijinul modului în care aceastã
temã, dezbãtutã, tranºatã,
modelatã de Auster, îºi
exploateazã ºi defineºte
posibilitãþile fractalice. La fiecare
scarã perceptibilã în dimensiunea
textelor lui, izolarea dã naºtere
altor izolãri, memoria devine
redundantã, repetând configuraþia
acelui oraº al semnelor despre
care scria Italo Calvino cã numai
în virtutea repetiþiilor putea începe
cu adevãrat sã existe.
Singurãtatea, sugereazã autorul
american, devine palpabilã atunci
când este scrisã. Iar scrierea ei
presupune actul trist, resemnat, al
unei invenþii nicicând brevetate,
stând sub semnul nefast al unei
vocaþii cassandrice. „A vorbi
despre viitor, noteazã el la un

moment dat, înseamnã a folosi un
limbaj care îºi succedã sieºi,
arãtând trecutului lucruri care nu
s-au petrecut încã, înfãþiºând
fapte neîntâmplate unui „deja” care
este întotdeauna în urma lui
însuºi, iar în acest spaþiu dintre
exprimare ºi act, cuvânt dupã
cuvânt, o prãpastie începe sã se
caºte, iar a contempla un
asemenea gol pentru orice duratã
temporalã echivaleazã unei
senzaþii de ameþealã,
sentimentului cãderii în abis”.

În cãutarea tatãlui pierdut

Memoriei prospective a
neîntâmplabilului ºi a recuperãrii
acestuia îi este dedicatã prima
parte a acestui al doilea volum cu
aspect autobiografic al new-
yorkezului Auster. Confruntarea
cu subita dispariþie a tatãlui ºi
resimþirea acutizatã a
implacabilitãþii timpului care,
brusc, „nu mai ajunge”, „s-a
terminat” articuleazã pretextul
unui excurs prin viaþa împietritã
a posesiunilor materiale lãsate în
urmã de acesta, a documentelor
ºi fotografiilor familiei privite ca
semne ale unei existenþe
atestabile doar în prezenþa
antagonicei sale risipii, nemaifiiri.
„Nu este nimic mai teribil, obervã
el, decât sã trebuiascã sã te
confrunþi cu obiectele unui om
mort. Lucrurile sunt inerte: ele au
semnificaþie doar în economia
funcþionãrii vieþii care le
utilizeazã. Sunt acolo ºi nu sunt
acolo: stafii tangibile,
condamnate sã supravieþuiascã
într-o lume cãreia nu-i mai
aparþin”. Obiectele trimit în
permanenþã la evidenþa corpului
cãruia i-au servit ºi prin
intermediul cãruia acel om s-a
servit de ele. Moartea
invalideazã utilitatea trupului, îl
face mai puþin decât un lucru.
„Moartea îl deposedeazã pe om
de corpul sãu. În viaþã, omul ºi
trupul lui sunt sinonime; în moarte
însã existã omul ºi existã trupul
lui. Spunem, Acesta este trupul
lui X, ca ºi când corpul, care a
desemnat cândva un om el
însuºi, nu ceva care doar l-a
reprezentat sau care doar i-a
aparþinut, ci exact acel om, în

Cãrþile
singurãtãþii
ºi memoria

absenþei
 Olga ªtefan
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particular, ar deveni brusc lipsit
de importanþã. Când un bãrbat
intrã într-o încãpere ºi dai mâna
cu el nu simþi cã ai da mâna cu
mâna lui, nu, tu dai mâna cu el.
Moartea schimbã aceasta.
Acesta este trupul lui X, iar nu X.
Sintaxa este total diferitã. Acum
vorbim despre douã lucruri în loc
de unul singur, implicând faptul
cã omul continuã sã existe, dar
numai ca idee, ca un mãnunchi
de imagini ºi amintiri prinse în
creierele altor oameni. Cât
despre corp, nu este nimic mai
mult decât carne ºi oase, un
morman de materie purã”. Un
sprijin în reificarea prezenþei
determinate a persoanei
dispãrute îl constituie fotografiile,
vãzute ca manifestãri plenare,
indubitabile, ale acestui joc
absenþã-prezenþã pe care
mizeazã constructul postmodern
al lui Auster. Descoperirea
acestora într-un sertar al mobilei
tatãlui dispãrut devine importantã
din cauzã cã, scrie el, „acestea
pãreau sã reafirme prezenþa
fizicã a tatãlui meu în lume,
dându-mi iluzia cã el se afla încã
acolo. Faptul cã pe multe dintre
ele nu le mai vãzusem niciodatã,
în special pe acelea din tinereþe,
îmi crea senzaþia stranie cã îl
întâlneam pentru prima datã, cã
o parte din el abia începea sã
existe. Mi-am pierdut tatãl. Dar,
în acelaºi timp, l-am gãsit. Atâta
vreme cât am privit fotografiile
acestea, atâta vreme cât am
continuat sã le studiez cu
întreaga mea atenþie, era ca ºi
când, deºi mort,  el ar fi fost încã
în viaþã. Sau, mai degrabã, oare-
cum suspendat, închis într-un
univers care nu avea nimic de-a
face cu moartea, în care moartea
nu ar fi putut pãtrunde niciodatã.”
Ca în prelungirea acestei
experienþe vizuale a anulãrii
morþii prin imagine, imaginea
frustã, instantanee pe care o
asigurã arta fotograficã, modelul
diaristic la care recurge Auster
pentru a-ºi aºeza în paginã
opiniile asupra relaþiilor care se
stabilesc între cele ce sunt ºi cele
ce nu vor mai fi este relevant ºi
într-o chestiune de poeticã
„generalã”. Am putea afirma cã
redarea în paginã a timpului prin

intermediul scrierii de tip jurnal se
poate circumscrie unui discurs
fidel termenilor implacabilitãþii (a
fost, nu mai este), la fel cum, în
calitatea ei de potenþialã
convertire vizualã a intenþiilor
diaristice, fotografia tolereazã
definiþii în negativ, translatând în
contingent absenþa unei realitãþi
care este, dupã cum scrie
Borges, „atât de evidentã ºi de
uºor de acceptat pentru cã avem
deja  presentimentul cã nimic nu
este real”, ceea ce legitimeazã
opinia conform cãreia fotografia
este manifestarea plenarã a ideii
de simulacru. În eseul „Fotografia
sau scrierea luminii.” Jean
Baudrillard pune o serie de
întrebãri retorice care vor servi
discuþiei extrapolate asupra
mijloacelor de realizare sau
derealizare a categoriilor
absenþei în texte concepute ca
loiale modelelor narative ale
realitãþii. “Este fotografia o
oglindã care capteazã linia
imaginarã a acestei lumi? Sau
omul este cel care, orbit de
reflexia mãritã a propriei sale
conºtiinþe falsificã perspective-
le vizuale ºi înceþoºeazã cla-
ritatea, acuritatea lumii? Sã fie
oare un fenomen similar celui
întâlnit în oglinzile retrovizoare
ale maºinilor care distorsioneazã
perspectivele, oferind în schimb
o avertizare simpaticã: „obiectele
din oglindã pot fi mai aproape
decât par”? Dar, de fapt, nu sunt
oare aceste obiecte chiar mai
departe decât par? Poate
imaginea fotograficã sã ne
apropie de o aºa-numitã „lume
realã” care este, de fapt, inifinit
îndepãrtatã? Sau este imaginea
cea care þine lumea la distanþã
prin crearea unei impresii de
artificialã profunzime a per-
spectivelor ca sã ne protejeze de
iminenta prezenþã a obiectelor ºi
de periculozitatea lor virtualã?”
Auster remarcã în incipitul
urmãtoarei secvenþe textuale cã
multe dintre fotografiile pe care
le avea la dispoziþie nu îi spu-
neau nimic nou, nu îi serveau
conþinuturi necunoscute. Dar cã
îl ajutau sã umple goluri, sã îºi
confirme impresii, sã ofere dovezi
acolo unde niciunele altele n-ar fi
fost de gãsit. Care este însã

absenþa din spatele unui text
despre absenþã? Aceasta, ca ºi
toate mãrcile ei mai uºor dicibile,
mai uºor reperabile sub forma
alienãrii, însingurãrii, izolãrii,
se constituie într-o logicã de
matrioºkã sau de cutie chine-
zeascã, frizând dimensiunile
angoasante ale infinitului.
Metafora înghiþitorului ºi a
înghiþitului strãbate, de altfel,
carnaþia celei de-a doua poveºti,
paralelismul dintre Iona ºi
Gepetto revenind mereu,
obsesiv. Singurãtatea înghite
singurãtate, absenþa înghite
absenþã, lucrurile dispar pentru
cã sunt seduse doar de
valorizãrile lor negative. Lipsa
imaginilor care sã ratifice aceste
dislocãri e perceputã ca o
carenþã. „Un singur regret: cã nu
am avut ºansa sã îl vãd dupã ce
a murit.(...) A nu-l fi vãzut mort
mã priveazã de un chin pe care
l-aº fi vãzut ca binevenit. Nu e
ca ºi cum moartea lui ar fi
devenit mai puþin realã, dar
acum, de câte ori vreau sã o vãd,
de câte ori vreau sã-i certific
realitatea, trebuie sã mã angajez
într-un exerciþiu de imaginaþie.
Nu este nimic de care sã-mi
aduc aminte”.  Locul colecþiei de
imagini grãitoare pentru
particularitatea acestei morþi este
suplinit de inventarieri futile,
funcþionând ca motoare pentru
coerentizarea unei lumi interioare
agonizânde, inexorabil des-
trãmate. „Din casã: un ceas de
mânã, câteva pulovere, o jachetã,
un ceas deºteptãtor, ºase
rachete de tenis, un Buick vechi
ºi ruginit care abia merge. Un set
de vase, o masã de cafea, trei
sau patru lãmpi. O statuie
reprezentându-l pe Johnnie
Walker pentru Daniel. Albumul de
fotografii gol, Aceasta este viaþa
noastrã: Austerii. Credeam la
început cã va fi o consolare sã
pãstrez toate aceste lucruri, cã
ele mi-ar reaminti de tatãl meu ºi
cã m-ar face sã mã gândesc la el
de-alungul vieþii. Dar obiectele, se
pare, nu sunt nimic altceva decât
simple obiecte. M-am obiºnuit cu
ele deja, am început sã le simt ca
ºi când ar fi ale mele. Citesc ora
de pe ceasul lui, îi port pulovere-
le, îi conduc maºina. Dar toate
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acestea nu sunt mai mult decât o
iluzie a intimitãþii. Mi-am apropriat
deja toate aceste lucruri. Tatãl
meu s-a evaporat dintre ele, a
devenit din nou invizibil. ªi, mai
devreme sau mai târziu, ele se
vor defecta, se vor deteriora, ºi
vor trebui aruncate. Mã îndoiesc
cã va pãrea atunci sã conteze”.

Cartea crudã a amintirii

Dacã Portretul unui bãrbat
invizibil mizeazã pe fapte din
registrul retro reiterate, reinvestite
cu potenþialitatea de a comunica
ceva espre ceea ce nu mai este,
Cartea memoriei întoarce privirea
spre frustrarea din pricina unei
prezenþe devenite în mod forþat
absenþã. Divorþul ºi ieºirea din
viaþa fiului sãu sondeazã mai
adânc scoarþa îndoielilor ºi
autochestionãrilor a cãror
promisiune o fãcea deja finalul
celui dintâi capitol. Cuvântul cheie
este acum „dezolarea”. Cãutarea
este nu spre a umple goluri, ci
sprea a reface, cu sârgul unui
arheolog, piese fãrâmate ale unei
existenþe aºezate sub zodia
crudã a lui „înainte”. Motoul din
Aventurile lui Pinochio de Carlo
Collodi investeºte demersul
diaristic din aceastã felie
paradoxal mai „întunecatã” decât
aceea dedicatã doliului cu
proprietãþile acelui gen funerar
despre care Mircea Mihãieº scria
în studiul Cãrþile crude. Jurnalul
intim ºi sinuciderea cã devine, prin
însãºi vocaþia sa structuralã,
jurnalul. <„Când morþii plâng,
încep sã-ºi revinã”, spuse Corbul
cu solemnitate. „Îmi pare rãu cã
trebuie sã te contrazic celebrul
meu amic ºi coleg,” rãspunse
Bufniþa, „dar în ceea ce mã
priveºte cred cã atunci când morþii
plâng, ei nu vor sã moarã”>.
Incipitul fixeazã o atmosferã
pessoanianã cu tuºele îngroºate
ale obsesiei pentru citadinul
derizoriu care caracterizeazã
scriitura lui Auster. Opþiunea
pentru persoana a treia este un
altfel de a-l investi pe un altul cu
proprietatea de a-þi spune,
respectând convenþiile su-
biectivitãþii celei mai tãioase.
„Aºeazã pe masã o foaie de hârtie
ºi scrie aceste cuvinte. A fost. Nu

va mai fi nicicând. Mai târziu, tot
în ziua aceea, se întoarce în
camerã. Gãseºte o coalã de
hârtie ºi o pune pe masã. Apoi
scrie pânã ce va fi umplut întreaga
paginã. Mai târziu, când citeºte
ceea ce a scris, are probleme
descifrându-le. Acelea pe care
reuºeºte sã le înþeleagã nu par a
spune ceea ce credea el cã
spune. Apoi merge la cinã. În
noaptea aceea îºi spune cã mâine
este o nouã zi. Cuvinte noi încep
sã-i vâjâie în creier, dar nu le scrie.
A decis sã se refere la el însuºi
ca la A. Se miºcã înainte ºi înapoi
între masã ºi fereastrã. Deschide
radioul ºi apoi îl închide. Fumeazã
o þigarã. Apoi scrie. A fost. Nu va
mai fi nicicând. Ajunul Crãciunului,
1979. Viaþa lui nu mai pãrea sã
se petreacã în prezent”. Senti-
mentul de „uºi închise”, de „chei
întoarse în yale”, senzaþia de
„alunecare între evenimente,
planând ca o stafie în jurul
propriei prezenþe” îºi vor însoþi
naratorul ºi dublura sa,
personajul A., de-alungul întregii
decriptãri a memoriei concepute
„ca un loc, ca o clãdire, ca o
succesiune de coloane, corniºe,
bolte”, cu „trupul dinãuntrul minþii,
ca ºi când s-ar miºca acolo,
mergând dintr-un loc într-altul, ºi
sunetul paºilor noºtri atunci când
mergem, miºcându-ne dintr-un
loc într-altul”. Experienþele pe care
le vede ca pe niºte legitime
ilustrãri ale înstrãinãrii ºi claustrãrii
experimentate acum sunt ºederile
la Paris din vremea studenþiei,
purtând amprentele sãrãciei, ale
boemiei ºi ale unei confuzii
îndãrãtul cãreie putea fi reperatã
o umbrã de speranþã. Aceste
cãlãtorii descentrante apar în text
ca imaginile dintr-o oglindã
distorsionatã ale unei vieþi care îºi
pierde nucleul ºi, deci, stabilitatea.
O amintire pregnantã din copilãrie,
a aniversãrii unei zile anodine în
care, împreunã cu un prieten
decreteazã  cã „peste un an”
trebuie sã se întâmple ceva ºi al
cãrei eveniment esenþial a fost
anulat la infinit, coincidenþele
înfiorãtoare ºi sintaxa exitenþei
care suportã întreaga paletã a
figurilor de stil devin ornamentele
din jurul unei tulburãtoare
confesiuni formal detaºate, al

cãrei obiect este echivocul unei
lumi dinainte pierdute, precum
amintirile din perioada primei
copilãrii, o lume care nu va înceta,
niciodatã, sã îºi ocoleascã
locuitorii. „Dacã un romancier se
foloseºte de asemenea mici
incidente (...), cititorul va fi forþat
sã ia aminte la acestea, sã
presupunã cã romancierul
încerca sã spunã ceva anume
despre personajele sale ºi despre
lumea pe care o articuleazã. Se
poate vorbi despre semnificaþii
simbolice, despre subtext, sau
pur ºi simplu despre propriile lui
dispozitive formale (cãci de vreme
ce lucrurile se petrec mai mult de
o datã, un pattern începe sã se
formeze, un model începe sã
emeargã). Într-o lucrare de
ficþiune, se presupune cã existã
o minte conºtientã în spatele
cuvintelor scrise pe paginã. În
prezenþa întâmplãrilor din aºa-
numita lume realã, nimeni nu
presupune nimic. Povestea
scrisã constã în totalitate în
semnificaþii, pe când povestea
faptelor este deposedatã de orice
altã semnificaþie venind dincolo
de ea însãºi”. Privind lumea ca pe
o extensie a imaginarului, A.
întrevede matricea unei forme de
tragism livresc, artificios, care
paralizeazã. Într-un sens mai
dureros-autentic, Cartea me-
moriei este o mai condensatã ºi
mai neagrã Carte a neliniºtirii în
care visele nu-ºi mai delegã
soluþiile, iar visãtorii nu au acces
la refugii. În cazul jurnalului
„apocrif” al lui Pessoa, scopul era
cel al scrisului aproape terapeutic,
deratizând zonele imunde ale unui
tip de existenþã rutinatã ºi
mãcinatã de aceleaºi stafii ale
solitudinii reinventate, 62 de ani în
urma datãrii manuscrisului
scriitorului portughez, de Paul
Auster.

Cel care nu era acolo

Miza lui Pessoa, în cazul
raportului de ambiguitate pe care
îl întreþine în climatul instanþelor
“Cãrþii neliniºtirii”, este mult mai
tehnic, mai uºor reductibil la
douã premise pe consistenþa
cãrora constructul autoficþional la
care apeleazã îºi bazeazã
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stabilitatea ºi validitatea. La un
prim nivel, tratând superficial,
tradiþional, tema scindãrii, a
multiplilor, “eul” profund al lui
Pessoa, camuflat în Soares, îºi
asumã statutul dublu conotat de
a fi dislocat, niciodatã acelaºi, ºi
expliciteazã constanþa efortului
de a contracara imposibilitatea
de reconstituire a unei biografii
pure prin instaurarea unor zone
de tranzit, a unor pauze care ies
de sub jurisdicþia cauzalitãþii
intrinseci textelor suportând
proba adevãrului atestat
documentar. Aceste paranteze
paraziteazã corpul efectiv al
pseudo-jurnalului îndepãrtându-l
de rigorile genului. “Îi invidiez,
scrie el, fãrã sã ºtiu dacã îi
invidiez cu adevãrat - pe acei
oameni cãrora li se poate scrie o
biografie, sau care pot singuri sã
ºi-o scrie. În aceste impresii
împrãºtiate, care nu au nicio
legãturã între ele ºi nici nu doresc
sã aibã, îmi povestesc eu
biografia lipsitã de fapte,
povestea vieþii mele lipsitã de
viaþã. Sunt confidenþele mele, iar
dacã nu spun nimic în ele,
înseamnã cã nu e nimic de
spus”. Al doilea palier al acestor
micro-inserþii de poeticã
diaristicã angajeazã nuanþarea
paradoxului ilustrat de poemul
iconic al lui Hughes Mearns-
Antagonish, apropiindu-l pe
Pessoa de teoriile postmoderne
ale simulacrelor. Pentru Paul
Auster, însã, drumurile se
întretaie, iar o opþiune îºi
presupune de fiecare datã
contradicþia cea mai acerb
formulatã, pãstrând însã apa-
renþa unei serenitãþi lugubre.
Pentru A., camuflajul carac-
terologic ingenios animat de
observaþiile auctoriale, “lumea
este monstruoasã (...), poate
duce un om spre nimic altceva
decât disperarea, o disperare
atât de completã, atât de de
fermã, încât nimic nu poate
deschide uºa închisorii, care
este deznãdejdea”.  Cartea
neliniºtirii (a cãrei ediþie a doua,
tradusã ºi prefaþatã de Dinu
Flãmând a fost publicatã anul
trecut de Editura Humanitas)
contextualizeazã un eu  absent
din economia paginii scrise, din

realitatea simulatã a textului este
semnul cel mai stabil al unei febre
de a trãi, a unei iremediabile pofte
de acþiune. Aceastã atitudine ºi-
ar gãsi suportul într-o frazã ca
“sunt aici tocmai din cauzã cã,
în fapt, nu am putut sã fiu aici
niciodatã”. Supralicitând, Pessoa
afirmã “Sunt navigator plutind pe
o mare necunoscutã din adâncul
meu. Am învins peste tot acolo
unde niciodatã n-am fost”.  Riscul
jurnalului stã în aceea cã nu va
putea reda niciodatã întreaga
existenþã a autorului sãu.
Demersul lui Pessoa seamãnã
adesea cu povestirea lui Borges
pe care o citeazã Baudrillard în
incipitul lucrãrii Simulare ºi
simulacre în care harta acoperã
perfect teritoriul pe care îl
cartografiazã, ajungând sã i se
substituie. Paul Auster alege, în
schimb, numai douã bucãþi din
propria lui existenþã ºi le
epuizeazã, menþinându-le însã
sub vraja unui tip de secretizare
tipicã romanelor de mistere.
„Angloman, miop, curtenitor,
timid, înveºmântat în culori
sumbre, reticent ºi familiar,
cosmopolit predicând naþio-
nalismul, investigator solemn al
lucrurilor futile, umorist care nu
surâde nicicând, dar ne îngheaþã
sângele, inventatorul de alþi poeþi
ºi distrugãtorul de sine însuºi,
autor de paradoxuri clare ca apa
limpede ºi la fel ca ea de
vertiginos, cãci pentru el a simula
înseamnã a se cunoaºte pe sine,
misterios, dar fãrã sã cultive
misterul, misterios ca luna la
amiazã, fantomã taciturnã a
sudului portughez, cine este
Fernando Pessoa?“ se va
întreba Octavio Paz. Din
enumeraþia la care recurge în
cãutarea unui rãspuns veridic,
reþinem o propoziþie care
resemantizeazã imperativul
cunoaºterii de sine ca sursã a
cunoaºterii lumii. A simula, va
scrie Jean Baudrillard, se referã
întotdeauna la a te preface cã
posezi ceea ce nu ai ºi, probabil,
nu ai avut niciodatã. Cu-
noaºterea de sine clãditã pe
schelele unor achiziþii apocrife, a
unei memorii a absenþei pentru
care militeazã Pessoa face din
vastul monolog atribuit lui

Bernardo Soares pretextul unui
studiu despre modul în care
funcþioneazã poetica ºi politi-
ca simulacrului în teritoriul pa-
raliteraturii, ºi, extrapolând, al
artei fidele mijloacelor realitãþii.
Întrebarea lui Octavio Paz
poate fi extinsã ºi asupra lui
Auster ºi poate fi interpretatã
într-o grilã fatalistã. “Autorul”,
scrie Mircea Mihãieº, “vrea sã
creeze o fiinþã asemãnãtoare
lui, cel din realitate, chiar dacã
proiecþia aceasta narcisicã are
ºi scuza dorinþei de idealizare.
Însã în procesul trecerii de la
realitate la ficþiune, ºi apoi de la
ficþiune la realitate, subzistã
doar o vagã percepþie a
spaþiului idealizant. Chiar dacã
lupta cu biograficul poate fi
perceputã în termenii  unei
bãtãlii a monºtrilor, a unei rãfuieli
între tensiunile nerezolvate,
pulsiunea jurnalului va fi una
scãzutã: ea moduleazã ºi
modeleazã informul ºi bru-
talitatea existenþei. Barbara
Johnson vedea, ca posibilã
metaforã a literaturii biografi-
ce, naºterea lui Frankenstein,
în romanul lui Mary Shelley.
Existã, fãrã îndoialã, un
Frankenstein reprimat în toþi
autorii de literaturã intimã. Dar
tot cercetãtoarea americanã
adaugã: Frankenstein poate fi
citit ca poveste a autobiografiei,
ca încercare de a neutraliza
monstruozitatea autobiografiei”.

Monºtrii lui Auster ºi Pessoa
conþin nefericirea sârguincioasã
a fiinþelor apocaliptice. Fiecare
“eu” pus în paginã, tradus în fraze
insolite, recuperat din episoade
incomplet memorate,  îºi asumã
panoramarea acelor momente
când lumile ordonate în limitele
cãrora se miºcau pânã nu demult
înceteazã sã le aparþinã. Nevoia
de a consemna aceastã rupturã,
fascinaþia pentru micile dezastre
cotidiene din spatele cãrora
rânjeºte disperarea  cartogra-
fiazã teritorii de rezervã în care
îºi gãsesc, vremelnic, locul,
pentru atunci când descoperim
ruina, decãderea ºi necesitatea
unui „Aminteºte-þi” aºezat în
urma oricãrei propoziþii care
comunicã un „A fost” ºi un „Nu
va mai fi nicicând”.
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Sentimentul fricii a fost
achiziþionat în detenþia comunistã
prin intermediul tuturor celor cinci
simþuri, “achiziþie” încadrabilã în
primul termen al dihotomiei per-
ceptive durere-plãcere. Redarea
acestor percepþii la nivelul dis-
cursului memorialistic se des-
fãºoarã în principal în cadrele
vizualului (“Groaza ºi-a fãcut loc
din nou în sufletele noastre. O
citesc pe feþele tuturor” – Grigore
Dumitrescu, Demascarea), însã
nu lipsesc nici celelalte simþuri sau
redãrile sinestezice (“Contactul cu
betonul rece, era sinistru, rece ºi
dureros” – Aurel Baghiu, Printre
gratii; “cu gura sãratã, uscatã ºi
cleioasã de teamã”,  “...de cum îþi
auzeai numele, gura þi se usca, se
sãra, se nãclãia, te nãpãdea o
cãldurã care, în mod straniu, îþi
îngheþau extremitãþile ºi nu ajun-
gea decât la obraji” – Dina Balº,
Drumuri pustiite; “Ce m-a izbit de
la început a fost mirosul acela tare,
fetid, de fecale ºi urinã, compus din
“arome” ce-þi tãiau rãsuflarea” -
Radu Ciuceanu, Intrarea în tunel).
Frica este numitã uneori ºi simplu,
ca “emoþie” suveranã: “O pu-
ternicã emoþie m-a cuprins,
neºtiind ce urma sã se întâmple
ºi cu mine” (Justin Paven,
Dumnezeul meu, de ce m-ai
pãrãsit?); “Urc cele câteva trepte
de piatrã, abia acum gândindu-mã
la mama. Sã nu o doboare emoþia.
Doamne fereºte!”  (s.n.) (Viorel
Gheorghiþã, Et Ego. Sãrata.
Piteºti-Gherla-Aiud)

Reprezentãrile fricii ºi a
obiectului sãu, pericolul, provin din
impresiile dureroase ale victimelor
ºi se sprijinã în egalã mãsurã pe
semne perceptuale (dezvoltate de
simþuri ºi gândire) ºi lingvistice,

 Dinu Gherman

O incursiune în
limbajul Þãrii

comuniste a fricii

care genereazã ºi sunt produse în
acelaºi timp de un limbaj specific
al fricii. Charles Osgood afirmã cã,
mai ales pentru concepte abstracte
- cum sunt frica ºi reprezentãrile
ei - sistemele semantice pot fi
construite (într-un proces de în-
vãþare) din contextul altor cuvinte
care au deja semnificaþie (Charles
E. Osgood, Where do sentences
come from? în Danny D.
Steinberg, Leon A. Jakobovits,
Semantics. An Interdisciplinary
Readear in Philosophy, Linguistics
and Psychology, p. 524). Astfel,
conceptul de fricã poate fi construit
sinestezic în plan perceptual, cu
ajutorul altor simþuri asociate
durerii, iar în plan lingvistic ºi prin
intermediul semnificaþiilor altor
cuvinte decât cele care aparþin
efectiv câmpului semantic al
cuvântului fricã. De exemplu, frica
suferitã în timpul unei percheziþii
efectuatã de celebrul reeducator
Eugen Þurcanu în penitenciarul
Piteºti este redatã la nivel
discursiv printr-un “qui pro quo”
lexical, cuvântul “înfriguraþi” (a se
citi “înfricoºaþi”) fiind utilizat pentru
a desemna starea de fricã:
“înfriguraþi, fiecare am început sã
scoatem lucrurile încriminate”.
(Justin Paven, op. cit.)

Grigore Dumitrescu mãrtu-
riseºte cã “paginile ce urmeazã
destãinuie acþiunea de teroare
declanºatã de regimul comunist din
þarã în penitenciarul Piteºti din anii
1950-1951, dupã cum ºi gândurile
ºi simþãmintele ce m’au stãpânit în
acest rãstimp cât am fost deþinut
acolo” (Grigore Dumitrescu, op.
cit.), iar Dumitru Bordeianu pre-
cizeazã încã din subtitlul cãrþii
Mãrturii din mlaºtina disperãrii cã
mãrturiseºte “cele vãzute, trãite ºi

suferite”. Întrebat de securiºti ce dis-
cutã cu colegii de suferinþã, într-o
încercare eºuatã de racolare ca
informator, Aurel Baghiu le
rãspunde curajos cã “fel de fel de
întâmplãri ºi spaime care le-am
trãit”. (s.n.) (Aurel Baghiu, op. cit.)

D e s p r e  o b i e c t i v a r e a
discursivã a reprezentãrilor
fricii

Frica este achiziþionatã ºi la un
nivel perceptiv superior celui
senzorial, determinat ºi organizat
de cele douã mari coordonate ale
realitãþii, dar ºi ale discursului
narativ: spaþiul ºi timpul (Shlomith
Rimmon-Kenan, Narrative Fiction:
Contemporary Poetics, p. 79). În
opinia noastrã, reprezentãrile fricii
în detenþie se formeazã în principal
pe coordonata spaþialã, în jurul
metaforei toposului concen-
traþionar de tip container, astfel
încât zona închisorii propriu-zise
este identificatã drept “mica
închisoare”, iar cea “de afarã”
drept o închisoare mai mare
(acest “topos” traduce modul de a
învesti realitatea cu semnificaþie
pornind în mod esenþial de la
coordonatele spaþiale, conform lui
George Lakoff ºi Mark Johnson);
oarecum într-un plan secund,
timpul basculeazã între re-
prezentarea (ca remanenþã) ºi
transfigurarea sentimentului fricii.
Dacã zonele de detenþie rãmân în
mod constant adevãrate focare de
generare ºi contagiune a fricii,
timpul se comprimã sau se
decomprimã în durata personalã în
funcþie de conjuncturi percepute
mai mult sau mai puþin dureros de
memorie. Pe lângã reprezentãrile
spaþio-temporale ale pericolului,
distingem ºi reprezentãrile
generate la nivelele moral ºi estetic,
legate mai ales de conceptele
retorice ale rãului sau urâtului.

Maurice Halbwachs defineºte
un nivel elementar al reprezentãrii,
aducând în discuþie modul în care
reprezentarea durerii poate fi
obiectivã sau colectivã, precum ºi
modalitatea de “trecere” sau
obiectivare a reprezentãrii durerii
din impresia personalã în durata
colectivã: “(...) atunci când simþim,
de ceva timp, o durere fizicã ºi
suntem atât de absorbiþi de
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propriile senzaþii încât durerea
actualã pare sã o prelungeascã pe
cea precedentã, preluându-i
substanþa. Fie cã descoperim
acum cã aceastã durere este
produsã de o acþiune materialã,
exterioarã sau organicã, fie cã ne-o
imaginãm numai, sau chiar cã ne
gândim cã alte persoane simt, sau
ar putea simþi aceeaºi durere,
atunci impresia noastrã se
transformã, cel puþin parþial, în ceea
ce vom numi reprezentare
obiectivã a durerii (s.n.)” (Maurice
Halbwachs, Memoria colectivã,
p.152). “Ieºirea” durerii din cadrele
impresiei individuale în locuri
mentale comune mai multor
persoane, restituindu-i-se “o
fizionomie colectivã ºi familiarã”,
marcheazã naºterea unei
reprezentãri colective care face
posibilã comunicarea suferinþei
cãtre semeni în durata colectivã ºi
implicit uºurarea poverii personale;
acest proces se desfãºoarã
natural, întrucât “înseºi impresiile
afective tind sã se desfacã în
imagini ºi reprezentãri colective”,
iar ideea confuzã ºi indefinitã de
durere ar putea fi interpretatã ca o
reprezentare colectivã incompletã,
conþinutã încã în impresie sau
chiar dinainte. Halbwachs se
întreabã dacã nu cumva
reprezentarea conþinutã în
impresie, posibil comunã mai
multor conºtiinþe, “este colectivã
exact în mãsura în care este
obiectivã” (Vezi ibidem, pp. 152-
154).

Astfel, percepþiile legate de
sentimentul fricii prezente în
discursul memorialistic indicã chiar
locul de naºtere a acestei emoþii
în cadrele reprezentãrii, ºi anume
la un prim nivel clasificat drept
reprezentare obiectivã - indiferent
dacã aceasta aparþine doar
palierului personal sau ºi celui
colectiv, într-o mãsurã mai mare
sau mai micã. Mai mult, scriitura
mutã “obiectivitatea” reprezentãrii
din planul individual al impresiei, în
planul social al discursului narativ.
Odatã “scãpatã” în cadrele psyhe-
ului colectiv prin reprezentare,
emoþia fricii dezvoltã procesul de
contagiune, care se desfãºoarã în
ambele sensuri: percepþia
dureroasã produce o reprezentare
a fricii, care, la rândul ei, este

capabilã sã producã alte impresii
dureroase.

Raportul dintre noþiunile de
reprezentare ºi limbaj sau limbaje
ale fricii rãmâne o paginã deschisã
pentru cel puþin douã abordãri. Într-o
primã instanþã, al doilea termen al
relaþiei (limbaj/limbaje) poate fi privit
ca aflându-se într-un raport de
sinonimie ori chiar incluziune cu
primul (reprezentare), iar în altã
abordare ca fiind o modalitate de
producere ºi expresie a primului.
În ceea ce priveºte analiza
noastrã, în cea mai mare mãsurã,
ne asumãm a doua variantã.

Limbajul fricii constituie un
complex “sistem” semantic,
elaborat în cadre lingvistice ºi non-
lingvistice, conþinând deopotrivã
“semne perceptuale” ºi lingvistice;
el este cadrul esenþial de elaborare
a reprezentãrilor fricii, care nu sunt
atât produse ale limbii în care sunt
redactate memoriile, cât efecte ale
acestui limbaj. De o parte a
schemei comunicative avem însã
agenþi ai represiunii care folosesc
acest limbaj pentru a induce frica,
iar de cealaltã parte se situeazã
victimele acestora. Limbajul
suferinþei e un limbaj care are la
bazã ambivalenþa fricã-
agresivitate ºi este comun tuturor,
însã înþeles ºi utilizat în funcþie de
poziþia pe care indivizii o ocupã în
aceastã schemã comunicativã.
Însã ambiguitatea ºi polimorfismul
sentimentului fac în unele cazuri ca
aceste poziþii sã fie pãstrate doar
teoretic; astfel, întâlnim strategii ale
insecuritãþii manifestate prin
folosirea ambiguitãþii sau a
sensurilor multiple chiar ºi în cazul
documentelor aparatului represiv,
secrete sau publice, în care autorii
îºi lasã o prezumtivã uºã de
scãpare în cazul în care ar deveni
victime ale sistemului din care fac
parte. Discursul despre fricã din
povestirile de detenþie constituie o
reprezentare în sine, un produs,
dar ºi un generator al fricii.

În orice caz, limbajul Þãrii
comuniste a Fricii a apãrut ca efect
ºi ca reacþie la constrângerile
ideologice ºi ale forþei brute ale
puterii, în necesitatea acesteia de
a-ºi produce reprezentãrile
hegemonice. Delia Marga remarcã
faptul cã J.-P. Faye preferã
folosirea adjectivului “totalitare” în

cadrul formulei “limbaje totalitare”,
în locul substantivului “limbajul
totalitarismului”, sau, în ultimã
instanþã, chiar în locul termenului
de discurs (Delia Marga, Intro-
ducere în analiza discursului cu
referire la istorie ºi sfera publicã,
p. 311). Opþiunea lui Faye s-ar
datora tocmai necesitãþii de a da
glas unei anumite plurivocitãþi de
naturã ideologicã, dar ºi pentru a
reliefa faptul cã totalitarismul nu
este în esenþã imanent limbajului,
ci un efect al limbajului (Faye, J.-
P., Langages totalitaires. Critique
de la raison narative, apud ibidem).
În cazul sentimentului fricii,
preferãm formulele generice,
“globalizante”, de limbaj al fricii,
precum ºi de discurs asupra fricii
ºi suferinþei, chiar dacã referinþa
din spatele acestor formule
trãdeazã plurivocitatea: câte
victime, atâtea (trãiri deci tot atâtea)
limbaje.

Rolul primordial al reprezentãrii
pentru regim era acela de a
menþine activ obiectul fricii chiar ºi
când acesta nu era prezent. În
ultimã instanþã, reprezentãrile fricii
nu desemneazã în sine obiectele
care genereazã frica, ci propria
imagine sau impresie a individului
asupra acestor obiecte, observând
schema de elaborare lingvisticã
sau discursivã a oricãrei alte
semnificaþii. Astfel, obiectul fricii de
regim a fost prezent în mod
obiectiv în mentalul colectiv prin
reprezentare; el era perceput mai
mult sau mai puþin acut sau activ,
în funcþie de modul în care
reprezentãrile fricii erau
“actualizate” de oameni ºi de
evenimente încadrabile sferei
pericolului. De la naºterea puterii
ca reprezentare pânã la întro-
nizarea reprezentãrii înseºi ca
putere nu este decât un pas. Paul
Ricoeur numeºte trei niveluri ale
discursului identificate de Louis
Marin în Le Portrait du Roi: “nivelul
implicit al reprezentãrii care
acþioneazã în inima practicii
sociale, nivelul explicit al re-
prezentãrii articulate de elogiul
puterii, nivelul ce dã naºtere puterii
ca reprezentare ºi reprezentãrii ca
putere” (Paul Ricoeur, Memoria,
istoria, uitarea, p. 323).

Reprezentarea individualã ºi
cea colectivã diferã doar la nivelul
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expresiilor particulare (a
semnificanþilor) generate de
perspectiva ºi stilul memorialistului,
întrucât semnificatul este acelaºi:
“reprezentarea lucrurilor evocate
de memoria individualã nu este
decât o modalitate de a
conºtientiza reprezentarea
colectivã a aceloraºi lucruri”
(Halbwachs, op. cit., p. 84). Auto-
reprezentarea sau reprezenta-
rea individualã devine astfel o
formã de expresie a unui conþinut
mental colectiv sau, ca sã
parafrazãm relaþia pe care
Halbwachs o stabileºte între
memoria individualã (personalã,
autobiograficã) ºi cea colectivã
(socialã, istoricã), reprezentarea
individualã se constituie într-un
punct de vedere asupra repre-
zentãrii collective, actualizat ºi
reactualizat contextual (Ibidem,
pp. 92-93). Fiecare lucrare
memorialisticã este în acest sens
o lucrare colectivã, adunând atât
impresiile sau reprezentãrile
autorului cât ºi ale altor colegi de
suferinþã. ªi Shlomith Rimmon-
Kenan sugereazã în Narrative
Fiction faptul cã naraþiunile
individuale pot fi studiate ca
realizãri unice ale unui sistem
general. Naraþiunile individuale
despre fricã se încadreazã
sugestiei elaborate de Rimmon-
Kenan, putând fi considerate ca
realizãri unice ale discursului
general al fricii.

Comunicarea non-verbalã se
dezvoltã prolific în detenþie, ca
parte a limbajului fricii ºi ca manierã
de comunicare ºi de habituare la
pericol. Limbajul fricii se dezvoltã
de la citirea privirii, mimicii sau
gesturilor, a posturii corpului, ori
decriptarea intonaþiei vocii, a
comportamentelor ºi atitudinilor
umane, la comunicarea mai
elaboratã în sisteme deja
constituite sau adaptate ca limbajul
Morse, pânã la comunicarea
reconstitutivã a suferinþei în
cadrele lingvistice ºi narative ale
scriiturii de detenþie ºi
comportamentul discursiv al
mãrturisitorului (ambiguitatea sau
francheþea ca strategii narative
etc.).

Limbajul suferinþei utilizeazã
limbaje comune ca cel al semnelor,
însã învestit contextual cu

conþinuturi semantice ale fricii ºi
curajului, sau alte limbaje
concepute ad hoc. Aflându-se în
situaþia de a fi transportate de la
penitenciarul Mislea spre o
destinaþie necunoscutã, Aspazia
Oþel ºi o altã deþinutã, cuprinse de
angoasã, se încurajeazã prin
ridicarea arãtãtorului, semn utili-
zat ºi în viaþa cotidianã; comu-
nicãrile se desfãºoarã ºi prin in-
termediul unor limbaje inventate
pentru o cât mai bunã criptare a
mesajului: “Mi s-a fãcut rãu.
Privirea Lucicãi mi-a înregistrat
paloarea. A ridicat arãtãtorul de la
mâna dreaptã. Însemna îndemn la
curaj. Nici Lucica nu arãta mai bine,
ºi ea suferea de rãu de maºinã,
l-am rãspuns la fel, deºi la ora ace-
ea degetul meu arãtãtor, foarte
drept, nu exprima exact starea
mea de spirit”; “Nu gãsiserã bileþele
la controalele fãcute pentru cã
bileþelele erau mici, fãcute sul,
bãgate în cele mai mici crãpãturi.
ªi chiar dacã le-ar fi gãsit, greu ºi-
ar fi dat seama cã sunt bilete, unele
din ele erau scrise în morse, cu
aþã, altele cu semne bizare dintr-
un alfabet imaginat ºi cunoscut
doar de cele care îºi scriau”
(Aspazia Oþel Petrescu, Strigat-am
cãtre Tine, Doamne).

Aurel Baghiu prezintã co-
municarea stabilitã prin limbajul
mimico-gestual, învãþat pe loc, în
timp foarte scurt, între deþinuþii
dintr-o parte ºi cealaltã a închisorii:
“Am observat în aripa din stânga
a celularului mare la etajul al treilea,
deþinuþi care ne fãceau semne cu
mâna. (...) Nu înþelegeam ce voiau
sã ne transmitã. Dupã câteva zile
de chinuinþã unul dintre ei, cu
mâna scoasã printre gratii, cu
pumnul strâns ºi degetul mare
ridicat, deodatã a strigat “A”. Eu am
repetat semnul ºi am strigat: “A”.
El a deschis palma ºi-a lipit
degetele unul de celãlalt, ºi a strigat
“B”. Am înþeles, erau semnele unui
alfabet. Ne-a transmis întreg
alfabetul pe care în mai puþin de o
jumãtate de orã aproape toþi din
celulã îl ºtiam” (Aurel Baghiu, op
cit.).

Unul din limbajele fricii este ºi
scrijelirea pe bucãþi de sãpun a
informaþiilor smulse prin torturã în
timpul demascãrilor de la Piteºti,
pe care Mihai Buracu ºi-l

reprezintã drept un fel de scriere
cuneiformã pe tãbliþe de sãpun,
cunoscut fiind faptul cã atât
scrierea cuneiformã cât ºi limbajul
suferinþei sunt printre primele pe
care omul le-a inventat ºi
experimentat, încã din zorii
civilizaþiei; Buracu gloseazã pe
marginea acestui limbaj, valo-
rificând chiar numele închisorii
într-un palindrom (Itºep Ip).
“Repede învãþ scrierea cu-
neiformã, cãci în cuneiformã
trebuie sã scrijelesc pe sãpun
ceea ce la securitãþile judeþene
lectori analfabeþi în ale limbii
române, vor citi ºi le vor tãlmãci
dupã ºtiinþa ºi nemernicia lor”
(Mihai Buracu, Tãbliþele de sãpun
de la Itºep-Ip). Gestica, mimica,
sau actele reflexe ale organismului,
dezvãluie un nivel referenþial
codificat ºi decodificat prin
intermediul limbajelor suferinþei:
“Tuºitul ºi dresul glasului: semne!”
(Orlea, Oana, Cantacuzino, ia-þi
boarfele ºi miºcã!, interviu realizat
de Mariana Marin); “Nu puteam
vedea bine faþa nefericitei care
pleca la torturã, dar îi simþeam în
voce, dacã vorbea, ºi în gesturile
nesigure, groaza din suflet” (Dina
Balº, op. cit.).

Citirea privirii colegilor de
suferinþã (groaza achiziþionatã/
contagiatã vizual) înseamnã mai
ales surprinderea atitudinilor
axiologice sau morale: “În privirea
lui, poþi vedea însã ºi hotãrârea sã-
ºi salveze viaþa”; “Deodatã,
privirea-mi pierdutã se întretaie cu
aceea a lui Levinski. Ochii lui, mã
privesc fix, fioroºi, ameninþãtori.
Îmi aud inima bãtându-mi
tumultuos. M`a prins, desigur, într-
o totalã nesinceritate faþã de ce se
întâmplã aici! Cu aceºti ochi îmi
poate vedea interiorul”; “Trag cu
ochiul la câþiva din camerã (…)
Sunt toþi cu privirea pierdutã în gol.
Nici o tresãrire pe faþa lor. În ochi li
se poate citi, totuºi, indignarea”
(Grigore Dumitrescu, op. cit.).

Limbajul fricii dezvoltat în
discursul narativ nu este neapã-
rat un limbaj al tropilor, al extra-
ordinarului – este ºi un limbaj al
tropilor – ci, în accepþiunea pri-
marã, este un limbaj obiºnuit, un
limbaj al ordinarului învestit me-
taforic. Metafora (sau conceptul
metaforic), în opinia lui George
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Lakoff ºi Mark Johnson (Vezi
George Lakoff, Mark Johnson,
Metaphors We Live By, p. 3 sq.),
nu aparþine doar limbii, ci ºi gândirii
ºi acþiunii umane, de multe ori în
planul inconºtientului – conceptele
noastre de zi cu zi sunt metaforice
prin natura lor, în chiar sensul lor
literal. În accepþiunea lui Lakoff ºi
Johnson, semnificaþia, dincolo de
teoriile filosofice sau lingvistice, se
referã la ceea ce oamenii
considerã semnificativ (adicã ceea
ce face sens, are un înþeles) în
viaþa lor de zi cu zi. Desigur, atât
la nivel lingvistic, dar ºi axiologic
sau moral. Frica îºi dezvoltã un
limbaj propriu, un sistem
conceptual prezent la nivelul
gândirii, acþiunii fãcute sau suferite,
ºi al limbii, achiziþionat prin
reprezentare. Acest limbaj, la
rândul lui, genereazã în societate
comportamente ºi atitudini umane
aflate sub semnul unei perpetue
negocieri cu emoþia fricii, precum
ºi un comportament discursiv
specific manifestat de autorii de
memorialisticã.

Reprezentãrile fricii preferã sã
se manifeste indirect, diegetic,
acolo unde discursul memorialistic
este tensionat ºi ambiguu, iar
naraþiunea se desfãºoarã la
persoana a III-a. Referinþa directã
la suferinþã este de regulã mai
puþin utilizatã de mãrturisitori, ºi
comportã folosirea narativã a
persoanei întâi ºi a reprezentãrilor
obiective cu privire la experienþa
personalã a mãrturisitorului.
Utilizarea persoanelor I ºi III aratã
distanþa dintre nivelul discursiv ºi
cel referenþial, dar poate indica ºi
poziþionarea nivelului moral faþã de
primele douã. Un statut special are
persoana întâi plural, care denotã
o asumare colectivã a suferinþei,
indicând indirect suferinþa
personalã.

Nicolae Cãlinescu nareazã în
Preambul pentru camera de torturã
experienþe ale suferinþei personale
folosind persoana I, în doar câteva
“toposuri textuale” ºi destul de
disparat; nararea la persoana a III-
a, concentrarea capitolelor sau
intercalarea planurilor narative se
referã la biografiile suferinþei altor
colegi de detenþie ºi nu diminueazã
desemnarea directã a propriei
suferinþe. Totuºi, chiar parcimonia

globalã a discursului poate fi
consideratã drept un indice al
prezenþei sentimentului fricii. Un loc
special îl ocupã dialogul, prezent
de obicei pentru a pune în luminã
conflictele dintre deþinuþi ºi membrii
aparatului represiv ºi a releva frica
indusã la nivel verbal, sau pentru
a lãsa efectiv personajele sã
vorbeascã despre suferinþã.
Diversele ocurenþe ale unui anumit
tip de fricã sau modalitate de
manifestare a fricii nu sunt
relevante prin numãrul lor, ci prin
patternurile discursive pe care le
indicã.

Contagiunea sentimentului fricii
între mase ºi “elite” este posibilã
tocmai prin intermediul limbajului
fricii ºi a reprezentãrilor. În ceea ce
îi priveºte pe deþinuþii politici,
“însemnarea” cu însemnele puterii
este atât de puternicã încât mulþi
dintre ei ajung sã preia
reprezentãrile confecþionate de
putere ºi sã le aplice în viaþa realã
ºi discurs ca valide; în discursul
memorialistic existã un pattern larg
rãspândit, constituit de plasarea
unei interogaþii implicite sau
explicite asupra capetelor de
acuzare formulate de regim, ca
posibile vini sau înlãnþuiri cauzale,
formulat tocmai din perspectiva
aparatului represiv. De multe ori,
deþinuþii argumenteazã ºi explicã
în discurs elementele biografice
sau factuale care au stat la baza
încriminãrii lor, care constituie un
fel de “dezvinovãþire” a unei vini
inexistente în realitate, ci doar
fabricatã arbitrar de Securitate. De
regulã, acest tip de reprezentãri se
formeazã la graniþa dintre cele
douã paliere de investigare a fricii
(mase ºi “elite”), dar ºi la aceea
dintre memoria semanticã ºi
memoria instrumentalã. Temele
condamnãrii fãrã proces sau a
vinei nedovedite a deþinuþilor politici,
provin uneori ºi dinspre nivelul
epistemologic, al reprezentãrii
“istorizate” a suferinþei, care le
potenþeazã.

Contactul cu suferinþa pro-
voacã o adevãratã revelaþie cu
privire la regimul comunist: înainte
victima trãia în “ignoranþã”, nu ºtia
ce înseamnã comunismul, dar
învaþã pe propria piele esenþa
regimului, constituitã de fricã ºi
violenþã: “Nu ºtiam nimic atunci,

nimic!”, “naivã pânã la prostie”,
considerã Dina Balº. Imposibi-
litatea de a înþelege suferinþa este
asociatã estetic de Mihai Buracu
cu frigul: “Curg pe trupurile noastre
stropºite ºiroaie de sudoare, de
lacrimi fierbinþi ºi de spaimã rece.
Dacã lacrimile ºi sudoarea se
datoreazã durerii nemaiîndurate
vreodatã, ºiroaiele de spaimã îºi
au izvorul în lipsa de înþelegere. (...)
Frica mã suguºã sau frigul?” (Mihai
Buracu, op cit.)

La nivel lexical, unii mãrturisitori
îºi numesc direct, dar contrar ca
expresie, suferinþa experimentatã
la “grade” ridicate de intensitate
prin adjective simple, cu sem-
nificaþie profundã, fãrã a apela la
artificiile discursului retoric. Astfel,
în cazul lui Justin ªtefan Paven
aceastã modalitate de exprimare
devine o regulã în scriiturã: “ne
fãcea sã suferim cumplit de foame,
de lipsã de aer ºi de mizerie”; “Gigi
Vãtãºoiu, student la Litere, care a
avut un sfârºit tragic”; “Într-adevãr,
cumplitã osândã!”; “cumplit
supliciu”; “cele mai cumplite
gânduri de disperare”; “în-
crâncenarea cea cumplitã” (s. n.)
(Justin Paven, op. cit.). Folosirea
cuvântului cumplit exprimã în
general un fel de “superlativ” al
suferinþei la Paven.

Reprezentãrile obiective ale
fricii se construiesc în discurs ºi
în baza unor percepþii înrudite,
constituite dintr-un cuvânt care
serveºte la redarea propriu-zisã a
emoþiei fricii ºi unul care redã o
emoþie secundarã derivatã din
primul sau o stare sufleteascã
asociatã (umilinþã, repulsie, mirare
etc.): “cu groazã ºi scârbã”,
“miratã ºi îngrozitã” (Dina Balº, op.
cit.), sau utilizeazã ambivalenþa
(frica este prezentã alãturi de o
emoþie opozabilã): “cu fricã ºi cu
speranþã” (Nicolae Cãlinescu,
op.cit.).

Limbajul fricii dezvoltã strate-
gii abile, care sã asigure su-
pravieþuirea, menþinându-i pe
încarceraþii politic într-o perma-
nentã stare de veghe ºi de lup-
tã cu agenþii fricii, dezvoltatã într-o
contra-metaforã a ochiului
omniprezent: “Minciuna ne era
mereu la îndemânã, fãrã pic de
remuºcare, când era vorba sã ne
înºelãm pândarii. Simþurile,
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imaginaþia, totul era pus în
funcþiune în lupta pentru
supravieþuire. Miºcãrile noastre
erau repezi ºi agile. Aveau ei paºi
de pisicã, urechile noastre erau
mai agere ºi îi depistam.
Inventivitatea noastrã nu avea
limite ºi n-am renunþat niciodatã la
încãlcarea regulamentului, cu tot
regimul de teroare instaurat în
temniþã: izolatorul cu regim sever,
cãtuºele, percheziþiile din zece în
zece zile. Versurile lui Radu Gyr
nu erau o simplã metaforã: ochiul
nostru <Vede prin piatrã ºi prin
Vecie/ ºi prin zãvoare de foc>”
(Aspazia Oþel, op. cit.).

Apofatismul limbajului
s u f e r i n þ e i  º i  l i m i t e l e
reprezentãrii

Limbajul fricii dezvoltã dis-
cursiv ºi o componentã apofaticã,
teoretizatã sau doar enunþatã de
memorialiºti. O parte din victimele
regimului comunist considerã cã
experienþa fricii trã-ite în detenþie
nu poate fi conceptualizatã
întrucât se situeazã dincolo de
posibilitatea definirii prin mij-
loacele raþionale ale cuvintelor.
Deºi mãrturisitorii refuzã la nivel
declarativ eliberarea reprezen-
tãrilor în cadrele discursului,
acest tip de afirmare prin nega-
þie a suferinþei genereazã o
reprezentare prin negaþie sau
apofaticã, care relevã lectorului
intuiþia dimensiunii fricii trãite.

Promovarea unei cunoaºteri
apofatice a suferinþei þine mai
degrabã de o atitudine sau un
comportament discursiv al
victimelor, care vor sã ofere indici
asupra unei experimentãri a
suferinþei dincolo de pragul de
suportabilitate ºi închipuire uma-
nã. Pentru Mihai Buracu, suferinþa
este trãitã în cadrul reeducãrii
de la Piteºti în registru emina-
mente auditiv, semnificând în-
sãºi cãderea din Cuvânt: “(...)
împroºcarea cu lãturi ono-
matopeice, scose din haznale de
gemete. Durerea fãrã cuvânt e o
durere absolutã, fãrã ecou ºi fãrã
umbrã ºi cel dintâi nimicit trebuie
sã fie El, Cuvântul. Cãderea din
Cuvânt precede cãderea în lume,
într-o lume a sunetelor, timbre
sonore lipite pe buze pentru a fi

culese apoi de îndrãgostiþi ºi
aranjate dupã culori ºi semne în
clasoarele inimii”. (Mihai Buracu,
op cit.)

În orice caz, reprezentãrile
apofatice nu constituie singura
formã de “comunicare” a acestor
experienþe traumatice, pasajele de
acest gen fiind urmate de regulã
de descrieri sau naraþiuni care
expun suferinþa în termeni cât se
poate de expliciþi.  Apofatismul
limbajului fricii poate fi întâlnit mai
ales la deþinuþii care au trãit teribila

experienþã de tip Piteºti. “Scenele
acestea erau groaznice ºi nu pot
fi relatate în cuvinte care sã redea
oroarea unui asemenea moment”,
afirmã Justin Paven (Justin
Paven, op. cit.). Mihai Buracu
considerã cã “neuitarea unor
întâmplãri oribile se exprimã prin
nerostire, prin imposibilitatea
aºternerii lor pe hârtie. Neputinþa
însãilãrii de litere au avut-o ºi
câþiva mari Sfinþi Pãrinþi. Sfântul
Apostol Pavel mãrturiseºte
nevolnicia de a încredinþa scrierii
trãirea pe care a avut-o câd a fost
urcat pânã la al treilea cer” (Mihai
Buracu, op cit.).

ªi faptul cã “piteºtenii” afirmã cã
nimeni în afarã de ei nu are voie
sã vorbeascã despre Piteºti poate

fi considerat tot o formã de
apofatism a limbajului fricii.
Caracterul intransmisibil al fricii nu
provine doar din resorturi
fenomenologice, ci este generat de
însãºi natura mutabilã a
sentimentului: “Reconfortantã, dar
ºi intransmisibilã, de necomunicat,
ca tot ceea ce þine de fiinþã, de forul
nostru intim. Încercarea de a o face
ar echivala cu exhibarea, cu o
perversiune, deci. (...) Suferinþa
apoi, de-a lungul anilor, nu a fost ºi
nu e mereu aceeaºi. Atitudinea faþã

de suferinþã, în timp, vrând-
nevrând se modificã ºi ea”. (Viorel
Gheorghiþã, op. cit)

Nicolae Mãrgineanu dezvoltã
o formã specialã de apofatism a
limbajului fricii, exprimatã mai
degrabã de neutralitatea dis-
cursului decât de vreo formã de
afirmare prin negaþie a sen-
timentului fricii. Din delicateþe
sufleteascã, Mãrgineanu lasã
suferinþa (personalã) la nivelul
structurilor de adâncime ale
discursului narativ, într-o formã
aproape impenetrabilã.
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Acest eseu îºi propune sã
analizeze câmpul lexical al fiinþei
malefice în limba românã, ca limbã
istoricã. În lingvistica româneascã
s-a mai ocupat de numele fiinþei
malefice Vasile Bogrea, în câteva
studii apãrute în “Dacoromania”,
dintre care cel mai important e Din
sinonimica dracului (în Pagini
istorico – filologice, Editura Dacia,
Cluj, 1971). De la Vasile Bogrea
aflãm cã de aceastã problemã au
mai fost interesaþi ºi alþii, în special
etnologii, dar bineînþeles din punc-
tul de vedere al etnologiei ºi nu al
lingvisticii. Semnificativã este
contribuþia lui Lucian Blaga la
aceastã problematicã prin fixarea
cadrului teoretic asupra meta-
forelor eufemistice în Geneza
metaforei ºi sensul culturii (Trilogia
culturii, Editura Minerva, Bucureºti,
1985), precum ºi studiile lui E.
Coºeriu pe tema creaþiei me-
taforice.

Câmpul lexical al fiinþei
malefice în limba românã
vorbitã

Pentru cã vorbim de câmp
lexical, trebuie menþionat cã în
interiorul limbajului teologic nu se
poate vorbi de un astfel de câmp
(care presupune opoziþii imediate)
pentru cã între termenii care
desemneazã fiinþa maleficã nu
existã nicio diferenþã în planul
conþinutului, din punct de vedere
teologic. Toþi termenii se referã la
aceeaºi fiinþã indiferent dacã îi
spun Satana, Bellial, Belzebul sau
Diavolul. Acest fapt are loc la
nivelul teologic al limbii române ºi
e normal sã fie aºa având în vedere
faptul cã pentru teologi Diavolul e
unul singur, mereu acelaºi. Nu la
fel stau lucrurile în limba vorbitã,
unde fiecare are libertatea de a-ºi
folosi creativitatea în exprimarea
conceptului de diavol. Astfel
cuvintele din aceastã sferã sunt
aici în numãr de peste o sutã
douãzeci spre deosebire de alte
limbi romanice unde numãrul
acestora este foarte mic. La
originea acestui fenomen stã, în
primul rând, ambiguitatea fiinþei
Diavolului, ambiguitate sporitã de
faptul cã la noi creºtinismul, care
a impus termenul, a gãsit o bogatã
mitologie peste care s-a suprapus,

astfel încât fiinþa diavolului se
contopeºte cu tot felul de spirite
malefice locale. Din aceastã
ambiguitate se naºte frica de
aceastã fiinþã ºi chiar ºi de numele
ei. De aceea numele ei ajunge
tabuizat (Sigmund Freud - Totem
ºi tabu – Editura ªtiinþificã,
Bucureºti, 1991). La români existã
frica de a pronunþa numele
Diavolului, ca nu cumva acesta
auzindu-l sã vinã ca ºi când ar fi
fost chemat, dupã cum observa
Lucian Blaga: „când þãranul nu
îndrãzneºte sã numeascã pe
diavolul decât Ucigã-l toaca sau
Cel de pe comoarã, sau ursul din
pãdure Moº Martin el este vag
stãpânit de îngrijorarea cã rostirea
numelor adevãrate ar putea sã
stârneascã numaidecât apariþia
realã a acestor fiinþe. Þãranul
preîntâmpinã primejdia prin
întrebuinþarea unor nume care sunt
în fond tot atâtea eufemisme
metaforice” (Geneza metaforei ºi
sensul culturii în Trilogia culturii,
Editura Minerva, Bucureºti, 1985,
p 353). Aproximativ aceeaºi
explicaþie, bazatã pe fenomenul
tabu, o dã ºi Eugenio Coºeriu
apariþiei acestor metafore (Creaþia
metaforicã în limbaj, 17).

Termenii care desemneazã fiinþa
maleficã în limba românã sunt în
numãr destul de mare, majoritatea

fiind eufemisme utilizate cu sensul
de diavol. Aceste metafore
eufemistice sunt deosebit de
interesante atât din punct de
vedere lingvistic cât ºi din punct
de vedere etnologic, sociologic ºi
teologic. Cel mai des întâlnit este
termenul Drac apoi Satanã, Diavol,
Naiba, Demon, Aghiuþã, Necuratul,
Încornoratul, Tartor, Belzebut,
Scaraoþchi, Michiduþã, Nichi-
percea, Pârlea, Sarsailã, Faraon,
Idol, Împeliþatul, Mititelul, Nefãrtatul,
Nevoia, Pârdalnicul, Procletul,
Pustiul, Vicleanul, Cel de pe
comoarã, Cel din baltã, Ducã-se
pe pustii, Ucigã-l crucea, Batã-l
crucea, Ucigã-l toaca, Mamon,
Sãcretul, ªotea, Hâdache,
Nãpustul, Spurc, Spurcat, ªeitan,
ªotcã, Ucigan, Bedã, Benga,
Carcandilã, Mutul, Pocnetul, Sar-
san, Scaloi, Slactafur, Împie-
dicãtorul, Nepriitorul, Pãcatul,
Lucifer, Vãtaful, Bulicheriu, Cotilici,
Desachii, Dodielnicu, Fesache,
Gãvozditul, Goidilã, Handrea,
Hanþu, Hanþiutul, Moflea, Man-
ghina, Palima, Paftaru, Sana,
Chioru, Bestrega, Budura, Frângã,
Ghitcu, Zgaiba, Zgâmbea,
Matracuca, Veliar, Suca, Daracu,
Izicuþã, Triscatarat, Benghisul,
Hicleanul, Antihrist, Codicã,
Cornilã, Cornea, Pedicaºul,
Întunecilã, Bãlþatul, Slutul,
ªchiopul, Neobrãzatul, Nelegiuitul,
Osânditul, Osânda, Trãsnitul,
Tãrtãrãu, Talpa Iadului, Cel din
scorburã, Sfântâniþã, ªchiopicã,
Burghelea, Chiricã, Chirilã,
Costache, Ivãnuþã, Nicodilã,
Niculuþã, Fãcãduþa, Bãlosul,
Vârlan, Hantãtar, Iuda, Horilcã,
Batã-l Sfântul, Iaca-cui, Eosfor, S-
l’i creapã numa (sã-i crape
numele).

Contextul cultural - istoric în
care se dezvoltã acest câmp
lexical

Drac a intrat în limba românã
din greacã (drakon) sau latinã
(draco) unde însemna „ºarpe
mare sau dragon” ºi era socotit în
aceste culturi un geniu protector al
casei. Dupã afirmaþiile lui C.
Diaconovich (Enciclopedia
românã, Sibiu, 1900) drac a existat
ºi la noi cu acest înþeles, de animal,
cuvântul primind ulterior, sub

Fiinþa
maleficã

ºi
metaforele
eufemistice

 Lucian ªchiopu
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nfluenþa creºtinismului, sensul de
Diavol, motiv pentru care termenul
a fost tabuizat. În concepþia
creºtinã cuvântul este o forþã
(Dumnezeu a fãcut totul prin forþa
cuvântului) pe care omul nu are
voie s-o foloseascã cum vrea. ªi
mai important este numele. Sfântul
Augustin ne spune cã, de fapt,
cuvintele pot fi semne în care
putem întrezãri principiul suprem,
nu sunt simple etichete conform
doctrinei adamice. Pentru a
demonstra cã în popor existã o
concepþie asemãnãtoare, este
suficient sã analizãm un exemplu
dat de Vasile Bogrea, cules de
undeva din sudul þãrii, unde
diavolului i se spunea S-l’i creape
numa ( „Sã-i crape numele”). Acest
exemplu de eufemism aratã foarte
clar de ce se refuzã folosirea
numelui diavolului. În concepþia
poporului numele face parte din
persoanã sau se identificã cu
persoana (relevante în acest sens
sunt ºi poreclele din satele
româneºti, porecle ce spun multe
despre cel ce le poartã). Dis-
trugerea numelui echivaleazã,
dacã nu în realitate, cel puþin în
plan simbolic cu distrugerea fiinþei
respective. ªi la evrei numele e
foarte strâns legat de persoanã; în
urma unei schimbãri radicale în
viaþa omului i se schimbã ºi
numele: de exemplu Avram devine
Avraam.

Categorii de metafore
eufemistice

Astfel apar o serie de expresii
care au ca ºi conþinut noþiunea
Diavol ºi care aratã totodatã
diferite aspecte ale acestei fiinþe
cum ar fi: mijloacele de luptã
împotriva diavolului: Ucigã-l
crucea, Batã-l crucea, Ucigã-l
toaca; sau locul unde acesta poa-
te locui: Cel de pe comoarã (cre-
dinþa popularã cã comorile sunt
apãrate de balauri, dragoni – de
aici analogia Dragon-Drakon-Drac,
ceea ce este ºi o posibilã dovadã
cã acesta a existat ºi cu sens de
animal), Cel din baltã, Cel din
scorburã. Dupã afirmaþiile
folcloriºtilor se pare cã aceste
ultime expresii au ca ºi conþinut tot
semnificatul drac, dar iniþial
desemnau spirite rele locale,
semnificatul de drac-diavol

suprapunându-se peste ele da-
toritã faptului cã creºtinismul a
impus diavolul ca cel mai periculos
spirit negativ. Ivan Evseev spune
cã acelaºi fenomen are loc ºi în
cazul opoziþiei Fãrtatul-Nefârtatul.
Aceºti termeni nu desemnau, cum
s-ar putea crede, pe Dumnezeu ºi
pe Diavolul, ci o dualitate
cosmogonicã, o întrepãtrundere
de tip bogomilic între principiul
Binelui ºi al Rãului, al Divinului ºi
Satanicului, “consideratã de unii
etnologi definitorie pentru întreaga
demonologie româneascã” (I.
Evseev – Dicþionar  de magie,
demonologie ºi mitologie ro-
mâneascã, Editura Albatros,
Bucureºti, 1998). Nefârtatul este “o
veche divinitate de tip htonian,
cãreia unii mitologi români, plecând
dela o legendã cosmogonicã
popularã, i-au spus, mai mult
convenþional, Nefârtatul” (Ibidem).
Deci e un termen de origine
livrescã, cãruia i s-a transferat de
asemenea conþinutul de diavol.

În Ducã-se pe pustii e prezent
un vechi obicei magic de a trimite
în pustiu tot ceea ce e neplãcut.
Nu numai dracul e trimis în pustiu,
ci ºi bolile, molimele ºi alte
necazuri. La evrei pustiul, deºertul
e considerat locul de sãlãºluire al
diavolului. În descântecele
româneºti diavolul e trimis într-o
lume necosmicizatã “unde cocoºii
nu cântã”, “unde oaia nu behãie”,
“unde popa nu toacã”. Exemple
interesante în acest sens gãsim
tot la V. Bogrea, o anume expresie
din judeþul Caraº-Severin, “Dute-
n budura”, unde budura e tot
sinonim cu dracul ºi înseamnã
pustiu, nelocuit de nimeni. La fel e
ºi expresia “Dute la bestrega “
(bestrega vine din bulgarã, unde
înseamnã fãrã urmã).

Un termen des întâlnit în folclor
ºi în basmele populare e
Scaraoschi, care dupã I. Evseev
vine de la Iuda Iscarioteanul,
trãdãtorul (de la trãdãtor  s-a fãcut
legãtura cu cel care înºalã -
Diavolul).

Un fenomen interesant
observat de mai mulþi etnologi, e
faptul cã sub influenþa unui
maniheism de origine iranianã,
datoritã parþial ºi influenþei
bogomilismului, se schimbã
accepþia asupra fiinþei malefice.

Aceasta este acum acceptatã, nu
mai este în totalitate maleficã, ci
mai mult un fel de rãu necesar.
Dracul e acum meºter în toate,
priceput, inteligent, jucãuº, e
mereu în preajma omului. Astfel de
la expresii ca Ucigã-l crucea, care
arãtau frica de aceastã fiinþã ºi de
numele ei, se ajunge la a spune cã
“nu e dracul chiar aºa de negru
cum îl crede lumea” ºi cã uneori e
bine sã te aliezi cu el dacã vrei sã
reuºeºti în viaþã: “fã-te frate cu
dracul pânã treci puntea”.
Expresiile care-l desemneazã
acum sunt eufemisme ca Aghiuþã,
Mititelul, ªchiopicã, Sfântãniþã.
Existã ºi o altã pãrere care susþine
cã, dimpotrivã, frica de diavol
exista ºi cã acestea sunt epitete
encomiastice, menite sã-1
îmbuneze. Indiferent care ar fi
explicaþia, important pentru
lingvisticã e cã aici se detecteazã
o schimbare în planul conþinutului,
nu numai în cel al expresiei.
Primele eufemisme desemnau o
fiinþã ce inspira frica, acestea  din
urmã desemneazã un drac mai
degrabã amuzant decât periculos.
Faptul cã aceste diferenþe existã
ºi sunt reperabile atât în planul
conþinutului cuvintelor, cât ºi în
realitatea extralingvisticã, ne
permite sã vorbim de un câmp
lexical al fiinþei malefice în cadrul
limbii române vorbite.

Putem astfel constata cã
termenii eufemistici ce au conþinutul
de drac-diavol, pot fi grupaþi în mai
multe categorii, fiecare categorie
referindu-se la anumite trãsãturi ale
acestei fiinþe. Avem eufemisme
care ne spun unde stã acesta,
modul de luptã împotriva lui,
trãsãturile sale fizice ºi uneori
intelectuale sau de comportament:
Cel din baltã, Cel din scorburã,
Ucigã-l crucea, Batã-l crucea,
Impeliþatul, Codicã, Cornilã,
Cornea, Bãlosul, Hâdache,
Spurcat, Vicleanul, Nelegiuitul, etc.
Alte eufemisme vorbesc de soarta
acestei fiinþe: la început Diavolul a
fost frumosul ºi inteligentul Lucifer,
care a fost aruncat din cer pentru
mândria lui nemãrginitã în care a
crezut cã poate fi ca Dumnezeu.
Astfel au apãrut: Osãnditul,
Osânda, Trãsnitul, Tãrtãrãu, Talpa
Iadului, Eosfor (Lucifer). Toate
aceste exemple dovedesc
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veridicitatea afirmaþiei lui Humboldt
“limbi diferite organizeazã con-
þinutul lingvistic în mod diferit”,
având în vedere faptul cã celelalte
limbi romanice nu au nici pe
departe atâþia semnificanþi pentru
semnificatul drac - diavol. Aceºti
termeni s-au format în strânsã
legãturã cu credinþele populare
despre aceastã fiinþã.

Faptul cã avem mai multe
categorii de nume ne permite sã
observãm cu uºurinþã existenþa
unor opoziþii imediate între aceste
categorii (opoziþiile imediate sunt
condiþia esenþialã pentru con-
stituirea unui câmp lexical). În
comunicare, vorbitorul selecteazã
intuitiv numele mai sugestiv pentru
ceea ce vrea sã exprime. Dacã
vrea sã comunice ideea cã l-a
întâlnit pe dracul în naturã va folosi
pentru numele acestuia unul din
termenii care aratã locul unde
acesta stã (l-am întâlnit pe Cel din
baltã). Dacã vrea sã comunice
faptul cã s-a speriat de aceastã
fiinþã va folosi termenul Hâdache
sau alt termen care aratã urâþenia
fizicã a acestei fiinþe. Pentru idea
de înºelãtorie va folosi Vicleanul.
Deci putem identifica un posibil
context tip, care sã demonstreze
cã aceºti termeni fac parte din
acelaºi câmp lexical ºi cã ei se aflã
în opoziþie imediatã. Dacã nu ar
aduce ceva nou pe lângã
conþinutul de drac, economia limbii
nu le-ar fi permis funcþionarea în
limbã acestor nume, mai ales
într-un numãr atât de mare.

Fiinþa maleficã în discursul
teologic

În discursul teologic, inclusiv în
Biblie, semnificanþii pentru
semnificatul Drac sunt Diavol,
Satana, Belzebul, Bellial, demon
(acesta cu sens de drac în general).
Aceºti termeni existã ºi în limbajul
popular, uneori puþin modificaþi ca
expresie ºi uneori chiar ca ºi
conþinut. Pentru oamenii din popor
aceste nume reprezintã numele
unor cãpetenii ale cetelor de draci
(Ghiavol, Satan, Veliar...). Diavol a
intrat în limba românã din termenul
slavon dijavolû (dupã DEX), dar la
origine stã grecescul dyiabolos –
„cel care dezbinã”   ºi avea în
greacã ca ºi antonim pe syimbolon

– „unirea pãrþilor într-un întreg”. În
românã a intrat cu acelaºi sens –
„cel  care produce urã”, dezbinare
între oameni – în opoziþie însã cu
Dumnezeu – „cel care produce
iubire”, uneºte oamenii.

Satana (Matei 3,23) provine din
ebraicã sâtân (în gr. Satanas). În
Vechiul Testament Satana
desemneazã „advesarul”, „obsta-
colul” (în limba românã avem cu
acelaºi sens Împiedicãtorul,
Pedicaºul). El este vrãjmaºul,
„ºarpele din vechime”.

Demon (în grecã daimon)
înseamnã geniul bun sau rãu care
vegheazã asupra destinului unei
persoane. În românã a intrat cu
sensul negativ ºi se identificã cu
dracul sau cu alte spirite rele.
Apare la Marcu 5,15 ca „legiune
de demoni”. Diavolul mai apare în
Biblie cu numele Ispititorul (Matei
4,3), Belzebul, Bellial. La evrei
numele nu se dãdeau întâmplãtor.
Astfel ei cãutau pentru diavol nume
care sã exprime tot ce-i mai urât.
Belzebul în aramaicã înseamnã
„zeul muºtelor de pe gunoi”, Bellial
înseamnã „netrebnicie”, „rãutate”. În
limbile care i-au produs aceºti
termeni sunt la fel de transparenþi
cum sunt ºi cei produºi în limba
românã. Este un fapt cunoscut în
lingvisticã cã la originea cuvintelor
stau astfel de expresii transparente,
dar care trecând în alte limbi îºi pierd
aceastã proprietate. Satana nu
spune nimic în limba românã dacã
nu-i ºtim conþinutul, dar Ucigã-l
toaca poate  sã-ºi comunice
conþinutul chiar ºi atunci când e
auzit prima datã. La nivelul teologic
nu se poate vorbi de un câmp
semantic, adicã de opoziþie
imediatã între termeni, ei având
conþinutul foarte clar delimitat. Toþi
sunt termeni împrumutaþi, la acest
nivel nu existã termeni autohtoni, ca
în limba vorbitã.

Fiinþa maleficã în limba
vorbitã actualã

În limba vorbitã, actualã se
constatã o renunþare la numãrul
mare de termeni ce desemneazã
diavolul. Singurul care se foloseºte
mai mult în vorbire este dracul.
Acesta are încã o mare frecvenþã
în limbã datoritã faptului cã face
parte din foarte multe expresii

idiomatice: a fi dracul gol (sau
împieliþat) – a fi rãu, afurisit sau a fi
isteþ, poznaº; omul dracului – om
rãu ticãlos sau om întreprinzãtor,
descucãreþ; a se teme de ceva ca
de dracul – a se teme de ceva
foarte tare; a avea draci – a fi rãu
dispus sau a fi energic, plin de
viaþã, neastâmpãrat; e tot un drac
- e totuna, e acelaºi lucru; trebuie
sã fie un drac la mijloc - se spune
când nu poate fi gãsitã o explicaþie
logicã a unei situaþii încurcate sau
când se bãnuieºte o cauzã
ascunsã, greu de gãsit; ºi-a bãgat
dracul coada; a trage pe dracul de
coadã; a cãuta pe dracul; a da de
dracul sau a vedea pe dracul; a
cãuta pe dracul ºi a gãsi pe tatã-
sãu; a scãpa de dracu ºi a da de
maicã-sa; a trimite la dracu; a da
dracului; a face pe dracu în patru;
a face ºi pe dracu; a-l lua dracu;
lucrul dracului; buruiana dracului
(iarba, tãmâia dracului-tutunul); la
dracu-n praznic, la mama dracului,
unde ºi-a înþãrcat dracul copiii;
unde ºi-a spart dracul opincile, etc.

Acestea sunt câteva exemple
care aratã modalitãþile prin care
acest termen se menþine în limba
românã actualã.

 Interesul pentru acest fel de
probleme de semanticã poate
duce la elucidarea anumitor
aspecte ale limbii ºi ale poporului
român. Faptul cã limba românã e
atât de bogatã în termeni care
desemneazã fiinþa maleficã poate
sã ne spunã ceva despre mitologia
poporului nostru, ne poate da
informaþii despre creativitatea unei
limbi preocupatã sã exprime cât
mai clar sau cât mai poetic
realitatea extralingvisticã, ne aratã
aºa cum spunea Wilhelm von
Humboldt cã în fiecare limbã gãsim
ºi concepþia despre lume a
poporului care o vorbeºte.

Analiza din perspectivã inte-
gralistã a metaforelor eufemistice,
utilizarea mijloacelor din mai multe
ºtiinþe umane – lingvisticã,
antropologie, sociologie, etnologie,
teologie – ne oferã posibilitatea unei
cunoaºteri aprofundate a acestor
fenomene ligvistice ºi a modului în
care ele sunt ancorate în structurile
profunde ale gândirii umane.

ª
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Dacã vrei sã-þi publici o carte,
sã mã întrebi pe mine. La toate mã
pricep, te pot sfãtui. Am fost
secretarã la o redacþie, ºi nu la
oricare. Toate treceau prin mâna
mea. Ce-am vãzut ºi ce-am aflat
în tot acel timp, nu-þi mai spun.
Veneam dupã zece ani petrecuþi la
uzina de utilaj greu. Acolo, munca
de jos. Dincoace aveam biroul
meu, din care treceai la director.

Cred cã pe director nu l-am
vãzut niciodatã treaz de-a binelea.
Se pare cã acesta e preþul creaþiei.
Nici un alt scriitor n-ar zice altfel:
fiecare gãseºte un mod de a se
rupe de mizeriile cotidianului, cãci,
pentru creaþie, inspiraþia îþi vine,
evident, pe altã cale, de altundeva.

Îmi aºteptam ºeful cu cafeaua
fãcutã. O pregãteam de cum
soseam. Doar el venea cum îl tãia
capul:

- Iar e cafeaua rece! Nu poþi sã
faci una ca lumea ?

- Sunteþi ca Zeus, niciodatã
mulþumit. Când am fãcut-o era
tocmai bunã.

- Mai bine fã-mi o supã cu
Vegeta.

Mergeam ºi fierbeam apã într-
o oalã ºi adãugam pulberea de
Vegeta, cu glutamatul de sodiu
care-i dãdea gustul acela de ne
imitat. Mai târziu, invariabil, ieºea
ºi-mi cerea de bãut: „A mai rãmas
ceva în dulapul acela? Vreau sã
zic, Vodcã. Atunci du-te, te rog,
pânã jos ºi cumpãrã o sticlã. Da’
du-te tu, nu-i cere lui Lelea sã
meargã.”

De femeia de serviciu se jena.
De mine nu, încã demult. Eu mã
bucuram, puteam ieºi în oraº,
profitam ca sã-mi cumpãr þigãri.
Ba, le ºi decontam! Dar de altceva
n-am profitat, cu toate cã, har
domnului, aº fi putut. Aproape nu
era zi ca ºeful sã nu vinã sã-mi
punã o sacoºã pe masã: „Vezi, te
rog, ce-am primit ºi împarte tu la
toatã lumea!”, sau „Uite, sunt aici
cinci sticle de þuicã, tu câte vrei?”

Ca sã fie acceptat un
manuscris, se dãdeau ºperþuri
serioase. Scriitorii, care trãiau din
scris, nici nu aveau atâþia bani. Alþii,
da. Mai apoi erau ºi alte etape de
îndeplinit, care se achitau „în
naturã”: hârtia sã fie de un anumit
fel, tipografia sã te ia pe tine mai
repede, cutare cost sã fie redus,

cutare lucru sã fie fãcut... La câte
petreceri am asistat, din cãmãruþa
mea de alãturi, nu pot sã-þi spun.
Ce cuvinte am auzit ºi ce lucruri
am învãþat de la domnii aceia n-aº
fi cules de la sutele de muncitori
din uzinã nici în 90 de ani! Înfulecau
saleuri ºi beau de stingeau (mãcar
de-ar fi ºi mâncat ceva consistent!)
Muream de ciudã cã trebuia sã
stau ºi eu, degeaba; mã lãsa sã
plec abia dupã zece seara. Dacã
mai folosesc cuvinte urâte ºi azi,
sã ºtii cã nu sunt deprinse la
fabricã. Pe el l-am iertat, cãci era
un bun profesionist.

***
Lansãrile de carte (mai cu

seamã de carte ne-literarã) erau
adevãrate orgii alimentare. Ce
rãmânea nemâncat dupã o astfel
de petrecere, nu-þi închipui.
Gemeau toate frigiderele noastre
timp de o sãptãmânã. Veneau ºi
tot felul de „obiºnuiþi” ai casei, care
pândeau lansãrile ca sã se
ghiftuiascã. Mai târziu, abundenþa
a scãzut. Unii „obiºnuiþi”, care mai
veneau, ajungeau acolo fiindcã
erau realmente flãmânzi! Regret cã
tocmai atunci m-am fãcut de
ruºine, nu din vina mea, când am
lansat cartea ta. În timp ce tu erai
jos, la prezentare, soþia ta, evident,
se ocupa de pregãtirea ospãþului,
sus, în sala cu oglinzi ºi coloane.
Dãdu în seama „secretarei”
mâncarea ºi bãutura, apoi coborî

ºi ea „sã-ºi priveascã bãrbatul”.
Pe când a revenit alaiul la etaj,
douã treimi din cele pregãtite o
luaserã de acum pe alte cãrãri!

***
S-au schimbat vremurile ºi

acum ºefii erau aleºi de cãtre
acþionari. Cel de pân-adãunãzi
fusese un om serios, cunoºtea
carte, scria bine. Nu ºtiu de ce s-
au hotãrât sã-l schimbe. Adicã a
hotãrât un individ insipid, cãci el
era acþionarul majoritar. La
adunarea acþionarilor nu aveam
voie sã asist. Stãteam ºi-mi
omoram timpul rezematã de scãri,
pe coridor. Vãd cã iese un tip înalt
ºi inexpresiv: „Ãsta-i insipidul, îmi
zic, ia hai sã-l conving”. ªi-i explic
cã se zice despre favorit cã e un
incult, un ºmecher, un bãdãran, un
om care n-are decât prea puþin de-
a face cu literatura. De ce sã nu
rãmânã cel dinainte? Tipul nu
reacþioneazã în nici un fel. Îmi
spune cã pot sta ºi în salã, dacã
vreau, doar cã n-am voie sã votez.
Intru, asist la vot, casc ochii ºi
devin palidã, cãci insipidul pe care
încercasem „sã-l conving” era
viitorul meu director: „E clar cã
trebuie sã-mi caut de lucru chiar
de azi!” – mi-am zis.

Dupã ce a vizitat
„intreprinderea”, a urcat sus, unde
i s-a arãtat noul birou ºi... fosta
secretarã.

- Noi ne-am mai întâlnit, zic eu.
- Da, îmi amintesc perfect,

rãspunde.
În primele zile nici n-a ieºit din

birou. Apoi a venit direct la mine:
- Ce faceþi, doamnã?
- Îmi caut de lucru!
- Eu m-am convins cã sunteþi

competentã ºi activã. Nu mã pot
lipsi de experienþa dumneavoastrã.

De-atunci a-nceput sã mã
consulte mereu. Eram mâna lui
dreaptã. O datã a venit soþia lui ca
sã mã cunoascã: „ Nu ºtiu cum aþi
reuºit sã faceþi ca soþul meu, pe
care nu-l suportã nimeni, sã vã
pomeneascã pânã ºi acasã!”

Eu eram mereu „pe ducã”,
ºtiam cã trebuie sã plec, dar
întotdeauna survenea ceva ce mã
reþinea, vreau sã spun cã apãrea
câte un câºtig nesperat – cãci,
doar cu salariul meu, vai ºi-amar
cum m-aº fi descurcat. Sursa cea

 Horia Porumb

Pe la
edituri ºi
lansãri

de carte
-confidenþe-
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mai grozavã o constituiau vânzãrile
de carte. Cu ocazia lansãrilor, sau
a congreselor unde mergeau
medicii, amenajam niºte standuri
trãsnet ºi, de fiecare datã, vindeam
tot ce mi se dãdea, ba aº fi putut
vinde ºi de trei ori mai mult.
Primeam 25 de procente din ceea
ce încasam. Îmi depãºeam salariul
lunar într-o singurã zi.

Am plecat „de bunã voie ºi silitã
de împrejurãri” doar atunci când
ºeful a fost schimbat. Cel nou era
rudimentar, n-avea nici în clin nici
în mânecã cu literatura, nici mãcar
nu pãrea sã fie un intelectual. Era
insuportabil. Bine c-am plecat la
timp. Urmãtorul director a fost chiar
un nemernic ºi totul s-a terminat cu
un faliment.

***
Dacã-mi spuneai dinainte, te

duceam eu la cineva care sã-þi
tipãreascã lucrarea asta, ºi þi-o ºi
distribuia. În fond, înþelegerea ta cu
editorul tãu fusese cât se poate de
corectã. Þi-ai tipãrit cartea în altã
parte, unde ai vrut, foarte bine, i-ai
cumpãrat lui dreptul de siglã (eu,
în locul tãu, aº fi cumpãrat sigla
vechii mele edituri, n-arãta ea mai
fãlos?), i-ai plãtit cât þi-a pretins
pentru înscrierea la Biblioteca
Naþionalã, ia-i dat cele douã-trei
duzini de exemplare, chipurile
pentru „protocol” (dar mai bine te
ocupai tu direct de asta!) ºi ai
acceptat sã primeºti doar 40% din
venitul realizat pe vânzarea
celorlalte. Foarte generos din
partea lui, chiar! Când þi-a spus,
însã, cã vrea sã vândã
exemplarele nevândute cu cinci lei
la Târgul de carte – atunci ai greºit!
Trebuia sã i le ceri ºi sã spui cã te
duci sã le vinzi chiar tu! Uite-aºa,
din comoditate, ai ajuns sã
încasezi per ansamblu sub 20%
ºi asta dupã ce ai plãtit tu tiparul!
Chestia cu distribuirea nu-i o
fatalitate ºi nici de editori nu ducem
lipsã. Trebuie sã ºtii sã caºti ochii
ºi sã întrebi în jur! Cât despre cele
20 de procente, sã ºtii cã puþini sunt
cei care obþin mai mult!

***
Ei, dar lansarea asta de carte

româneascã la Paris a fost un
eveniment pe care nu-l puteam
rata! Nu pot sã nu þi-l povestesc!

Primisem o invitaþie tipãritã ºi m-a
atras locul, despre care auzisem
doar din cãrþi: în saloanele
cartierului Saint-Germain strãlu-
ciserã, încã de pe vremea lui
Proust, somitãþile protipendadei
(culturale) româneºti. Acade-
micianul Jean d’Ormesson
mãrturisea cã Eugène Ionesco,
prinþesa Bibesco, Cioran,...
cunoºteau franceza mai bine ca ei,
francezii!

La ora indicatã eram în librãria
cu pricina. Îl salut pe autor, el îmi
aratã într-o vitrinã lucrarea în
chestiune, mã prezintã la încã doi
invitaþi care constituiau unicul
public de faþã în clipa aceea – ce
bucurie, eram foºti colegi, nu ne
vãzuserãm de-o eternitate.
Pupãturi, îmbrãþiºãri, efuziuni
sentimentale. Proprietarul librãriei
ne observã, intrã în vorbã, dã
impresia cã se bucurã sincer o
datã cu noi, fraternizãm întru
latinitate. Autorul scoate dintr-o
servietã pititã sub un raft niºte
pahare de unicã folosinþã ºi o sticla
de vin din care ne toarnã sã bem.
Librarul cascã ochii, nu-i vine sã
creadã, întreabã:

- Ce-nseamnã asta? Cum vã
permiteþi, în librãrie? Ce faceþi aici?

- Avem o lansare de carte!
- La mine? S-ar fi cuvenit sã ºtiu

ºi eu!
- Iertaþi-mã, am trimis deja

invitaþiile!
- În fine, continuaþi, dar sã nu

pãtaþi vreo carte cu bãutura.
Dupã vreo jumãtate de orã intrã

în salã un tip jegos, avea picioarele
desculþe în niºte ºlapi deformaþi de
atâta purtat, o cãmaºa cu pieptul

parcã sfâºiat, pãrul nãclãit ºi legat
la spate în coadã de cal.
Avanseazã spre vitrina cu opusul
respectiv, îi aruncã o privire, apoi
pufneºte din nas ºi se retrage.
Dupã un sfert de ceas apare alt
individ. Înalt, amorf, murdar ca un
zugrav, ignorã vitrina, se duce aþã
la autor, îl priveºte drept în frunte,
face stânga-mprejur ºi pleacã ºi el.

Noi ne bãuserãm vinul ºi
aºteptarea începea sã fie
obositoare. Îl întreb:

- Când începe lansarea?
Discursurile?

- Aici nu se fac discursuri.
Lansarea e în curs! De altfel s-a ºi
încheiat. Cine a trebuit sã vinã a
venit! Sunt lansat! A fost un mare
succes. Suuunt laaansaaat!

Mã întreb dacã în materie de
viaþã literarã o sã ajungem sã
imitãm ºi la noi acest standard
“subtil” al fraþilor de gintã?

Þi-am dat acest exemplu ca sã
înþelegi cã cine vrea sã se
descurce, se descurcã în orice
þarã – mai ales acum, cu
globalizarea, e esenþial sã n-ai
complexe de nici un fel! Iar dacã-i
vorba de bani, sã ºtii cã banii vin
(sau rãmân) la cel care are mai
mult tupeu. Acolo „sus”, la cei care
au banii, poþi sã ºtii, nu e nimeni
competent si poliglot ca sã judece
ºi compare ce e bun ºi ce e rãu în
ceea ce li se solicitã din
numeroasele þãri. ªi-atunci judecã
dupã criteriul tupeului, singurul
criteriu care le e cunoscut – cãci
tot prin tupeu au ajuns ºi ei „acolo”.

Oare crezi tot ce þi-am povestit?

Cluj-Napoca, 7 iulie 2009
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Aflându-mã în extremitatea
occidentalã a Europei, mi-a
parvenit cu întârziere ºtirea despre
încetarea din viaþã a lui Francisc
(Ferenc) László. Îndurerat, încerc
sã-mi adun gândurile. Sunt la fel de
dezorientat ca ºi când aº fi aflat
despre decesul unei rude, fiindcã
simþisem întotdeauna cã între noi
funcþionau indeniabile înrudiri de
ordin cultural. ªtiu cã spaþiul
tipografic e insuficient spre a
cuprinde anvergura umanã ºi
profesionalã a celui dispãrut, dar
mã simt moralmente obligat sã îl
evoc – mãcar fugitiv-emoþional – în
paginile revistei Steaua, de care
amândoi vom rãmâne legaþi afectiv.

Pentru mine, Francisc László a
fost mai mult decât eminentul
muzicolog, redutabilul expert al
operei lui Béla Bartók, profesorul
universitar la Bucureºti ºi Cluj,
membru-fondator al Societãþii
Române Mozart ºi al Fundaþiei
Sigismund Toduþã etc. Avea, prin-
tre atâtea însuºiri iluministe, voca-
þia amiciþiei. Era devotat trup ºi
suflet artei muzicale, dar refuza sã
se cantoneze într’un parohialism
al propriei erudiþii, în iluzorii „su-
perioritãþi” de castã, clan, naþie,
rasã etc. Deºi descendent al unei
familii cu genuine rãdãcini pro-
testante, mi se înfãþiºa ca un spirit
ecumenic, încrezãtor în virtuþile
universaliste ale cugetului. Îmi
mãrturisea cã suferea de o anume
agorafobie, dar constatasem cã
era deschis, la inimã ºi la casã,
pentru cei ce aveau privilegiul sã-i
fie amici. Îl cunoscusem pe când
mai locuiam pe strada Cipariu nr.
9, lângã Opera Românã din Cluj,
iar el mã invita adeseori în
apartamentul familiei sale din
cartierul Gheorghieni (era vecin
cu alt important intelectual clu-
jean, anglistul Virgil Stanciu,
conducãtorul tezei mele de
doctorat). În anii 1980 avusese
gentileþea sã traducã în maghiarã,
pentru revista A Hét, un eseu pe
care îl consacrasem lampadoforilor
ruºi ai avangardei jazzistice
mondiale, Trio-ul Ganelin/Cekasin/
Tarasov.

Printr’o stranie rocadã, când
casa copilãriei mi-a fost demolatã
(în 1986) ºi m’am trezit „exilat” în
Gheorghieni, familia László a reuºit
sã se mute pe strada Voltaire,
rãmasã intactã în spatele Pieþei
Cipariu. De câte ori aveam ºansa

sã-l vizitez în acea agreabilã
locuinþã de tip Bauhaus, eram
impresionat de ambianþa în care
lucra: un adevãrat empireu al
cercetãrii, întreprinse cu pasiune,
rigoare, consecvenþã, aplicaþiune,
intensitate... (Ceea ce se rãs-
frângea ºi asupra minunatei sale
familii – doamna Ilse L. Herbert,
maestra incontestabilã a violei da
gamba în þara noastrã, fiica Eva ºi
fiii Peter ºi Mark – cu toþii plini de
vitalitate, entuziasm creator, bunã
dispoziþie.)

Pe lângã substanþiale schimburi
de idei, reuºeam adeseori sã
antamãm utile colaborãri: fie legate
de festivalurile Mozart, de care se
ocupa – dupã 1989 – cu aceeaºi
competenþã demonstratã ºi în
studiile sale asupra geniului
bartókian, fie pe linia colaborãrilor
sale cu presa culturalã românã.
Întotdeauna l-am admirat pe
Francisc László pentru rarissima
capacitate de a se exprima, cu
egalã virtuozitate, în trei limbi pe cât
de diferite, pe atât de dificile:
maghiara, germana ºi româna. În
aceastã privinþã, aº îndrãzni sã-l
consider un fel de Paul Celan al
muzicologiei. Textele sale apãrute
în publicaþiile româneºti ar merita
sã fie strânse în volum. Le citeam
cu maxim interes ºi ºtiam cã pot
conta pe câteva constante
esenþiale: probitatea ºtiinþificã,
tonalitatea echilibratã ºi civilizatã,
discernãmântul axiologic,
corectitudinea ºi plasticitatea
lingvisticã, preocuparea pentru
concordia interetnicã. M’a im-
presionat cã în unele articole
Francisc László pleda, cu realã
comprehensiune, pentru salv-
gardarea patrimoniului cultural

românesc, atitudine puþin comunã
printre autohtoni. Tot astfel, ºtia sã
recunoascã ºi valorile din imediata
noastrã apropriere, nu doar pe cele
consacrate de ierarhiile globale.

Spre a ilustra opþiunea pre-
dominant umanistã a celui ce ne-a
pãrãsit în martie 2010, recurg la un
scurt fragment din con-fesiunile pe
care i le-a fãcut discipolului sãu
basarabean, Oleg Garaz:
<<Referitor la her-meneuticã,
vãzutã ca ºtiinþã a interpretãrii
textului muzical, împãrtãsesc
fondul de adevãr al agnosticismului
radical propovã-duit de Sergiu
Celibidache, care spunea cã
muzica nu poate fi însuºitã prin
cunoaºtere, ci numai prin trãire. Dar
îmi permit sã adaug la învãþãturile
marelui dirijor, care a intrat în istoria
universalã a interpretãrii muzicale
ca un fenomen singular, inclusiv
prin ignoranþa sa faþã de tot ceea
ce noi numim muzicologie, cã,
totuºi, abordarea teoreticã a
fenomenului muzical este, în ultimã
analizã, beneficã, deoarece ne
poate apropia de înþelegerea –
necersarmente relativã ºi parþialã
– a acestuia, facilitând astfel trãirea
lui. În opinia mea, muzicologia
seamãnã cu ºtiinþa despre
Dumnezeu. Tot ce s-a spus despre
El în cursul mileniilor nu reprezintã
decât o mulþime de „contribuþii“,
minore în comparaþie cu mãreþia
Lui. Teologia nu-l va „explica”
niciodatã exhaustiv pe Dumnezeu.
Dacã fiinþa Lui ar putea fi explicatã
exhaustiv de teologie, El ar înceta
sã fie Dumnezeu. Clar. Deºi sunt
fiu de teolog, nu consider o
blasfemie sã afirm cã ºi muzica
este un fel de divinitate, un absolut
incognoscibil, ceea ce însã nu
înseamnã cã nu am avea obligaþia
moralã de a ne apropia de ea, cât
putem, cu mijloacele ºi metodele
noastre pedestre de cunoaºtere.
Sufãr mai puþin de imensa distanþã
care mã desparte de înþelegerea
totalã a muzicii, decât mã bucur de
paºii pe care îi fac spre ea.>>

Certamente, ºi de acum înainte,
când mi se vor cere argumente
pentru convingerea mea cã urbea
unde m’am nãscut se aflã printre
arhetipurile integrãrii culturale
europene, nu voi înceta sã mã refer
la Francisc László ca la o
personalitate exemplarã. Când
pleacã un asemenea om, lumea se
face mai strâmtã, mai strâmbã.

Când
pleacã un
asemenea

om...
 Virgil Mihaiu
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LEAºa cum, în muzicã, fuga

reprezintã mai degrabã un mod de
a compune decât o structurã
muzicalã fixã, pictura lui Vasile
Tolan rãmâne expresia unui modus
vivendi, care þine de stilul sãu de
viaþã particular, de miza de ne-
rostit a prospectãrilor sale.
Contrapuncticã, polemicã ºi
totodatã integrativã, reluând varii
teme vizuale abstracte, de
respiraþie modernistã în cicluri
compoziþionale de o remarcabilã
virtuozitate tehnicã, opera sa îºi
împropriazã sonoritatea ºi libertatea
de exprimare proprie unui „baroc
postmodern”.

Aflat într-o mocnitã stare
conflictualã, de disconfort cu lumea
– crispãri ce îºi reclamã cu
stringenþã soluþionarea – artistul,
agresat de imperfecþiunea funestã
a mediului sãu cotidian se refugiazã
în creaþia sa, re/inventându-ºi
mereu, cu nedomolitã înfrigurare
universul proxim.

Declanºând ofensiva asupra
„realului”, Vasile Tolan  supune
natura - în datele sale iconice - unui
devastator proces de destruc-
turare; masa informã a „parti-
culelor” rezultate reaºezându-se
apoi, cu o stranie „blândeþe”, în
spaþiul virtual privilegiat al unei
continue deveniri, marcat de grile
fluide ce aproximeazã, fãrã a
„încremeni în proiectul” regrupãrilor,
consecvente tipologiei fractalilor,
ordinea imanentã.

 Mizând pe mesajul transmis de
vibraþia materiei picturale, de multe
ori extrem de eterogene, pasta
cromaticã fiind mixatã cu cenuºã,
nisip, varii fibre sau chiar cu
(fragmente de) „obiecte gãsite”,
artistul mânuieºte „vocile materiei”
într-un amplu exerciþiu de
recontextualizare/recuperare.
Desfãºurate pe suprafaþa pânzei
fãrã o motivaþie vãdit personalã,
asemeni unor proiecþii pe un plan
neutru, convertindu-ºi „rãzvrãtirea”
interioarã într-un amplu proces de
necruþãtoare interogare a datului
sãu existenþial, pictorul ne distrage
atenþia, cu ingenuã seninãtate, de
la pãrelnicele evidenþe înspre o
lecturã detaºatã a „stihiilor
deconspirate”, fie ele naturale,
culturale sau personale.

Practicând o ascezã a limbajului
plastic - care, în minimalismul ei

conþine, totuºi, nealteratã întrea-
ga forþã de impact a trãirilor sale
cruciale – Vasile Tolan îºi
restricþioneazã arsenalul ele-
mentelor expresive, cât ºi afective,
aparent în favoarea atingerii unei
viziuni caleidoscopice esenþia-
lizate, în fapt, în slujba unei fre-
netice libertãþi a actului de creaþie
plasticã. „Cuiburile” sale semantice,
lexicale pun oarecum în parantezã
întreaga sa tandreþe faþã de
înfãþiºãrile acestei lumi în favoarea
unui limbaj elementar, esenþial, care
se vrea mai aproape de adevãrul
intim al mesajului „ascuns” în  arta
autorului.

Cromatica sobrã, surdinizatã,
sau, dimpotrivã, purtãtoare a unor
armonii fruste, a cãror violenþã de
extracþie visceralã este vag
estompatã, se subordoneazã, însã,

unui limbaj plastic al cãrui grafism
accentuat rãmâne, contrastant –
deºi, de mare forþã ºi brutã vitalitate
– în limitele unui estetism cãutat, de
o tulburãtoare, neaºteptatã fineþe ºi
eleganþã. Exaltând atotputernicia
liniei ºi a petei, compoziþiile sale, în
elementaritatea lor „studiatã”, se
impun ochiului cu o forþã insurgentã
de netãgãduit, sondând prin
„tehnica rezonanþei”, cu o rigoare
ºi acuitate aproape medicalã
(demnã de versiunea cea mai
elaboratã a unui test „Rorschach”)
zonele „de umbrã”, ignorate, cvasi-
inaccesibile sau chiar evitate ale
psihismului uman.

Deschis cu toatã fiinþa
provocãrilor artei mari, pictorul
Vasile Tolan îºi asumã propriul
„concept artistic”, pariul cu sine,
vãdind sinceritate, onestitate ºi spirit
temerar, imun la succesiunea
funambulescã a transavangardelor,
la cântecul de sirenã al unui
„figurativ resuscitat”, de ultimã orã,
la „market”-izarea excesivã a lumii
artelor.

Aparent situat pe poziþiile unui
neo-expresionism liric abstract,
pigmentat cu „accese” de artã
brutã, Vasile Tolan îºi urmeazã cu
obstinaþie ºi imperturbabilã
consecvenþã traseul singular, cele-
brând cu dezinvolt spirit ludic spon-
taneitatea ºi gratuitatea gestului
artistic, canalizându-ºi energiile
creatoare înspre finalitatea cathar-
cticã, a „creaþiei întru bucurie”.

Vasile
Tolan

 Livius George Ilea
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În 26 ianuarie, Avatar devenise
filmul cu cele mai mari încasãri din
istorie, totalizînd 1,858,866,889
dolari. La data scrierii acestor
rînduri, mai adãugase 770 de
milioane în faþa Titanicului
(1,835,300,000). Iar lumea continã
sã umple sãlile de cineva. E foarte
important sã notãm cã aceste cifre
reprezintã banii obþinuþi din biletele
de cinema ºi nu iau în considerare
celelalte surse, atît de importante
în zilele noastre (pay-per-view,
vînzãri de DVD-uri, drepturi de
difuzare TV, franciza pentru jocuri
pe calculator etc.). Era imposibil,
în faþa acestui veritabil fenomen,
ca filmul sã nu fie luat la purecat în
toate felurile.

S-a spus în primul rînd cã
Avatar este un film mediocru, cã
are un scenariu pueril ºi plin de
cliºee arhicunoscute, cã povestea
este rãsuflatã iar acþiunea
previzibilã, cã originalitatea
lipseºte din construcþia sa vizualã.
ªi în principiu toate aceste
observaþii sînt corecte. James
Cameron, care a gîndit, scris,
produs, regizat ºi editat aceastã
peliculã s-a inspirat masiv din
poveºtile de aventuri din junglã, din
westernuri, din clasice SF ºi jocuri
pentru calculator. De la
Pocahontas ºi Tarzan la Sitting
Bull, de la defriºarea pãdurilor
amazoniene la Star Wars, Flash
Gordon, de la Philip K. Dick,
Robert A. Heinlein, A. E. van Vogt
la StarCraft ºi Myst ºi la Command
and Conquer ºi o pleiadã întreagã
de RPG-uri (role-playing game).
Avatar este o colecþie (extrem de
bine omogenizatã) de locuri
comune care au bîntuit ºi stîrnit
imaginaþia consumatorilor de
poveºti de aventuri dintotdeauna.
Dupã douãzeci de minute de la
începerea proiecþiei aº fi putut
spune exact cum va evolua
povestea, ce vor face personajele
ºi cum se va termina filmul – fãrã
sã greºesc. Lucru valabil pentru
(ºi nu cred sã mã înºel) trei sferturi
dintre spectatori. ªi ºtiþi ceva - puþin
îmi pasã de previzibilitatea filmului
ºi de locurile sale comune. Avatar-
ul nu strãluceºte prin poveste,
personaje, joc actoricesc sau
talent regizoral. Magia filmului
provine din senzaþia absolut
copleºitoare de imersie în lumea

ficþionalã pe care o induce
spectatorilor sãi. Nu neapãrat o
revoluþie tehnologicã, cît un vîrf,
pelicula reprezintã suma
realizãrilor de ultimã generaþie în
ceea ce priveºte efectele grafice,
sunet, peliculã, editare etc.

Dupã cum se ºtie, James
Cameron s-a fãcut remarcat pe
cînd conducea echipa a doua a
unui film de categoria C, reuºind
sã filmeze spectaculos (ºi cu
investiþii minime) un pumn de
viermi agitîndu-se pe o mînã
smulsã – pur ºi simplu conectînd

braþul, printr-un fir, la prizã. Cariera
sa ulterioarã a confirmat un
extraordinar profesionist ºi un
tehnician de excepþie (se ºtie cã
s-a implicat în dezvoltarea tipurilor
de peliculã ºi în crearea
standardului HD), dar mai puþin un
artist. Pelicula sa recentã nu face
decît sã demonstreze acest lucru.
Avatar redefineºte pur ºi simplu
modul în care putem consuma un
film. Recunosc mediocritatea sa ca
poveste, dar ca film este

senzaþional, nici o altã peliculã
nereuºind sã inducã aceleaºi
senzaþii. Tehnica 3D utilizatã este
spectaculoasã, dar nu obositoare,
lumea creatã (universul planetei
Pandora) surprinzãtoare fãrã a fi
strãinã sau stranie.

Dar sã revin. Avatar este
important pentru cã readuce lumea
în sala de cinema. În România, la
fel ca ºi în restul lumii, începuse
sã se instaureze dominaþia home-
theatre-ului. Consumatorii de filme
preferau sã cumpere (sau, sã fim
cinstiþi, mulþi sã pirateze) filme în
format digital ºi sã le vizioneze
acasã. La început pe monitoare de
calculator, apoi pe televizoare cu
diagonalã tot mai mare. La început
în format divx, astãzi în HD. Dar
chiar ºi un sistem cu panou full HD
de 132 de cm, cu media center ºi
sistem 5.1 cu decodare Dolby
digital e îngenuncheat de tehnica
de vîrf audio-video presupusã de
Avatar. Pur ºi simplu nu poþi vedea
acest film decît la cinema. Iar
publicul a înþeles acest lucru. În
Cluj, la mai bine de o lunã de la
premierã, era dificil sã obþii un loc
bun în vreuna din cele cinci sãli în

care rula. Acest film prost este o
capodoperã pentru cã
reinventeazã mersul la cinema.
Revoluþia pe care o impune în
crearea filmelor este una beneficã,
reuºind sã reinstaureze cea mai
veche ºi importantã conexiune a
cinematografiei, cea dintre peliculã
ºi public prin sala de cinema. La
fel ca ºi în cazul oricãrei noi
tehnologii, rãmîne la latitudinea
regizorilor ce vor reuºi sã facã
implementînd-o.

Capodoperã,
mediocritate,

revoluþie
 Victor Cubleºan
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Încã de la început îmi dau
seama cã aceastã alegere ar
putea pãrea uºor “neinspiratã” ( ca
sã nu o numesc “controversatã” )
din mai multe motive : filmul
“Avatar” nu este considerat unul
canonic, nu a fost lãudat de cãtre
critici pentru o poveste originalã,
personaje complexe, nu este
considerat ( încã ) un film “de
referinþã” din punct de vedere
artistic. În ochii “sofisticaþi” ai unui
critic de film, “Avatar” ar putea
pãrea ca fiind un block-buster de
moment, menit sã fie uitat odatã ce
“hype-ul” financiar va dispãrea.

ªi totuºi, sunt convins cã
“Avatar” va rãmane de-a lungul
timpului ca etalon al perfecþiunii în
ceea ce priveºte naraþiunea
vizualã, fiind, dupã pãrerea mea,
primul film de la suprarealismul
francez încoace, care rein-
venteazã “povestea” cine-
matograficã, o redefineºte ºi o
readuce în sfera filmului :
“povestea” nu mai este o noþiune
abstractã, definitã, chiar ºi filmic,
în termenii propuºi de roman ºi de
naraþiunea în cuvinte. Dacã pînã
acum filmele înþelegeau prin
“poveste” o “ecranizare” a cu-
vintelor, “Avatar” o reinventeazã
într-un mod specific cinema-
tografului : povestea este imagine
ºi imaginea este poveste, cele
douã nemaiputînd fi separate, sau
privite ca douã entitãþi diferite,
complementare însã independen-
te una de cealaltã. În “Avatar”
povestea ºi imaginea se îmbinã,
formînd un tot unitar, o “entitate”
nouã, reuºind astfel sã rezolve
“dilema” existenþialã a cinema-
tografului: cum sã îl faci pe
spectator sã treacã dincolo de
ecran, sã simtã ceea ce simt
personajele, sã evolueze odatã cu
ele, sã nu “asculte” o poveste, ci
sã o “traiascã”? ªi “Avatar” dã
rãspunsul: prin imagine ! Prin
imagine spectatorul nu “ascultã”
povestea, ci o “vede” ºi astfel o
“trãieºte”. Din acest motiv, nu cred
cã pot gãsi un exemplu de analizã
a imaginii mai bun decît filmul lui
Cameron.

Creatorul care lucreazã cu ºi
prin imagini ( regizorul de film,
fotograful, pictorul, etc. ) are, dupã
pãrerea mea, o dilemã existenþialã,
care l-a “bântuit” încã de cînd a

ajuns conºtient de propria crea-
þie: “cum sã fac ca acest tablou sã
fie mai mult decît o bucatã de
pînzã, aceastã fotografie sã fie mai
mult decît o coalã de hîrtie, acest
film sã fie mai mult decît o suprafaþã
de sticlã sau de pînzã pe care se
perindã culori?”. Dovada faptului
cã aceastã dilema l-a urmãrit pe
creator încã de la începuturile
“artei” aºa cum o cunoaºtem noi
stã în faptul cã rãspunsul dilemei
a fost gãsit  în Grecia Anticã, ºi
anume CATHARSISUL. Omul de
teatru încearcã sã îl genereze prin
jocul actoricesc, romancierul prin
jocul cu cuvintele ºi cineastul prin
jocul cu IMAGINEA.

Motivul cred cã se aflã în insãºi
biologia omului : ochiul fiind cel mai
important organ, vãzul fiind cel mai
important simþ, este de la sine
înþeles faptul cã prin felul în care
vedem percepem realitatea. Prin
ochi o filtrãm, o asimilãm, trans-
formînd-o în sentiment, stare, trãire.

În ceea ce priveºte filmul, mulþi
cineaºti au uitat, în ultimii douãzeci
de ani, importanþa fundamentalã a
imaginii în procesul generarii
empatiei.  Structura filmului a ajuns
sã fie confundatã cu structura
romanului, povestea acestuia din
urmã determinînd felul în care
povestea unui film este analizatã.
Noþiuni preluate din naraþiunea
beletristicã au ajuns sã fie asimilate
de lumea cinematografului: incipit,
punct culminant, desfãºurarea
acþiunii, etc. Scepticului i-aº lansa
urmãtoarea provocare: dacã ar fi
sã “povestesc” un film unui
necunoscator, fãrã a menþiona,
însã, faptul cã povestea aparþine
unui film, acesta ar ºti oare dacã
ceea ce îi relatez þine de literaturã

sau de cinematograf? Povestea
filmului nu trebuie tradusã în
termeni literari, ea nu poate fi
conceputã ca o noþiune standard,
cu anumite etape ce trebuiesc
urmãrite ºi punctate. Ea trebuie sã
se traducã prin trãirile generate de
imagini, prin stãrile creeate de
acestea. În loc de termenii literari
ar trebui sã folosim cuvinte ca
“uimire”, “repulsie”, “fricã cumplitã”,
“fericire sublimã”, etc., însã pînã
ºi transpunerea acestor stãri
în cuvinte le face sã îºi piardã
valoarea, sã parã triviale. Po-
vestea filmicã e o experienþã
profund personalã, cu puternice
trimiteri înspre contemplaþie.
Aceasta pare sã fie ºi concluzia
celor care au fãcut ºi fac parte din
suprarealismul nu numai francez,
ci mondial, scopul lor fiind acela de
a neutraliza complet sau parþial
naraþiunea de tip literar din
cinematograf, aducînd în plan
central naraþiunea plasticã, în
imagini. Bineînteles, publicul larg
nu a asimilat aceste experimente,
neputînd concepe un tip de
naraþiune (cel în imagini) fãrã
celalalt (cel clasic, logic, literar), ºi
pe bunã dreptate, neutralizarea
logicii în film ºi doar exploatarea
imaginilor ducînd, în mod tragic, la
definirea teoriei de “formã fãrã
fond”. Astfel filmele bazate în
exclusivitate pe imagini au devenit
“filme de niºã”, iar îmbinarea
perfectã a celor douã forme de
naraþiune, care sã genereze
empatia completa, a rãmas un
ideal pentru orice regizor care do-
reºte sã atingã un public cît mai
larg. ªi ideal a rãmas de la “Un
Chien Andalou” încoace, pînã în
iarna anului 2009. Atunci a apãrut
“Avatar”.

Referindu-mã la film, nu mã voi
axa pe un istoric al carierei lui
James Cameron, cu toate cã
marea majoritate din filmele sale
par sã fie catalogate drept “filme
de referinþã”, “filme canonice” în
ceea ce priveºte generarea em-
patiei în spectaror. În consecinþã,
era de aºteptat faptul ca ºi ultimul
sãu film sã se bucure de succes.
Însã, la acest ultim film, Cameron
a beneficiat de un avantaj incre-
dibil, ºi anume perfecþionarea
tehnologiei 3D. Privind în
retrospectivã cariera regizorului,

Eseu de analiza imaginii:

„Avatar“
de James
Cameron
 Alexandru Timiº
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aº putea spune chiar cã acesta
pare sã fi fost nãscut pentru 3D.
3D-ul este, mai nou, catalogat de
unii ca o tehnicã trivialã, axata pe
divertisment in defavoarea artei,
tehnologia neutralizînd inventi-
vitatea regizoralã. Dupã pãrerea
mea, cei ce afirmã astfel de lucruri
nu realizeazã cã aceastã
inventivitate regizoralã nu este
eliminatã de 3D, din contrã. Ea se
poate contopi cu acestã formã de
pionierat tehnologic, creatorul
bucurîndu-se de o libertate unicã:
de a concepe o lume eliberatã de
graniþele ecranului de cinemato-
graf sau televizor, o lume perfect
verosimilã, la care spectatorul nu
mai este martor ci participant direct.
3D-ul nu þine de acea pereche de
ochelari de plastic sau de imaginea
defocusatã. 3D-ul este “vizuina de
iepure” prin care Alice trece într-
un alt univers, ca dovadã faptul cã
cel ce stã în sala de cinema, privind
un astfel de film, nu mai este
conºtient de perechea de ochelari
de pe nas, nici de scaunul pe care
stã, nici de cei din jurul sãu. El nu
mai e conºtient de lumea realã. ªi
oare nu acesta trebuie sã fie sco-
pul oricãrui creeator de imagini?
3D-ul, pe plan tehnologic, este
echivalentul aparatului fraþilor
Lumiere, care a transformat ima-
ginea staticã în imagine miºcatã.
3D-ul transformã imaginea în miº-
care în imagine trãita. 3D-ul se aflã
la rãscrucea unei noi evoluþii a
cinematografului, deschizînd noi
perspective ºi eliminandu-le pe
cele vechi cu o vitezã ameþitoare,
care pare sã îi fi speriat deja pe
mulþi dintre regizorii care cred cã
nu se vor putea adapta la aceastã
nouã tehnologie.

Din aceste motive, eu nu pot
numi “Avatar” un film decît în
termeni generali. Avatar este în
esenþa lui o experienþã. El nu mai
este vãzut. El este trãit. El nu mai
poate fi numit film în aceeaºi
mãsurã în care un film nu poate fi
numit piesã de teatru. ”Avatar”
este o evoluþie. Nu mã voi opri
asupra epicii sale deoarece, dupã
pãrerea mea, ea nu mai poate fi
separatã de povestea spusã în
imagini. Desigur, ea poate fi numitã
cliºeu, neoriginalã, (deºi nici în
acest plan nu aº descrie-o astfel)
însa numai dacã am scoate-o din

contextul vizual, empatic, iar asta
ar fi o greºealã similarã cu cea a
scoaterii filmelor lui Chaplin din
contextul epocii ºi a examinãrii lor
în comparaþie cu comicul modern.
Separarea este imposibilã.
Povestea literarã în “Avatar” se
imbinã armonios cea imagisticã :
încã de la primul cadru, în care
personajul principal se trezeºte,
privind cu stupoare o picãturã de
apã suspendatã deasupra capului
sãu, noi deja privim deodatã cu el
aceeaºi picãturã în proporþii rea-
le, la o distanþã veridicã, ºi nu ne
putem opri din a trãi aceleaºi stãri

cu personajul respectiv: o ex-
pectativã încordatã, însã me-
lancolicã în acelaºi timp. Picãtura
de apã este deasupra capului
nostru în aceeaºi mãsurã în care
este deasupra capului perso-
najului. Cînd personajul pãºeºte
în camera imensã a unei navete
spaþiale, noi pãºim odatã cu el,
minunîndu-ne în faþa dimensiuni-
lor, a planurilor ºi a perspectivei.
Imaginea ne transpune cînd în
spatele personajului, cînd în faþa
lui, cînd umãr la umãr cu el, însã
mereu suntem prezenþi în acþiune
ºi în dezvoltarea ei.

Însã rãmînem stupefiaþi cu
adevarat în momentul în care
personajul pãºeºte pe lumea
Pandorei, noi intrînd deodatã cu el
în acel univers. Pandora, lumea

creeatã de Cameron, este un
“pastel” al culorilor ºi al formelor.
Fiecare frunzã, fiecare creeaturã,
musteºte de originalitate nu în
ceea ce priveºte concepþia ei
graficã sau plasticã, ci în ceea ce
priveºte felul în care noi ne
raportam la ele. Un copac nu este
uriaº doar fiindcã regizorul vrea
sã ne arate acest lucru prin
unghiuri de filmare sau prin
exclamaþiile actorilor, el este uriaº
fiindcã noi stãm în umbra lui,
trunchiul imens dominînd mono-
litic întreaga perspectivã. Iar forma
sa plasticã, complet originalã, cu
crengi fremãtînd de luminã sau
rãdãcini fosforescente, ne face sã
simþim cã suntem într-un univers
complet strãin, însã ameþitor de
frumos. Iar toate aceste trãiri sunt
generate fãrã a se folosi un singur
cuvînt, doar prin imagine.

Prin imagini naraþiunea devine
fluidã, povestea devine una
personalã. Povestea literarã ne
poartã prin numeroase peisaje,
însã imaginile sunt cele ce ne fac
sã asimilãm acele peisaje într-un
mod unic. Povestea literarã ne
aratã personaje interacþionînd,
însã prin imagini noi suntem cei
ce interacþionãm cu acele per-
sonaje.  Bineînþeles, Cameron,
fiind conºtient de puterea de
necontestat a imaginilor de a creea
stãri, exploateazã din plin de
aceast avantaj: “Avatar” abundã
de cadre subiective, la persoana
întîi, cadre detaliu, fiecare dintre ele
funcþionînd la perfecþie în scopul
conceput de el: ceea ce priveºte
personajul este ceea ce noi privim
la rîndul nostru, cu permanenta
senzaþie cã dacã am putea întinde
mîna am simþi ceva sub degete.
Aceastã senzaþie a prezenþei
constante persistã pe tot parcursul
filmului, regizorul exploatînd-o
printr-un ritm ameþitor de alternare
a secvenþelor, sau prin cadre largi,
de “respiro”, de proporþii epice, prin
care noi privim o lume, reealã,
aflatã în permanentã evoluþie.
Povestea în sine a fost catalogata
ca fiind “previzibilã” ºi, într-adevãr,
nu existã niciodatã vreun dubiu
asupra a ceea ce urmeazã sã se
întîmple. Însã, din nou, imaginile fac
ca aceastã previzibilitate sã
funcþioneze în favoarea filmului.
Chiar dacã ºtim ceea ce urmeaza
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sã se întîmple, asta ne face sã ne
minunãm cu atît mai mult în
momentul în care lucrul respectiv
se întîmplã. Într-o secvenþã, unul
dintre personaje aude un zgomot
puternic, crescînd în intensitate,
apropiindu-se de el. Iar noi ºtim, pe
baza previzibilitãþii naraþiunii
literare, cã zgomotul provine de la
o turmã de animale imense,
apropiindu-se în goanã. Însa prin
faptul cã, prin imagine, suntem
prezenþi în locaþia respectivã,
scrutînd peisajul dupã vreun semn
al prezenþei creaturilor respective,
ne face sã aºteptãm cu sufletul la
gurã apropierea lor, sã ne þinem
respiraþia în aºteptarea acelui
moment. Faptul cã noi ºtim ceea
ce urmeazã sã se întample nu face
decît se genereze un suspans cu
atît mai puternic în cazul filmului.
Aºteptãm fiecare dintre acele
momente cu un suspans dublat,
dorind sã le observãm, sã le trãim.

Pe tot parcursul filmului,
spectatorul aºteaptã sã vadã
cum va arãta urmatorul peisaj,
urmãtorul petec de naturã,
urmãtorul personaj. Iar astfel,
prin generarea stãrilor din punct
de vedere strict vizual, “pre-
vizibilitatea literarã” a poveºtii
devine un amanunt demn de
trecut cu vederea, evocarea lui
devenind aproape trivialã. O
contrapondere în viaþa reealã ar fi
situaþia imaginarã în care un om
se aflã în mijlocul savanei, fiind
înconjurat de rãgetul din ce în ce
mai apropiat al leilor ºi de ochii lor
sclipind în întuneric. Omul res-
pectiv ºtie cã este înconjurat de lei,
însã tocmai aceastã conºtientizare
îl face cu atît mai temãtor, cu atît
mai încordat. Dacã un alt om, aflat
lîngã el, ar reliefa “previzibilitatea”
situaþiei afirmînd “Vor veni leii !”,
aceastã afirmaþie ar fi redundantã,
dacã nu de-a dreptul stupidã.
Imaginea ochilor sclipitori ascunºi
în umbrã ºi conºtientizarea fluxului
logic al acþiunii face ca tensiunea
personajului sã fie cu atît mai
accentuatã. La fel se întamplã ºi
în cazul lui “Avatar”. Previzibi-
litatea ar putea fi condamnatã în
cazul în care filmul ar fi fost unul
bidimensional, însã aici simpla
noastrã prezenþa, generatã prin
imaginea tridimensionalã, face ca
evoluþia naturalã a acþiunii sã

devinã un ºir de evenimente ºi de
trãiri aºteptate.

Chiar dacã ar fi sã privim filmul
dintr-o perspectivã bidimensionalã
(lucru aproape de neconceput),
tot am rãmîne surprinºi în faþa unor
imagini de o frumuseþe de ne-
contestat. Fiecare cadru este
conceput pentru a scoate în
evidenþã o cromaticã superbã.
Mediul creeat este o combina-
þie sublimã între “feeriile” pictate
ale perioadelor medievale ºi
contrastele de un dezechilibru
deosebit de plastic ale tablourilor

suprarealiste. Jocul între luminã ºi
umbrã (în special în secvenþele de
noapte) creeazã o stare specificã
basmelor, a poveºtilor, lucru demn
de menþionat þinînd cont de faptul
cã filmul este un Science-Fiction.
Nu mai este nevoie sã menþionez
frumuseþea peisajelor sau a
personajelor generate pe cal-
culator din simplul motiv cã nu mai
existã nici un dubiu asupra faptului
cã aceastã tehnologie, în “Avatar”,
a atins o nouã treaptã a per-
fecþiunii. Nu mai existã iluzia pre-
zenþei acestor elemente. Ele sunt
pur ºi simplu prezente, mai pre-
zente aproape decît personajele
reale, în carne ºi oase. Iar ex-
perienþa 3D spulberã cu atît mai

mult sentimentul falsului, al irealului,
resimþit în toate celelalte filme ce
se folosesc de aceastã tehnicã.

Însã, în plan general, nu aspec-
tul tehnologic al filmului este sem-
nificativ. Ci felul în care, pe planul
estetic, al imaginilor, reuºeºte
sã redefineascã povestea cine-
matograficã, readucînd-o pe
drumul specific celei de-a ºaptea
arte. Povestea devine o experienþã
vizualã, abstractã ºi metaforicã în
sensul în care ea nu mai poate fi
definitã, din acest punct, prin
cuvinte sau prin termenii cu care

am fost obiºnuiþi în tot acest timp.
”Avatar”, atît ca film cît ºi ca ex-
perienþã, defineºte o nouã moda-
litate prin care vom privi imaginile
de acum încolo, introducînd
noþiuni ca “perspectivã”, “masã”,
“proporþie”, “distanþã” dîndu-le însã
o valoare nemaiîntîlnitã pînã acum
pe plan artistic.Odatã cu perfec-
þionarea acestei “cãi de acces” în
lumea imaginilor, numitã “3D”,
(perfecþiune scoasã în evidenþã
deja de “Avatar”) spectatorul va
tînji în continuare dupã acea stare
de “prezenþã”, de “participare”.

ª
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D-le Marius Chivu, M-a surprins
foarte plãcut iniþiativa dvs. de a trata
un subiect mai puþin trendy din punct
de vedere cultural, aºa cum e „starea
jazzului“ în România. Cred cã tema
nu a mai beneficiat în publicaþiile
culturale autohtone de un spaþiu atât
de extins ºi de atâtea puncte de
vedere din vremea când revista
Secolul 20 dedica muzicii un întreg
numãr, acolo apãrând ºi primele
referiri la jazz, dupã o lungã perioadã
de tãcere. Pentru amuzament,
precizez cã semnatarii de atunci
erau compozitorul Mihail Andricu ºi
celebrul (pentru generaþia noastrã)
critic/promotor Cornel Chiriac, iar
numãrul corespundea cu decesul
tovarãºului Gh. Gheorghiu-Dej.
Dacã am hotãrât sã vã scriu nu este
pentru a polemiza cu unii dintre
semnatari, ci mai mult pentru a
contura detalii despre care nu s-a
prea vorbit în articolele din selecþia

Dilemei vechi. Esenþa chestiunii,
din pãcate nesesizatã decât de
dvs., a fost menþionatã chiar în
titlul argumentului: „Genul incert“.
Incertitudinea, în cazul nostru,
aflându-se în greutatea de a defi-
ni limitele domeniului, esenþa feno-
menului, genurile sale ºi de a stabili
criteriile de analizã valoricã.

Voi încerca deci, cu modestele
mele mijloace, sã configurez câteva
detalii muzicologice asupra cãrora
majoritatea cercetãtorilor feno-
menului se aratã în general de acord.

1) În jazz, activitãþile muzicienilor
pe timpul performanþei propriu-zise
influenþeazã decisiv structura

„obiectului muzical” (dacã acceptãm
aceastã sintagmã a lui Pierre
Boulez). În limbaj mai simplu, situaþia
se numeºte „improvizaþie muzicalã“,
un termen care a fãcut foarte mult
rãu jazzului, când s-a pus problema
acceptãrii sale în rândul genurilor
culte. Deºi actualmente, în sectorul
muzicii live, cea mai mare parte din
ce se aude este creat, spontan, în
faþa publicului, totuºi, „liderii de opinie“
ºi „ordonatorii de credite“ aparþin
rareori domeniului muzicii
improvizate ºi, mult mai adesea,
culturii muzicale „scrise“. Problema
e cã, deºi aproape toþi improvizatorii
ºtiu sã scrie ºi sã citeascã în alfabetul
muzical, ceilalþi utilizatori de muzicã
scrisã au dificultãþi majore în a
improviza. De aici suspiciunea cu
care unii interpreþi ºi compozitori
privesc la improvizatorii muzicali,
catalogaþi drept „urechiºti“.

2) Ansamblurile bune de muzicã
improvizatã solicitã fiecãrui
participant un nivel tehnic ºi de
informaþie, o responsabilitate ºi un
grad de creativitate mult mai ridicate
decât oricare dintre orchestrele
obiºnuite. Se propune un model
„socio-profesional“ cu totul nou ºi
greu de definit pentru cei care nu au
experienþa directã a performanþei
jazzistice, în care fiecare actant
devine când amiral, când mus.

 3) Jazzul, cu precãdere în
segmentul sãu de origine afro-
americanã, se bazeazã pe
explorarea ºi exploatarea intensivã
a dimensiunii temporale a muzicii, în
speþã a ritmului. Pe acest teritoriu,
aparatul critic de origine europeanã
e cvasi-inexistent, dar ºi gustul, intuiþia
celor care ascultã se dovedesc de
multe ori incapabile sã discearnã
valoarea de imposturã. În afarã de
celebrul swing, nu prea se cunoaºte
nimic referitor la bogãþia situaþiilor
ritmice din muzica de jazz.

4) Încã din perioada jazzului
timpuriu, muzicienii nu s-au sfiit sã
combine elemente muzicale dintre
cele mai diverse: song-uri irlandeze
cu armonii impresioniste, marºuri
militare ºi lamento-uri africane, vodevil
ºi voodoo. Africanul are o altã viziune
asupra colajului, combinãrilor ºi
copyright-ului. Acest spirit „globalist“
dezinhibat s-a pãstrat pânã în zilele
noastre, constituind un element de
certã modernitate, mai greu digerabil
pentru posesorii de mentalitãþi euro-

Câteva
gânduri

transpuse
în scris
(nu în

muzicã) de
Mircea

Tiberian

Dupã cum am afirmat în repetate
rânduri, Mircea Tiberian nu este doar
unul dintre muzicienii de jazz
emblematici ai României, ci ºi unul
capabil sã se exprime cu indubitabilã
înzestrare în planul ideilor, prin
cuvânt. I-am citit ºi recenzat, cu
sincerã empatie, frumosul volum
intitulat Cartea de muzicã / Tracus
Arte, Bucureºti, 2008, apãrut (cum
se zicea altãdatã) prin osârdia
inimosului promotor cultural Gavril
Þãrmure ºi a editorului Ioan
Cristescu. Mai de curând, în
sãptãmânalul Dilema veche (an VII,
nr.315 / 25 feb. 2010), Tiberian a
semnat o luare de atitudine, sub
formã de epistolã adresatã scriitorului
Marius Chivu (la rândul sãu, un spirit
sensibil la splendorile jazzului, gen
muzical cãruia revista condusã de
Andrei Pleºu îi dedicase câteva
pagini speciale într’un numãr
anterior). Fidel tradiþiei pe care o
cultiv deja de douã decenii la
secþiunea Jazz Context a revistei
Steaua, încerc sã salvgardez pe
acest colþ de hârtie meditaþii
jazzologice semnificative apãrute în
spaþiul gândirii româneºti
contemporane. E drept, profit uneori
de spiritul de toleranþã fãrã de care
aceastã muzicã (la fel ca marea artã,
în genere) n’ar fi de conceput, luându-
i prin surprindere pe autori, atunci
când le public opiniile fãrã a-i anunþa
în prealabil. Dar cred cã pãcatul mi
se va ierta, în beneficiul rãspândirii
unor texte interesante ºi al elevãrii
nivelului jazzologiei autohtone.
<Virgil Mihaiu>
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centriste. Pe scara timpului, jazzul a
parcurs într-un secol etape istorice
pe care muzica cultã occidentalã le-
a traversat într-un mileniu. Un soi de
postmodernism naiv domnea încã din
anii ’50 în lumea jazzului, unde spiritul
jam-session-urilor impunea unui
muzician de avangardã precum John
Coltrane sã se confrunte cu clasicul
Ellington; închipuiþi-vã o situaþie în
care Schiller, Rilke ºi Celan s-ar
strãdui sã scrie la acelaºi poem, cu
tot nivelul de toleranþã de care ar
putea fi în stare. Situaþia s-a multiplicat
pe scarã largã în festivalurile mari
sau în politica unor case de discuri,
generând o oarecare beatitudine ºi
multã confuzie în definirea stilurilor, a
genurilor, pânã la urmã chiar a limitelor
jazzului. S-a instalat un fel de
împãciuitorism stilistic însoþit (din
nefericire) aproape întotdeauna ºi de
o diminuare a spiritului critic. Jazzul
a devenit teritoriul unde totul este
posibil. Aici îºi gãsesc adãpost toþi
muzicienii ºi toate genurile greu de
încadrat sau de promovat, de la
teatrul instrumental la fanfarele bal-
canice, de la flamenco la new age.
ªi totuºi, aceastã toleranþã, des-
chidere ºi lipsã de prejudecãþi stilistice
reprezintã în cele din urmã un mare
avantaj pentru improvizatorii din jazzul
contemporan.

Concluzia este cã n-ar trebui sã
deplângem neapãrat starea
nedreaptã în care se aflã muzicianul
improvizator de jazz ºi cei care îºi
leagã oarecum activitatea de a lui. În
fapt, el „plãteºte“ în plan social
fericirea de a se afla în plan muzical
într-un teritoriu al incertitudinii unde,
conform celor patru caracteristici
enunþate mai sus, aportul sãu
conteazã, unde nu e singur în
demersurile sale, unde nu existã
graniþe între genuri ºi prejudecãþi de
comportament sau ierarhii absurde
între actanþi, unde se poate exprima
în voie ºi uneori este chiar ascultat,
dacã nu spune lucruri fãrã noimã sau
în afara contextului. Cu alte cuvinte,
trãieºte într-un soi de democraþie
artisticã unde se bucurã de
flexibilitatea regulilor pe care el ºi cei
din jurul sãu le-au stabilit sau
descoperit.

În jazzul românesc lucrurile stau
puþin altfel. Prin anii ’80, pe vremea
când Frank Zappa spunea despre
jazz cã n-a murit, dar smells funny,
prietenul meu, pianistul Ion Baciu Jr.,

remarca în stilul sãu hâtru de
moldovean naturalizat în Suedia:
„Jazzul românesc nici nu s-a nãscut
încã ºi e deja în declin“. Fenomenul
jazz ca formã de artã de sine
stãtãtoare a apãrut la noi târziu, într-
o atmosferã ostilã, în plin regim
dictatorial, iar atunci când ar fi putut
profita de libertãþile de dupã cãderea
Zidului Berlinului a început criza
muzicalã mondialã – mutarea
centrului de atenþie înspre domeniul
vizual. A urmat apoi colapsul
industriei de profil (mã refer la
vânzãrile de muzicã) ºi, colac peste
pupãzã, recesiunea economicã.

Totuºi, pe lângã neajunsurile
politico-economice, starea jazzului
primeºte la noi un colorit specific, ce
bate în violet ºi e generat, printre
altele, de situaþia învãþãmântului în
domeniul muzical, de rigiditatea,
prejudecãþile ºi mercantilismul unora
dintre funcþionarii instituþiilor culturale,
de lacunele legislative din domeniul
sponsorizãrii ºi al drepturilor de autor,
de izolarea cultural-economicã a
României de pânã acum câþiva ani
(jazzul ca artã de echipã a avut ºi
continuã sã aibã mult de suferit la noi
din cauza componenþei aproape
exclusiv româneºti a grupurilor). Dar
cel mai puternic generator de
turbulenþã culturalã din România este
agresiunea imbecilitãþii ºi a prostului
gust din mass media. Cine se mai
gândeºte sã acorde spaþiu muzicii
de jazz într-o mass medie intratã în
turbionul paranghelioanelor ºi
cancanurilor de tot felul?

Dar sã nu credeþi cã propun
capitularea în faþa acestui tãvã-
lug implacabil; din postura de
coordonator al unei secþii de jazz
la nivel universitar, aceastã atitu-
dine ar fi cel puþin nepotrivitã. Re-
marc ºi avertizez doar cã fericirea
muzicalã a jazzman-ului de la noi
are ºanse de a fi sensibil diminuatã
de pe urma contactului cu aromele
culturale locale.

N-aº vrea sã închei înainte de a
rãspunde totuºi unor chestiuni care
au apãrut în grupajul coordonat de
dvs. ºi care privesc direct activitatea
mea. Vã întrebaþi în articolul
argument dacã ºcoala româneascã
de jazz produce muzicieni ºi unde
sunt aceºtia. Din fericire, rãspunsul
îl aflaþi câteva rânduri mai jos, în
articolul dlui Cãtãlin Toader, pe care
îl citez: „Sigur, existã nume destul de

importante de care ne putem agãþa
în orice tentativã de evaluare artisticã:
Arthur Balogh, Cãtãlin Milea, Luiza
Zan, Lucian Ban, Sorin Romanescu,
Teodora Enache, Eddie Neumann,
Maria Rãducanu, Horia Crisovan,
Vlad Popescu, Vlaicu Golcea, Tavi
Scurtu“. Mai mult de jumãtate dintre
cei menþionaþi au avut sau au
legãturã cu secþia de jazz a
Universitãþii de Muzicã din Bucureºti.
Dacã luaþi în considerare faptul cã
pânã nu demult se repartiza uneori
secþiei de jazz un singur loc pe an
cu plata de la buget, consider cã
bilanþul a fost destul de pozitiv. Mihai
Godoroja deplânge faptul cã
învãþãmântul jazzistic românesc nu
a dat „mari nume“. Totuºi, în lista dlui
Toader (la care aº mai putea adãuga
ºi eu câþiva muzicieni precum
Cristian Soleanu, Pedro Negrescu,
Marta Hristea, Emil Bâzgã, Florin
Rãducanu, Cãtãlin Rãsvan,
Alexandru Simu sau George
Dumitriu) se aflã principalele figuri ale
jazzului autohton apãrute dupã ’90.
Deºi mi-ar plãcea sã fiu cumva
implicat în apariþia unui megastar, îi
aduc aminte lui Mihai cã producþia
mondialã de „mari nume“ ale jazzului
a început sã scadã dupã 1970, iar
prin ’85-’90 apariþiile de acest tip s-
au redus la zero nu numai în jazz,
dar ºi în rock sau în muzica
contemporanã, fiind înlocuite de aºa-
numitele „vedete“.

Lui Florian Lungu, care scrie cã
nu se poate trãi din jazz în România
ºi prin aceasta contrazice cumva
competenþele pe care învãþãmântul
nostru de specialitate le promite,
i-aº da cel mai elocvent contraexem-
plu: e vorba de persoana domniei
sale, a cãrei activitate se con-
centreazã exclusiv asupra acestei
arte, de mai bine de patru decenii.

În final, vã rog sã-mi permiteþi o
altã micã observaþie: pentru o imagine
mai clarã a stãrii jazz-ului poate cã
ar fi fost nimerit sã fi putut citi, pe lîngã
articolele criticilor, promotorilor ºi
managerilor, ºi opiniile unor artiºti
practicanþi ai genului. Prin aceastã
scrisoare, mã fac, într-o oarecare
mãsurã, ºi purtãtorul de cuvânt al
acestor muzicieni.

<Mircea Tiberian este muzician ºi
conferenþiar universitar la Univer-
sitatea Naþionalã de Muzicã
Bucureºti>
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