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De la bun început þin sã
precizez cã nu-mi propun sã mã
adaug numãrului ºi aºa prea de tot
mare de „eminescologi” cu felurite
atestãri în materie. Paginile
acestea aparþin unui cititor (se
înþelege – iubitor) de poezie. ªi,
cum fiecare cititor are dreptul la
mãrturisirea preferinþelor sale
literare, se întâmplã ca printre
acestea, în ceea ce mã priveºte,
sã se numere ºi poezia lui M.
Eminescu. Sigur cã, în copilãria
mea, înaintea marelui poet mi-or fi
plãcut alþii mai mult, numai cã
unora, de la o vreme, le-am uitat
numele. ªi, ceea ce mi s-a pãrut
foarte semnificativ mai târziu, nici
poeziile lui Eminescu nu mi-au
plãcut toate de la bun început ºi
nu le-am înþeles, de câte ori le-am
citit, de fiecare datã la fel. Ba,
pentru a face câte un pas înainte
într-ale înþelegerii, mi-am propus,
mai întâi sporadic, apoi din ce în
ce mai sistematic, sã aflu ce au
gândit ºi alþii în legãturã cu ele, tot
mai convins cã nu toatã lumea
ajunge la aceleaºi concluzii, având
uneori impresia cã, de fapt, ar
putea exista tot atâþia Eminescu
câþi cititori are poetul. O constatare
asemãnãtoare o fãcea Mihail
Sadoveanu referindu-se la opera
unuia dintre precursorii sãi literari:
„Creangã e unic în sine ºi divers
în cititori.”

La Eminescu se poate vorbi
despre existenþa unui motiv
tematic de prim-plan al sinelui,
ceea ce nu e de mirare la un
scriitor predominant romantic.
Modelul absolut al fiinþei umane ºi
al eului creator este Demiurgul de
pe „când pãtruns de sine însuºi
odihnea cel nepãtruns”.

Aceasta e sinele care premerge
ºi urmeazã creaþiei: „Umbra celor
nefãcute nu-ncepuse-a se
desface/ ªi în sine împãcat
stãpânea etarna pace” dar ºi: „În
noaptea nefiinþei totul cade, totul
tace,/ Cãci în sine împãcatp
reîncep-eterna pace.”

În viziunea lui Eminescu,
Divinitatea este, în modul cel mai
surprinzãtor, marele neînþeles al
lumii pe care însuºi a pus-o în
miºcare, aºa cã nu-i rãmâne decât
sã-ºi audã propriul plâns.

Unei divinitãþi i se mãrturiseºte
ºi încredinþeazã geniul eminescian

în deplinãtatea conºtiinþei propriei
valori ºi meniri: „Am rãsãrit din
fundul Mãrii Negre,/ Ca un luceafãr
am trecut prin lume,/ În ceruri am
privit ºi pe pãmânt/ ªi-am coborât
la tine, mândre zeu,/ ªi la consorþii
tãi cei plini de glorii./ De cântec este
sufletul meu plin.”/ (Odin ºi poetul)

Ajuns pe tãrâmul mitic al
Valhalei ºi ambiþionând sã-ºi
câºtige aici preþuirea deplinã,
cântãreþul durerilor dar ºi al
frumuseþilor visate rosteºte în
acelaºi timp ºi un teribil refuz ce-i
priveºte pe cei niciodatã în stare
sã-l înþeleagã: „Ca sã-mi câºtig
cununa mea de laur/ Poate-ar fi
vrut ei sã mi-o deie… Darã/ De la
pitici eu nu primesc nimica.”

Paradoxal, numãrul celor care
doresc sã încununeze cu laur
fruntea poetului este într-o
exponenþialã creºtere. Nume-
roase au fost de-a lungul timpului
vocile critice care într-adevãr au
avut ceva de spus în legãturã cu
viaþa ºi opera lui Eminescu, dar tot
mai multe s-au dovedit pînã la
urmã cele neavenite ale vreunora
din „convoiul de înmormântare //
Splendid ca o ironie, cu priviri
nepãsãtoare…”.

Cât rãu poate pricinui lipsa de
mãsurã s-a putut vedea chiar în
aceste zile de bogatã iarnã, când
cineva, care nu s-a oprit la a-ºi
aduce aminte de emoþionanta
caracterizare fãcutã de Arghezi
marelui sãu înaintaº – „Eminescu

e sfântul preacurat al ghiersului
românesc.” –, s-a gândit cã
nefericitul poet ar putea fi proclamat
sfânt cu acte în regulã, trecut ºi în
dreptul unei date din totalul celor
vreo 365 de zile din calendarul
nostru creºtin. Cel puþin la o datã
fixã din an fumul de tãmâie ºi-ar
gãsi pe deplin justificarea!

Dar, înainte de a trece mai
departe, aº cita dintr-o altã
„inscripþie” aghezianã: „Pãºiþi încet,
cu grijã tãcutã, feþii mei,/ Sã nu-i
cãlcaþi nici umbra, nici florile de tei.”
(Inscripþie pe amfora lui)

În anul 2009, când în mod sigur
s-au împlinit 120 de ani de la
moartea poetului ºi, pentru cei
încredinþaþi cã acesta a venit pe
lume în decembrie 1849, 160 de la
naºtere, la Editura „Augusta” din
Timiºoara apare cartea lui Adrian
Dinu Rachieru, Eminescu dupã
Eminescu, prin care se reia o
sintagmã folositã ca titlu al culegerii
apãrute la Editura „Junimea”, Iaºi,
1978. Mi s-a pãrut curios cã tocmai
aceasta nu a fost pomenitã în
niciuna din notele recentei cãrþi
dedicate poetului. S-a adeverit din
nou afirmaþia filosofului Alexandru
Bogza, potrivit cãruia absenþa are
capacitate aparte de impresionare,
de provocare, aºa cã am resimþit
nevoia sã revãd studiile ºi articolele
cuprinse în cartea din colecþia
ieºeanã, coordonatã pe atunci cu
incontestabile merite de criticul
Mihai Drãgan. În ea sunt adunate
comunicãrile prezentate la
Colocviul organizat de Uni-
versitatea Sorbona din Paris (12-
15 martie 1975), îngrijitorul ediþiei
fiind Dim. Pãcurariu. „Cuvântul de
deschidere” îi aparþine „Preºe-
dintelui” amintitei universitãþi
franceze, A. Dupront, care, între
altele, face o serie de precizãri în
legãturã cu tema colocviului:
„Titlul acesta curios, al colocviului
dumneavoastrã, lumineazã
deopotrivã o atitudine mentalã ºi o
viaþã în timpul creaþiei. Eminescu
dupã Eminescu e mãrturisirea
unei voinþe comune, pentru
dumneavoastrã românii mai întâi,
de a aprofunda patrimoniul
dumneavoastrã ºi, ca sã zic aºa,
de a-l fecunda, în autenticitatea
hotãrâtã a reflectãrii dumnea-
voastrã în el, de a vã simþi de

„Eminescu
dupã

Eminescu“

 George Bodea
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asemenea depinzând de el, prin el,
de a vã trãi conºtient originile. […]
Aceasta dovedeºte de asemenea,
ºi mai ales, actualitatea operei.” (p.
24-25)

Deosebit de important e faptul
cã vorbitorul exprimã un punct de
vedere apropiat de acela susþinut
de mulþi dintre cercetãtorii români
ai operei emisceiene: „Sintezã
personalã, poezia lui e la fel sinteza
a ceea ce s-ar putea numi
spiritualitatea româneascã” sau:
„[Eminescu] a ºtiut sã exprime în
mod remarcabil sufletul þãrii sale.”

Profesorul A. Dupront invocã în
sprijnul aserþiunilor sale numele
prestigios al lui Alain Guillermou,
autorul importantei exegeze
Geneza interioarã a poeziei lui
Eminescu, care avea sã aparã
peste doi ani de la desfãºurarea
lucrãrilor colocviului în traducere
româneascã la Editura „Junimea”
din Iaºi (1977).

În continuare, în comunicarea
Ce este „eminescianismul”?,
George Munteanu se simte dator
sã realizeze o necesarã clarificare
a termenilor, cu atât mai mult cu
cât ne aflãm în „patria lui Voltaire”.
Se contureazã cu claritate în acest
studiu câteva etape în devenirea
„eminescanismului” de la ceea ce
înþelegea Al. Vlahuþã în conferinþa
sa din 1892 prin „Curentul
Eminescu” (imitaþie, epigonism) ºi
pânã în contemporaneitate când,
dupã ce a devenit evidenþã,
influenþa beneficã a lui Eminescu
– „influenþe catalitice” – în interiorul
unei strãlucite „familii de spirite”, se
impune într-o a treia etapã, „a-l
înþelege din perspectivã
universalistã”. (p. 38)

ªi în cartea lui Adrian Dinu
Rachieru se realizeazã în treacãt
o definire a noþiunii, numai cã o
simplã parantezã nu rezolvã
chestiunea: „eminescianismul
(modã, curent literar, epigonism).”
Preocupantã pentru criticul
timiºorean, dupã cum rezultã din
Argument– este participarea la
„odiseea receptãrii critice” a
navigãrii, alãturi de alþi temerari,
înspre „un alt Eminescu”, ceea ce
nu e deloc lesnicios pe o mare
(globalizatã) a tuturor ameninþãrilor
(„glasul naþional eclipsat de
europenismul idilic”, p. 109),
„carenþa emigraþiei”, „demisia în

faþa marilor probleme” (p. 110).
„Oare vremea statelor naþione a
apus?” (p. 110) se întreabã retoric
autorul în numele nostru.

Dar ameninþãrile pot veni ºi
dinspre mãrile interioare, de aici o
adevãratã filozofie a victimizãrii:
„Deºi vremea ºi contactele
geopolitice ne-au rezervat rolul de
victimã, nu putem conchide cã în
toate circumstanþele noi ne-am
convertit jelania în faptã eroicã ºi
frãþietate.” (p. 110) Se afirmã în
câteva rânduri cã ar fi de vinã ºi
mioritismul nostru funciar.

Capitolele cãrþii lui Adrian Dinu
Rachieru dezvoltã într-o ordine
care se vrea semnificativã
aspecte dintre cele mai deosebite
referitoare la viaþa ºi opera lui
Eminescu – „Problema Eminescu”
– un rãzboi imagologic (p. 17); Anii
formaþiei; amprenta bucovineanã
(p. 57); Despre „reacþionarismul”
eminescian (p.93); Eminescu ºi
teza „formelor fãrã fond” (p.133);
Chestiunea basarabeanã (p. 163);
Romanul epistolar (O iubire de
altãdatã ºi „rostul femeii
române”)(p. 189); Eminescu ºi
canonul literar românesc (p. 203)
–, încercându-se precizarea unor
puncte de vedere personale în
raport cu afirmaþiile altora. Lucrarea
nu dispune de o bibliografie
generalã, aºa cã ne putem face o
pãrere în legãturã cu textele
consultate având la dispoziþie
notele ce însoþesc fiecare capitol
ºi unde se repetã cam aceleaºi
nume ºi titluri.

Ultimul capitol, Eminescianism
ºi emimenscologie (p. 223),
rezumã în mare parte multe din
punctele de vedere exprimate de
autor.

Pentru a-i încadra generic pe
eminescologi, cercetãtorul folo-
seºte douã sintagne nu tocmai
onorante: „armata de emi-
nescologi” ºi „cohorta de emines-
cologi”. În aceastã ordine s-ar pu-
tea observa efectul de diminuare
numericã, cohorta fiind numai a
zecea parte dintro trupã. Pânã la
urmã, din „cohortã” se alege doar
o ceatã din care dintre cei vechi
rãmâne cu prestigiul neºtirbit
„divinul critic”, toatã lumea îl va
recunoaºte pe G. Cãlinescu. Titu
Maiorescu a pus bazele mitului
Eminescu, dar i se pot imputa

multe, pânã ºi responsabilitatea
legatã de „moartea civilã” a poetului
pe care pãrea cã-l protejeazã,
Lovinescu a vestejit epigonismul
eminescian, dar n-a înþeles „proza
politicã” a lui Eminescu,
Perpessicius a fost primul mare
editor al operei eminesciene, Edgar
Papu, Petru Creþia, Ion Negoiþescu
ºi alþii au dovedit cã Eminescu
poate fi interpretat, cu alte cuvinte
– reînnoit, D. Vatamaniuc a probat
ºi el „rãbdare benedictinã”
continuând truda lui Perpessicius,
ºi tot „rãbdare benedictinã” aratã
mai nou Nicolae Georgescu.

Câteva referiri îl privesc pe
Nicolae Manolescu, cãruia i se mai
recunoaºte din când în când
intuiþia – „pe bunã dreptate,
Manolescu…” –, dar e combãtut
frecvent în chestiunile legate de
problema canonului literar, unde
din amplele digresiuni din lucrerea
apãrutã la editura bãnãþeanã. În
legãturã cu acest aspect, mi-a
atras atenþia perfomanþa de a pune
sub semnul îndoielii însãºi ideea
de îndoialã: „Eminescu nu ar trebui
sã trezeascã dileme canonice.” (p.
172) De observat cã predicatul
primei propoziþii din frazã este
exprimat printr-un verb la modul
condiþional-optativ.

Numeroase afinitãþi ºi
convergenþe se vãdesc atunci
când referirile îi privesc pe
cercetãtorii ultimei (?) generaþii,
suspectaþi de intenþia de a-l
sacraliza pe Eminescu, în vreme
ce frecventarea operei lui devine
tot mai nesemnificativã. În mod
paradoxal, apãrarea imaginii unui
Eminescu al tradiþiei româneºti
pare a fi acum realizatã de pe
poziþiile unui avangardism sui-
generis de vreme ce se rosteºte o
contestaþie adeseori vehementã a
câtorva critici care au avut ceva
de spus în problema Eminescu.
Printre aceºtia sunt Titu
Maiorescu, Eugen Lovinescu, ºi,
uneori, G. Cãlinescu.

Acest „eºalon critic” – folosesc
ºi eu un termen din acelaºi câmp
semantic al oºtirii – a deplasat în
mare mãsurã accentul de pe
preocuparea pentru opera poeticã
a lui Eminescu, pe aceea a
jurnalistului, uitându-se adeseori
promisiunea fãcutã de a o analiza
„în contextul epocii”. În lucrarea lui
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Adrian Dinu Rachieru o altã serie
de digresiuni privesc epoca
noastrã, care ar atesta
vizionarismul eminescian întru
totul, iar aici s-ar pãrea cã e terenul
cel mai propice pentru prejudecãþi
de tot felul.

Eminescu dupã Eminescu
priveºte în primul rând devenirea
în timp a scriitorului ºi a literaturii
de dupã el, literaturã care s-a
bucurat de „auspiciile geniului
sãu”. Iatã de ce, deºi au trecut 35
de ani de când s-a desfãºurat, la
Paris, colocviul dedicat marelui
poet român, multe din comunicãrile
de atunci sunt în continuare de
interes ºi ar merita sã fie reluate ºi
aprofundate. Revin la titlurile
comuncãrilor susþinute atunci:
Eugen Todoran, Eminescu,
dincolo de romantism, poet
modern; Dim. Pãcurariu,
Eminescu în primul deceniu dupã
Eminescu; Mihai Zamfir,
Constituirea mitului eminescian;
Pompiliu Macrea, Eminescu în
viziunea lui G. Cãlinescu; Gh.
Bulgãr, Arghezi, interpret al
limbajului poetic eminescian; Zoe
Dumitrescu-Buºulenga, Poeþii
transilvãneni ºi moºtenirea
eminescianã; Ion Oana, Eminescu
ºi Blaga; Corespondenþe ºi
consonanþe; Const. Ciopraga,
Filiaþii: Eminescu ºi Sadoveanu;
Ion Apetroaie, Eminescu ºi
Bacovia; Ion Pop, Miºcarea
româneascã de avangardã ºi
Eminescu.

Numai abordând probleme cu
adevãrat importante s-ar putea
împlini dezideratul la care se referã
în cartea sa Adrian Dinu Rachieru:
„Cei care se opintesc a cerceta
cazul Eminescu ar trebui sã
abandoneze fie cultul primitiv, fie
negativismul pueril, insolent,
cãzând în ceea ce M. Cimpoi
numea îndreptãþit «caragializarea
receptãrii»” (p.172)

Cine rosteºte astfel de
recomandãri are un plus de
responsabilitate în ceea ce
priveºte propria-i prestaþie, de
aceea aº atrage atenþia mãcar
asupra unora dintre aspectele care
pot submina demersul analitic.
Între acestea am mai afirmat cã nu
se poate concepe discutarea
problematicii eminescianismului
fãrã a se face referiri în primul rând

la opera literarã, îndeosebi la
poezia celui care a contribuit
decisiv la modernizarea literaturii,
limbii ºi cugetãrii româneºti.
Puþinele referinþe la textul poetic
sunt destul de suferinde în ceea
ce priveºte adecvarea interpretãrii,
ca de pildã: „Un vers decupat din
Epigonii: «Grei de purpurã ºi aur
peste þãrâna cea grea» vorbeºte
de aceastã viziune voluptuos-
feericã, cuprinzând o lume
somnoroasã, îmbibatã de mister;
versul în discuþie eliberând un
vizionarism istoric, condenseazã
parcã «pãcatele» ideologice:
idilizarea spaþiului de obârºie,
proiecþia în trecut, grija pentru
prezervarea rãdãcinilor, aura
feericã însoþind vectorul destinului,
contemlându-ºi lucrarea.” (p. 114)

Aproape dupã fiecare cuvânt
din partea de „comentariu” s-ar
putea pune semnul întrebãrii urmat
de cel al mirãrii.

Pe de o parte, acest limbaj
redundant, pe de altã, o altã
formã de apelare la limbaj
ritualizat: frecvenþa relativ mare
a expresii-lor deja banalizate din
cauza repetãrii, cliºee din
categoria anchilozãrilor fra-
zeologice. Unele sunt între-
buinþate cu ghilimele – v. „divinul
critic”, „omul sacrificat”, „moarte
civilã”, „deþinut politic”, „un nou
Eminescu”, „alt Eminescu”. Cam
aceeaºi soartã s-ar putea sã o

aibã ºi îmbinarea de cuvinte
„Eminescu dupã Eminescu”, pe
care am mai întîlnit-o ºi la alþii.

ªi nu în ultimul rând poate cã ar
trebui avut în vedere, mai ales
dacã este vorba despre un
perfecþionist ca Eminescu, felul în
care a fost tehnoredactatã ºi
tipãritã lucrarea în discuþie.
Aproape nu existã paginã unde
sã nu resimþi profesorala tenta-
þie de-a mînui nemilos creionul
roºu. Sã fim de acord cã majorita-
tea greºelilor sunt de tipar, dar nici
aceasta nu este o scuzã. Fiind
vorba de o carte cu pretenþii, s-ar
fi impus o eratã sau pedeapsa
„benedictinã” a corectãrii de cãtre
autor a fiecãrui exemplar în parte,
cu gândul cã asistã la venirea pe
lume iarãºi ºi iarãºi a poetului,
neuitând un mare adevãr pe care
îl repetã aceastã carte: „Eminescu
se naºte din Eminescu.”

E un citat din D. Vatamaniuc,
cel care a avut o atât de
importantã contribuþie la afirmarea
în timp a temei „Eminescu dupã
Eminescu”. O lãrgire ºi o apro-
fundare a vastei bibliografii
privitoare la Eminescu din per-
spectiva propusã la Colocviul de
la Sorbona, din 1975, ºi reluatã
din alte unghiuri în acest studiu
poate fi de mare folos în lucrãri ce
vor apãrea pe mai departe
dovedind cã eminescologia nu are
ºanse sã între în vreo crizã.
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Literatura membrilor Aktions-
gruppe Banat (AKGB), la fel ca ºi
literatura scriitorilor, care au
debutat în anii ºaizeci-ºaptezeci,
poartã o puternicã amprentã
socialã. Aceastã literaturã este
exact opusul lui l’art pour l’art, pro-
gramul estetic fiind dublat de un
program ideatic solid. Este vorba
de o literaturã angajatã social, care
descoperã ºi verbalizeazã pro-
blemele societãþii cu care se
confruntã, care nu se ascunde
dupã deget. Scopul urmãrit prin
astfel de scrieri a fost responsa-
bilizarea societãþii, a cititorilor, a
oamenilor, trezirea din somnolenþã.
Convingerea acestor autori despre
capacitatea societãþii, a individu-
lui de a se schimba ºi asumarea
rolului de revoluþionar paºnic sunt
idei care stau la baza literaturii
lor. Rolul poetului depãºeºte rolul
scriitorului, el nu este doar un creator
de artã, ci el coboarã, aduce prin
poezia sa problematicile realitãþii
printre oameni, el le prezintã pers-
pective ºi posibilitãþi de supravie-
þuire într-o lume suprarealistã,
precum dictatura comunistã.

Încrederea acordatã cuvântului
scris este acum mai mare decât
oricând în literatura româno-
germanã. Influenþa lui Bertolt Brecht
asupra acestor scriitori este uºor de
întrezãrit. Deºi orientarea lor
literarã se va abate pe parcurs de
la ideile brechtiene, acestea au
jucat un rol important în concepþiile
lor de început. Astfel, ei s-au înþeles
pe sine ºi propriile scrieri încã de la
început ca fiind în slujba unei
literaturi angajate, unei literaturi
solidare cu cititorul ei, cu lumea în
care trãieºte, împotriva a ceea ce
macinã drepturile sociale ºi umane.

Condiþia scriitorilor ºi a literaturii
lor sub dictaturã este întotdeauna
problematicã. Literatura lor nu
poate fi definitã doar din pers-
pectivã esteticã, ci necesitã ºi o
revizuire eticã. Ar fi, de exemplu,
greºit sã menþionãm membrii
AKGB în aceeaºi propoziþie cu
autori precum Franz Liebhard sau
Nikolaus Berwanger, care ºi-au pus
literatura când în slujba ideologiei
naziste, când în slujba celei
comuniste, în funcþie de vremuri.
Literatura sub dictaturã nu este
niciodatã o creaþie pur esteticã, ci
preia funcþii existenþiale. „Întreaga
relaþie dintre dictaturã ºi literaturã

este una complet diferitã faþã de
literatura unei societãþi demo-
cratice, deoarece literatura preia
toate acele lucruri, care nu sunt
permise în discursul public. Unde
nu existã libertate de opinie în
presã, radio sau televizor, deci în
media, în cãrþi sau teatre, în
comunicarea din stradã ºi în relaþi-
ile cu oamenii, unde nu existã
judecatã ºi lege, care sã fie re-
spectate, literatura preia infinit de
multe funcþii, care de altfel îi sunt
strãine. Bineînþeles în limitele
posibilitãþii ei. ªi desigur nu poate
înlocui realitãþile exterioare sau
crea libertatea de exprimare, dar
ea reuºeºte sã controleze puterea
puþin. De aici porneºte ºi frica faþã
de literaturã ºi artã în general. Ea
reuºeºte sã dea un echilibru interior,
pentru cã are de-a face tocmai cu
noi ºi cu situaþiile de viaþã dintr-o
dictaturã; cel puþin literatura care
îºi meritã numele” (Herta Müller în
interviu cu Wolfgang Müller, 5. 07.
1996). Astfel, într-o dictaturã
literatura nu este doar obiect estetic,
ci este strâns legatã de alegerea
existenþialã a celui care o scrie.
„Intelectualului dintr-o dictaturã îi
rãmâne adesea un spaþiu de
acþiune foarte restrâns între
oportunism ºi persecuþie” (Anton
Sterbling, Am Anfang war das
Gespräch, Krämer, 2008, p. 109).
În acest sens literatura de sub

dictaturã se aflã întotdeauna de o
parte sau de alta a puterii. Drumul
de mijloc se dovedeºte iluzoriu, el
însemnând mai degrabã pãrãsirea
drumului,  retragerea, emigrarea în
interior. Neutralitatea este
echivalentã cu tãcerea, care la
rândul ei este o formã de
complicitate.

Au existat numeroºi oportuniºti
ºi în literatura româno-germanã:
Franz Bulhardt, Werner Bossert,
Alfred Margul-Sperber ºi Wilhem
Grundhardt, care au urmãrit
scopuri personale în schimbul
subjugãrii propriei poezii. Într-un
puternic contrast faþã de aceºti
autori se aflã membrii Aktions-
gruppe Banat. Principiile literare,
dar ºi cele existenþiale au fost
apãrate de aceºtia cu riscul propriei
siguranþe, a demnitãþii umane,
chiar a propriei vieþi, într-o lume cu
douã tãiºuri, unde aparenþele legii
sunt dublate de realitãþi ºi practici
sinistre. Analiza imanenta a textelor
acestor autori este în aceste
circumstanþe inutilã.

Cuvântul ca acþiune

 Limbajul literar ºi efectul atribuit
acestuia sunt teme recurente în
textele autorilor AKGB, cât ºi ale
scriitorilor din generaþia lor, precum
Franz Hodjak. La ce nivel poate
literatura sã schimbe societatea,
sã o îmbunãtãþeascã sau care este
posibilitatea unui text literar sã
schimbe realitãþi extraliterare, sã
le disece ºi sã le corecteze sunt
gânduri, care au planat mereu
deasupra textelor membrilor AKGB
ºi care au determinat procesul de
creaþie al acestor autori. Sunt
problematicile centrale în literatura
lor, ele constituind baza ideaticã,
sunt arta poeticã a acestor autori,
sunt programul lor literar. Deºi au
luat problemele societãþii
comuniste româneºti asupra lor,
membrii AKGB nu au fãcut asta
fãrã ironie, respectiv autoironie. Ei
au forþat limitele eficienþei literaturii
lor, dar în aceleaºi timp le-au
recunoscut cu luciditate. Pe de o
parte ºi-au luat rolul cât se poate
de serios, pe de alta au realizat
limitele puterii cuvântului scris. Un
magician al ironiei în acest sens
este Rolf Bossert, figura
tragicomicã a grupului, poetul
desãvârºit, victima realitãþii

Angajament
literar ºi
realitãþi

socialiste

 Ana-Maria Tãut
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dictatoriale ºi a puterii represiunii.
Analiza literaturii acestor scriitori

devine ºi mai încurcatã, dacã avem
în minte faptul cã ei au criticat
socialismul real, comunismul cu
chip neomenesc din societatea
româneascã ºi cotidianul dictaturii,
tocmai dintr-o perspectivã
socialistã. Orientarea politicã a
acestor autori a fost de linie stângã,
aceºtia având convingeri filosofice
de sorginte marxistã. Scriitorii s-au
înþeles pe sine ca marxiºti ºi au
încercat sã întreprindã o literaturã
socialistã, nu însã una propa-
gandistã, nu una programatã ºi
gratuitã, automatã. Angajamentul
literar, sentimentul de respon-
sabilitate faþã de propria societate,
dar ºi faþã de cele strãine carac-
terizeazã spiritul acestui grup.
„Literatura noastrã s-a transformat
în încercarea de a depãºi în acelaºi
timp provincialismul ºi interdicþiile
comuniste. Am scris totodatã
împotriva lui Pinochet, a gândirii
nazificate a pãrinþilor ºi a catastrofei
real socialiste din þarã” ( R. Wagner
apud E. Wichner, Ein Pronomen ist
verhaftet worden, Suhrkamp, 1992,
p. 226).

Abordarea cotidianului ºi
renunþarea la visãri metaforice
caracterizeazã literatura AKGB.
Este într-adevãr vorba de o
literaturã construitã pe baze
marxiste, altoitã cu ideologii
brechtiene, dar care s-a distanþat
puternic faþã de dictatura naþional-
comunistã din România. Critica la
adresa regimului a fost practicatã
în diferite nuanþe: mascatã,
subversivã ºi explicitã. Richard
Wagner explicã: „iniþial nu am fost
disidenþi ºi nici nu am urmãrit acest
scop. În disidenþi ne-a transformat
regimul ceauºist. I-a trebuit în orice
caz mult timp pentru a reuºi, timp
în care nu s-a abþinut de la niciun
mijloc pentru a fãrâmiþa opoziþia
noastrã încãpãþânatã“ (Wagner
apud Wichner, 1992, p. 225).

Autorii au intrat încã de la
început într-un cerc vicios ºi în
acelaºi timp paradoxal: pentru cã
erau un grup de intelectuali
Securitatea îi urmãrea, pentru cã
Securitatea îi urmãrea ei nu puteau
scrie liber, pentru cã nu puteau
scrie liber au început sã scrie
împotriva a ceea ce îi îngrãdea. Sã
nu uitãm, însã, faptul cã AKGB a
fost în primul rând o grupare literarã

ºi nu una politicã. Scopul principal
nu a fost rãsturnarea regimului, ci
edificarea unei lumi sãnãtoase,
libere. Faptul cã într-o dictaturã
aceastã întreprindere este privitã
ca un atac la siguranþa statului þine
de însãºi natura statului totalitar.

Chiar dacã nu poate fi numitã
literaturã disidentã per se, textele
AKGB au fost critice ºi provoca-
toare vis-à-vis de regimul comunist.
Gerhadt Csejka îi numeºte pe
membrii cercului literar „persiflatori
angajaþi”. Conflictele dintre AKGB
ºi Securitate sunt la fel de vechi ca
ºi activitatea grupului. Critica
socialã, care iniþial nu era îndreptatã
cãtre partid, a iritat Securitatea ºi a
pus mecanismul sãu în miºcare.
Textele au fost scrise mai mult sau
mai puþin aluziv la adresa realitãþii
comuniste din România, despre
situaþii în care oamenii de sub
dictaturã sã se regãseascã, sã
gãseascã o cale de respiraþie.

ªicanele Securitãþii, înscenãrile,
procesele false, interogatoriile
abuzive, percheziþiile nefondate ºi
supravegherea constantã au fãcut
parte din cotidianul acestor scriitori.
Cel mai vizat autor dintre toþi, dacã
teroarea dictatorialã se poate
mãsura cantitativ, a fost William
Totok, care a stat opt luni în arest
preventiv. Înainte ºi dupã arestare,
a fost împiedicat prin diferite tertipuri
sã participe la examenul de
admitere pentru universitate. Asaltaþi
ºi jefuiþi au fost ºi poeþii Rolf Bossert,
Gerhard Ortinau ºi Richard Wagner.
Helmuth Frauendorfer, deºi nu
membru al AKGB, dar scriitor din
aceeaºi generaþie cu aceºtia a fost
torturat de asemenea de cãtre
Securitate. În urma percheziþiilor
ilegale multora dintre autori le-au
fost furate manuscrise, jurnale, cãrþi
din Occident. Multe dintre ele nu au
mai fost recuperate nici pânã în ziua
de astãzi.

Reorientarea

Grupul AKGB  a fost dizolvat de
cãtre Securitate în toamna anului
1975 în urma unei arestãri
multiple. Autorii AKGB se îndreptau
cãtre localitatea Comloºul Mare,
jud. Timiº, când au fost opriþi de
cãtre Securitate ºi acuzaþi de
tentativa de trecere ilegalã a
graniþei. Nici vorbã de aºa ceva,
Comloºul Mare fiind localitatea

natalã a lui William Totok, dar în
acelaºi timp ºi o localitate de
frontierã, ceea ce le-a furnizat celor
de la Securitate  pretextul perfect
în numele cãruia sã îi aresteze pe
autori. Acesta a fost rezultatul mai
multor ani de filãri ºi urmãriri,
dizolvarea grupului fiind un scop
vizat de mult de cãtre Securitate.
Despre un proces corect nu putea
fi vorba. William Totok a fost reþinut
opt luni sub acuzaþia de propa-
gandã antisocialistã, asta ºi pe
baza unor declaraþii incriminatorii
false la adresa sa, semnate nu în
ultimul rând de profesorii sãi de la
universitate. Richard Wagner îºi
aminteºte cu regret de acea
perioadã: „În timp ce el (W. Totok)
stãtea închis, noi, cei din afarã, ne
gândeam la cum am putea coordona
convingerile noastre socialiste cu
realitatea concretã. Am fost proºti”
(R. Wagner apud E. Wichner, Ein
Pronomen ist verhaftet worden,
1992, S. 227).

Dupã desfiinþarea cercului literar
au urmat cenzura ºi filajul neoprit.
Din cauza urmãririi, interdicþiei de
publicare, arestului repetat, în urma
terorii fizice ºi psihice autorii au
depus rând pe rând cererea de
emigrare în Germania. Pânã în
momentul în care le-a fost aprobatã
aceastã cerere, autorii au
reprezentat un tabu în presa
româneascã: nu li se mai publica
niciun articol, numele lor era interzis
la radio ºi în ziare. În momente
critice singura ºansã de a-ºi crea
un spaþiu de respiro erau scrisorile
trimise ºi publicate în strãinãtate,
scrisori care vorbeau despre situaþia
jalnicã în care se aflau autorii
româno-germani, dar ºi despre
persecuþiile Securitãþii asupra
poeþilor în general. Astfel a reuºit
William Totok sã iasã din
închisoare, prin nimic altceva decât
o scrisoare publicatã într-un ziar
francez. Oficial în România nu
existau deþinuþi politici sau cenzurã.
Imaginea þãrii în strãinãtate
reprezenta un punct sensibil pentru
autoritãþile româneºti, astfel încât
atunci când o astfel de scrisoare
ajungea în presa strãinã autorii ei,
împreunã cu alþi deþinuþi politici erau
eliberaþi, deseori ºi la intervenþia
Amnesty International, dar ºi din
motive spaþiale: deþinuþii erau
eliberaþi ºi atunci când în închisori
nu mai era efectiv loc pentru noii
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deþinuþi politici.
Realitatea imediatã le-a

demonstrat membrilor AKGB cã
n-au avut nici pe de parte dreptate
atunci când afirmau cã au
libertatea, pe care ºi-o iau ei înºiºi.
Din tensiunile ºi ciocnirile cu lumea
exterioarã a dictaturii s-a nãscut o
literaturã cu o puternicã încãrcãturã
existenþialã, care a portretizat
constrângerile timpului, tensiunea
dintre opresiune ºi rezistenþã
intelectualã, rezistenþa interioarã a
individului. Cu toate acestea, autorii
AKGB nu au cãutat cã se refugieze
în viaþa personalã, sã se separe de
ceea ce le aparþinea la nivelul
drepturilor umane, astfel încât
literatura lor, deºi expusã ºicanelor
Securitãþii, a avut ca scop
menþinerea pe linia de plutire a
demnitãþii poetice, întreþinerea
gândirii  critice a cititorilor, pre-
zentarea unei lumi a gândirii
alternative, în care libertatea ºi
dreptatea nu erau pretenþii
ofensive la nivelul statului, ci
principii de bazã ale existenþei
umane. Literatura a reprezentat
un loc al acþiunii individuale, o încer-
care de a nu-ºi pierde raþiunea ºi
coloana vertebralã.

Dacã nu poate fi numitã
literaturã dizidentã explicitã este
clar cã nici despre realism socialist
nu poate fi vorba în poeziile acestor
autori. Ridicãri în slãvi, înfrumuse-
þãri hiperbolice ale realitãþii, laude
conducãtorului sunt pentru aceºti
autori ceva absolut strãin. De
literaturã propagandisticã nici nu
poate fi vorba. Aceasta era de altfel
ºi conflictul principal dintre membrii
AKGB ºi Securitate: literatura aces-
tora nu era instrumentalizatã, su-
pusã orbeºte regimului. Ea era în-
dreptatã împotriva tabuurilor so-
ciale, ori însãºi tematizarea pro-
blemelor reale ale societãþii era un
gest clasabil drept propagandã
antisocialistã. Cuvinte precum liber-
tate, fricã, sinucidere, calorifer(!) erau
considerate drept o ameninþare la
nivelul securitãþii statale.

Cum a fost totuºi posibil ca un
cerc literar critic la adresa regimului
sã reziste trei ani? În primul rând
datoritã faptului cã îºi desfãºura
activitatea pe o scenã secundarã
a literaturii din România ºi
bineînþeles deja amintita perioada
de liberalizare de la sfârºitul anilor
ºaizeci.

Dupã dizolvarea grupului a
început o nouã etapã de creaþie,
pentru fiecare dintre autori. William
Totok rezumã aceastã schimbare
majorã: „În urma situaþiei radical
schimbate, membrii AKGB au fost
nevoiþi sã caute mijloace de
exprimare adecvate, ceea ce a dus
la noi forme ale discursului literar.

Pânã atunci a dominat poezia de
tip brechtian, construitã în jurul unei
pointe. Dupã 1976 autorii ºi-au
revizuit perspectivele ºi opiniile
referitoare la scopul ºi la intenþia
poeziei ºi a literaturii în general“
(Wiliam Totok, Die Zwänge der
Erinnerung, Junius, 1988, p. 124).

Emmerich Reichrath observã de
asemenea o schimbare radicalã în
literatura acestor autori:
„Angajamentul bine intenþionat, dar
ceva cam abstract, care s-a bazat
în mod direct pe complicitatea
cititorului, este înlocuit acum cu
observaþia exactã, îndreptatã spre
cotidian, în loc de „noi“ în centrul

poeziei se aflã acum individul,
gândirea în sisteme ºi teoreme este
înlocuitã cu propria subiectivitate ca
filtru al experienþei realitãþii ºi în locul
poeziei scurte, aforistice  vine
acum poezia lungã, descriptivã ºi
reflexivã“ (E. Reichrath, Reflexe II,
Kriterion, 1984. p.116).

Rolf Bossert

dar cine-i realitatea?

     se dedicã lui bertolt brecht,
cu recunoºtinþã

dar cine-i realitatea
stã ea într-un galantar pentru
fãcãtorii de poezie?
gata sã se vândã pe câteva
   vorbe bune în versuri frumoase?

cine-i ea?
pãi e la tine-n costum, tovarãºe,
      de-i fi gândind cu cap nu ºtiu,
dar un lucru e sigur: când eºti
                                            atacat
asistã adesea descumpãnitã.

nu prea se poartã moral, dupã
                                 cum se vede,
ºi-atunci te mai poþi întreba dacã
         a luat-o pe calea cea bunã?

mergem cu ea. dar rãmâne
                      deschisã întrebarea:
care drum e mai bun. ºi nu
                      scurtimea conteazã.

mergem cu o curvã? ºi dacã ºtii
ºi taci ca rahatul în ploaie, cui
        foloseºte deºteptãciunea ta?
ºi  ce mai conteazã cã eºti deºtept,
                                           oricum
despãrþirea, prieteni, nu se aflã pe
                                                listã.

Cântec

Cine mai are un cântec
Îºi pipãie beregata: fãrã
Un motiv evident.

Acum

gândesc eu vorbesc
doar cu mine
vorbesc cu ºalul
(din garduri de noiembrie
împletit) cu gura
vorbesc acum îmi spun
(mã sãrutã gri-gri)

privirea asta (un prânz
de porþelan)
ascultaþi-mã ce
gândesc eu vãd

Circularã cãtre prietenii mei

Neajutorarea prozaicã vârâþi-o în
textele noastre, e un magnet
pentru o compasiune de fier. ªi
                             dacã nimereºte
ºi cuvântul fricã în poem, ne
                                         cuprinde
voluptatea. În recenzii descriem
                                     disperarea
celor ce scriu.

Suntem informaþi
despre abisurile interioare,
despre paralizia membrelor.

Zâmbitori îi confirmãm acestui tip
                                        terminat,
cã are false probleme
ºi nu e în stare sã le vadã pe cele
                                               reale.

(Poeziile sunt în traducerea Norei
Iuga ºi au apãrut în volumul Ich steh
auf den Treppen des Winds/Stau pe
treptele vântului, Institutul Cultural
Român, Bucureºti, 2008.)



9

Concepþiile literare se modificã
pe mãsurã ce puterile individului
pãlesc în faþa dictaturii. Autorii se
raporteazã de acum la ei înºiºi, ca
singurul punct de sprijin. Visul
despre schimbarea lumii prin
cuvântul scris s-a spart ca un balon
de sãpun. Ani de zile le-a fost
interzisã publicarea în reviste, ziare,
de edituri nici nu putea fi vorba.
Odatã cu aceste realizãri scriitorii
îºi reconsiderã ºi mentorii. Bertolt
Brecht nu mai este unul din
exemplele demne de urmat.

Ceea ce nu s-a schimbat însã,
deºi direcþia literarã a luat o altã
turnurã, este tonul critic al literaturii
acestor membri. Acest ton nu s-a
pierdut nici atunci când autorii au
emigrat în Germania în anii
optzeci. Aceºtia odatã ajunºi în
Occident au folosit orice prilej
pentru a vorbi despre dictatura din
România, despre situaþia scriitorilor
ºi a celor care nu sunt supuºi
sistemului. Majoritatea autorilor
scriu ºi publicã ºi în prezent. Rolf
Bossert, enfant terrible al grupului,

ingeniosul artizan al cuvintelor, nu
a supravieþuit trecerii dincolo, în
libertate, luându-ºi viaþa dupã
douã luni de la stabilirea în
Germania, sãrind de la etajul unui
cãmin de azilanþi din Frankfurt am
Main. Profilul sãu liric a rãmas cel
mai impresionant ºi mai profund
dintre toate portretele scriitorilor
din generaþia sa. Publicãm câteva
din poeziile care l-au condamnat,
dar care în acelaºi timp l-au salvat
de la decãderea spiritualã
ireversibilã.



10

Am învãþat de la Marino cã nu
existã centru ºi periferie în culturã,
ci numai idei periferice ºi idei
marginale. Poþi sã fii un „marginal
geografic”, dar sã stai, în acelaºi
timp, în epicentrul dialogului
conceptual universal (fãrã false
modestii referitoare la termeni). Cu
atât mai mult acest lucru este
valabil într-o lume a comunicãrii
electronice, care nu mai cunoaºte
aceleaºi frontiere vizibile ºi
opresive. Marino a fost toatã viaþa
un „marginal”, un „provincial” ºi cu
toate acestea rãmâne, pânã astãzi,
cel mai „receptat” critic ºi teore-
tician român pe plan internaþional.

Nici eu nu vreau sã fac parte
dintr-o „colonie culturalã”, fie ea
naþionalã sau internaþionalã. De la
el am învãþat cã ierarhiile culturale
ºi de valori nu sunt stabilite nici pe
cheiurile Dâmboviþei, dar nici pe
cele ale Senei. Valoarea ºi
adevãrata probitate profesionalã
nu trebuie certificate de cãtre
vreun „establishment” oarecare,
indiferent cât este acesta de
„pompos”. „Legitimarea” nu trebu-
ie sã vinã de la „ºefii” de instituþii,
care se cred feudali pe fiefuri
inexpugnabile ºi nici „confirmarea”
nu trebuie sã fie datã de cãtre
„sacerdoþii” unor „canoane inata-
cabile” sau oareºcare „pontifi”
editoriali. În acest mediu nu doresc
sã fiu „scriitor”. Nu vreau sã fiu
„recunoscut” profesional într-o þarã
în care toate nulitãþile fac parte din
Uniunea Scriitorilor. Ca ºi Marino
vreau sã fiu „autor de cãrþi” – mai
bune, mai rele, nu va decide niciun
pseudo-critic sau vreun Maestru

local. De aceea am învãþat sã nu
am încredere în diverºii „guru
intelectuali”, cã nu trebuie sã
accept formarea profesionalã
numai în prezenþa unor „Maeºtri”
ale cãror dicteuri ºi rateuri trebuie
acceptate ca niºte adevãruri ultime
ºi incontestabile.

Am învãþat sã nu renunþ la
principii, oricât de antipatic aº
putea sã par în ochii celorlalþi. În
plus am învãþat cã spiritul critic ºi
simþul civic nu pot fi lãsate la in-
trarea în niciun „templu al gândirii”
ºi cã identitatea personalã,
judecãþile de valoare proprii ºi
idealurile lãuntrice sunt mai
importante decât apartenenþa la o
coterie literarã sau culturalã.

Am învãþat sã fiu sceptic faþã
de fibra etnicã ºi de defectele
„orfice” ale acesteia – adicã m-am
antrenat sã nu iau în seamã
promisiunile „cântatului din frunzã”
în detrimentul construcþiei de
proiect (ºi mai ales în pofida fina-
lizãrii de proiecte). Dintre toate
defectele „spiritului tracic”, inca-
pacitatea de a duce pânã la capãt
un gând, un plan, o construcþie
este cea mai dezgustãtoare.
Eseismul ºi „autorlâcul” fãrã noimã
îmi repugnã la fel de mult cum îmi
repugnã micile „aranjamente” ale
mediocrilor. Conspiraþiile ºi bârfele
din „þara lui pseudo” sunt valabile
pentru „lumpenii” culturii mioritice,
unde improvizaþiile pot fi prezentate
drept mari realizãri intelectuale,
unde intriganþii ºi ipocriþii sunt
recompensaþi cu sinecure, iar
carieriºtii oricãror regimuri ºi
ideologii precum ºi „belferii erudiþi”
prosperã. Aceste triumfuri nu mã
intereseazã. Caut independenþa
cât mai amplã, intelectual vorbind,
ºi cât mai adâncã, în sens ideatic

În acest sens pentru mine
Adrian Marino a reprezentat un tip
uman cu care m-am simþit afin.
Refuz intuiþionismul ºi colecþiile de
cronici ºi panseuri care pot fi
trecute drept „studii”, ºtiu cã
superficialitatea ºi semidocþii pot
sã te izoleze, sã încerce sã te
discrediteze, sã te aºeze în rândul
doi, dar nu pot sã îþi ia cãrþile,
studiile, ideile – realizãrile
personale nu pot fi puse la index,
orice ar fi.

Pe de altã parte am învãþat sã
doresc o Românie urbanã, cu o

populaþie tot mai puþin dependentã
de „binefacerile” diverºilor „tãtuci”
politici, cu un mediu cultural, literar
ºi intelectual profesionalizat, unde
valoarea personalã sã prevaleze
asupra „pilelor”, unde „cunoºtinþele”
sã nu vinã înaintea „cunoaºterii”.

Am în Adrian Marino un model
cosmopolit, liberal (în sensul
valorizãrii libertãþilor individua-
le), fãrã apnee mistice de gândire
ºi pro-democratic. Un model
adevãrat ºi sincer.

Doru Pop

Ce am învãþat
de la

Adrian
Marino sau o

scrisoare
din „capitala
mediocritãþii

culturale
româneºti“
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Publicarea volumului de memorii
semnat de Adrian Marino a fost
prefaþatã – cum altfel în contextul
românesc actual – de o suitã de mici
scandaluri. O tehnicã de marketing
frivolã ºi dezavuabilã, dar extrem
de eficientã pe piaþa româneascã.
Scandalul e o componentã atît de
firesc integratã apariþiei unui volum
de memorii, încît transferarea sa,
din picanteriile de cafenea în
receptarea criticã se produce cu un
firesc ºi o normalã acceptare care
legitimeazã bîrfa ºi contra-bîrfa ca
instrumente uzuale de analizã. Nu
sînt un ipocrit ºi recunosc cã
apreciez o bîrfã bunã sau simpaticã.
Dar sã-i pãstrãm caracterul frivol ºi
sã-i restrîngem implicaþiile. Viaþa
unui om singur a devenit un
bestseller. Îmbucurãtor. Pe de altã
parte, aproape toþi cei pe care îi
cunosc ºi au cumpãrat cartea, au
fãcut-o animaþi de dorinþa de a
vedea cum “apar” încondeiaþi sau
cum apare cutare sau cutare
persoanã cunoscutã. O sumedenie
de discuþii s-au purtat – obsesiv –
în jurul acestui subiect. Tocmai de
aceea, am ezitat îndelung înainte
de a deschide coperþile cãrþii.

Pentru mine, Viaþa unui om
singur s-a constituit într-o
experienþã de lecturã în flagrantã
contradicþie cu ceea ce este, cel
puþin la nivel declarativ, intenþia
autorului: “intenþiile mele nu sunt
câtuºi de puþin literare. Refuz
categoric orice literaturã ºi
eroizare.” (p.10) Volumul este un

“… nimeni nu
învaþã nimic,
niciodatã“
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Rextraordinar roman al unei realitãþi,

cea constituitã de lumea perceputã,
descrisã ºi judecatã de Adrian
Marino. Ceea ce mi-a plãcut în mod
categoric este profunda sinceritate
a demersului confesional(?),
dublatã de o uluitoare luciditate. S-a
scris deja mult, ºi sînt toate ºansele
sã se scrie în continuare, despre
portretele diferitelor persoane sau
despre diverse scene ºi întîmplãri
rememorate, insistîndu-se asupra
adevãrului sau justeþei observaþiilor
ºi judecãþilor. E un derapaj în
receptare, întrucît, subiectivã pînã
în vîrful unghiilor ºi partizanã asumat
în sensul primatului exclusiv al
propriei gîndiri ºi sensibilitãþi, cartea
prezintã un singur adevãr. Omul ºi
cãrturarul (într-o identitate
indisolubilã) Adrian Marino. Dur,
direct, fãrã nici un fel de mãnuºi sau
perdele, încercînd în permanenþã sã
nu cedeze tentaþiei de
autoficþionalizare, autorul îºi scrie

viaþa. Unele din întîmplãri sînt
ºocante, altele scandaloase. Existã
o permanentã dozã de egocentrism
ºi o permanentã cãutare a unei
riguroase explicãri a mundanului prin
idee.

Adrian Marino nu este ceea ce
s-ar numi un stilist. Scriitura s-ar
dori mai degrabã albã, neafectatã.
Dar construcþia ansamblului este
una extrem de solidã, aºezatã pe
siguranþa absolutã datã de
conºtiinþa autorului care ºtie exact
ce doreºte sã scrie. Povestea unei
vieþi devine o pasionantã disputã
între ceea ce autorul vrea sã fie
sensul existenþei sale, ancoratã în
Idee, între asumarea unui stoicism
care nu-l prinde, de fapt, ºi o
pãtimaºã, dar foarte bine cenzuratã
erupere a unui eu colosal. Adrian
Marino a fost o persoanã dificilã (o
recunoaºte fãrã echivoc), riguroasã
în antipatii ºi simpatii, un misogin
care a iubit umanitatea ºi a avut o

neîncredere funciarã în oameni. În
cele din urmã, volumul este exact
cel anunþat de titlu, singurãtatea fiind
nu obsesia sau blestemul unei
existenþe, ci corolarul unei receptãri.

Adrian Marino scria chiar în
primele pagini “… nimeni nu învaþã
nimic, niciodatã“ (p. 12). Aceste
pagini nu sînt unele care te vor ajuta
sã înveþi ceva, dupã cum clameazã
o serie de comentatori. Sînt unele
care îþi oferã ºansa de a înþelege ºi
rezona cu un spirit critic
extraordinar, cu o personalitate cu
totul deosebitã. Ca memorialisticã,
volumul e deficitar prin fuga de
panoramare, ca mãrturisire,
discutabil prin intransigenþa
opþiunilor afective manifeste, ca text
literar o reuºitã extraordinarã, cel
mai uman, pasionant ºi provocator
al unui autor care a preferat,
privilegiat ºi mizat pe riguroasa
reducere la idee. Un volum cu totul
altfel decît te-ai aºtepta.
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Mai poate poezia, în preajma
bolii ºi a morþii, sã constituie o formã
de supravieþuire? Sã ne gândim
doar la cei oprimaþi în regimurile
totalitare, care gãseau în artã un
panaceu împotriva ororii ºi
suferinþei. Dincolo de orice context
socio-politic, pânã ºi maladiile su-
fletului pot fi vindecate prin poezie,
dupã cum au demonstrat-o poeþii
„întunecaþi” ai tuturor timpurilor.
Nevroza, golul existenþial, spaima
de moarte pot fi transfigurate
anabatic prin puterea de a le trãi
pânã la capãt în actul scrierii – o
percepþie destul de idealistã pentru
cei care nu mai cred în rostul
literaturii, însã cine poate contesta
faptul cã poezia e o formã de
supravieþuire?

În volumul Regele dimineþii
(Tracus Arte, Bucureºti, 2009), de
Alexandru Muºina, descoperim un
vizionar al decrepitudinii, care
panorameazã o lume maladivã,
trãind sub auspiciul morþii. „Regele
dimineþii” este un personaj bolnav,
care îºi celebreazã intrarea în
moarte, fotografiind simptomele
unei boli generice ºi asumându-ºi
disoluþia. Regele dimineþii este un
rege al fricii, fiindcã aici dimineaþa
simbolizeazã trezirea în boalã.
Dacã moartea este un „animal
uriaº”, conþinut de trupul decrepit,
regele dimineþii este o fãpturã din
„zgârciuri ºi gelatinã”, care trãieºte
dupã dragoste, într-o zonã
miasmaticã.

Alcãtuit din trei secþiuni
(Arhipelagul, Micile daruri ºi Dupã
dragoste), volumul lui Alexandru
Muºina are ca mizã transgresarea
bolii ºi a morþii, prin itinerariul pe care
personajul angoasat îl parcurge,
coborând în corpul sãu bolnav, în
vederea gãsirii acelui antidot care
sã împiedice dezagregarea.
Arhipelagul, ca spaþiu al nevrozei,
pigmentat cu tuºe mizerabiliste ºi
viziuni apocaliptice, suportã o triplã
interpretare. Pe de o parte, este
zona malignã, în care locuiesc „fiii
iernii”, fãpturi alienate, cãrora le-a
rãmas doar îngheþul ca formã de
conservare a esenþei umane,
fiindcã în acest tãrâm pustiit din
„zodia Tumorii”, „dezgheþul n-ar fi
decât moarte”. Arhipelagul
reprezintã ºi un topos mitic, al
crimei, populat de uciºii ºi ucigaºii
revoluþiei din decembrie ’89

(Kilometrul 0). Miasma morþii se
impregneazã în toate lucrurile, aºa
încât în arhipelag viaþa va deveni
scatologicã ºi dezolantã (Viaþa e
plinã de labe triste). Pe de altã
parte, în afara acestui spaþiu
exterior trupului bolnav, mai poate
fi identificat un arhipelag conþinut
de regele dimineþii ºi care erupe la
suprafaþa pielii prin forme de boalã.
În acest sens, „muzeul”, aºa cum
este imaginat în poemul Faianþã,
constituie marsupiul arhipelagului
traumatic, în el urmând sã fie
expuse oasele regelui descompus,
ca rãmãºiþe totemice ale existenþei
sale. Celor douã toposuri ale morþii

li se alãturã spaþiul pe care regele
dimineþii îl strãbate având conºtii-
nþa cã nu mai poate trãi decât dupã
dragoste, fiindcã boala a trans-
format iubirea în trãire monotonã ºi
instinctualã. Nevroza regelui di-
mineþii este cauzatã aici de ne-
putinþa de a mai practica ritualul
erotic, din pricina decrepitudinii ºi a
bolii. Aºa încât, actul erotic nu va
mai putea fi decât mimat sau tran-
spus simbolic printr-o disecþie lipsi-
tã de pasionalitate (O duminicã
liniºtitã). Nu femeia este cãutatã în
aceste poeme, ci dragostea în
plenitudinea ei, fiindcã femeia e
„mai îndepãrtatã decât Ninive”, iar
erotismul bãrbatului nu mai are
vreo aspiraie înspre împlinire. Doar
prin parcurgerea acestor
arhipelaguri thanatice, personajul
decrepit va reuºi sã coboare în
sine pânã dincolo de moarte. Iar
aceasta e tot o modalitate de
supravieþuire.

Prin Regele dimineþii, Alexandru
Muºina construieºte o panoramã a
bolii în toate simptomele ºi
ipostazele sale. Dar vizionarismul
depãºeºte aici simpla cartografi-
ere a unei lumi atinse de moarte,
transcriind demersul de recom-
punere lãuntricã a fãpturii care îºi
asumã decrepitudinea. Dincolo de
iterarea inevitabilã a unor cliºee
imagistice, Regele dimineþii mar-
cheazã o mutaþie considerabilã în
cadrul poeticii lui Alexandru Muºina:
în unele poeme, poetul ajunge sã
scrie într-o manierã pe care a
contestat-o de cele mai multe ori.
Fiindcã Regele dimineþii e cartea
neoexpresonistã a postmodernis-
tului Muºina!

Arhipelagul
morþii

 Marius Conkan
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Prin volumul de poesii
Lusoromânã punte de vânt, apãrut
la Editura Brumar, Timiºoara, 2010,
Virgil Mihaiu se dovedeºte a fi un
connaisseur al spaþiului lusitan pe
care-l creioneazã printr-o per-
manentã raportare la tãrâmul natal.
Întregul volum stã sub semnul
unei constante pendulãri între
douã lumi, cea portughezã ºi cea
transilvanã, între douã sau mai
multe limbi, între euforie ºi nos-
talgie, între cãutãri si regãsiri ºi nu
în ultimul rând între realitate ºi “i-
realitate”. Sugestiv în acest sens
este cuvântul-hibrid din titlu,
“lusoromânã”, tehnicã la care
poetul recurge în repetate rânduri
de-a lungul cãrþii pentru a sublinia
o anumitã înrudire între cele douã
popoare latine care, deºi atât de
îndepãrtate spaþial, oferã iluzia unei
distanþe inconsistente similare
“punþii de vânt”.

Pe lângã descrierile peisagis-
tice portughezo-române, poetul
introduce teme precum: iubirea,
insistând asupra unor scene
erotice când senzuale, când ten-
denþioase, dezvoltarea unui cult al
femeii rafinate, arhetipale, proiecte
de elaborare a poesiei de tip artã
poeticã, motive muzicale ºi core-
grafice ºi reminiscenþe ale regi-
mului opresiv trãit în România.

Poezia care deschide volumul
este intitulatã “Epifanica sa-
lutaþiune”, intrucât poetul þine sã
salute printr-o adresare directã ºi
solemnã tãrâmul iberic devenit
matrice universalã, cãpãtând, prin
hiperbolizare, dimensiuni plane-
tare. Prin jocul de cuvinte, la nivel
geografic, Portugalia e deopotrivã
insulã cât ºi peninsulã, e spaþiu
propice pentru poet ºi pentru
muzician pentru cã a ºtiut sã
pãstreze componenta spiritualã
nepângãritã. Meleagul lusitan este
cel în care reveriile ºi “amorul” se
genereazã reciproc, spaþiul “visat”,
“incantat” ºi ulterior “des-cântat”.
Limba portughezã se împãrtã-
ºeºte ºi ea din proporþiile
majestuoase atribuite toposului,
cãci ea este o limbã a þesãturilor
poetice locale, “intercontinentale” si
“periplanetare”. Conceptul de
frumos e definit prin “foamea de
frumuseþe lusitanã” perceputã ca
frumuseþe purã, idealã. În paralel,
poetul vorbeºte ºi de o fericire

portughezã pe care o oferã  ca leac
pentru “lumea extenuatã”. Tot ce e
legat de Lisabona înseamnã
exotic, învãluire, existenþã în visul
“portughez” care îºi este sieºi
suficient cãci are capacitatea de a
se trãi ºi a se autodevora,
influenþând perspectiva temporalã:
“dilatã ºi coaguleazã/ secolele”.
Lisabona e locul luminat de un
soare benefic, e zona în care te
refugiezi de persecuþii ºi care îþi
inculcã senzaþii adolescentine, în
care singura realitate posibilã este

visul. Eul poetic reuºeºte sã
trãiascã în spaþiul lusitan clipe
transilvane, el fiind legat de cele
douã întinderi printr-o panglicã
ombilicalã. Referitor la cele douã
oraºe, Cluj ºi Lisabona, poetul
declarã: “încep din imaginaþie/ ºi se
terminã în imaginaþie/ restul lumii/
pare previzibil/ prin comparaþie”,
aºadar ele nu par a fi realitãþi
consistente, ci plãsmuiri în funcþie
de care se definesc restul
oraºelor.

Poetul nu se limiteazã doar la
raportarea Cluj/Lisabona, ci el
realizeazã ºi o “fiºã de temperaturã
ibericã”, un portret-robot în care
inventariazã în paralel, trãsãturi
geografice, arhitecturale, umane,
lingvistice din douã capitale iberice:
Lisabona ºi Madrid. Ancheta
poeticã revelã cã portughezii sunt
“descubridores” de tip gourmet, pe
când spaniolii sunt construiþi vãdit
ostentativ pentru profilul lor de
“conquistadores”.

La nivelul limbajului, eul poetic
vorbeºte de capacitatea de
revitalizare a limbii materne dar, în
acelaºi timp, el intuieºte ºi o
“atrofiere”, o topire a cuvântului ce
duce la o formã de goliciune a
poemelor : “poemele îºi pierd
substanþa/ ca plajele mâncate de
mare”.

Universul poetic al lui Virgil
Mihaiu e strãbãtut livresc de
numeroºi scriitori ºi artiºti, printre
care Gellu Naum, Fernando
Pessoa, Lucian Blaga, Franz
Kafka, Jose de Almada Negreiros,
Mircea Eliade etc. În ceea ce
priveºte prezenþa femininã,
cuvântul definitoriu este
“muzatleta”, fiindcã poetul cultivã
femeia cu duble valenþe: fizice si
spirituale, femeia-gimnastã, ale
carei forme se revendicã din
sculpturile lui Brâncuºi. Este
femeia cochetã care defileazã pe
strãzile portugheze prin miºcãri
coregrafice din care poetul îºi trage
materia de scris, femeia care
insuflã  regenerare, revigorare, cea
care îºi regesteazã iubitul.

Ceea ce oferã Virgil Mihaiu
lectorului prin metode ludice si
mixaje de cuvinte este un volum
sinestezic cu poeme picturale,
palpabile, sonore, aromate,
desprinse din experienþa scrii-
torului rafinat prin cãlãtorii.

Lusoromânã
punte de vânt

Alexandra Georgescu



14

   În ziua de 1 februarie 1982, în
jurul orelor 19, Ion D. Sîrbu soseºte
acasã dupã unica sa cãlãtorie
efectuatã în Vest. În ultimele patru
nopþi nu închisese ochii deloc. În
garã la Simeria nu l-a aºteptat
nimeni ºi a trebuit sã-ºi care singur
toate bagajele. Datoritã efortului
depus, a fãcut un puseu de
tensiune, motiv pentru care sora
sa, Baby, l-a internat, imediat, la
Spitalul municipal din Petroºani.

   Sîrbu a pãrãsit München-ul în
dimineaþa zilei de 28 ianuarie 1982
ºi a ajuns, la Simeria, în ziua de 30
ianuarie în jurul orei 3 dimineaþa.
De aici a luat trenul pânã la
Subcetate, de unde sora sa îl ia
cu o maºinã pânã la Petroºani.
Ajuns la Petroºani, scriitorul este
dus de Irina Sîrbu la un cardiolog,
deoarece  fratele sãu nu se simþea
deloc bine. Întâmplarea face ca
medicul de gardã sã fie un fost elev
de-al lui de la Cluj, care îl opreºte
în spital, pentru trei zile.
Cardiologul dispune, de asemenea,
ºi efectuarea unor analize mai
complete. Sora sa primeºte un
bilet graþie cãruia putea vizita
bolnavul de câte ori va avea
posibilitatea sã meargã la el. Seara,
tensiunea se stabilizeazã, dar
medicul îi recomandã, în
continuare, odihnã. Scriitorul urma
sã fie externat luni sau marþi. În 31
ianuarie, ora 17 ºi 45, sora sa
vorbeºte cu medicul care o asigurã
cã totul este în ordine ºi cã a doua
zi îl va putea externa. La Craiova,
Gary ºi Irina Sîrbu vor merge
împreunã1.

Scriitorul vorbeºte cu familia ºi
se scuzã cã nu a putut cumpãra
mai multe cadouri dar de cheltuit a
cheltuit toþi banii.

Sîrbu a vizitat ºapte þãri ºi a
trebuit sã renunþe la a mai cãlãtori
în alte douã. În principiu, scriitorul
trebuia sã se întâlneascã cu soþia
sa la München ºi sã plece,
împreunã, prin Europa. Cum Lizica
Sîrbu nu a primit paºaportul,
cãlãtoria în Vest s-a oprit la
München. Pe de altã parte, omul
era, din punct de vedere fizic, la
pãmânt. El recunoaºte familiei cã,

indiferent în ce sezon ar fi mers, i-
ar fi fost imposibil sã reziste la acel
mod de viaþã pe care ºi l-a impus.
(„Asta ºi în raport cu vârsta
mea…”)

Dacã soþia sa venea la
întâlnirea fixatã în Vest, atunci
Sîrbu ar fi renunþat sã mai vadã
nordul Europei ºi ar fi vizitat Italia.
În Occident, a avut surpriza
reconfortantã de a fi gãsit „rude
multe ºi prieteni mulþi”. Germania
îi era plinã de unchi ºi nepoþi.
Aceºtia nu erau bogaþi, dar
oaspetele a observat cã „bogaþii
nu-þi dau. Ãºtia sunt buni: oamenii
modeºti…”

În Vest, Sîrbu nu ºi-a cumpãrat,
spre marea dezamãgire a rudelor
(inclusiv a cumnatului Nelu Fãrcaº)
„þoale”. (Doar n-o sã dau douã mãrci
pe…). A cumpãrat, în schimb,
lenjerie, dar a observat cã, la toate
vãmile, i-au fost reþinute articolele
mãrunte. Cumnatul sãu ar vrea ºi
el sã vadã Vestul, dar e foarte
sceptic. („Deocamdatã, m-am

înscris sã mã duc în Rusia, sã vãd
litoralul Mãrii Negre. Asta se
aprobã la noi. Trebuie sã fii agent
al Securitãþii ca sã þi se aprobe sã
mergi la Paris. Cum e Beldiman al
nostru, secretarul de partid”.) Sîrbu
e mai optimist ºi crede cã ar putea
sã-i obþinã o aprobare pentru a
merge, în Vest, cu soþia, dar fãrã
copii.

Sîrbu a avut o bursã de 6.000
de mãrci ºi a mãrturisit cã a reuºit
sã se descurce, cu toate cã în
unele localitãþi a trebuit sã-ºi
plãteascã singur cazarea deoa-
rece nu erau cuprinse în itinerarul
iniþial2.

La întoarcerea din cãlãtorie,
Sîrbu e convins cã ar fi putut sã
obþinã mai demult aceastã bursã,
„dacã aº fi ºtiut cã eu pot sã obþin
paºaportul”. Cineva a spus, la
Bonn cã el nu va putea obþine
niciodatã acest paºaport. Când
s-a aflat, prin Ion Negoiþescu, cã a
primit paºaport, dosarul sãu a fost
scos de la index. Într-un exces de
optimism, crede cã bursa ar fi putut
s-o acceseze încã din 1966. Iar de
atunci pânã în 1982 ar fi putut
beneficia de alte ºase burse ale
statului german. „Acolo e disperare
ºi moarte. E o mare disperare ºi o
mare fricã de rãzboi, de urºi, de
comunism. Eu, personal, mã
puteam aranja în Occident. Nu era
o problemã pentru mine. Dar eu nu
pot trãi singur ºi nu vãd în faptul
de a avea bani, mâncare ºi locuinþã
cã þi-ai atins idealul. Nu pot fãrã
cãrþile mele. Ar fi însemnat sã fiu
un odios materialist. Acolo, practic,
în doi ani de zile, într-un an sau în
ºase luni aº avea totul pe tavã. Nu
pentru cã m-aº duce la Europa
liberã… ci pentru simplu fapt cã
sunt eu”.

Securitatea nu e foarte
mulþumitã de ceea ce a aflat în
urma ascultãrilor cu postul 11
ICDT. Lt. colonelului Vîlceanu i se
ordonã sã dirijeze, cu multã atenþie,
la Obiectiv „sursele cu posibilitãþi
în caz”. ªeful tovarãºului Vîlceanu
spune cã „este bine ca contactele
sã se efectueze la domiciliul
Obiectivului pentru a avea
controlul lor”. Pentru cã toate
aceste mãsuri nu par suficiente,
Securitatea  analizeazã ºi
oportunitatea „lucrãrii lui cu filaj”.

La întoarcerea acasã,

„Am vãzut ºapte þãri ºi
ºapte capitale. Ce, asta e
glumã? Nu ºtiu cum am avut
curajul sã plec…”

Cãlãtoriile
lui

I. D. Sîrbu

În vest
Laurenþiu  Malomfãlean Mihai Barbu
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directorul teatrului s-a interesat
dacã s-a întâlnit cu cei de la
Europa liberã. Sîrbu a recunoscut,
franc, cã a vrut sã se întâlneascã
cu Monica Lovinescu, i-a dat un
telefon dar nu a fost primit. Nici pe
Noel Bernard nu l-a întâlnit.
Directorul postului nostru de radio
era un om care a plecat de 14 ani
din România ºi care era, dupã
pãrerea lui Sîrbu, un poliglot
desãvârºit. „Americana o vorbeºte
fantastic, germana o vorbeºte
fantastic, franceza o vorbeºte
fantastic”.

Lui Dincã, omul care încearcã
sã-l descoase despre vizita sa în
Vest, îi serveºte o glumã. „Am fost
invitat sã-i iau locul lui Noel
Bernard, cã de asta m-am dus în
Germania, sã-i iau locul lui Noel
Bernard. Dar mi-au pus condiþia
s-o iau pe Ioana Mãgurã de
nevastã. Nu-mi convine s-o las pe
Lizica”. A fost un râs fantastic,
povesteºte Gary, fericit cã a ºtiut
„cum sã-l ia” pe directorul sãu.

„Europa este pierdutã din punct
de vedere politic. Nemþii vor sã se
neutralizeze ca sã se unifice. Cu
preþul ca americanii sã plece din
Europa. Americanii sunt hotãrâþi sã
plece din Europa ºi sã facã zid la
Atlantic. Adicã sã treacã dincolo ºi
sã-i apere pe nemþii ãºtia tâmpiþi…
Pentru cã nemþii sunt foarte buni
pentru comunism. Ordonaþi.
Punctuali. Omul de tip nou este
aproape de tipul neamþului. Lenin,
când a gândit comunismul, n-a
avut în faþã un tip. Dovadã cã ãia
de la Rãsãrit nu se iau în serios,
ãia vorbesc, ãia se demascã, ãia
îºi iau angajamente ºi fac întreceri
socialiste. Prusacii sunt prusaci.
Nemþii fãrã prusaci sunt o bandã
de laºi, de inconºtienþi ºi de proºti.
Foarte buni economiºti, foarte buni
industriaºi, dar total lipsiþi de crez,
de conºtiinþã, de Europã, de
mândrie. Ruºii sunt geniali. Toþi
încearcã sã-ºi aranjeze cetãþenie
americanã ca sã aibã unde fugi”.

Dupã periplul vest-european
Sîrbu crede cã ar putea, dacã ar
vrea, sã vadã ºi America. Ar avea
o bursã la Boston. „Peste un an-
doi, dupã ce termin cãrþile astea,
poate mã duc sã vãd Boston-ul”.

Unchii scriitorului, pe care i-a
vizitat în Germania, erau, raportaþi
la nivelul de trai de acolo, foarte

sãraci. „Dar dacã adunã toþi nepoþii
fiecare câte 100 de mãrci ºi-mi dau
1.000 de mãrci tot nu pot sã mã
duc.” Scriitorul se consoleazã tot
cu vestul european: „Cu 1.000 de
mãrci, fac Italia”. Ceea ce l-a
surprins extrem de plãcut în
cãlãtoria sa prin Europa de vest a
fost faptul cã în toate þãrile nordului
a intrat fãrã sã i se cearã
paºaportul.

Într-o convorbire referitoare la
fuga Dincolo, Sîrbu se confeseazã
d-nei Tita, cã dacã ar fi fost mai
tânãr cu 30-40 de ani s-ar fi dus în
Australia sau în Canada ºi, în nici
un caz, în Germania. Ar începe
prin a învãþa englezeºte, iar apoi
ºi-ar fãuri o altã viaþã. Literatura nu
ar mai intra în discuþie pentru cã
aspiraþiile tânãrului Sîrbu, ca
australian, s-ar îndrepta spre
agriculturã sau creºterea vitelor. La
vârsta sa, adicã la 63 de ani,
„diferenþa dintre noi ºi ei, pe linie
de speranþã sau de disperare”, i
se pare absolut identicã.
Insignifiantã. Interlocutoarea îi
spune cã ar fi putut sta, legal, în
Europa, un an întreg. „Dacã ai fi
mers din om în om…” Sîrbu, demn,
spune cã s-a bazat doar pe unchii
sãi, pe un nepot ºi pe Couriol-i.
Aceºtia erau lectori de francezã la
Universitatea din Craiova ºi Sîrbu
fãcea cu ei un schimb financiar
oarecum dezavantajos. El le
dãdea în România 3.000 de lei (cât
era pensia sa pe o lunã) ºi ei îi
dãdeau, în Franþa, 600 de franci.
Dar „cu 600 de franci, acolo, nu
faci nimic…” Planurile de viitor  nu
lipsesc ºi sunt pline de optimism:
„Dar mie îmi convine sã am franci
la ei - voi continua sã le dau bani
româneºti, ca sã am în Franþa -
franci. Pentru orice eventualitate”.

Gândurile sale se opresc,
inevitabil, la nepoata sa, Monica.
„Mã gândesc cã, poate, într-o zi, o
trimit pe ea. Eu i-am aranjat
Monicãi, peste doi ani, sã meargã
la Chamonix, la un hotel,
recepþionerã. Sã înveþe limba, sã
munceascã ºi sã câºtige bani…”

Tot ce e legat de Vest este,
pentru scriitorul român, privit ca o
oportunitate de a prospera
financiar în meserii care nu au în
vedere prestarea unei munci
intelectuale.

 Sîrbu ºtia cã, dacã el nu s-ar fi

întors în þarã, Doinaº nu ar mai fi
putut sã plece. (Securitatea din Dolj
traseazã sarcinã tovarãºului
Vîlceanu, în data de 10. 02. 1982,
sã transmitã, urgent, informaþia
Serviciului 5, Direcþia T).

Cât au stat în Germania,
Negoiþescu ºi Sîrbu au aranjat
pentru colegii lor de acasã trei
burse. Cu toate acestea, Sîrbu nu
a vrut sã facã, acolo, nici un
angajament politic. „Cã eu dacã
fãceam cel mai mic aranjament
politic eram milionar. Dar eu m-am
ferit ca de foc. Am zis cã o sã mã
întorc înapoi ºi  nu am dorit ca, de
pe urma mea, sã aibã, cineva, de
suferit. Am evitat pânã ºi întâlnirea
cu unul care a rãmas. Eu aveam
de luat 1.800 de mãrci de la Fondul
american pentru deþinuþii politici. Nu
m-am dus sã-i ridic. De ce sã mã
duc la Fondul american pentru
deþinuþii politici?”

În discuþiile cu neamurile, Sîrbu
se laudã cã a venit acasã, pur ºi
simplu, bogat. „Am plecat absolut
sãrac ºi m-am întors bogat, în
raport cu ce am fost”. Bogãþia la
care se referã, aici, Sîrbu nu e de
ordin spiritual. El îi explicã
cumnatului Nelu cã ar putea sã-i
plãteascã, în cazul cã va obþine
paºaportul, o cãlãtorie din
Germania pânã în Spania. „Eu pot
sã-þi asigur fãrã sã fac nici un efort,
benzina pe tot drumul. Ce, asta e
de acolo? Banii de benzinã ºi de
mâncare þi-i dau. Scriind o simplã
carte de vizitã la niºte prieteni. Asta
e ceva, nu?” Pentru cel rãmas
acasã poveºtile cu unchiul bogat
din Vest erau fascinante. (Ca elev,
la o ºcoalã generalã din Petrila -
aceeaºi la care a învãþat ºi Sîrbu,
rãmâneam cu gura cãscatã când
profesoara noastrã de geografie,
o tânãrã foarte frumoasã, ne
propunea sã facem excursii pe
hartã spre destinaþii vestice. Cum
ajungem la Nisa? ne întreba ea. ªi
noi trebuia sã-i spunem, foarte
precis, cum putem ajunge cu
avionul, cu trenul sau cu maºina
pe Coasta de Azur fãcând
abstracþie de graniþe, de bani ºi de
paºapoarte. În anul urmãtor,
domniºoara profesoarã s-a mãritat
cu un fotbalist de Divizia C ºi a
plecat din Valea Jiului.)

Scriitorul se laudã, apoi, cã are
bani în Franþa, în RFG, în Olanda,
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în Danemarca ºi în Suedia. „Numai
în Elveþia nu am pentru cã nu am
vrut sã am”. (Nu cumva sã spui
cuiva!, îi atrage atenþia Dorei.
Securitatea a subliniat atent pasajul
ºi a pus, pe margine, o sãgeatã de
atenþionare.)

Toþi aceºti bani (ipotetici) erau
destinaþi unei plãnuite cãlãtorii pe
care urma s-o facã împreunã cu
soþia sa în Italia. „Dacã acesta nu
e un cadou apoi eu nu ºtiu dacã
mai existã un cadou pe lumea
asta!”

În Jurnalul… sãu Sîrbu
consemneazã3 cã „în cele trei luni
cât a circulat prin Apus… am simþit,
tot timpul, cã îmi lipseºte ceva
esenþial. La întoarcere, abia, mi-
am dat oarecum seama cã - în
conformitate cu starea mea de
rumânie continuã, de-a lungul a
cinci decenii de marginalizare ºi
urgisire - mi s-a creat un fel de reflex
condiþionat, la nivelul funcþiunilor
mele spirituale: nu pot gândi decât
în lanþuri, prin lanþuri contra
lanþurilor. Nu pot dansa decât ca
ursul românesc, pe tipsie fierbinte.
Nu pot fi inteligent decât prin
contrast dialectic cu marea
mâzgoasã a prostiei autohtone în
continuã expansiune. Sunt ºi
rãmân un fiu al mizeriei ºi oprimãrii.
Deºi am devenit comunist ilegalist
în 1940- din 1945 nu funcþionez
decât într-un fel de vagã, dar
consecventã, posturã de cãrturar
jignit în fiinþa sa. Toate aceste
categorii de sens ºi bazã îmi
fuseserã anulate în Apus,
devenisem acolo o jalnicã
memorie rãsãriteanã de care
nimeni nu avea nevoie ºi din care
existau cu sutele de mii pe toate
bulevardele ºi în toate oraºele.
Paradoxal, a trebuit sã recunosc
cã nu pot trãi ºi funcþiona inteligent
fãrã duºmanii mei de moarte,
singurii care dau sens ºi conþinut
creator vieþii ºi chiar morþii mele”.

Ajuns în Apus, cea dintâi
preocupare a sa pare a fi
„sporovãiala” cu vechii prieteni.
Potrivit unei scrisori trimise de Ion
Negoiþescu poetei Eta Boeriu4,
Gary, aflat pentru prima datã în
Vest, îºi bombardeazã vechii amici
cu „scrisori enorme” ºi telefoane.
Din Copenhaga, Sîrbu i se plânge
amicului sãu Nego de faptul cã urlã
de urât ºi nostalgie (Heimweh). La

Stockholm nu a vrut sã meargã din
aceleaºi motive, iar în Hamburg,
unde avea prieteni, nici nu s-a mai
oprit. “El ar prefera sã stea la mine,
ca sã sporovãim”.

Într-o scrisoare  cãtre familia
Boeriu5, Sîrbu recunoaºte cã
ieºirea sa în Vest a fost, în primul
rând, „un prilej de a mã cunoaºte”.
Dar, în acelaºi timp, ºi un pelerinaj
cultural. „…în toate muzeele am
stat siderat în faþa tuturor
crucifixurilor: cuvântul calvarie îl voi
transforma în gen literar (dacã nu,
în gen existenþial). Scriu niºte
proze mici, 12 la numãr, sunt pilule
ale golgothelor mele. Le voi intitula
12 calvarii”. ªi acest proiect a
rãmas, din nefericire, nefinalizat.
Scriitorul era conºtient cã ºi aceste
calvarii nu puteau deveni, în
contextul politic al vremii, decât tot
literaturã de sertar.

Lui Virgil Nemoianu îi scrie, din
Apus6, cã peste câteva zile se va
întoarce în România  „cu sufletul
greu, plin de sumbre presimþiri”.
Românul nu a gãsit în Occident
nici la românii plecaþi, nici la
prietenii de alte naþionalitãþi, nici un
rãspuns la dubiile sale valahe, „nici
o certitudine de viitor nu s-a placat
peste cei 30 de ani de stupidã
cretinitate ºi aºteptare”. Concluzia
scrisorii este extrem de lucidã ºi
tristã: „Drama noastrã nu
conteazã, lumea e funciar greºitã,
Yalta e Destin ºi moarte”.

În Jurnal… sunt consemnate7

lucruri la fel de pesimiste: „nu pot
sã neg impactul dureros ce l-am
încercat în scurta mea întâlnire cu
burghezia Occidentului.
Disproporþia între mãreþia ºi
bogãþia bibliotecilor ºi librãriilor lor
ºi meschinãria (cinicã, ignorantã,
egoistã ºi distantã) cu care iau
cunoºtinþã de durerile ºi suferinþe
noastre. Sunt obsedaþi numai de
bani, plãceri, lux ºi succese, nu
sunt deloc dispuºi sã facã cel mai
mic sacrificiu sau concesie pentru
salvarea restului lumii de teroare,
foamete ºi tiranie. Ca intelectual
mã simþeam undeva în
Niemanland-ul dintre douã lumi,
una pe care nu o acceptam ºi alta
pe care nu o puteam înþelege”.

Un scriitor care povesteºte, cu
detaºare,  la aproape douãzeci de
ani distanþã despre întâlnirea sa cu
Sîrbu la Paris, e Paul Goma. Într-

o Scrisoare deschisã cãtre
Alexandru Paleologu (vezi
Jurnalul literar, nr. 19-20, oct.
1998), Goma scrie despre Sîrbu
ca despre „singurul carpato-
dunãrean care, într-adevãr, avea
o treabã acasã”. Concluzia e pe
mãsura premizei: „De aceea
sertarul lui a fost gãsit plin dupã 89".

Întâlnirea cu Sîrbu, cel din 1981,
nu l-a marcat foarte tare pe
dizidentul Goma. „Eu nu citisem
nimic mai de Doamne-ajutã de el,
ca sã-mi schimb impresia
(proastã); nici nu mi se povestise
despre eventualele scrieri ale sale
sau despre omul Sîrbu cã ar fi
deosebit”.  Cu toate acestea, cei
doi se plimbã prin Paris ºi Paul
Goma aflã, din gura lui Sîrbu, cã
ar fi scris o carte foarte bunã. „La
care eu i-am spus sã o
încredinþeze Monicilor (pe care-i
cunoaºteam mai bine)”. Sîrbu îl
îmbrãþiºeazã pe Goma, are ochii
umezi (avea lcrima facilã, bietul de
el), îi mulþumeºte pentru propunere,
dar îi mãrturiseºte cã nu poate. „El
simte cã trebuie sã se întoarcã
acasã, fiindcã el, acolo, are o
treabã”. Goma nu insistã pentru cã
nu putea sã împingã, împotriva
voinþei lui, un om spre Exil (fiindcã
asta ar fi fost urmarea!).

Dupã Revoluþie, marele
disident citeºte „cu jubilaþie” Adio,
Europa!, dar „mai cu seamã
corespondenþa ºi jurnalele”.
Acesta e, de fapt, ºi motivul („aºa
ca sã mã bag în vorbã”) acestei
scrisori deschise: Ion D. Sîrbu,
omul care chiar a avut de îndeplinit
o treabã la el acasã. (Pentru o mie
de cântece am fost nãscut, dar
unul, singurul… N. Stãnescu).

Nostalgia dupã Apus e legatã,
inevitabil, de revederea prietenilor
vechi cãrora e gata sã le facã toate
treburile casnice, inclusiv cele mai
mizere: „Dacã aº primi o invitaþie
de oriunde, dar o invitaþie oficialã,
aº pleca la toamnã, pentru o lunã,
dar nu ca sã bat drumurile Europei,
ci ca sã stau liniºtit undeva într-un
frumos oraº aleman. De pildã, la
Köln, am ºi biblioteci, am ºi ca-
tedralã, am ºi muzicã cât vreau.
Din când în când de lesã, aº ieºi
la plimbare cu tiranul Nego, i-aº
face curat în camerã, i-aº cãra
cutiile de Bier Kolsch. Am devenit
modest, spun doctorii cã fac o
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formã inofensivã de senilitate, simt
nevoia sã duc gunoiul, sã ºterg
mucii copiilor, sã admir pe Croh ºi
trecutul sãu…” Aºa îi scrie, din
Craiova, în ziua de 10 februarie
1983, lui Ion Negoiþescu, prietenul
sãu, Gary8.

„Continui a mã gândi la o
cãlãtorie (mãcar de o lunã) în
Occident; nu mai vreau sã vãd
multe, vreau sã stau pe loc ºi sã
simt spiritul locului. Reviste, filme,
strada, radio, TV. Am oroare de
gãri, de metrouri, de acel gen de
colegi valachi - care se tem cã le
ceri zece mãrci împrumut”9.

Spiritele mari se întâlnesc ºi în
ceea ce priveºte pãrerea despre
exil. Nichita Sãnescu îndemna
criticii ºi prozatorii sã se expatrieze.
Un poet se exprimã, probabil, mai
greu în canoanele unei noi limbi.
Sîrbu, care era prozator ºi
dramaturg, manifesta, însã,
aceleaºi simptome ale „rãului de
Occident” ca ºi poetul Nichita.
Aceste lucruri le aflã Sîrbu dintr-o
scrisoare pe care Virgil Nemoianu
i-o adreseazã la 31 ianuarie 1984:

„În mod curios ºi destul de puþin
ºtiut, era un imens patriot. În una
din ultimele nostre convorbiri,
poate prin 1974, îmi spunea: nu sta
aici, expatriazã-te. Tu, Matei, Petru
– acesta era P.  Popescu – n-aveþi
de ce sã mai staþi. Eu aº pleca -
zicea Nichita - dar nu pot; dupã 2-
3 sãptãmâni de strãinãtate mã
apucã o nervozitate cumplitã, un
soi de tremurici, sunt nevoit sã iau
trenul înapoi, n-am ce face. Voi
plecaþi, salvaþi-vã, eu o sã rimez
de o mie de ori glia - România. M-a
impresionat sinceritatea lui, i se vor
ierta multe”.

Starea de spleen pe care i-o
provoacã Occidentul e explicatã
detaliat unui bãnãþean care s-a
stabilt în America ºi care, probabil,
nu a avut aceste mari probleme de
adaptare la noul mediu:

„Eu însumi am fost tot timpul
bolnav acolo; mi se pãrea cã sunt
o furnicã neagrã, rãtãcitã, singurã,
într-un imens, indiferent ºi stupid,
incurabil furnicar roºu. Dupã trei
luni de rãtãciri, am avut o lungã
discuþie cu Nego; m-a întrebat ce
cred despre poezia de exil; i-am
spus: e frumoasã, dar între ce se
scrie aici ºi ce se scrie acasã e
diferenþa între roºiile de serã ºi cele

de grãdinã. Lucrul cel mai teribil ce
l-am constatat a fost faptul cã…
nu mai aveam haz… Eu? Toatã
viaþa am fost mândru de arta
bufoneriei mele, deodatã am
constatat cã, nici mãcar cu fraþii
mei cu care râsesem odinioarã,
acum nu fãceam decât sã oftãm
ºi sã ne jeluim ca la râul
Vavilonului…

Mai mult: aici, oricând ºi oriunde,
dacã mã ridic la cuvânt, îngheaþã
sala. Am fost ºi sunt un temut
causeur, un charmeur de catedrã,
fãrã sã fiu levantin sau mitic. Acolo,
devenisem banal, nu eram crezut,
nu interesam, îmi pierdeam întreg
farmecul duhului meu. Aici pot sã
fac sã râdã ºi pe cei mai severi
egonomiºti, acolo nici popeºtii, nici
ioneºtii nu se amuzau de
drolaticele mele paranteze”10.

Din München, în ziua de 23
ianuarie 1982, Sîrbu îi scrie, la
îndemnul lui Ion Negoiþescu, pentru
prima datã lui Virgil Nemoianu. „Mã
numesc Ion D. Sîrbu, aº fi
dramaturg, locuiesc, ne de bunã
voie, în Craiova”. Aºa se prezintã
scriitorul nostru, dupã ce s-au
cunoscut, prin anii 70, „în fuga
literelor”. Motivul acestei prime
scrisori e pricinuit de cea mai
puternicã emoþie pe care a resimþit-
o Sîrbu în primul ºi ultimul sãu
periplu în Vest. Acest lucru s-a
petrecut în ziua de 13 decembrie
1981, dimineaþa spre amiazã, în
trenuleþul electric care mã urca
de la Geneva spre Chamonix (prin
Annemasse, Saint Gervais).
„Pentru prima oarã în viaþa mea,
am încercat sã vorbesc en-
glezeºte (citesc curent, ºtiu
englezeºte, dar de vorbit nu am
vorbit niciodatã), cum zic, am
încercat sã-mi aud în urechi
pronunþia englezã, încercând ºi o
conversaþie cu o pereche de tineri
(35-40 ani) americani, care, foarte
sportiv, fãrã bagaje, cãlãtoreau
cred cã spre Annemasse (eu
urcam spre Chamonix, unde mã
aºtepta un vãr emigrat de 51 de
ani. Avea acum 76 ani, nu mai ºtia
nici ungureºte, nici româneºte)”.

Sîrbu cãlãtorea cu emoþii cu
trei bagaje foarte grele. Ameri-
canii l-au ajutat la cãrat, la
schimbatul trenului, la vamã.
„Colosal de drãguþi, de simpli, de
serviabili”. Sîrbu le explicã, pe

îndelete, americanilor cã e
profesor, cã nu e comunist ºi cã îl
doare, ca pe orice occidental, ceea
ce se petrece în Polonia.
Dimineaþa, la radio, Sîrbu auzise
de starea de rãzboi  proclamatã de
generalul Jaruzelsky.

Nu le-a spus nimic mai tinerilor
sãi companioni despre faptul cã a
fost închis, nici cã e, de zece ani,
într-un domiciliu forþat”. Am
decenþa rãnilor, îmi place sã le
ascund aici, le arãt la Craiova, de
zile mari.” Americanii îi strecoarã,
la despãrþire, în buzunar (Sîrbu
avea mâinile ocupate de bagaje)
100 de franci elveþieni spunându-i:
„Vine Crãciunul, cãrþile sunt scum-
pe, vã dãruim o carte pe care o
doriþi!”

Românul e foarte impresionat
de gestul americanilor. „Am plâns
- de umilinþã, de bucurie, de târzie
omenie”. Binefãcãtorul a lãsat, în
buzunarul scriitorului, ºi o carte de
vizitã. Dennis S. Moore era chiar
din Silver Spring, oraºul în care
locuia ºi Virgil Nemoianu.
Negoiþescu îl îndeamnã pe Sîrbu
sã dea de acest american filantrop
care trebuie sã afle cã profesorul
român era un scriitor ºi cã gestul
sãu l-a bucurat enorm.

Peste câteva zile, Sîrbu s-a
întors în România „cu un suflet
greu, plin de sumbre presimþiri”. El
nu a gãsit, în Occident nici un
rãspuns valabil la dubiile sale
valahe. Îºi dã seama cã lumea
este, în mod funciar, greºitã, iar
drama Estului nu conteazã. „Yalta
e destin ºi moarte”. Cele trei luni
de „peregrinãri transilvane prin
Occident” îi provoacã „primele
uriaºe decepþii”. A vãzut cinci mari
oraºe germane apoi a umblat prin
Danemarca, Elveþia, Franþa (o
lunã), Belgia ºi Olanda.

În Franþa a constatat
socialismul lor de vitrinã, causeria
laºã ºi de fotoliu, comunizeazã
peste noapte „mouchardând cu
artã ºi gratuitate în numele unui
gauchism funciar”. Nemþii preferã
frica ºi „frica de fricã”. Est
europeanul a constatat, la faþa
locului, cã „frica de ruºi e freaticã,
vine ca ceaþa, ca igrasia”. Danezii
ºi olandezii îi par, în acelaºi
context, „asemenea puiului de
gãinã hipnotizat de un ºarpe uriaº”.

Ca fost puºcãriaº (înrãit), Sîrbu
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observã cã, în mod paradoxal,
„Libertatea pe care am venit s-o
gust ºi s-o admir serveºte 75 la
sutã la distrugerea societãþii
libere”. Lumea urlã împotriva
înarmãrii americanilor, dar nu ºi a
ruºilor. Lumea scrie cã e
neputicioasã faþã de jertfa
polonezã ºi îºi ia libertatea de a
vota împotriva unor sancþiuni
propoloneze. Occidentul nu crede
cã sistemul pe care ruºii îl
experimentau în Est era fãcut ºi
pentru ei. Ajuns la acest punct,
Sîrbu face o socotealã ce implicã
doar proporþiile rezultate dintr-o
regulã de trei simplã. Dacã
România, cu doar 300 de
comuniºti, a devenit o þarã
comunistã, Franþa cu trei milioane
de comuniºti (având Armata
Roºie în spate) ar putea comuniza
lumea. Raþionamentul merge mai
departe la fel de pesimist în privinþa
Occidentului. Sîrbu crede cã ruºilor
le-a reuºit un sitem de îndobitocire
atât de perfect ºi de universal
valabil, „cã ar fi o crimã sã nu îl
aplice ºi în Europa de Vest”11.

Sîrbu iese pentru prima oarã în
Vest în timpul unei alte mari crize a
sitemului comunist. El a intrat la
puºcãrie dupã Revoluþia maghiarã
din 1956 ºi vede Occidentul în
timpul când, din cauza Solidaritãþii,
Jaruzelsky e obligat, în 1981, sã
proclame legea marþialã.

Pe 19 februarie 1982, Sîrbu
primeºte, la Craiova, prima
scrisoare din America. Virgil
Nemoianu i se adreseazã amical.
„Deºi ne cunoaºtem direct atât de
puþin, suntem prieteni de mult, prin
prietenii noºtri.” Poate cã aceste
epistole trimise, regulat, peste
Ocean sunt singurul câºtig palpabil
al periplului occidental al scriitorului
craiovean. Iar cel care a mijlocit,
fãrã sã ºtie, acest lung dialog
intercontinental a fost un obscur,
dar generos bancher american.
Pentru literele româneºti el va
însemna, cu siguranþã, ceva.
Numele lui, vi-l reamintim, e
Dennis S. Moore.

Sîrbu îl roagã pe proaspãul sãu
amic american Virgil Nemoianu sã
îl caute pe binefãcãtorul sãu  care
îi oferise în Elveþia una sutã franci
elveþieni. Nemoianu nu reuºise,
pânã la 14 martie 1982, sã dea de
el: „D. Moore s-a dat la fund”.

Occidentul are, pentru Ion
Negoiþescu, iz de ºtrudel bavarez
cu mere, de tort ºi marþipan
consumat, nemþeºte, pe muzicã
de Beethoven. Aceste scrisori în
care produse de patiserie sunt
invocate, ca passe temps favori
între douã conferinþe, unui om care
a revenit, acasã, la cartela de pâine
îi par pline de un umor negru:

„Aºa ºchiop, mã târâi  la
Regensburg sã þin conferinþe, apoi
trecui prin München-ul tãu iubit
unde stãtui câteva zile la Mariana
ªora (era plinã de regrete), la
Regensburg mâncai mult
Apfelstrudel bavarez (cu sos
galben) delicios ºi Sachertorte, la
München mult marzipan, de unde
venii la Derkum (mã aºteaptã May
în garã la Bonn) ºi mã îngraº ca
un porc, nu mã mai pot stãpâni a
mânca - de fapt aici la Derkum
stãtui aproape tot timpul de când
ne despãrþirãm, citesc Wahrheit
und Methode de Gadamer ºi chiar
acum când îþi scriu îi dã cu
cvartetul opus 135 în F-Dur de
Beethoven”, îi scrie Nego din
Derkum, în ziua de 8 martie 1982,
lui Sîrbu12.

Cãlãtoria în Vest este
sublimatã, din punct de vedere
literar, în Dansul ursului. Dupã
pãrerea editoarei Maria Graciov,
romanul este „o referire directã la
situaþia fostului deþinut Sîrbu I.
Dezideriu, care, lãsat prin anii 80
sã facã o cãlãtorie în Occident, s-a
întors de bunãvoie ºi nesilit de
nimeni în captivitatea comunistã”.

Lansarea romanului se face,
într-un salon al cãrþii deschis la
Bãile Herculane, în septembrie
1988.

„M-au ales sã prezint, însoþitã
de autor, Dansul ursului. Au avut
loc douã sau trei întâlniri cu cititorii,
în care Gary s-a depãºit pe sine
în vervã ºi spirit. Colegii de la
editurile Facla, Eminescu ºi Dacia,
care au asistat la aceste întâlniri,
au descoperit cu uimire statura
intelectualã ºi farmecul fãrã egal al
unei personalitãþi pur ºi simplu
cuceritoare. ªtia atât de multe,
risipea cu atâta nobilã dãrnicie
ceea ce ºtia, încât ºi-a câºtigat în
acele douã zile o mulþime de
prieteni ºi admiratori, care au
continuat sã-i scrie ºi sã-i
telefoneze ºi dupã ce festivitãþile

au luat sfârºit”13.
La despãrþire cei doi, scriitor ºi

editor, îºi promit, solemn, sã
lucreze împreunã la cele douã cãrþi
de memorii. În noiembrie, Maria
Graciov primeºte o scrisoare
lapidarã de la Sîrbu în care îi spune
cã un cancer în gât  îl face sã
amâne orice proiect literar sine die.

Cu toate acestea, Maria
Graciov se oferã sã vinã la
Craiova de douã ori pe lunã ca sã
scrie, dupã dictare ºi, dupã o ultimã
lecturã Sîrbu sã dea „bun de
cules”. Sîrbu acceptã într-o primã
fazã dar, dupã o sãptãmânã, a
renunþat. Cei doi au o ultimã
întâlnire. Sîrbu îi cere sã
lãmureascã cazul N. Palos pentru
cã el nu mai are timpul fizic s-o
facã. „Apoi, când Lizi a ieºit din
camerã, m-a rugat sã-i procur
stricninã, sã nu-l las în umilinþa bolii.
N-am avut tãria sã-i promit. La
plecare, mi-a cerut sã nu-l mai
caut”14.

Vestul a fost pentru Ion D. Sîrbu
o obsesie veche. Într-o scrisoare
pe care i-o adreseazã din Cluj, în
ziua de 5 martie 1947, lui Deliu
Petroiu, îi comunicã „o hotãrâre
definitiv ºi irevocabil luatã”.
Împreunã cu Ion Negoiþescu ºi
Nicolae Balotã, au jurat sã punã în
aplicare un plan de evadare în
Vest. Sîrbu ºi-a condiþionat
participarea la plan de cooptarea
lui Deliu Petroiu. Totul trebuia sã
se petreacã dacã „pânã la data
când se dã vacanþa de Paºti nu
se întâmplã în politica
internaþionalã nici un act care prin
necontestabila sa gravitate sã
poatã determina radicale schimbãri
în þarã la noi”. Sîrbu e foarte
sceptic în aceastã privinþã: ”clauza
aceasta, personal, îmi pare
exclusã”.

Prin urmare, dupã Paºtele
anului 1947, cei patru urmau sã
încerce evadarea spre Apus.
Destinaþia era Italia. „Punctul greu
ºi critic al acestei excursii e graniþa
româno-maghiarã”. Riscul le pare
extrem, dar se consoleazã cu
faptul cã zilnic sunt oameni care
reuºesc.

Ei mizau pe inteligenþa ºi spiritul
lor de adaptare, pe noroc ºi pe bani.
Grupul risca o sumã destul de
mare „pentru a deruta conºtiinþa
unui grãnicer” ºi miza pe relaþiile
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lui Petroiu în zona Nãdlag-Cenad.
Irevocabil, plecarea era fixatã în

vacanþa de Paºti pentru cã în acele
zile Sîrbu ºi Balotã puteau absenta
din Cluj sub pretextul vacanþei.
Negoiþescu ºi Balotã ar fi dispus
de valutã ºi aur suficiente pentru
traversarea Ungariei ºi Austriei.
Sîrbu, mai sãrac, ar fi contribuit la
aceastã mare evadare cu forþa,
voinþa, experienþa sa militarã ºi
„poligloþia” sa.

Consemnul era „discreþie ºi
curaj”. Grupul dispunea ºi de
câteva scrisori de recomandare pe
care le socotea a fi, la nevoie,
foarte eficace. Aceaste informaþii,
primite prin poºta anului 1947, ar fi
putut lãsa interzis pe orice
destinatar. Ca sã întãreascã cele
relatate, Negoiþescu urma sã-i
scrie lui Petroiu o carte poºtalã (!).

Sfârºitul scrisorii e patetic ºi
premonitoriu: „Pentru noi… e
singura ºansã pe care o mai avem
de a ne salva viaþa ºi sensul”. În
cazul unui eºec „ultima ºansã de
a parveni la libertate va fi exclusã
ºi nimicitã pentru totdeauna”.  Gary
îl roagã, la final, ca Deliu sã-i scrie
„cu toatã prudenþa”.

Printr-un ciudat joc al sorþii, din
grupul celor patru, doar Sîrbu nu a
avut parte de libertate. Toþi ceilalþi
au trãit fie în Vest (Negoiþescu ºi
Balotã), fie în România postde-
cembristã. Sîrbu nu a avut parte
nici de libertatea Occidentului
(puse cap la cap, mai puþin de 100
zile), nici de libertatea autohtonã de
dupã 198915.

Corespondenþa ulterioarã dintre
cei doi nu ne mai oferã nici un
detaliu concret despre aceastã
plãnuitã evadare în Apus. Pe 8
iunie 1947, Sîrbu gãseºte puterea
sã-l mai îmbãrbãteze pe Deliu: „la
varã plecãm cu orice preþ”16.

În ciuda faptului cã Apusul l-a
dezamãgit în mare mãsurã, Vestul
îl atrage, însã, ca un magnet. El
vrea sã vadã Italia ºi are banii
pregãtiþi pentru aceastã aventurã
spiritualã. În 20 aprilie 1982 îi scrie
Ilenei Negoiþescu despre aceastã
intenþie de a vedea sudul
continentului nostru. Naiv, scriitorul
crede cã pentru a întreprinde acest
periplu avea nevoie doar de o
finanþare (pe care o avea) ºi „o
humorescã stare de spirit”. El
ignora, cel puþin în aceastã misivã,

ºi acordul Securitãþii care rãmânea
la fel de vigilentã în ceea ce-l
priveºte1717 Ministerul de Interne
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La 21 ianuarie 1983, Sîrbu îi
scrie ºi Deliei Cotruº despre
cãlãtoria sa în Vest. „Eu am stat la
Berlin 15 zile, singur, liber, plin de
bani - ºi totuºi am crezut cã voi
înnebuni, îmi venea sã mã urc pe
pereþi. Sentimentul de furnicã
anonimã pierdutã în forfota unei
staþii subterane de metrou.
Groaznic.”18

În ziua de 22 septembrie 1983,
Sîrbu e fericit. El îi scrie nepoatei
sale cã va fi trimis de Consiliul
Culturii ºi Educaþiei Socialiste,
împreunã cu dramaturgul Paul
Everac, în Germania de Vest
pentru o serie de conferinþe ºi
întâlniri cu oameni de teatru. Soþia
sa, o femeie cu picioarele pe
pãmânt, e scepticã ºi îi spune „sã
nu zicã hop pânã nu sare
pârleazul”. (Mai ales cã acesta se
afla la hotarul între douã lumi…)19

Lizica Sîrbu are, încã o datã,
dreptate. Securitatea intercep-
teazã scrisoarea adresatã
nepoatei sale ºi pe cea adresatã
d-nei Tica Florica. Lt. col. Vîlceanu
este, astfel, informat de la sursã
de intenþia de a cãlãtori oficial în
Vest. Cu toate cã din scrisori nu
transpare, nici un moment, intenþia
„Obiectivului” de a rãmâne în
Germania, Securitatea se
dovedeºte a fi extrem de vigilentã.
Planul celor doi dramaturgi (plus al
soþiei lui Paul Everac) era ca, dupã
cele zece zile de tratative teatrale,
sã se odihneascã niþel. Sîrbu nu e
foarte entuziast cu privire la sejurul
vest-german („Sincer sã fiu, mã
simt bãtrân ºi obosit, parcã nu mai
am chef de gãri ºi metrouri”). Cu
toate acestea, tov. Vîlceanu cere
subordonaþilor sãi, în ziua de 30
septembrie 1983, sã ia legãtura cu
cei de la S5 din Direcþia I „pentru a
interveni la Consiliul culturii în
vederea anulãrii deplasãrii
obiectivului în R. F. G.”. Intervenþia
s-a dovedit foarte eficientã ºi
Sîrbu mai rãmâne, încã o datã,
acasã20 A.C.N.S.A.S., Notã din
30. 09. 1983, p. 227 ION D.
SÎRBU („SURU”)  CRAIOVA
cãtre TICA FLORICA (pentru
Corina) Bucureºti.

La fel se întâmplã ºi în 1984.
Scriitorul crede cã, dacã vor vrea
Zeii, de 1 Aprilie (bunã glumã!) va
putea pleca în Occident pe o
perioadã mai lungã.

„Plec, probabil, la 1 Aprilie 1984,
pe 2-3 luni în Occident.  Dacã vor
vrea Zeii”21.

Lui Virgil Nemoianu, Sîrbu îi
scrie, în ziua de 14 aprilie 1984,
din þarã, deºi, dacã voiau Zeii, ar fi
trebuit sã fie în Occident. Plecarea
în Vest devenise improbabilã. Ca
sã mascheze elegant refuzul
organelor de a-i elibera paºaportul,
el dã vina pe bãtrâneþe ºi moarte:
„Nu cred cã mai pot pleca. Mã simt
tot mai bãtrân ºi mai legat. Mã simt
strãin în hoteluri, la restaurante,
gãrile îmi dau sentimentul cã
halucinez, cã nu ºtiu încotro s-o
apuc, cã voi muri înainte de a
scoate bagajele toate de la
magazie…”22

În 17 aprilie 1984, Sîrbu mai e
încã optimist în ceea ce priveºte
proiectata sa cãlãtorie în Vest.
Speranþele sale sunt, însã, tot mai
mici: „…îi iubesc, ei sunt unica
mea speranþã (Edmund ºi
Lisbeth… din Derkum) sã primesc
ºi eu o datã o invitaþie oficialã ºi o
eventualã bursã de o lunã, atât
mi-ajunge; nepoþii mei din Franþa
m-au lãsat, e normal, vãrul meu
(tatãl lor) a murit; unchii mei din
Düseldorf sunt sãraci ºi pe moarte;
Steiner a plecat în USA, aºa cã…
dacã vor vrea Zeii, voi veni pentru
o lunã ca sã-mi aerisesc capul
meu de vechi proletar socialist de
modã veche ºi ca sã mã conving
cã singurãtatea ºi fericirea e peste
tot, indiferent de vitrine ºi ziare…”23

Târziu, Sîrbu îºi dã seama cã,
în vremea sa, românii puteau
cãlãtori în afara granþelor þãrii doar
prin intermediari. Aceºti „man-
datari” ai artei româneºti în
strãinãtate lãsau lumii iluzia cã
artiºtii pot circula peste tot fãrã
opreliºti. Astfel, la festivalurile de
teatru din lume era trimis, mereu,
Valentin Silvestru, la festivalurile
cinematografice de la Cannes,
Veneþia ºi Berlin mergea Ecaterina
Oproiu, iar globe-trotter-ul literelor
româneºti era Marin Sorescu.
Fosta soþie a lui Sîrbu, în calitate
de soþie a ministrului Justiþiei, dupã
vizite repetate la Florenþa, o putea
califica drept o metropolã stupidã.
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Scrisoarea cãtre fostul sãu
concitadin, regizorul Lucian
Giurchescu, stabilit în Denemarca,
este explicitã în ceea ce priveºte
starea de spirit a omului care
trãieºte ºi cãlãtoreºte doar prin
intermediari agreaþi de putere: „ªtiu
cã preferaþi românii care
cãlãtoresc, care au dreptul sã
vadã lumea; eu fac parte din cei
care participã la spectacolul
spiritual al peisajelor ºi culturii…
prin diferiþi mandatari. Am un
mandatar în poezie; vede el toatã
poezia lumii în locul meu - mie îmi
ajunge sã citesc ºi sã admir. Hic
et nunc. Am un alt mandatar care
vede teatru peste tot. Vine în þarã
ºi mã acuzã cã nu sunt la curent
cu Avignon-ul ºi Peter Brook. Am
ºi în muzicã un comis voiajor;
ascultã el în locul meu ºi al soþiei
mele… Nimic ce este românesc
nu-mi este strãin. Mã identific, mai
ales, cu defectele naþiei mele, de
calitãþi au grijã alþii sã profite. Am
lucrat mult în ultimii ani, am lucrat
ca un condamnat la galere. Cu
gândul sã recuperez niºte ani
pierduþi, rãtãciþi sau furaþi. Nu se
poate! Ele se adaugã la veºnicia
de dincolo. Am hotãrât cu olteanca
mea Lizi (o mai þineþi minte, voiam
sã o plimb niþeluº sã vadã ºi ea o
catedralã, nu mi s-a permis, are
origine socialã total nesãnãtoasã:
ea e fiicã de cazangiu din Turnu
Severin: eu fiu de miner, am fi exact
ce nu e frumos – într-o epocã în
care cunosc o ministeriasã – fostã-
care îmi scrie din Florenþa: vãd
acest oraº stupid pentru a 15-a
oarã!)”

Spre sfârºitul vieþii, Sîrbu a fost
invitat sã conferenþieze la grele
Universitãþi precum Freiburg ºi
Lyon. “Nici ca simplu turist nu am
putut pleca”, îi scrie Dorinei George
din Bucureºti la 16 septembrie
1988. Apoi, îºi aduce aminte cu
nostalgie de clipele dinaintea
pãrãsirii (temporare) a þãrii: “Lãsaþi
orice speranþã, voi care nu aþi
plecat la timp. Îmi aduc aminte o
vorbã: în 10 septembrie 1980,
înainte ca eu sã plec în unica mea
cãlãtorie, am stat la tine ºi cu Sergiu
pe terasa casei voastre de pe
strada Bradului. Sergiu mi-a spus:
Unii pleacã ºi mor, alþii mor ºi
pleacã.”

O întâmplare tulburãtoare are

loc în ziua de 6 decembrie 1981,
la Copenhaga. Acolo îl aºteaptã
fiul profesorului Paul Miron din
Freiburg. Tânãrul, care studia
teologia în capitala Danemarcei, a
fost rugat de vecinul sãu din Köln,
criticul Ion Negoiþescu, sã-l
întâmpine la garã pe oaspetele
venit din România. Ajunºi la
destinaþie, cei doi se aºeazã în
fotoliu ºi „ca din senin, fãrã sã mã
cunoascã, fãrã sã fi stat vreodatã
de vorbã, îmi spune: ºtiþi, a murit
Sergiu Al. George.” Bunul sãu
prieten cu care a împãrþit
necazurile detenþiei din Marea
Baltã a Brãilei a murit la Bucureºti,
la doar 59 de ani, în ziua de 10
noiembrie 1981. În scrisoarea pe
care o scrie, din Koln, soþiei
prietenului sãu, Sîrbu îi
mãrturiseºte cã acesta i-a fost mai
mult decât un frate. „Mi-a þinut locul
de fiu-tatã-frate-preot-coleg-
dascãl etc.” Cu un asemenea om,
Sîrbu comunica prin toate undele
spiritului sãu. El e convins cã cele
douã crize de neuro-depresiune
bruscã pe care le-a încercat în
urmã cu 15 zile în Berlin ºi cu 8-9
zile în gara Hamburg sunt în
directã legãturã „cu clipa în care
ceva, Cineva, se rupea în mine
(sau din mine)”. La aflarea tristei
veºti, Sîrbu a început sã plângã, a
ascultat muzicã de Bach ºi s-a
îndreptat, apoi, spre Dom sã
aprindã o lumânare. (Jertfe,
publicisticã, poeme ºi cores-
pondenþã, Editura Fundaþiei
culturale „Ion D. Sîrbu”, Petroºani,
2009, pp.132-133) Ceea ce i-a
spus Sergiu Al. George lui Sîrbu,
înainte de a pleca în unica sa
cãlãtorie în Vest, s-a dovedit a fi
premonitoriu.

Paul Miron, profesor la
Universitatea din Freiburg, îl invitã
pe Sîrbu în Germania pentru a þine
un ciclu de conferinþe. Toate
încercãrile sale de a obþine
paºaportul se dovedesc a fi
zadarnice. În ziua de 6 iunie 1986,
el se adreseazã chiar preºedintelui
Uniunii Scriitorilor din România
pentru a-i solicita ajutorul. El îi
povesteºte, pe îndelete, toate
avatarurile obþinerii paºaportului, la
Craiova, pentru a mai repeta
cãlãtoria în Vest.  Securitatea dã
dovadã de cinism aprobând
deplasarea soþiei la Universitatea

din Freiburg ºi refuzându-l pe cel
invitat de profesorul Paul Miron.
Reproducem, mai jos, nota prin
care Securittea a copiat memoriul
pe care Ion D. Sîrbu l-a adresat
conducerii Uniunii Scriitorilor:

„Îmi fac datoria comunicându-
vã  hârtia pe care am primit-o ca
rãspuns la cererea mea de
paºaport. Þin sã vã reamintesc
douã amãnunte:

1. Anul trecut, fiind invitat la
Universitatea din Freiburg de cãtre
prof. dr. Paul Miron, mi s-a respins
cererea de paºaport de cãtre or-
ganele M.I. din Craiova.

2. Anul acesta, primind o nouã
invitaþie, m-am sfãtuit cu dvs. ºi tov.
Hobana ºi am depus (din cauza
soþiei mele) o cerere comunã tot
la Craiova. Am anunþat organele
ce mã patroneazã pe plan local de
convorbirea mea cu dvs. Mi s-a
spus (textual): D. R. Popescu te-
a trimis la noi ca sã scape de d-ta!
Dar au primit cererea mea ºi a soþiei
mele (care nu a trecut niciodatã
graniþele þãrii).

Fãrã sã se aºtepte recoman-
darea Uniunii sau a Consiliului
Culturii, în ziua de 19 mai am primit
un plic în care mi se anunþa laconic
urmãtoarele: Cererea dvs. de
paºaport a fost respinsã (Cererea
soþiei este aprobatã.

Amãnuntul cu aprobarea cererii
soþiei mele mi se pare oarecum
ironic- suprarealistã. Eu eram cel
invitat la Universitatea din Freiburg.
Eu ºtiu filozofie ºi teatru, eu
vorbesc nemþeºte. Soþia mea este
doar sclava mea olteancã, nu are
studii superioare, nu ºtie nici o
limbã strãinã. ªi aceste lucruri
reies clar din cerea mea.

Am încercat o audienþã la
organele locale, n-am reuºit. Aº fi
dorit sã vin personal la dvs. ca sã
mã plâng de aceastã nedreaptã
discriminare, dar mã simt ºi obosit
ºi total resemnat. Nu mã intere-
seazã un paºaport care nu e un
drept legal al oricãrui cetãþean: un
paºaport favor sau recompensã nu
intrã în raþiunea mea de cãrturar
sau de proletar al literelor române.

Nu încerc nici sã scriu diferite
plângeri sau memorii. Ar însemna
sã refac râul Vavilonului. Consider
Craiova ca ultima (ºi cea mai
glorioasã) etapã a pedepsirii mele.
Continui sã-mi fac datoria,
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pregãtindu-mã stoic pentru locul de
veci pe care îl merit.

Adaug cã, exact în zilele în care
primeam rãspunsul de mai sus,
ziarele urbei (ºi ale þãrii) anunþau
premiul I luat de piesa mea Iarna
lupului cenuºiu. Pentru unii,
spuneam eu în aceastã piesã,
patria este locul unde te întorci de
oriunde. Va trebui sã adaug: Patria
este ºi locul de unde nu ai voie sã
pleci nicãieri” 24 A.C.N.S.A.S., Nota
nr. 0022746 din 6 iunie 1986
(„SURU” a relatat lui D. R.
POPESCU, preºedintele Uniunii
Scriitorilor  din R.S.R., Calea
Victoriei, nr. 115, Bucureºti)

NOTE
1 Arhiva Consiliului Naþional de

Studiere a Arhivelor Securitãþii, cf.
exemplarului unic, strict secret, nr.
0025151/ 01.0 2. 1982, post 11
ICDT

2 .A.C.N.S.A.S., nota 00251151/
6. 02. 1982

3 I. D. Sîrbu, Jurnalul unui
jurnalist fãrã jurnal. vol.I, Editura
Scrisul românesc, Craiova, 1996,
p.218

4 Apostrof, nr.6, 1993, pag. 12
5 I. D. Sîrbu, Scrisori cãtre bunul

Dumnezeu, ed.1998, Ediþia îngrijitã
de Ion Vartic, Biblioteca Apostrof,
ediþia a II-a, Cluj, 1998, p. 24

6 I. D. Sîrbu, Traversarea
cortinei, corespondenþã cu Ion
Negoiþescu, Virgil Nemoianu,
Mariana ªora, Editura de Vest,
Timiºoara, 1994, p. 29

7 Jurnalul unui jurnalist fãrã
jurnal, vol. II, p. 72

8 Traversarea cortinei, pp.157,
158

9 Idem, p. 247, (13 ianuarie
1984, Dragii mei Lisbeth, Edmund
ºi Ramon,)

10 Ibidem, p.260, (Scrisoare
cãtre Pilu Nemoianu, 2 martie
1984)

11 Ibidem, p.30
12 Traversarea cortinei, p. 37
13 Cu sufletul la creier, p. 64
14 Idem, p. 65
15 I. D. Sîrbu, Iarnã bolnavã de

cancer, Un roman epistolar gândit
de Cornel Ungureanu, editura
Curtea Veche, Bucureºti, 1998, pp.
21, 22

16 Idem, p. 23
17 Ministerul de Interne /Serviciul

„S”/ Notã nr. 0023101 din 20 04
1982/

Cãtre Ileana Negoiþescu/
Bucureºti

„Am primit zilele trecute o
ilustratã de la familia Polak, scrisã
nemþeºte de Edmund.

Criza de readaptare dupã
întoarcere a trecut: am intrat în ritm,
o singurã meteahnã nouã s-a
adãugat vechilor mele habitudini:
mai nou, scriu multe scrisori cãtre
amicii de acolo, mã încãpãþânez
sã ignorez cortina ce ne mai
desparte, ce mã mai desparte de
ei. Visez o nouã cãlãtorie, de
astãdatã în Italia, banii îi am, îmi
trebuie doar libertate sufleteascã-
lipsa de griji legatã de tipãriri-
paºaport ºi mai ales o bunã
dispoziþie, o humoreascã stare de
spirit.

Gândul meu de a mã muta la
Bucureºti continuã sã mã
obsedeze, dar ziceam cã mãcar
sã-mi iasã una din cele trei cãrþi
predate. Ar trebui sã fac o cerere
la M.I. sã cer revenirea asupra
acelei absurde hotãrâri nelegale
conform cãreia, dupã ce am ieºit
de unde am ieºit, mi s-a fixat
domiciliul forþat la Petrila, de unde
în aceleaºi condiþii forþate, am fost
transferat la Craiova. Alþii zic sã nu
mai umblu la un dosar uitat…”
(p.245)

18 Iarnã bolnavã de cancer, p.
95

19 A.C.N.S.A.S., Nota nr.
0017801 in 22. 09. 1983,  p. 230

Ion D. Sîrbu („Suru”) cãtre
Crãciun Monica, Petrila

„…Sunt chemat de Consiliul
Culturii, secþia Relaþii cu
strãinãtatea. Sunt propus ºi
aprobat de toate forurile sã plec cu
Paul Everac, în noiembrie, în
Germania de Vest, la un ciclu de
conferinþe ºi întâlniri cu oameni de
teatru. Plãtesc drumul eu pânã la
Berlinul de Vest, de acolo intrãm
în subzistenþa nemþilor apuseni.
Am acceptat. Pe loc am decupat,
dintr-un caiet- program, o biografie
ºi o listã de opere. Pleacã cu plicul
însuºi preºedintele de la culturã din
Craiova. Ca sã vezi- sã nu crezi!
Chiar azi îi scriu lui Ovidiu cã nu
cred sã-l mai revãd. E greu, sunt
bãtrân. Plec cu paºaportul meu de
serviciu de la Uniune- nu cu cel
turistic, din Craiova. (Lizi- scepticã:

stai, sã nu zici hop pânã nu sari
ºanþul!)

20 A.C.N.S.A.S., Notã din 30.
09. 1983, p. 227

ION D. SÎRBU („SURU”)
CRAIOVA cãtre TICA FLORICA
(pentru Corina) Bucureºti

„…Nu am putut sã te vãd înainte
de plecare, eram grãbit. Primisem
hârtiile de la Minister, le voi înainta
aici, la Craiova . ªi Everac, înaintea
mea, s-a gândit ca ºi mine dupã
ce termin cele zece zile oficiale (de
loc uºoare) de tratative teatrale, ne
odihnim niþel. Aºa cã ºi el ºi-a scos
un paºaport turistic, pentru el ºi
nevastã-sa. Eu aºtept adresa, apoi
încep sã mã agit aici. Sincer sã fiu,
mã simt bãtrân ºi obosit, parcã nu
mai am chef de gãri ºi metrouri...”

Lt.col Vâlceanu: Sã luãm
legãtura cu S5 din Direcþia I pentru
a interveni la Consiliul culturii în
vederea anulãrii deplasãrii
“Obiectivului” în RFG. Semnat Lt.
col.  indescifrabil

21 Cu sufletul la creier, p. 21
(Scrisoare cãtre D. Velea din 28 I
1984)

22 Traversarea cortinei, p. 271
(14 aprilie 1984, scrisoare cãtre
Virgil Nemoianu)

23 Idem, p. 274 (17 aprilie 1984,
Scrisoare cãtre Mariana ªora)

24 A.C.N.S.A.S., Nota nr.
0022746 din 6 iunie 1986 („SURU”
a relatat lui D. R. POPESCU,
preºedintele Uniunii Scriitorilor  din
R.S.R., Calea Victoriei, nr. 115,
Bucureºti)
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Funcþionara de la Poºta Centralã i-a întors
formularul abia aruncându-ºi ochii pe textul
telegramei: „Nu înþeleg ce scrie aici! În ce limbã-i?...”
„Latinã”, roºi tânãrul, „…ºi se citeºte: Ave Maria
gratia plena”. „Scrie-o ruseºte! Urmãtorul…” ªi
astfel, din pasa fetei de la ghiºeu, nu fãrã contribuþia
telegrafistei care-a pus ºi ea mâna, poºtãriþa unui
sat din sudul Moldovei se porni sã-i înmâneze
destinatarei – o studentã de la Litere venitã-n
vacanþa de varã acasã la pãrinþi – cea mai
neobiºnuitã telegramã din câte i-a fost dat sã
primeascã vreodatã în cei n’ºpe ani de slujbã la
stat: „Fdbf Vfhbf uhfybwf gktyf”. Nici organele
competente (citeºte: KGB-ul) nu-ºi aminteau sã fi
interceptat un text atât de la suprafaþã – în
apropierea satului, la doar câþiva kilometri, se afla
un aerodrom militar; însãºi graniþa cu Þara-Vecinã-
ºi-Prietenã trecea la o azvârliturã de bãþ –, ºi care
scãpa totuºi decriptãrii: de bunã seamã, ce vroia
sã zicã acest „gktyf“; pe cine urma sã ia ostatic
perechea de îndrãgostiþi ca sã revendice un avion
pentru a pãrãsi spaþiul aerian al URSS? Deloc
neglijabil, faptul cã tatãl bãiatului fusese ofiþer în
trupele aeropurtate, chiar dacã pe linie politicã, doar
complica ecuaþia: de unde toate cuvintele pãreau
cunoscute, de unul singur puteau fi siguri cã i-au
aflat înþelesul deplin – pe fatã o chema Maria.
Musica, aºa i se spunea în familie; „de la
Moussique avant toute chose”, o întâmpina el la
facultate. Nici ea n-a priceput ce anume spunea
telegrama, decât cã tânãrul longilin se gândeºte la
dânsa – dovadã, cele patru scrisori primite în ultima
sãptãmânã la care încã n-a rãspuns –, iar
dragostea este un sentiment înãlþãtor. Nu-l iubea,
se lãsa curtatã de ochii lumii – mai presus de
sentimente punând arta discreþiei, în varianta
autohtonã: „ce-au sã creadã/spunã ceilalþi?”,
cultivatã în familie dupã revenirea acesteia din
Siberia. Oricum, relaþia îi convenea din toate
punctele de vedere: pe de-o parte, avea ºi ea ca
toate fetele de vârsta ei un cavaler „oficial”, ºi încã
unul râvnit de majoritatea colegelor, fie ºi pentru cã
era orãºean, dintr-o familie bunã; pe de-alta, tânãrul
se ruºina ca o fatã mare – nu ca sã-i cearã „de
futut”, cum povesteau altele cã ar fi pãþit cu iubiþii
lor, ºi încã înainte de a fi cerute în cãsãtorie, el nici
mãcar nu încercase s-o sãrute. O petrecea dupã
lecþii la cãmin, aºteptând-o apoi sã iasã – ea
promitea cã-ºi lasã doar cãrþile! –, un sfert de orã,
jumãtate, trei sferturi, timp în care fata sporovãia
cu colegele de camerã, punându-i rãbdarea la
încercare, pânã când vreuneia dintre ele i se fãcea
milã de bãiat: „Ieºi, fa, odatã – nu vezi cã te-

aºteaptã?! Al meu ar fi fumat deja un pachet de
þigãri…” Se lãsa convinsã cu greu, dar ar fi sãrit ca
arsã sã fi schiþat doar cineva cel mai mic gest la
adresa lui. Cu telegrama în mânã, încã se gândea
dacã face sã i-o arate mamei sau nu, când miliþianul
satului bãtu la poartã. „Nu-s acasã”, rãspunse fata
crezând cã-i vorba de pãrinþi. „Cu atât mai bine.
De fapt, tocmai de tine am nevoie”, ºi arãtã cu capul
spre telegramã: „Ce-þi scrie?” Instinctiv, fata
strânse hârtia la piept, nu fãcu însã nici un gest de
împotrivire când bãrbatul i-o smulse din mâini. „Fdbf
Vfhbf uhfybwf gktyf”, recitã ea strângând din
umeri. „ªtim asta, nu se lãsã impresionat omul legii,
dar ce vrea sã spunã?!” Abia atunci fata observã
cã telegrama a fost trimisã acum douã zile (de ce
o fi întârziat atâta?!): „E o felicitare – de ziua mea
de naºtere!” „ªi ce-þi doreºte?”, mai mult se întrebã,
decât o, consãteanul. „Într-adevãr, ce vrea de la
mine?”, se gândi ea, oarecum surprinsã cã nu ºi-a
pus niciodatã problema pânã acum, când, fãrã a
mai aºtepta rãspunsul fetei – „Nimic!?...” –, gradatul
o anunþã telegrafic: „Trebuie sã dai o declaraþie, în
scris”.

De unde timp de-o sãptãmânã încheiatã nu a
gãsit barem un sfert de orã sã-i rãspundã la niciuna
din cele patru scrisori, acum se vedea silitã sã punã
pe hârtie o poveste care nu era a ei, chit cã se
lãsase antrenatã – tocmai prin non-acþiune! – în
toatã daravera. Nu se avea cu scrisul, iar istoria
familiei sale – atât pe linie maternã, cât ºi pe linia
paternã –, deportatã-n Siberia în urma unor
denunþuri nici mãcar semnate, era suficient de
grãitoare ca sã mai punã ºi ea mâna pe stilou.
Dincolo de neplãcerile la care te puteai aºtepta de
la o declaraþie cãreia i se dãdea curs, frica
medalistei de ieri în faþa lucrãrii de control
neanunþate, ºi deci nepregãtite, îi paraliza toate
simþurile, astfel încât în urmãtoarele minute nu fãcu
decât sã clipeascã nedumeritã, ca ºi cum ºi-ar fi
dorit ca literele sã se desprindã de pe pleoape.
Degeaba toþi poeþii lumii comparau genele iubitei
cu condeiele, care mai de care mai inspirat, ale ei
erau tot atâtea arcuri ale unor evantaie cât niºte
frunze de palmier cu care sã-ºi acopere faþa. Nu
se vedea scriind, nici lui, nici despre el – lui, de
teamã cã nu ar avea ce-i spune; îngrozitã cã i-ar
putea scãpa mai mult decât trebuie, despre el, ºi
într-un caz ºi-n altul fãrã de voie. ªi nici scrisã,
cum apãrea în versurile tânãrului – insuficient de
individualizatã ca sã se recunoascã întocmai, totuºi
destul de prezentã ca sã fie privitã ca atare de
colegele ei. În sfârºit, dacã ar fi sã descrie relaþia
lor, cel puþin din unghiul ei de vedere, s-ar cuveni
sã lase pagina de nea(tins), eventual punând o datã
– 17 ianuarie 1983 – în colþul drept de sus, ziua în
care el a scos-o la o plimbare, în plinã sesiune,

„A l’autre bout de la ligne
j’entends ma propre peur”
(Beidao, Accents du terroir)

 Emililan Galaicu-Pãun
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sub un motiv uitat din mers. Doar cã miliþianul satului
îi ceruse altceva – sã dea o declaraþie prin care s-
ar desolidariza de intenþiile tânãrului legate de
trecerea frauduloasã a graniþei, dupã ce vor fi
deturnat o cursã aerianã. Ceea ce ar fi însemnat
sã recunoascã pe faþã cã ei doi sunt înþeleºi, când
în realitate nu punea mare preþ pe cuvintele lui, fie
rostite, fie scrise. Neîncrederea ei, cultivatã-n sânul
familiei, în vorbe frumoase – iar „Fdbf Vfhbf
uhfybwf gktyf” suna într-adevãr înãlþãtor, cerându-
se pusã pe muzicã – îºi gãsea confirmarea în chiar
aceastã declaraþie cu gust de autodenunþare pe
care trebuia s-o redacteze din cauza lui, dacã nu
cumva împotriva celui drag – fiindcã oricum îi era,
deºi nu ºi-ar fi mãrturisit-o pentru nimic în lume –,
contre coeur. Tot amânând momentul când se va
aºterne pe scris – avea toatã ziua înainte, gradatul
urmând sã treacã pe la ei abia spre searã –, brusc
o strãfulgerã o premoniþie: dacã pe ea, care nu ºtie
nimic nici cu spatele, au reuºit s-o bage-n boalã,
ce-i fac lui, cel care a pus la cale totul, acolo în Ch-
ãu, în chiar clipa asta?!

Cã pedeapsa pentru orice ar fi fãcut este
înscrisã în chiar felul de a fi al fiecãruia, el unul o
ºtia ca nimeni altul – grãbit sã-ºi trãiascã, dacã se
poate cu anticipaþie, clipa, era mereu pus sã aºtepte
cu orele, uneori ºi cu zilele. De cel puþin o
sãptãmânã, nu avea stare: nici mãcar umblatul la
„Nadiuºa” – cum îi zicea cu drag Bibliotecii
Republicane din Ch-ãu „N. K. Krupskaia” – nu-l mai
consola, de unde în prima lunã de vacanþã furã
nedespãrþiþi. Compania cãrþilor îi devenise
indispensabilã – citind pe rupte, trãia tot atâtea
experienþe de mãrime naturalã câte capodopere îi
ieºeau în cale; acum însã ar fi lãsat fraza la jumãtate
– tocmai el, care aflase „cã nu ai dreptul sã deschizi
o carte dacã nu te angajezi sã le citeºti pe toate” –
la cel mai mic semn de viaþã, al ei. Pornire cu atât
mai paradoxalã, cu cât în prezenþa fetei gându-i
era mai mult la lectura întreruptã din cauza ei când,
de dragul lui, ar fi putut foarte bine merge împreunã
la bibliotecã. Înainte de a se închipui cu ea într-un
pat – desigur conjugal, datã fiind educaþia fetei, dar
ºi extazul lui care n-o scotea din Fecioara Maria –
se visa la aceeaºi masã de lucru, în micuþa salã
de literaturã strãinã a „Nadiuºei”. Nu peste mãri ºi
þãri, nici la capãtul lumii – femeia vieþii lui trebuia
sã-l caute anume aici. Or, ghemul pe care i-l
pusese, tot el, în mâini, pãrea uitat de ea în poalã,
neatins, doritul fir al Ariadnei dovedindu-se de fapt
un fir Bickford aprins la un capãt al lui, ce avea sã-
i arunce în aer tãcerea minatã. ªi atunci cobora în
sala de muzicã de la parter, unde, cu cãºtile puse
pe urechi, se închipuia comandantul unui avion
supersonic, Tu-144 sau Concorde, pilotând pe arii
de Mozart, Beethoven sau Chopin. Lipsit de orice
culturã muzicalã, se lãsa ghidat dupã ureche,
ascultând „hiturile” clasice cum ar fi Fantezie ºi
Fugã Sol minor, Simfonia 40, Sonata lunii etc., etc.,
iar de curând ºi Ave Maria, al cãrei prim vers –
atâta latinã învãþase ºi el la Litere cât sã transcrie
fãrã greº: „Ave Maria gratia plena” – îl purta pe buze

în chip de sãrut promis, sã i-l dea fetei. Doar cã, de
mai bine de o sãptãmânã, ea nu rãspundea – fãrã
nici o explicaþie. La fel cum, în Ch-ãu, putea sã nu
iasã deloc, dupã ce cã el a aºteptat-o o orã bãtutã
în faþa cãminului nr. 7. Punctualã în toate,
sentimentul timpului îi dispãrea cu desãvârºire
când era cu el – cel mult se aflau împreunã în acelaºi
spaþiu, unul lipsit de evenimente. Doar distanþe –
de acoperit (între lucruri) sau de pus (între oameni)
–, iar acum ºi distantã, la propriu.

Când nu-ºi afla locul nici în cãrþi, singur mersul
pe jos, pe distanþe din ce în ce mai mari, era de el
– niciodatã însã la pas de promenadã. (Nu se avea
cu engleza!) Felul în care pãºea, cu tot corpul, te
fãcea sã te gândeºti la Bãrbatul mergând al lui
Giacometti, cu care se simþea „ldf cfgjuf gfhf” 1.
Odatã pornit mecanismul, nimic nu-l mai putea opri
– ca ºi cum tot acel timp pe care-l pierduse
aºteptând-o degeaba urma sã-l recâºtige, în
kilometri, la un curs de schimb bun. Miºcarea
însemna nu atât viaþã, cât fuga de viaþã, cu
problemele ei. Una nu mai suferea amânare, dupã
ce cã patru scrisori ºi o telegramã trimisã acum
douã zile în loc sã rezolve situaþia, mai mult au
complicat-o. Ce-ar fi putut sã i se întâmple unei fete
de la þarã, care-ºi petrece vacanþa de varã acasã
la pãrinþi, încât sã nu-i rãspundã? ªi cum sã
procedeze mai departe, dacã Maria nu dã nici un
semn de viaþã?! A-i forþa însã mâna, într-o chestiune
atât de delicatã cum e corespondenþa – „laissent
parfois sortir de confuses paroles” –, i se pãrea o
nesimþire, la fel cum ºi a nu i se da nici o veste,
dupã ce cã a pus pe jar Poºta Centralã ºi,
bãnuieºte, ºi pe cea din satul ei de baºtinã cu
telegrama lui, tot lipsã de tact se numea, oricâte
circumstanþe atenuante i-ar fi gãsit. Nici una, de
fapt. ªi atunci imaginaþia lui o lua razna, în
încercarea de a acoperi toate acele pete albe unde
absenþa ei era înscrisã în peisaj, cu cernealã
simpaticã: „Ibi sunt leones” (la feminin de fapt, ea
fiind leoaicã dupã zodie). Cã o fi plecat undeva fãrã
sã-l anunþe – nu era cu putinþã: kilometrii pe care i-
a fãcut familia ei în Pohod na Sibir, leat 1949, iar
apoi ºi la întoarcere, îi ajungeau pentru câteva vieþi
înainte; cu o asemenea moºtenire nu-þi prea vine
sã cãlãtoreºti. Cã o fi ajutat pãrinþii la muncile de
câmp – nici atâta, ea trãgându-se din învãþãtori, cu
o gospodãrie cât sã ai un cartof ºi o ceapã ale tale.
Cã s-o fi mãritat – la una ca asta nici nu vroia sã se
gândeascã! Cã n-o lãsau ai casei sã-i scrie – de
necrezut, el fiind o (viitoare) partidã bunã, dacã nu
chiar strãlucitã. Cã nu-i pãsa de el – se prea poate,
dar atunci de ce mai ieºeau ei doi, în Ch-ãu. Cã
aºa ºi pe dincolo – tot cãutând sã cerceteze ceea
ce, aflând, ºi-ar fi dat seama cã nu vrea sã ºtie,
nici nu observã cum a strãbãtut jumãtate de oraº,
de parcã mersul lui avan i-ar fi adus-o, la capãtul
drumului. Era deja în parcul din Valea Trandafirilor
când biblioteca l-a ajuns din urmã, în chip de Romeo
ºi Julieta. ªi dacã o fi murit?!! A-þi pune o asemenea
întrebare e ca ºi cum ai smulge inelul unei grenade
– nimic nu mai e ca înainte! Fie o strângi în pumn
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pânã devii una cu ea, gata sã explodezi în orice
clipã de nerãbdare ºi totuºi amânând rãspunsul,
fie o arunci cât mai departe, aºteptând ca unda-i
de ºoc sã te doboare la pãmânt: Mortua est! Preþ
de câteva minute bune nu-i venea sã creadã cât
de simplu se explica totul – tãcerea fetei, neliniºtea
lui –, dar vai! ce eliberare sã izbucneºti într-un plâns
devastator, luând la vale toatã murdãria (poluþii
nocturne, o labã douã pe zi…) acestui corp (porc,
printr-o simplã mutare de litere); ºi ce mângâiere
sufleteascã s-o boceºti in absentia, pãstrând-o
astfel veºnic vie. Tinereþe fãrã moarte prin omisiune,
nu alta – nu tu bãtrâneþe, nu tu viaþã sexualã.
Plângea fãrã sine, scuturat de spasme, ca ºi cum
ar fi vãrsat pe ochi tot ce a trebuit sã înghitã în
acest rãstimp, pe care nu-l mai întorci. Ceea ce-i
venea înapoi era chiar pierderea de timp, acele seri
indigeste când, orice i-ar fi propus – sã citeascã
împreunã o carte, sã meargã în doi la un spectacol
–, fata zicea invariabil „Nu!”, cu convingerea cu
care s-ar fi ferit de ispitã. Sã fi fost gravidã (tocmai
ea, Fecioara Maria – pe care nu de puþine ori o
înjurase, în gând: „S-o futã nemþii!”), ºi tot nu se
arãta atât de îngreþoºatã de iniþiativele lui! La rându-
i, avea senzaþia de a fi mereu în contratimp, inclusiv
acum când – regretând-o cu devoþiunea unui tânãr
îndrãgostit – o simþea mai aproape ca niciodatã.
Aºa pierdutã, cobora iatã din cerul pe care tot el o
proiectase în pãmânt, ºi totodatã se desprindea de
imaginea ei teluricã, pentru a se eterniza în chip de
icoanã fãcãtoare de minuni, de unde în timpul vieþii
ai fi zis cã i-a fãcut farmece.

ªi minunea nu întârzie sã se arate, la o
aruncãturã de bãþ depãrtare – în carne ºi oase, de
femeie tânãrã, întorcându-i spatele unui bãrbat
pentru a-ºi pune sutienul de la costumul de baie.
Nu mai vãzuse sâni în naturã, ºi încã atât de
aproape – deloc grãbitã, fata sporovãia cu
însoþitorul ei, peste umãr –, iar contemplarea lor îl
umplu de-un extaz de-a dreptul mistic, fãrã nicio
legãturã cu Madonele cu Pruncul pe care le
descoperea prin albumele de picturã, de rãsfoit cu
o singurã mânã. Viaþa revenea triumfãtoare, ca ºi
cum viermii de mormânt s-ar fi preschimbat cu toþii
în viermi de mãtase, acum þesând un vãl al miresei
– adevãrat, pentru altcineva. Frumuseþea-i îl izbi în
plex, nici nu realizã când ºi-a dus mâna la prohab,
cum ºi-ar descheia cãmaºa la gât, sã nu se sufoce.
În palmã, îºi simþi sexul ca pe-un gâtlej noduros de
gânsac, sâsâind la zâna pãdurii ce-ºi potrivea sânii
în cupele sutienului; degetele-i lunecarã în sus ºi-n
jos de parcã pajura nesãtulã pe care o hrãnea din
mânã ar fi înghiþit în sec noduri cât pumnul, în
ascensiunea ei de pe-un tãrâm pe altul, când de-
odatã – bãrbatul tocmai o încheia la spate – explodã
în aer, cu jeturi prelungi, aducând astfel pe
proaspãtul mormântul sãpat în vãzduh ofranda sa
de semãnãtor din tatã-n fiu. Pentru o clipã, privirea
lui se întâlni cu a femeii, iar aceasta în loc sã se
scandalizeze se fãcu (sau ºi-l îndreptã, pe bune)
cã-ºi îndreaptã slipul, dezvelindu-ºi pubisul ca o
tufã de pãducel, cu Merlin cu tot. Blitzlicht! Brusc

vãzu negru în faþa ochilor, ºi atunci se rãsuci pe
cãlcâie ºi o luã la fugã printre copaci. Îi pocnea în
urechi, ca la decolare, de parcã Martin Luther în
persoanã i-ar fi urlat în faþã: „Fortiter pecca!”, dupã
ce cã tocmai abjurase Memento mori. Hotãrât
lucru, era ziua lui fericitã!

Sã iei Ch-ãul pe tãlpi, în linie dreaptã, de la un
capãt al bulevardului Pãcii pânã la porþile oraºului,
mai treacã-meargã; greul începe la ieºirea din urbe,
când pânã la aeroport sã tot fie vreo 10 km de deal-
vale, deal-vale de mai mare frumuseþea. Nu ºi pentru
el – odatã deºertate glandele lacrimale & seminale,
mersul pe jos devenea o plãcere, una cãutatã ziua-
n amiaza mare. Totul era sã nu întreacã mãsura – la
întoarcere, va lua autobuzul A, cele 20 de copeici
economisite pe cafea per-miþându-i luxul unei
cãlãtorii cu expresul –, pentru a nu transforma,
printr-un singur faux pas, un deliciu într-un delict.
Intuitiv, simþea cã existã o legãturã între libertatea
de miºcare ºi libertatea de gândire, iar aeroportul
pãrea sã le simbolizeze pe amândouã, fiind atât
punctul de plecare pentru nenumãratele cãlãtorii „gj
ghjcnjhfv yfitq ytj,mznyjq hjlbys” 2, dar ºi staþia
terminus (adevãrat, aeroportul din Bonn sau Viena)
a unor liber-cugetãtori, aºa-numiþii disidenþi,
expulzaþi din URSS. Sã afle ai casei cã s-a pornit
pe jos, de capul lui, în afara oraºului, i-ar fi rupt
picioarele; dar sã ºtie tata ce-i în capul lui, n-a fost
nãscocitã încã o asemenea pedeapsã! ªi aºa,
pornirea lui de a mãsura cu pasul, dacã nu era chip
cu tot corpul, drumul de la pãmânt la cer, se
întorcea-n pelerinaj; ºi tot aºa, printr-un transfer de
imagine, aeroportul devenea un Ierusalim ceresc/
o Mecca/ o Lhasa, iar avioanele tot atâtea biserici/
moschei/ temple zburãtoare unde se oficia sfânta
liturghie a înãlþãrii; se ºi vedea pus pe streaºina
Templului (la fel de bine s-ar fi potrivit meterezele
unei cetãþi pe care tot el le va fi înãlþat în acordurile
lirei, dar ºi acoperiºul de ºindrilã al bisericii, dupã
ce-ºi va fi zidit în ea femeia iubitã), ispitindu-se
singur: „Aruncã-te jos, cãci este scris…”, dar
lectura se oprea aici – figura cu venitul de-a cura-
n cap nu þinea ºi gata! Nici dusu’ pe sus, nici mersul
pe jos nu-l apropiau de înþelegerea a ceea ce, fãrã
credinþã, era cu neputinþã de priceput: fie cã
leviteazã (la budiºti), fie cã se înalþã la ceruri (la
creºtini), reiese cã trupul se substituie sufletului.
Or, el tocmai coborâse în mormânt – adevãrat, unul
imaginar! – trupul neînsufleþit al iubitei, ceea ce
însemna cã oricât de departe are sã ajungã de-
acum încolo, oricum avea sã rãmânã cu un picior
în groapã, în groapa ei. Nici vorbã sã-ºi amputeze
piciorul cãlcând în gol, mai degrabã va târî groapa
dupã el prin viaþã. Ceea ce nu-l împiedica, pe
moment, sã înainteze sprinten, de parcã i-ar fi
crescut aripi la glezne, asemãnãtoare celor ale
companiei „F”hjagjn” de pe cocardele piloþilor
sovietici (de alþii n-avea de unde sã vadã). Viaþa-i
zâmbea din nou, în chip de stewardesã. ªi atunci
o luã la sãnãtoasa, smucindu-se din încheieturi ca
pentru a se autodepãºi, ºi spãrgând cu trupul, în
aerul acelei dupã-amiezi de iulie, propria lui galerie
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cu viaþã sãlbaticã, într-o ºtafetã de forme trecând
una-n alta: ale lui când le îmbrãþiºa, strãine când le
lãsa în urmã. Înhãmat la aceastã fugã, ieºindu-ºi
din piele ca sã-i facã faþã, îi venea sã necheze de
bucuria unui galop de sãnãtate cum n-a mai
cunoscut demult, în timp ce arºiþa-i punea zãbale
de aur topit în gurã. Când, în cele din urmã, a ajuns
la aeroport, avu senzaþia cã tocmai aterizase, de
unde, la început, era pornit sã decoleze.

Cu telegrama desfãcutã pe masã, fata recitea
pentru a suta oarã mesajul – „Fdbf Vfhbf uhfybwf
gktyf” –, chit cã-l ºtia pe dinafara. Nu zburase
niciodatã cu avionul, nu fusese nicicând peste
hotare, iar tot ce ºtia în materie de relaþii dintre bãieþi
ºi fete se rezuma la expresia auzitã de nenumãrate
ori de la rusoaicele din cãmin, ceva mai umblate
decât moldovencele: „kbim ,s yt pfgtntnm@”3

Trecuse mai bine de o orã, ºi foaia rãmânea la fel
de imaculatã ca ºi copila care ar fi trebuit s-o
înnegreascã demult (dacã nu se puneau la
socotealã visele-i umede ºi mizeria fizicã, la ciclu):
era de neconceput sã-l toarne, dar nici sã se strice
cu miliþia din cauza lui nu putea. Prinsã pe picior
greºit, oricare ar fi fost acesta, fiica unor pãrinþi
deportaþi n-o lãsa pe medalista de ieri sã-ºi facã
datoria patrioticã, la fel cum studenta de la Litere o
trãgea de mânecã pe fata de la þarã. Nimic din ce
învãþase în familie, la ºcoalã ºi, de doi ani, la
Universitate nu se potrivea cu situaþia datã: ca ºi
cum însãºi prezumþia de nevinovãþie urma sã se
disculpe de o vinã aprioricã. ªi atunci brusc realizã
cât de puþin îl cunoaºte pe bãiatul acela, încât în
afarã de faptul cã „el scrie” – lucru ºtiut de toatã
lumea –, nu ar fi putut spune mare lucru. La drept
vorbind, n-o interesa nici el, nici poezia sa. Era însã
de neconceput ca altcineva sã-i fi luat locul, în viaþa
ºi scrisul lui. Cât despre ea, în afarã de
Autobiografia redactatã de nenumãrate ori – la
intrarea în comsomol, la absolvirea ºcolii medii, la
depunerea actelor pentru facultate etc., etc. –, ce-
ar mai fi putut sã adauge?! Totul pe-o paginã,
niciodatã n-a fost nevoie sã treacã pe cealaltã parte.
Trãindu-ºi astfel pe faþã primii douãzeci de ani, vor
fi suficiente iatã patru cuvinte telegrafiate – cu unul
mai mult decât „Torna fratre torna” – ca sã întoarcã
pagina, odatã pentru totdeauna. ªi înainte de a
avea ce ascunde, se ºi vãzu urmãritã,
supravegheatã îndeaproape, poate chiar
persecutatã politic. Hotãrârea însã fu luatã, acum
doar trebuia sã decidã dacã-i cazul sã-l aºtepte,
preþ de câteva ore chinuitoare, pe miliþianul satului
acasã, cum le-a fost înþelegerea, sau sã-l caute
neîntârziat la secþia de miliþie pentru a-i spune de la
obraz: „N-am nimic de declarat”.

La întoarcerea-n oraº, se vãzu silit sã treacã
pe la „Nadiuºa”, unde-ºi lãsase hârþoagele, iar
bibliotecara din Sala de Literaturã strãinã se grãbi
sã-l înºtiinþeze cã l-a cãutat mama, într-o chestiune
ce nu suferã amânare. Într-adevãr, pe masa lui de
lucru un mic bileþel – inconfundabil, scrisu-i de
învãþãtoare de limbã ºi literaturã maternã – îl soma
sã vinã numaidecât acasã; cât sã fi trecut însã de-

atunci?! Imediat, se gândi la tot ce putea fi mai rãu,
ºi tot atunci îndepãrtã aceastã perspectivã – o
pierdere pe zi îi era de-ajuns ºi de rãmas. Acum,
cã abia-l regãsise, nu-i venea sã se despartã de
Malte Laurids Brigge; cum de-a fost în stare sã-l
pãrãseascã?! Sã-i þinã de urât pe drum, îºi luã cu
el o frazã, pe care o copiase în palmã, ca pentru a
completa ceea ce liniile sorþii se încãpãþânau sã-i
ascundã: „Trãsãturile îi erau ordonate ca o mobilã
într-o odaie de musafiri din care a plecat cineva”.
Cu certificatul de bunã purtare la mânã – fiºa de
cititor atesta cã n-a pãrãsit biblioteca toatã ziua –
ºi Ave Maria-n dinþi, se-ndrepta spre ieºire, când un
bãrbat tânãr, a cãrui privire o mai simþise asupra-i
ºi-n alte dãþi, îi fãcu semn spre toaleta de la etajul
doi: „Nu vrei sã intrãm?” Îl urmã cu încredere –
încã din ºcoalã bãieþii mergeau la budã ca sã
discute înde ei, la o þigarã. În loc sã-i propunã una
– se ºi gândea cum sã-l refuze politicos –, insul îl

învãlui din cap pânã-n picioare, furând cu coada
ochiului uºa închisã, apoi arãtã spre cabina de
lângã geam. Încã neînþelegând bine ce i se
întâmplã, dar lovit în plex de o presimþire cumplitã,
brusc avu senzaþia cã încãperea s-a golit de timp,
ca un tablou din care s-au ºters pânã ºi data &
semnãtura. Aproape de ora închiderii, biblioteca
pãrea pustie, astfel încât prezenþa tipului umplu tot
cadrul: „Astãzi – ºi mai mult niciodatã!” Refuza în
continuare sã priceapã ce anume astãzi, lipsa
verbului însã nu-i spunea nimic bun, ca ºi cum
acþiunea ascunsã dupã uºa cabinei de toaletã, pe
lângã faptul cã era  ruºinoasã, i-ar fi prejudiciat
onoarea familiei. Ceea ce intelectul lui se
încãpãþâna sã respingã ca fiind cu neputinþã, corpul
o intuise din prima; dintr-o datã se fãcu livid,
sângele-i fugi din obraji, iar un spasm puternic îi
întoarse stomacul pe dos – un lingou de fiere,
etalonul în aur al fricii. În aceeaºi clipã, bãrbatul se
fãcu nevãzut, ºi tot atunci soneria anunþã sfârºitul
programului. Între timp, de emoþie, transpiraþia îi
ºterse citatul din palmã; carevasãzicã, dupã o zi
de alergãturã s-a ales cu mâinile goale.
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Drumul spre casã trecea prin scuarul „Puºkin”,
trebuia doar sã traversezi strada Gogol ºi s-o iei
pe diagonalã pânã la havuz, ºi de-acolo pe Aleea
Clasicilor la vale. Tânãrul se simþea îmbãlat, pradã
tuturor privirilor lipicioase, ca o insectã prinsã-n
plasa pãianjenului; ºi nici nu reuºise sã se spele
ca lumea în WC-ul bibliotecii. Puþea a excremente,
ºi asta fãrã sã fi fãcut pe el, dacã nu cumva
atmosfera din Ch-ãu era de tot cãcatul, de când
staþia de epurare a apelor reziduale lucra la
jumãtate de potenþial. Nu putea merge aºa jegos
acasã – pãrinþii l-ar fi mirosit de la o poºtã. ªi atunci
hotãrî sã se mai spele o datã în WC-ul public, cum
intri în scuar pe mâna dreaptã. Buna dispoziþie
revenea ºi ea pe mãsurã ce cobora scãrile sãrind
peste o treaptã, încã puþin ºi avea sã scape de
toatã mizeria, când în semi-întunericul încãperii de
la subsol dãdu de bãrbatul din bibliotecã, în
compania unor bãietani, ºi care nici mãcar nu se
arãtã surprins. „                    ” 4,   rosti mai mult
pentru ceilalþi insul, ceea ce s-ar fi putut traduce,
pe înþelesul lui, prin „din lac în puþ”, ºtiut fiind faptul
– dar ignorat de tânãr cu desãvârºire – cã scuarul
„Puºkin” era locul de întâlnire al homosexualilor din
Ch-ãu, chit cã „ujvjctrcefgbcv d yfitq cnhfyt
bp;bn [jnm b jrjyxfntkmyj- yj yt wtkbrjv= Dthytt-
wtkbrjv- yj yt gjgyjcnm.- F dthytt lf;t nfr%
wtkbrjv b gjgyjcnm.- yj yt jrjyxfntkmyj” 5. Leºinã
pe loc – un noroc chior, într-o asemenea situaþie;
ºi astfel, de unde risca sã fie închis pentru
pederastie, omul se pomeni cu un bãiat fãrã
cunoºtinþã în braþe – acum era rândul lui sã simtã
cum timpul s-a oprit pentru el: se ºi vedea închis
pe viaþã, într-o celulã cu o duzinã de inºi ce-aveau
sã-l treacã prin ciur ºi dârmon, la propriu. „Njkmrj
yt pltcm- Njkmrj yt ctbxfc!” 6, cotcodãcea bãrbatul,
prinzându-l din cãdere ºi, ajutat de bãietanii care
formau un soi de gardã de corp, aburcându-l pe
scãri. Deîndatã ce fu scos afarã, tânãrul îºi veni în
fire, ºi dacã întârzia sã deschidã ochii, era pentru
a-i urmãri printre gene cum gesticuleazã deasupra
lui ca pentru a-ºi disputa dreptul seniorului, unul
desfãcându-ºi palma, altul strângând din pumni, cel
de-al treilea rãºchirându-ºi degetele arãtãtor ºi
mijlociu a V[ictorie], sã ºi le bage-n gât. Exact ca-n
copilãrie, când bãieþii se jucau de-a „piatra – hârtia
– foarfecele”, ºi nici una din figuri nu era invincibilã.
Primul model de echitate, în miniaturã – “piatra” este
mai mare decât “foarfecele”, “foarfecele” decât
“hârtia”, “hârtia” decât “piatra”, ºi tot aºa pe cerc –,
era ºi ultimul, dupã cum o afla fiecare, pe coajã
sau dându-i cuiva la cap, mai devreme sau mai
târziu. (Însuºi Dumnezeu, în trei feþe, pãrea o
proiecþie a jocului din copilãrie: Dumnezeu-Tatãl da
din pumn în Vechiul Testament; Sfântul Duh aducea
rãvaºul Bunei Vestiri; Fiul Omului tãia apele, înainte
de ºi dupã.) Când, în cele din urmã, tânãrul binevoi
sã deschidã ochii, schimbul de priviri fu de „2 la 1"
în favoarea lui. Refuzã mâna întinsã a
necunoscutului, acum amabilitatea întruchipatã, dar
se lãsã condus pânã la ieºirea din scuar – „F nj
[jlzn nen dczrbt!...”7 –, transfigurat de angoasã ºi

încercând din rãsputeri sã parã stãpân pe situaþie.
Abia când s-a vãzut de cealaltã parte a bulevardului
Lenin, rãsuflã uºurat: ce a fost mai greu a rãmas în
urmã; acum cine ºtie ce surprizã-l aºteaptã acasã.

Din prag, mama îl anunþã cã l-a cãutat pe
interurban o colegã de facultate, ºi cã fata are sã
revinã cu un telefon mai târziu – exact asta venise
sã-i spunã la bibliotecã, unde fu de negãsit. Cu o
intuiþie nedezminþitã, femeia trebuie cã presimþise
importanþa acestei convorbiri, nu atât pentru copila
de la þarã, cât pentru bãiatu-i, ºi se ruga în tainã ca
primul ei nãscut sã n-o fi lãsat gravidã – de unde
tocmai el era cât pe ce sã fie violat. Nu se vedea
bunicã, la 41 de ani, nici soacrã mare. „Nu te întreb
pe unde-ai umblat, ci de ce n-ai fost acolo unde ai
zis cã vei fi, când te-am cãutat?”, fraza ei, spusã
prea tare ca sã-i fie adresatã doar lui, de fapt îl
avertiza sã aibã grijã ce spune, cã nu-s singuri în
casã. La fel de bine, putea s-o ºopteascã – în
construcþia frazei se simþea o mânã forte, de pater
familiae. Tot atunci sunã telefonul. Vocea Mariei
pãrea venitã de pe ceea lume, nu atât din cauza
distanþei, cât a bruiajului de pe linie – nici nu a reuºit
sã-l întrebe ce face, cã el se ºi porni sã-i recite:
„Am fost la aeroport! Dacã-ai ºti ce idee mi-a
venit…” Era tocmai ceea ce nu ar fi dorit sã afle în
nici un caz, ºi totodatã confirmarea celor mai
sumbre bãnuieli, pe care le îndepãrtase hotãrât în
faþa omului legii, în aceeaºi dimineaþã. Nu-l lãsã sã
termine, de fricã sã nu spunã prea mult, dacã nu
cumva s-a ºi dat de gol, închizându-i telefonul la
jumãtate de frazã – spre disperarea organelor
competente care înregistrau conversaþia. Hotãrât
lucru, nu se putea face nimic cu bãiatul acesta,
drept care-ºi spuse: „De-acum înainte, pentru mine
el este un om mort.”

1. (rus) literalmente, „douã cizme pereche”;
aici – de-o teapã.

2.(rus) „pe întinderile nemãrginite ale Patriei
noastre”.

3. (rus) „doar sã nu rãmâi însãrcinatã contrar
dorinþei”.

4. (rus) „Singur ai venit!”
5.(rus)„deºi homosexualitatea este lichidatã

definitiv în þara noastrã, nu-i lichidatã chiar în
întregime. Mai bine zis, în întregime, dar nu de tot.
ªi chiar e mai corect aºa: în întregime ºi de tot, dar
nu definitiv”, Venedikt Erofeeev, Moscova-Petuºki,
traducere din rusã de Emil Iordache, Editura Cartier,
2004.

6. (rus) „Numai nu acum, numai nu aici!”
7. (rus) „Umblã tot felul de inºi pe-aici!…”

Fragment din romanul Þesut viu. 10 x 10, în
pregãtire.

ª
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     Romanul românesc a cunoscut
o revitalizare destul de serioasã în
ultimii opt-zece ani, schimbându-
ºi pe alocuri imaginea pânã la acel
nivel la care am fi tentaþi sã vorbim
de o generaþie douãmiistã cu grefe
nouãzeciste. Trecând totuºi în
revistã titlurile autorilor ºi câteva
asemãnãri ºi deosebiri capitale
dintre ei, contextualizând într-un
cadru al influenþelor ºi tradiþiilor,
observãm cã pânã ºi termenul
„promoþie” e puþin deplasat. Câte
asemãnãri gãsim între Ionuþ Chiva
ºi Doina Ruºti, între Dan Lungu ºi
Alexandru Vakulovski, între ªtefan
Baºtovoi ºi Dan Sociu? Cu
siguranþã mult mai puþine decât
deosebirile, deºi este destul de
vizibil cã multe dintre romanele
apãrute în ultimii zece ani respirã
acelaºi aer, ba chiar mai mult,
uneori ºi în acelaºi fel, rezultatele
fiind oarecum paradoxal diferite
între ele. Lucrurile nu sunt totuºi
atât de complicate, iar direcþia
comunã este cu siguranþã
convergentã, existând o mutaþie la
nivel de sensibilitate în proza
actualã: convenþia narativã,
convenþia ficþionalã, biografismul,
veridicul ºi autenticul, tematica,
limbajul ºi multe alte elemente
constitutive ale romanului actual se
aflã într-un raport dinamic cu
cititorul ºi autorul, aceastã serie de
rapoarte putând da speranþa cã în
douãzeci, treizeci, cincizeci de ani
vom privi nu numai spre o perioadã
cu un grad destul de ridicat de
specificitate, ci ºi spre o serie de
(mãcar) zece cãrþi cu adevãrat
valoroase.

Dincolo de optimismul pe care
îl împãrtãºesc legat de potenþialul
romanului românesc actual,
optimism probabil cauzat ºi de
faptul cã, trebuie sã o
recunoaºtem, promoþia autorilor
lansaþi între 2000 ºi 2010 încã nu
a susþinut cele mai importante
examene ale sale, o imagine
unificantã, un canon al prozatorilor
decadei este departe de a putea fi
considerat stabil.

Câteva nume

Primul deceniu din postco-
munism a constituit o perioadã
recuperatorie din punct de vedere
etic, astfel memorialistica, eseul ºi

traducerea volumelor care pânã în
1989 nu îºi gãseau locul pe rafturile
librãriilor ºi bibliotecilor au devenit
o prioritate a culturii române,
ficþiunea autohtonã pierzând locul
privilegiat pe care îl ocupa. În jurul
anului 2000 proza a început sã dea
semne de revigorare, iar colecþia
EGO.prozã a editurii Polirom a
coagulat, într-o proporþie co-
vârºitoare, începând cu anul 2004,
ceea ce acum putem numi noul val
al prozei româneºti, printre primele
nume promovate numãrându-se
Cezar-Paul Bãdescu, Dan Lungu,
Adrian Schiop, T.O. Bobe, Lucian-
Dan Teodorovici, Radu Pavel
Gheo, Ioana Baetica, Dragoº
Bucurenci, Ionuþ Chiva, Bogdan
Suceavã ºi Sorin Stoica. O astfel
de colecþie a unei edituri importante
a însemnat o oportunitate tentantã
pentru tinerii autori, care au avut
ocazia de a fi receptaþi ºi dincolo
de cercurile restrânse pe care
distribuþia editurilor mici o facilitau,
scurtând semnificativ anevoioasa
perioadã de afirmare. Lista s-a
extins în anii urmãtori ºi colecþia
EGO.prozã a fost completatã de
scriitori care în acelaºi timp au
rotunjit ºi au diversificat valul: Filip
Florian, Matei Florian, Rãzvan
Rãdulescu, Maria Manolescu,
Doina Ruºti, Alexandru
Vakulovski, Dan Sociu, Cecilia
ªtefãnescu, Ana Maria-Sandu,
ªtefan Baºtovoi sau Cãtãlin
Lazurca.

Noi suntem noii noi

Ceea ce îi uneºte pe mulþi dintre
aceºti prozatori, majoritatea
debutaþi în aceastã colecþie, este
o formã comunã de hiper-
conºtientizare a actului scrierii, un
dialog tãios, polemic cu tot ce s-a
scris înaintea lor, o cãutare de
multe ori freneticã a formulei
discursive care contestã. Din
acest punct de vedere, autorii care
au ales calea agresivitãþii, ruptura
violentã în primul rând în raport cu
tradiþia optzecistã, prin des-
prinderea de intelectualism ºi
(uneori) textualism, au avut o ºansã
pe care au cuantificat-o în primã
fazã atât o parte din critici, cât ºi
publicul tânãr, destui liceeni des-
coperind cu uimire cã existã ºi
autori în viaþã, care „vorbesc limba
lor”, „le cunosc problemele” ºi
„scriu cool”. Reversul medaliei pe
termen mediu ºi lung este
inevitabil: un discurs care are ca
principal scop rãsturnarea altuia va
scãpa din vedere problema
propriei legitimãri, transformând
entuziast proclamatele cãrþi-cult în
furtuni impresionante, însã
trecãtoare. Fronda, jemanfiºismul,
doza de gratuitate inerentã oricãrui
manifest explicit, cãutarea
dialogului cultural în alte zone
decât sub cãlduroasa plapumã a
predecesorilor apropiaþi, aspectul
de text încã în atelier, deschis ori
nerevizuit, teribilismul, cãutarea
avidã a unor forme de autenticitate,
þâfna discursului din subsidiar nu
sunt invenþii ale vreunui curent
anume, ci elemente care au ca
scop revizitarea artei de pânã
acum ºi reinventarea ei, inclusiv
prin negare, iar avangarda istoricã
a avut grijã sã instituþionalizeze
astfel de demersuri acum un secol.

Riscul oricãrei forme de
avangardã artisticã este exact
acelaºi cu cel al avangardei
militare, iar dacã lecturile repetate
nu vor gãsi o substanþã ce poate
cãpãta noi valenþe, dincolo de
statement-ul provocat de
anxietatea influenþei ºi anxietatea
în faþa foii albe de hârtie, cãrþi
precum Tinereþile lui Daniel Abagiu
sau Luminiþa, mon amour (anti-
literatura lui Cezar Paul-Bãdescu,
puternic autobiograficã), 69, Pizdeþ
sau Real-K (dezinhibarea limbajului,

Prozã,
Ego.Prozã

& Co.

 Bogdan Odãgescu
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literatura junkie, lecturi ale
generaþiei beat), pe bune/ pe invers
sau Nevoi speciale (obsesia
identitarã, joaca autobiograficã,
confesiunea ºi autenticismul care
îl strigã pe cititor), toate acestea
riscã sã se prãfuiascã mai repede
decât ar fi anticipat cineva la data
apariþiei lor, mai ales dacã anii
urmãtori vom avea parte de cãrþi
care sã cristalizeze aceste
tendinþe fãrã a le scoate atât de mult
în prim plan.

Noii ceva mai vechi

Autorii promoþiei ale cãror
discursuri implicã forme de
autodisciplinã ºi rotunjime, care
sunt înclinaþi spre forme mai subtile
de reflexivitate, care pãstreazã
între text ºi cititor o distanþã mai
mare, par sã fie câºtigãtorii de
cursã lungã ai deceniului, sau cel
puþin în aceastã direcþie merg multe
din opiniile critice ale momentului.
Din acest punct de vedere, o sintezã
relevantã ne oferã ancheta realizatã
de Adevãrul literar ºi artistic la
mijlocul lui martie, în care zece
critici (Paul Cernat, Marius Chivu,
Al. Cistelecan, Daniel Cristea-
Enache, Mihai Iovãnel, Ion Bogdan
Lefter, Dan C. Mihãilescu, Simona
Sora, Andrei Terian ºi Alex
ªtefãnescu) oferã câte un top cinci
al romanelor ultimului deceniu,
majoritatea adãugând topului o
serie de comentarii ºi multe alte
titluri pentru lista lãrgitã a perioadei.
Ancheta se ocupã de întreaga
prozã apãrutã din 2000 ºi pânã
acum, astfel încât Mircea
Cãrtãrescu, Cristian Teodorescu,
Gheorghe Crãciun sau Varujan
Vosganian se întâlnesc pe aceeaºi
listã cu Filip Florian, Doina Ruºti
sau Florina Ilis.

Dacã la prozatorii „recalcitranþi”
putem vorbi despre o obsesie a
scrisului, dacã nu dezordonatã, cel
puþin lãsând aceastã impresie, la
aceastã a doua categorie de autori
e potrivit sã apelãm la alþi termeni:
preocupare, grijã, o formã de
respect ºi atenþie faþã de text,
apetenþã pentru procedeu ºi
tehnicã, o mai micã dorinþã de
polemicã în raport cu tradiþia,
interesul pentru construcþia
romanescã, o formã de
angajament a scrisului. Faþã de

aceste însuºiri pãrerile pot fi foarte
bine împãrþite – ele pot denota
maturitate ºi seriozitate în raport cu
propria poeticã, ori, dimpotrivã,
manierism, autopastiºã ori lipsã de
stil. Sunt acestea condiþii necesare
(dar nu suficiente)? Faptul cã un
roman este egal cu sine însuºi îl
valorizeazã pozitiv sau negativ?
Unde sfârºeºte stilul ºi începe
calofilia deranjantã? Cât loc poate
avea cititorul în text? Rãspunsurile,
personalizate pentru fiecare volum
în parte, þin momentan mai
degrabã de politici editoriale ºi
culturale decât de vreun canon
contemporan.

Orice formã de clasificare îºi
presupune doza de reducþionism,
însã putem spune cã din categoria
autorilor cãrora li se adreseazã
aceastã serie de întrebãri, fãrã,
desigur, sã fie singurii sau neapãrat
cei mai importanþi, fac parte ºi Dan
Lungu (cu mutaþiile observabile de
la Raiul gãinilor pânã la Cum sã
uiþi o femeie), Rãzvan Rãdulescu
(cu Teodosie cel Mic), Doina Ruºti
(pentru Fantoma din moarã), Filip
ºi Matei Florian (mai puþin pentru
Bãiuþeii ºi mai mult pentru romanele
scrise individual) ºi, undeva la
limitã, ªtefan Baºtovoi (Iepurii nu
mor) ºi Sorin Stoica (pentru O
limbã comunã).

În ordinea numerelor de pe
tricou

Dincolo de caracteristicile
comune enumerate mai sus, luatã
în parte, scriitura fiecãruia dintre
cei ºapte autori are o specificitate
care nu asigurã neapãrat valoarea
esteticã, însã face posibilã discuþia
despre valoare ºi relevanþã
dincolo de conjuncturi. Departe de
a constitui o fotografie de grup ori
un palier de canon, selecþia
aceasta este un pariu pe termen
mediu.

Cel mai bun roman al lui Dan
Lungu îl consider, în continuare,
Raiul gãinilor, pentru siguranþa cu
care impune un univers, pentru
faptul cã este singurul sãu volum
în care cusãturile sociologului sunt
impecabil ascunse, pentru
valenþele de realism magic organic
contopite în sfãtoºenia
povestitorului moldovean ºi, nu în
ultimul rând, pentru faptul cã miza

ºi mijloacele de negociere a
discursului sunt în primul rând
estetice, lucru greu de spus despre
Sînt o babã comunistã! sau Cum
sã uiþi o femeie.

Din aceeaºi categorie a
prozatorilor capabili sã impunã o
lume, cel puþin în volumele numite,
fac parte ºi Rãzvan Rãdulescu,
ªtefan Baºtovoi sau Doina Ruºti,
ceea ce îi apropie fiind substratul
social al discursului, la fiecare
sublimat în alt mod, precum ºi
încercarea de recuperare a unor
spaþii de naivitate ºi inocenþã
infantilã. Dacã Teodosie cel Mic
propune un univers fantastico-
textualist, pe filierã cãrtãrescianã,
oferind o naraþiune consistentã ºi
episoade de-a dreptul proverbiale,
suportând în acelaºi timp multe
niveluri de lecturã, ªtefan Baºtovoi
este, în Iepurii nu mor, un
profesionist al infuziilor feerice de
o intensitate aproape profeticã.
Fantoma din moarã al Doinei Ruºti
se impune în primul rând ca proiect
romanesc, ca arhitecturã ºi
tehnicã narativã, trecând într-o
singurã carte prin lecþia mai multor
generaþii, încruciºând o geografie
ruralã comunistã cu un fabulos
pendulând între Eliade ºi filme
thriller sau horror, unul din puþinele
minusuri fiind teza eticã dusã pânã
la capãt în finalul cãrþii ºi ridicatã
deasupra celorlalte posibile grile de
interpretare.

Dacã existã un stilist al ultimilor
zece ani, acesta este cu siguranþã
Filip Florian. Volumele sale, Zilele
regelui prin excelenþã, însã ºi
Degete mici, sunt în primul rând
jucãrii bizar de dulci, inutile în
esenþa lor, dar, paradoxal,
simpatice ºi indispensabile ca
punct de referinþã pentru romanul
actual, odatã ce ai fãcut cunoºtinþã
cu ele. Aceste douã romane nu
sunt despre, nu sunt cu, nu sunt
cãrþi în care se întâmplã ceva, nu
sunt nici mãcar romane de
atmosferã, ci naraþiuni despre cât
de chipeºe pot fi cãrþile ºi cât
estetic poate încãpea între douã
coperte. Chiar ºi numai pentru
virtuozitate, Filip Florian meritã þinut
pe raft la vedere.

Sorin Stoica este exemplul de
mijloc, „ºi/ºi”, „nici/nici”, „între” fiind
sintagme asumate ale discursului
sãu. Spun cã Sorin Stoica este
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„între” pentru cã poate fi pus în
acelaºi timp în drept cu Zodia
scafandrului al lui Mircea Nedelciu
ºi cu Zero grade Kelvin de Adrian
Schiop, fãrã a considera vreuna
din apropieri nepotrivitã. O limbã
comunã este un pod peste cele
douã categorii de prozatori, fãrã ca
acest lucru sã bruieze în vreun fel
naratorul fãrã nume al cãrþii, atentul
observator antropolog. Dupã buna
lege a metisajului care combinã
calitãþi din surse diferite, ºi proza
lui Sorin Stoica este un hibrid
interesant, destul de greu de
catalogat, îmbinând textualismul ºi
autenticismul, gravitatea ºi
gratuitatea, existenþialul ºi

prozaicul.
Matei Florian, prin romanul sãu

de debut, ªi Hams ªi Regretel,
desprinde din Bãiuþeii (volumul
scris în colaborare cu fratele sãu,
Filip) un segment puternic de
fabulos, îl ridicã la puterea n, îl
modeleazã impecabil la nivel
discursiv ºi stilistic, sãrind dintr-un
registru în altul ºi contopindu-le
absolut firesc, fãrã a avea un
paragraf, un adjectiv sau o virgulã
în plus sau în minus, suprapune
acest strat unei naraþiuni
multistratificate în care planurile de
realitate sunt imposibil de desprins
unele de altele, reuºind un roman
care poate, fãrã prea multe

contraargumente, sã fie trecut în
lista celor mai bune romane
postdecembriste.

Poate cã piaþa româneascã de
carte duce lipsa unor romane mari
în sensul nostalgic al cuvântului,
însã faptul cã cele existente
acoperã cel puþin decent o arie
vastã din multe puncte de vedere
poate da speranþe. Niciun cititor
rezonabil nu mai poate cere acum
„Roman” cu literã mare, însã, tot
optimist o spun, unii autori
contemporani mai au de scris
câteva cãrþi bune care, sper, vor
reconfigura cât de curând peisajul
prozei autohtone.



30

Dacã mai putem considera
poetul ca individ exponenþial-
exemplar, autenticitatea generaþiei
2000 constã mai ales în
suprapunerea fãrã rest a
persoanei poetului cu personajul
poetic (în cazul poemelor narative)
ºi cu vocea poeticã (defunctul eu
liric). Apoi, oricât am dezavua
psihanaliza – pentru cã, de fapt, nu
l-am citit pe Freud ºi de mult nu ne
mai putem privi în oglindã – poezia
douãmiistã, ºi douãmiismul în
general, se preteazã teribil unei atari
metode. Acest eseu va combina
lectura de tip întâmpinare a cronicii
literare cu lectura psihanaliticã, iar
material de lucru vor fi cele mai
aºteptat-importante volume de
poezie din ultimul an, exceptând,
bineînþeles, debuturile; mai exact,
am în vedere primele trei volume
publicate la Cartier în noua colecþie
Rotonda, respectiv ultimul volum
publicat la Cartea Româneascã.

Referitor la terþetul menþionat, ar
trebui sã fac o mãrturisire. Imediat
dupã lansare, într-o cronicã
tripartitã din “Dilema veche”, inti-
tulatã Complexe paterne, Marius
Chivu intuia deja cã volumele
semnate de Claudiu Komartin,
Radu Vancu ºi Dan Coman sunt
psihanalizabile, dar se menþinea la
nivelul unei sugestii, demne de
urmat. Aºa cã m-am apucat sã
gândesc & sã scriu eseul de faþã,
vãzând în cele trei cãrþi un reflex
al unor romane familiale nereuºite,
în cadrul cãrora complexul Oedip
n-a fost anihilat în totalitate.

Claudiu Komartin, Poemele
cu tãtuca

Pentru început, sã admitem cã
modernismul rece în care a fost
încadrat Claudiu Komartin (de
cãtre Daniel Cristea-Enache) e
rezultatul firesc al unui deficit de
afecþiune. În fond, primul poem
din Un anotimp în Berceni se
sfârºeºte cu apelul patetic la
dragostea cititorului: “sunt o
insectã brutalã ºi tânãrã / iubeºte-
mã” (Ce ascunzi în palmã?).

Dupã cum s-a tot spus, piesa
de rezistenþã ºi cel mai autentic
segment al volumului îl constituie
Poemele cu tãtuca: “Fiii lui ar rãcni
la el sã mai tacã sau sã crape
odatã, / ar înfige un þãruº în inima-i

mare ºi necrozatã”. Un tatã
demonizat, arãtat cu degetul în
funcþia lui de cauzator al traumei:
“Tãtuca nu ºtie ce e seducþia /
tãtuca nu l-a citit pe Kierkegaard /
în copilãrie / brutalitatea lui era
singurul lucru de care puteam fi
siguri / pe-atunci femeile vorbeau
despre el excitate / la coadã la
carne / astãzi, tusea lui rãsu-
nãtoare scârbeºte întregul bloc //
flegma sa verde, surioarã, e râul /
blestemat în care ne înecãm
tinereþea.” Dar dacã dimpotrivã
“ºtie” ºi printr-un mecanism tipic,
ridicol, poetul inverseazã rea-
litatea? Cum sã fi citit Jurnalul
seducãtorului un mãcelar? Dacã
Freud ar analiza versurile de mai
sus, ar avea multe de spus: des-
pre seducþia infantilã ºi nevroza
poeticã, despre femeile “excitate la
coadã la carne”, despre flegme ºi
surioare. S-ar putea foarte bine sã
greºesc; dupã ce crezi cã l-ai
înþeles pe Freud, ai tendinþa sã nu-
þi mai dai jos ochelarii psihanalizei
ºi sã vezi totul deformat. Însã de
ce astfel ºi nu altfel, asta-i
întrebarea! Cuvintele nu sar în ochi
dacã n-au arcuri.

Acest tatã, care nu mai moare,

care nu mai dispare, e urât ca la
carte, dintotdeauna: “ura mea
coboarã / pânã la rãdãcina
cuvintelor ºi a amintirii, / ura mea e
un cazan în care fierb cãpãþâni de
porc / cu ochii pierduþi prin zeama
îngrozitoare.” Sentimentul nu poate
fi contrafãcut ori inventat; el e real,
oricât l-ai camufla teleportându-l
într-un spaþiu basarabean, al cãrui
unic rol e sã contribuie la caracterul
cvasidostoievskian al “subiec-
tului”. Complexul oedipian e la el
acasã: “Dacã ai noroc, unul din noi
îºi va pierde minþile / ºi te va ciopârþi
cu un cuþit lung ºi subþire-ntr-o
noapte.” Acelaºi cuþit cu care
mãcelarul cu minþile pierdute-n
alcool ºi-a ciopârþit adevãraþii lui fii.

Din celelalte douã cicluri ale
volumului (Black Butterfly ºi La
debarcader) intereseazã mai ales
efuziunea dragostei materne, la care
poetul se întoarce dupã eºecul
amoros (“vei creºte dragul meu într-
o bunã zi o femeie frumoasã / ºi
foarte palidã te va iubi ºi va avea
grijã de tine // plângi, puiul mamii,
plângi” – Alien Redemption). Ca-
ntotdeauna, patetismul dezvãluie
multe: prin regresiune, complexul
Oedip e complet; figura mamei grijulii
din copilãrie se suprapune peste
figura viitoarei femei palide. Mai reþin
Rãtãcirea, poem cu care volumul ar
fi trebuit sã se termine, simetric-
epilogal, în el autorul revenind la
figura tãtucii, la “nãlucirea” tãtucii, la
refuzul acestuia de-a dispãrea.. Dar,
cine ºtie, poate cã ultimul vers din
Sfântunecatu, poemul imediat
urmãtor, se potriveºte mai bine ca
final de volum: “ºi soarele ãsta nãruit
sub podele ca un copil lepãdat”...

Radu Vancu sau “Cami, tu,
dureros de antialcoolicã”

În Monstrul fericit, Radu Vancu
ne propune o poezie de
rafinamente bahice ºi delicii de
limbaj. Altfel spus, autorul
sublimeazã complexul etilic în
poezie de cea mai aleasã calitate,
cerând ºi el o privire psihanaliticã.

Nu doar cã ochii soþiei devin
legea moralã (titlu de poem). Radu
Vancu practicã ºi dedublarea ca
supliciu etic: fratele rãu al poetului
nu putea fi decât fratele porc (tot
un titlu de poem, aidoma fratelui
pãduche din primul volum al lui Dan

Ultimele
zvâcniri

ale
douãmiiºtilor

 Laurenþiu Malomfãlean
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Sociu), sau fratele bursuc din
Monoloagele bursucului... Se
flageleazã astfel o ereditate
încãrcatã, doar pe jumãtate
încãlcatã. Pentru cã Radu Vancu
ºtie prea bine cum apasã pe umerii
fiului balastul unui tatã sinucigaº,
în care ºi-a fãcut estuar alcoolul:
“Ce mai atâtea fiþe degeaba: cu
gurã ca a ta a bãut ºi el, / cu ficat
ca al tãu a distilat otrava, cu minte
ca a ta / a judecat ce-i de fãcut.
Eºti într-un film cu happy end,
probabil, / de vreme ce nu merge.
Nu din toate alcoolismele iese / de-
o tragedie. Resemneazã-te: o sã
ajungi o epavã fericitã. Sunt ºi vieþi
mai rele decât asta.” (Tristeþile
litrului de vodcã (amintire pentru
tatãl meu).

Autenticitatea cãrþii lui Radu
Vancu rezidã mai ales în amintirile
cãtre figura paternã, ºi nicidecum
în livresc, al cãrui excedent îl
datoreazã lui Mircea Ivãnescu, tatã
simbolic într-ale poeziei. Mai mult
sau mai puþin paradoxal, prima
lecturã nu mi-a fost împiedicatã de
preþiozitãþile de limbaj, care se
dovedeau cu totul noi; acestea ºi-
au scos încãrcãtura din fundal abia
la relecturã, blocând-o. Prin
urmare, fondul etic a rãmas cel mai
deasupra. Pentru cã, da, poetul
cautã vinovaþii. ªi, bineînþeles, îi
gãseºte: vinovãþia pentru suicidul
tatãlui ºomer e tãtuca naþiunii din
acea vreme, “soda causticã a
rânjetului iliescian / luminând ca un
curcubeu toxic cerul României. /
Dacã Iliescu nu fãcea pe
filoproletarul, tata nu murea în ’97.”
(Elegia codului PIN).

Mai departe, propria vinovãþie,
privitã pe toate feþele în “apologul”
anexat la final (Confesiunile mon-
strului fericit), adevãrat tratat de
etilografie sau despre cum se
transformã potenþialul poet mistic în
scrib al prozei domestice. De fapt,
Radu Vancu îºi cautã justificãri. ªi,
fireºte, le gãseºte: “Beam pentru cã
numai aºa lumea mi se pãrea
realã”, derealizatã fiind în urma
sinuciderii tatãlui. Cu alte cuvinte,
principiul – freudian al – plãcerii s-a
convertit în principiul realitãþii.

Dan Coman, Dicþionarul Mara
sau poemele cu fãtuca

Sã convenim din start cã

subintitulându-ºi ultimul volum
ghidul tatãlui: 0-2 ani, autorul se
referã la vârsta pãrintelui care-a
devenit. Apoi, sã fim de acord cã,
la prima vedere, un motto ca “Lîu,
lãþuºtã, lãmulitã / Mala nu ºtia sã
zitã” ne sunã bine, cumva tandru
ºi moale, dar cã la proxima vedere
ne sunã penibil. Pentru cã rolurile
sunt schimbate: pãrintele devine
copilul propriului copil. De aici toate
ocurenþele... oii: “nici nu deschid
bine ochii ºi iatã-mã legat de un
copil / ca de-un þãruº în mijlocul
sufrageriei. / în picioare nu pot sta,
pînã la fereastrã nu pot ajunge / iar
cafeaua doar o amuºin aºa cum
ar face / orice fiinþã cu nãravuri de
oaie. // [...] // de-acum gata, îmi
spun, gata. // sunt tatã. // ºi capul
meu se apleacã deasupra acestei
propoziþii / exact ca o oaie în dreptul
unei ceºti de cafea.” (tatãl (dupã
cinci zile). Asumându-mi ironia,
cândva se vor scrie lucrãri de
licenþã cu titlul Imaginarul ovin în
poezia lui Dan Coman. Alãturi de
vacã, porc ºi cal, inserturile de gen
– adicã, pardon, de regn – sunt dacã
nu suprarealiste cel puþin bizare. ªi
frustrante. Aºa cum Dan Coman e
frustrat erotic datoritã fetiþei sale,
cititorul de mine e frustrat empatic
datoritã imaginarului sãu teriomorf.

De la tristeþea domesticã
(“tristeþea de casã” – vorbele mari
ale omului) la traumã, nu e decât
un singur pas: “privesc toate
acestea de-aici, de sub masa / din
bucãtãrie / unde m-am ascuns sã
fumez //  [...] // cînd fetiþa se plic-
tiseºte de toate acestea vine
spaima // ºi spaima e cînd trebuie
sã te ridici de sub masã / ºi sã-þi
reiei viaþa” (jucãrii). În parantezã fie
spus, pe Dan Coman îl avan-
tajeazã poemele scurte (poem de
dragoste [1] sau pampers, unde
poetul mizeazã pe ”dragostea
lichidã”, reþinutã în corp); în textele
mai lungi, are tendinþa sã-ºi di-
lueze discursul. Oricum, poetul
actualizeazã un complex pa-
tern(al) de care suferise la vremea
lui ºi celãlalt Dan al poeziei
douãmiiste (Cîntece eXcesive >
Love quarantine > decembrie -
ianuarie: “dimineaþa îmi lipesc nasul
/ de obrazul ioanei / trag adînc în
piept / cît sã-mi ajungã pentru /
întreaga zi” vs. “intrãm în dormitor
ºi aplecîndu-ne repede peste pãtuþ

inspirãm pînã ce aerul nou dã pe /
dinafarã cu spume.” – Dicþionarul
Mara > în fiecare dimineaþã mã
trezesc primul). Asta nu þine de
influenþã sau de generaþie, ci de
ceva ce s-ar putea numi arhetip.
Numai cã la Sociu (care-ºi dedicã
volumul fiicei), tandreþea mas-
cheazã mai bine complexul.

Dacã de regulã numai copiii
sunt victime în romanul familial,
Dan Coman apare ca un tatã
complexat. Pentru care termenul
de “fetiþã” nu e tocmai nevinovat.
În dicþionarul Marei, Tlinda e
numele mamei, pe care tatãl
trebuie sã-l adopte; rezultatul e
gelozia paternã: sânii soþiei sunt
ai fetiþei, nopþile sunt ale fetiþei,
dorinþa nu se poate satisface
decât prin actul fumatului, prin
fantasma cu degeþica (de ce nu
degeþel?) sau prin cea cu
miºcãrile de summo din patul
conjugal (sã ºtie ce facem). Aºa
o fi mereu dragostea în vremea
lãuziei. Pentru Dan Coman,
episodul a presupus un tatã
reificat, alienat în structura lui de
bãrbat. Împreunã ºi deodatã,
corpurile pãrinþilor au devenit
“niºte mecanisme sigure de îngrijit
mara” (Epilog), care se con-
feseazã gâtuit: “noi numai noaptea
ne umplem de carne / numai
noaptea cînd mara a adormit în
sfîrºit // atunci ne strecurãm iute
sub plapumã / ºi în tãcere ne izbim
unul de altul / ca douã pulpe de pui”
(poem de dragoste [2]), cu spe-
ranþa cã miºcãrile cãrnurilor n-o vor
trezi pe Mara, cã þipetele fetiþei vor
întârzia sã le întrerupã, sã le
adoarmã. Când survin asemenea
momente, masculul pare sã þipe:
mama ei de fetiþã!

Ultimele versuri ale volumului
sunt în acelaºi ton: “acesta e
începutul ºi pentru început / sã
lãsãm cîteva clipe capul în jos”
(Epilog). Începutul morþii. Sexuale,
sau doar fireºti.

Teodor Dunã sau de-a viul în
braþele morþii

În proaspãtul sãu volum,
Teodor Dunã traseazã mai departe
linia continuã din trenul de treieºunu
februarie ºi catafazii, ºi confirmã
din nou, condesându-ºi în sublim
o bunã parte din aerul de
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nouãzecist întârziat. Spun asta
pentru cã s-a vorbit despre
caracterul epic al poeziei sale,
specific nouãzecismului. Dupã
de-a viul, mai adecvat ar fi sã se
vorbeascã despre construcþia
poemelor, despre structura viziunii,
care nu mai e neapãrat narativã,
ºi nu mai dã impresia de lucrat –
ca în cazul unui Claudiu Komartin,
de pildã, care n-a evoluat în
aceeaºi mãsurã. Dimpotrivã,
Teodor Dunã merge mult mai
departe, creând(u-ºi) o mitologie
personalã cu totul aparte.

În azurul coperþii a IV-a,
Cosmin Ciotloº avertizeazã pe
drept cuvânt: extraordinara carte
conþine capodopere. ªi dacã ne în-
cãpãþânãm sã definim capodo-
pera ca pe vremuri, anume ca
stranietate ºi noutate absolutã,
cele câteva exemple de mai jos
ar putea figura calm într-o colecþie
de gen: “pentru o clipã m-am
vãzut: întins, întins ºi frumos, /
într-o vale luminoasã / în care
ninge liniºtit cu mesteceni.”
(paºii), “are ochii plini de miez
cald de pâine” (casa cu trepte),
“vânturile de aici ridicã strãzile
oraºului de sare / ºi ele plutesc
ca niºte eºarfe” (oraºul de sare),
“te întorci spre mine îmi spui cã
eºti vie cã e minunat / sã mergi
îmbrãþiºat printr-o ploaie de o
sutã de ani...” (îmi spui cã eºti
vie), “ºi carla e cel mai potrivit
nume pentru aceastã lume
frumoasã / e un nume cu care poþi
merge noaptea fãrã sã tremuri”
(singura lume) – versuri
comparabile cu “iubesc acel oraº
îndepãrtat / în care au botezat
lumina / blândã a înserãrii / cu
numele tãu.” (s.m.; Claudiu
Komartin, iubesc acel oraº, în
volumul analizat mai sus); dupã
cum se poate vedea, fragmentele
sunt comparabile doar la nivel
ideatic. La nivel de construcþie,
Teodor Dunã e superior. Apoi, fireºte,
sunt numeroase textele depline,
cum ar fi noaptea încã lâncezea
(pe care autorul ºi-l considerã drept
cel mai bun poem; cf.
bibliotecadepoezie.wordpress.com),
caii albaºtri sau poemele spuse de
Carla.

Mai departe, n-ai cum sã treci
cu vederea faptul cã Teodor Dunã
practicã refrenul obstinat! De

foarte multe ori, poetul repetã
versul-cheie, cel mai straniu ºi
mai... memorabil, oricât aº urî
cuvântul ãsta hiperuzat în critica
de întâmpinare – pentru cã
versurile trebuie sã te împungã, nu
sã fie memorate, pentru cã, similar
visului, forþa poeziei rezidã nu în
capacitatea de a persista în
memorie, ci în puterea de pene-
trare care se uitã pe moment, fiind
prea plãcutã sau prea dureroasã
pentru a putea fi reþinutã. Dar asta
e cu totul altã problemã. Par-
curgând cele trei volume ale lui
Dunã – trenul de treieºunu fe-
bruarie, catafazii ºi de-a viul – am
avut un sfârºit de sãptãmânã
revelatoriu. Când am închis a treia
carte, mi-a fost un bine subtil, de
parcã m-aº trezit în toiul unui
coºmar alb. Imaginile mai pâlpâiau
puþin, apoi se transformau lent în
satisfacþie ºi mulþumire. ªi se
puneau la pãstrare cuminþi.

În funcþia lor de pãrinþi ai
boomului poetic douãmiist, Ioan
Es. Pop ºi Max Blecher se
întâlnesc în aceste poeme ca la ei
acasã. Pentru a le înþelege, trebuie
sã ne spunem fiecare, împreunã
cu poetul: nu pot visa decât ce-am
trãit – aviz celor care l-au “acuzat”
pe Teodor Dunã de modernism!
Pentru el, diferenþa ºi ruptura dintre
irealitatea cea mai imediatã ºi
realitatea nemediatã nu
funcþionezã. ªi tocmai asta-l face
douãmiist. Autorul nu e deloc un
simplu (post)modern secãtuit,
pentru care “cele douã lumi” sunt
incompatibile. Dimpotrivã, pentru
Teodor Dunã, viziunile sunt
vizuinile nebuniei zilnice.

Psihanalitic vorbind, volumul e
foarte ofertant. Însã din raþiuni de
spaþiu, voi lungi foarte puþin
punctele de fugã, douã la numãr.
În primul rând, autorul rescrie
eternul scenariu al dedublãrii,
nãscutã mereu dintr-o singurãtate
pe jumãtate doritã. De fiecare datã
când apare (în camera sau în el
putrezeºte mai repede), dublul nu
e privit. Acest refuz al identificãrii
e, pe de-o parte, tipic unui aºa-
numit complex al eului (Otto Rank),
iar pe de altã parte semnificã
simptomul unei regresii înaintea
stadiului oglinzii (aºa cum l-a
teoretizat Jacques Lacan); care,
de fapt, e specificã întregului val

douãmiist. O cu totul altã discuþie,
fireºte. Pe coperta a III-a, Octavian
Soviany îl considerã pe Teodor
Dunã drept cel mai apocaliptic
douãmiist. Însã poetul e ceva mai
mult de-atât. Cele trei cicluri ale
volumului de faþã clãdesc un
scenariu cvasidantesc: infernul
din destrupãri (unde trebuie sem-
nalat un poem ca mori liniºtit, în
care poetul însceneazã un
descensus ad inferos), purgatoriul
de-a viul (din camera fãrã sfârºit
pânã la recãderea din el
putrezeºte mai repede: “...mã prã-
buºesc într-o imensã câmpie
neagrã / ºi rãmân nemiºcat, / apoi
alunec prin încremenire, mai jos,
ºi nu mai e / nimeni, ºi tot cad, tot
mai jos, ºi rãmâne / doar
prãbuºirea: rece, neagrã, de
neoprit”, însã carla, sau paradisul
din centrul infernului. Dacã în
catafazii mama era cea care-i
aºeza poetului pãrul pe genunchi,
în proaspãtul volum iubita
îndeplineºte rolul matern; însã
Carla, mai mult ca sigur, nu poate
fi decât anima-tã, fantasmatã prin
dedublare. Extrapolând, aº spune
cã douãmiismul, în totalitatea lui,
se joacã “de-a” viul ºi “cu” moartea,
dorindu-ºi atât de mult apocalipsa
încât nu face decât s-o repete la
nesfârºit.

Din mâna lui Teodor Dunã ºi-a
luat zborul cel mai consistent
volum de poezie – ºi nu doar – al
generaþiei 2000. Dar acest eseu nu
poate conþine decât o singurã
concluzie. ªi nu poate conferi
decât un singur statut; pe care,
foarte probabil, cel în cauzã nu ºi-l
doreºte. Pentru cã da, cu ºi dupã
de-a viul, Teodor Dunã devine cel
mai bun poet al generaþiei sale.
Dacã nu cel mai “douãmiist”, cu
siguranþã cel mai poet. ªi asta nu
e cu totul altã discuþie.

ª
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Moto: Si l’on dit que les hommes
oppriment les femmes, le mari
s’indigne, mais le fait est que c’est le
code masculin, c’est la société
élaborée par les mâles et dans leur
intérêt qui a défini la condition féminine
sous une forme qui est à présent pour
les deux sexes une source de
tourments.

(Simone de Beauvoir)

De la bun început: o privire,
oricât de simplã, aruncatã fie asu-
pra condiþiei femeilor în general,
dar mai ales asupra condiþiei
femeilor scriitoare din România
acestui mileniu, nu trebuie sã fie
un exerciþiu gratuit. Pentru cã în
astfel de minimalizãri sau abordãri
gratuite, minimalizatoare, futile ori
lipsite de taxinomii valabile ºi de
soluþii viabile rezidã adesea
demersuri energofage ºi cronofage
care nu folosesc nimãnui. Mai ales
într-o lume în care discriminarea
este încã la ea acasã, cu toate cã
ºi-a rafinat mijloacele, retorica ºi
logistica.

Nu vom evita, aºadar, o corectã
perspectivã sociologicã asupra
condiþiei feminine, abordare
care descrie poziþia femeii în or-
ganizaþia socialã ºi profesionalã.
Scopul este, în mod onest, acela
de a surprinde unde, când, cum ºi
cu ce intensitate, adicã în ce mãsu-
rã existã  diferenþe de tratament
în organizaþiile profesionale între
bãrbaþi ºi femei. Concluziile sunt
evidente: femeile scriitoare din
România sunt atinse, într-o
mãsurã mai avansatã decât bãr-
baþii scriitori, de problemele de
dezvoltare, de reprezentativitate
ºi de afirmare în planul profesiei.
Iar cauzele acestui fenomen vin,
conform tuturor celorlalte abordãri
sociologice care definesc nivelul
general de discriminare, din  ideea
de evidentã discriminare genericã
a femeii. Conform Programului Na-
þiunilor Unite pentru discriminare,
sunt în vigoare pentru cercetãtori
doi indici complecºi care definesc
dezvoltarea umanã: 1. Indicatorul
sexo-specific al dezvoltãrii umane
ºi 2. Indicatorul participãrii fe-
minine. Indicatorul sexo-specific al
dezvoltãrii umane (1.) este
calculat separat pentru populaþia
masculinã ºi respectiv separat
pentru populaþia femininã, cu un
factor de corecþie ce evidenþiazã
faptul cã durata de viaþã a femeilor

este mai crescutã. El defineºte o
discriminare extremã atunci când
valoarea sa este cu 20 de puncte
mai micã decât indicatorul general
de referinþã. Indicatorul participãrii
feminine (2.) descrie mai ales
participarea femeilor la decizia
economicã. Între cele douã criterii
de dezvoltare nu se stabilesc
niciodatã relaþii de directã
proporþionalitate, doar ecuaþii cu
multe variabile decisive pentru
stabilirea écart-ului dintre sexe.

În România, ca peste tot în
Uniunea Europeanã, discrimina-
rea bazatã pe sex este ilegalã.
Însã distanþa de la declarativitatea
de drept, formalã,  ºi aplicabilitatea
în fapt, deosebit de perturbatã,
este imensã. Lumea scriitorilor
români e dominatã de grupurile de
influenþã, de autoritate ºi de
presiune masculine ºi mascu-
locrate, care exercitã controlul ºi
coerciþia, influenþa economicã ºi
moralã, administrativã ºi juridicã,
adesea în mod discreþionar ºi nu
în puþine cazuri de-a dreptul
neostalinist, fãcând în ultimii ani
destule victime, bãrbaþi scriitori dar
mai ales femei scriitoare. Aceste
grupuri preponderent masculine
dominã, cu rare excepþii  – ºi nu în

urma unor selecþii riguros
meritocrate, ci prin strategii de
control politic ºi  oligarhic ºi prin
apropriere sãlbaticã a puterii
administrative –, viaþa (când
violentã, când vegetativã) bresle-
lor literare, a majoritãþii mediilor
universitare, a celor mai multe din-
tre edituri sau reviste ori cluburi,
cenacluri ºi cercuri de literaþi, chiar
ºi a societãþii civile ºi a timidelor
ONG-uri. Nivelul actual, adesea
suburban, lipsit de spirit citadin
european ori rãspunzând de-a
dreptul legilor (cele rele, iar nu cele
bune) de tip evul mediu, este foarte
rar concurat în România de
expresii instituþionale, profesio-
nale ºi morale ale respectãrii prin-
cipiului de egalitate a ºanselor de
afirmare a femeilor scriitoare ºi a
bãrbaþilor scriitori.

Salariile femeilor scriitoare,
atunci când acestea sunt impli-
cate în diverse activitãþi care sã le
permitã subzistenþa (catedrã în
învãþãmânt, redacþii de reviste
literare, biblioteci sau centre
culturale, alte job-uri), sunt de
regulã mult mai mici decât ale
bãrbaþilor, iar exerciþiul puterii în
organizaþii aparþine majoritar
bãrbaþilor. Profesia de scriitor încã
este alocatã, la nivel de cliºeu
mental, prin tradiþie bãrbaþilor,
iar reprezentativitatea ºi legi-
timitatea femininã în planul vizi-
bilitãþii literare sunt privite cu
suspiciune de cãtre “legiuitorii”
breslei scriitoriceºti, adesea niºte
veritabili þari ce funcþioneazã dupã
logici strict totalitare de monopol
asupra profesiei. Devalorizarea
cu bunã ºtiinþã a contribuþiilor ºi
implicãrilor feminine în literatura
românã ºi în viaþa literarã româ-
neascã se face cvasi-sistematic
de cãtre structurile masculine de
“decizie”, alese în mod “demo-
cratic” (în cadrul acestei demo-
craþii originale a intelectualilor
tiranofili misogini ºi excesivi), care
îºi asumã în mod ridicol ºi deþi-
nerea adevãrului absolut. Câteva
procedee utilizate frecvent de
elitele masculine ale zilei în
atingerea scopului propus (o
uzurpare, în fapt) constau din: a.
atitudini de minimalizare a
femeilor scriitoare în cadrul
relaþiilor din breaslã, b. atitudine
publicã defãimãtoare nesanc-
þionatã niciodatã (solidaritatea

Condiþia femeilor
scriitoare în România

noului mileniu

Ce se
întâmplã
cu arborii
striviþi de

pãdure

 Angela Furtunã
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publicã masculinã funcþioneazã
ca agent de eroziune a puterii
feminine ºi a credibilitãþii feminine
atât în lumea scriitorilor, cât ºi în
cea politicã), c. discurs de
decredibilizare ºi de rejectare,
general antifeminin –, toate fiind
practicate cu ºtiinþã ºi cu tendinþã
de grosul mediilor literare
masculine, atunci când nu este
vorba, cumva, decât numai de un
reflex arhaic, de lume pur ºi
simplu masculocratã neevoluatã
sau voit involuatã ce aspirã niºte
marginali rãtãciþi în istorie pe limita
dintre Uniunea Europeanã ºi
barbaria slavã.

Inegalitatea româneascã dintre
sexe în cadrul profesiei literare, mai
ales atunci când vorbim de aceastã
profesie liberalã ºi vocaþionalã, þine
deja de o anumitã patologie socialã
a excluziunii ºi de un refuz de maturiza-
re ºi modernizare atribuibile coloanei
a V-a care “se luptã” efectiv pentru
menþinerea dictaturii masculocrate:
practica ultimelor douã decenii a
demonstrat cu asupra de mãsurã cã
statutul asumat de scriitor nu mai
este demult apanajul sexului
masculin, iar în literatura românã
actualã se manifestã, cu o repre-
zentativitate cel puþin egalã, nume-
roase scriitoare. Aºadar, literatura
românã, ca ºi lumea scriitorilor – femei
ºi bãrbaþi – care o alcãtuiesc, a ieºit
de mult din categoriile profesionale
atribuibile prin tradiþie numai unuia
dintre sexe, cel masculin.

Ceea ce intervine adesea ºi în
Uniunea Europeanã în chestiunea
inegalitãþii dintre sexe, nu numai în
România, este efectul cunoscut sub
numele de Efectul Matei ºi care
acþioneazã ºi asupra femeilor
scriitoare din lumea româneascã
plecând de la cuvintele Evan-
ghelistului: “Celui ce are i se va mai
da, celui ce nu are i se va lua ºi
ceea ce are”. Extrapolând, cei ce
au dreptatea ºi puterea de partea
lor îºi vor consolida puterea ºi mai
mult, iar cei ce nu le au, vor fi supuºi
eternei damnãri. De aici, deducem
în plan sociologic mecanismele de
definire a vulnerabilitãþii ºi a
statutului de etern persecutat din
cauza acestor vulnerabilitãþi, iar
aceºti “cei mai slabi ºi etern expuºi
exceselor tiranice ºi totalitare” sunt
antropologic desemnaþi cultura-
liceºte, printr-o ignobilã tradiþie (de
cliºee ºi etichete), printr-o bine-

cunoscutã scalã aflatã la baza
excluziunilor sociale: mai întâi
femeile, în al doilea rând evreii, ur-
maþi de persoanele cu dizabilitãþi.
Rezultatele unor cercetãri socio-
logice de autoritate precum cele
semnate de Judith Lorber (Pro-
fessor Emerita of Sociology and
Women’s Studies at The Graduate
Center and Brooklyn College of the
City University of New York) sem-
naleazã ºi reconfirmã – general
valabil, y compris pentru spaþiul
românesc ºi cu privire specialã ºi la
condiþia femeilor scriitoare – faptul
cã atunci când femeile pierd firul
conducãtor al evoluþiei în carierã (cel
mai adesea din cauza maternitãþii),
ele încep sã acumuleze (în
cascadã, n.m.) dezavantaje majore
ºi nu mai pot ieºi decât foarte rar ºi
în mod dificil din acest cerc vicios.
Excluse din cercul de prestigiu ºi de
putere, ele se regãsesc adesea în
poziþia de a-ºi asuma un nou început
de viaþã profesionalã ºi publicã, însã
de data aceasta în chip de funcþionari
subalterni prea puþin respectaþi ºi
oricum prost remuneraþi.

Spre deosebire de alte þãri
civilizate din spaþiul Uniunii Eu-
ropene ºi nu numai, statul român
ºi legiuitorii, nemaivorbind de
mediul breslei scriitoriceºti, do-
minat de interese masculine, nu
fac nimic pentru a împiedica stãrile
de confuzii între categorii de
abordare a legitimitãþii, cum ar fi
transformarea unui aspect social
(gestaþia, ce marcheazã o simplã
diferenþã biologicã dintre sexe) în
dezavantaj sever ce aplicã apoi
sentinþe greºite privind competenþa
profesionalã ºi înclinã în final
balanþa competiþiei profesionale de
partea celui lipsit de “aºa-zisul
stigmat de a naºte copiii speciei”.
Dimpotrivã, este eludatã (de cãtre
chiar cei ce au puterea) cel mai
adesea pânã ºi legislaþia existentã,
atât cea româneascã, precum ºi
cea europeanã, scopul fiind acela
de a întãri, ºi nu de a diminua,
discriminarea femeii ºi eliminarea
ei cât mai rapidã ºi mai facilã din
competiþie.

Existã ºi în lumea scriitoarelor
din România, la fel cu lumile altor
categorii profesionale unde se dau
lupte între sexe, fie în þarã, fie în
strãinãtate, cazuri evidente în care
femeile au încercat sã su-
pravieþuiascã discriminãrilor ºi

politicilor de anulare a ºanselor
personale, pentru a învinge oferta
de condiþii precare, de margina-
lizare, de condamnare la eºec în
carierã ºi de sãrãcie. Ele au
îmbrãþiºat, uneori, ca strategie
profesionalã, adoptarea necriticã a
modelului masculin, model care îºi
asumã prea des ºi primordial lipsa
de scrupule, competitivitatea
imoralã ºi agresivitatea. Majoritatea
femeilor scriitoare din România,
însã, e o lume tãcutã ºi decentã,
încã intimidatã de lipsa de garanþii
morale ºi valorice a competiþiilor
oficiale: ele formeazã un relief social
ºi profesional cvasi-invizibil, o
matrice literarã a civilizaþiei în
expansiune, un zãcãmânt bogat ºi
de o concentraþie intelectualã
ridicatã, prin care literatura românã
ºi viaþa literarã – variantele femi-
nine, fãrã rating prea mare, însã cu
cristalizãri ºi valori autentice –
merg, totuºi, fie ºi tãcut, mai
departe.

De la statutul de femei furioase
ºi non-conformiste, trecând prin
variaþiunile oferite în mod bizar de
stadiile de sociologie dada (ale
libertãþii difuze), de psihologie
domesticã barocã ºi de modernitate
atitudinalã sau de clasicitate moralã,
ajungând pânã la femei resemnate,
femei deconstruite de post-
modernitate ºi reîncarnate apoi prin
sofisticate metempsihoze sau
devenind femei pur ºi simplu
înþelepte, oraculare, mergând cu
paºi mici ºi îmbrãþiºând lumea cu
privirea plinã de gratitudine a celui
desemnat sã fie învinsul iar nu
învingãtorul, femeile scriitoare din
România mileniului actual duc
rãzboaie importante pentru
democraþia româneascã, aduc
victorii esenþiale pentru literatura
româneascã, instituie stãri de pace
acolo unde nimeni nu mai vede
soluþii ºi, ca element de progres,
îºi asumã libertatea împotriva
tuturor spiritelor totalitare.

Existã un prim beneficiu cucerit
deja de aceste luptãtoare cu morile
de vânt: feminitatea purtãtoare de
armurã, resimþitã acum ca un
feminism drapat în voal, e en vogue,
e seducãtoare pânã ºi pentru unii
misogini plictisiþi care dau tonul în
geotectonica masculinã.

Toatã lumea simte nevoia unei
schimbãri. Sau mãcar a unei iluzii
noi.
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În Bietul Ioanide de G. Cãli-
nescu exista un personaj bizar,
Gonzalv Ionescu. Ocupaþia lui de
bazã era „pânda bibliograficã”.
Cum voia cu disperare sã prindã
o catedrã universitarã, acesta lua
la puricat dosarul ºtiinþific al riva-
lilor. Verifica fiecare trimitere bi-
bliograficã ºi juisa la orice inad-
vertenþã.

La G. Cãlinescu, personajul
sfârºea lamentabil. Dar cum viaþa
bate romanul, Gonzalv Ionescu a
supravieþuit bine merçi, ba a ajuns
sã facã ºi reforma învãþãmântului
în România. Ne-am obiºnuit deja
ca tot felul de politicieni care
pocesc limba românã ºi-l tot dau
exemplu de pasivitate bãºtinaºã
pe ciobãnaºul din Mioriþa – deºi
li s-a explicat de zeci de ori cã eroul
baladei nu spune nicãieri cã o sã
aºtepte resemnat amarul care îl
paºte – sã declare falimentul
calitativ al învãþãmântului româ-
nesc. Drept care, s-a trecut la o re-
formã pluristratificatã, infinitã
ºi birocraticã la modul angelic.
Funcþionarii din Minister, bine
înºurubaþi în scaune, creeazã sau
adapteazã mii de tipuri de fiºe, C.V.
– uri, autoevaluãri, dosare,
paradosare etc. Aºa se face cã,
între timp, bacalaureatul a deve-
nit un parastas naþional, cu fripturi
ºi gogonele. Aºa se explicã faptul
cã în învãþãmântul universitar
cursurile au cãzut pe locul 3 în
ierarhia activitãþilor unui profe-
sor. Pe locul 3, dupã activitatea
birocraticã, zisã ºi de catedrã, ºi
cea ºtiinþificã. Dacã aventura
birocraticã e uºor de descris, cea
ºtiinþificã este impenetrabilã.

Divorþul universitarilor de
revistele culturale

Foarte puþini universitari iau
parte activã la viaþa culturalã a
cetãþii. În general, ei evolueazã în
circuit închis academic, aºa-zis
elitist. De ce? Pentru cã marile
reviste culturale nu au cotaþie
academicã. În afarã de vreo douã-
trei, restul nu aduc puncte la dosar.
Deci articolele publicate în revistele
extrauniversitare nu ajutã la
promovare, nu justificã activitatea
ºtiinþificã.

Cam orice cititor cu pretenþii
intelectuale ºtie ce se poate gãsi

Patru etape
în care

universitarul
se poate
rata ca

intelectual

 Felix Nicolau

într-o revistã de culturã: texte
originale, ficþiune, polemici, criticã,
traduceri, eseuri etc. Ceea ce
importã este tonul: liber, alert,
caustic, scãpãrãtor. Puþini ºtiu ce
trufandale se aflã în publicaþiile
academizante, recte anale ºi
comunicãri. De ce puþini? Din
urmãtoarele motive: 1. analele cu
pricina au o difuzare extrem de
limitatã; 2. chiar dacã ar fi mai
vizibile, ele ar stârni un aseme-
nea val de plictis, încât criza
culturalã declanºatã astfel ar fi
mai dezastruoasã decât cea
economicã. E adevãrat cã o
publicaþie de þinutã academicã se
cuvine sã facã mai puþin uz de ar-
senalul stilistic. Ton neutru cel mai
adesea, argumentare bazatã pe
cercetãri anterioare ºi ipoteze de
lucru cât mai palpabile. Cu alte
cuvinte, delimitare, decenþã,
demonstraþie. Numai cã aceºti 3
D se traduc de multe ori în practicã
prin platfus intelectual. Profesorii
vâneazã sesiunile de comunicãri
ale diverselor facultãþi care sunt
urmate de tipãrirea unor publicaþii
cu cotaþie academicã pe cât posibil
mai ridicatã. Cãci ºi aici sunt trepte:
A, B+, B, C, D. În consecinþã, viaþa
cadrului didactic este o continuã
pendulare între sesiuni ºtiinþifice
organizate de tot felul de facultãþi
mai mult sau mai puþin obscure,
dar care „stau foarte bine cu hârtiile”

ºi au plãtit ceea ce trebuie unde
trebuie pentru a obþine o recu-
noaºtere mai mare. Comunicãrile
ºtiinþifice ale participanþilor la
asemenea conferinþe sunt, în
general, seci, fãrã inovaþie ºi
atitudine, întemeiate pe o bibli-
ografie sforãitoare. Abordarea eu-
risticã este labilã, articolele sunt
înjghebate la repezealã din alte
articole. În schimb, cu cât bi-
bliografia citatã este mai nouã ºi
mai stufoasã, cu atât stima de
sine creºte, deºi lucrarea
respectivã nu aduce nimic nou.
Nu degeaba înfiera Luca Piþu
„gagademismul”...

Raiul birocratic

Ruptura dintre lumea aca-
demicã ºi cea culturalã este
încurajatã de sistem. Funcþionarii
din Ministerul Educaþiei nu sunt
altceva decât niºte funcþionari. Ei
dicteazã coordonatele activitãþii
didactice. Universitatea este în-
curajatã sã formeze generaþii nu de
intelectuali, ci de prestatori de
servicii. La rândul lui, profesorul va
fi ºi el redus la statutul de prestator
de sevicii. Un specialist închis
între zidurile specialitãþii lui, fãrã
orizont ºi înfometat continuu de
acumularea punctajului necesar
avansãrii. Mai precis, profesorii
universitari, în loc sã fie formatori
de opinie ºi erudiþi poligloþi,
sfârºesc, în majoritatea cazurilor,
ca mãrunþi specialiºti anonimi,
obsedaþi de ultimele apariþii
bibliografice dintr-un areal strâmt.

Ceea ce Reforma a distrus
este orgoliul de intelectual. Adicã
de om care practicã dialogul ideatic
în vederea conturãrii unei viziuni
existenþiale. Dar, a fi cadru didactic
nu echivaleazã cu a fi intelectual,
aºa cum a preda la Facultatea de
Filosofie nu echivaleazã cu a fi
filosof. ªi asta, repet, pentru cã
profesorul a fost retrogradat la
rangul de cadru didactic.

Nu vreau deloc sã spun cã
printre universitari nu s-ar afla
oameni cu adevãrat curioºi ºi cu
respect faþã de un demers cognitiv
echilibrat. Cunosc mulþi profesori
care au refuzat funcþionalizarea ºi
cu care se poate discuta pe teme
variate ºi la modul nonconformist.
Însã ei au de ales între douã
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comportamente: ori apeleazã la
morga ºi rutina universitare, în
cadrul sistemului, apoi se dezbracã
de ele când ies de acolo, ori îºi
pãstreazã doar latura de intelectual
sadea, dar atunci sunt blocaþi în
poziþii ierarhice inferioare.

Acum câteva decenii, între anii
1960-1980, universitãþile america-
ne, cele franceze ºi italiene, de
exemplu, erau de stânga. Mereu
în coasta puterii politice, în pofida
tuturor manifestãrilor exagerate,
menþineau echilibrul balanþei.
Tocmai pentru a stinge focarul de
libertate rãzvrãtitã din sãlile de
curs, a fost conceput un sistem de
evaluare drãcesc al activitãþilor din
interiorul universitãþilor. Fiecare
miºcare a staff-ului didactic este
urmãritã, totul trebuie cuantificat.
Sunt încurajate hiperspecializarea,
neimplicarea în viaþa publicã ºi
construcþia migãloasã a unui dosar
impecabil. Drept urmare, am
întâlnit de nenumãrate ori cadre
didactice cu specializare în limbi
ºi literaturi strãine care habar n-
aveau ce se întâmplã în viaþa
culturalã a þãrii în care trãiesc. E
foarte posibil ca un astfel de
specimen sã fie specializat în
opera unor scriitori de acum patru
secole, iar în rest sã nu aibã nici
cea mai vagã idee despre
contemporaneitate. Însã în ograda
lor micuþã, ºtiu tot ce miºcã. E
foarte amuzant sã fii de faþã la
întâlnirile dintre asemenea
specialiºti. Fiecare vorbeºte pe
limba lui, se umflã în pene cu
ultimele trofee bibliografice, dar
refuzã sã accepte discuþia liberã,
fãrã graniþe spaþio-temporale. Cât
despre limbile strãine, ce sã mai
spun? Rareori sã gãseºti pe
cineva care stãpâneºte mai mult
de un idiom strãin. Ce, dascãlii
sunt ghizi turistici? ªi de ce ar face
asemenea eforturi? Aduc cumva
puncte la dosar?

Modalitãþi de îngustare +
fixisme

Sistemul de evaluare a cadrului
didactic este unul foarte riguros,
bazat pe mai multe criterii. Ex-
celenþa în îndeplinirea unui criteriu
nu compenseazã nesatisfacerea
altora. Se ajunge la un soi de
enciclopedism birocratic: degeaba

ai o activitate publicisticã
excepþionalã, sã zicem, ori cãrþi
apãrute la edituri importante, dacã
nu ai granturi. Granturile sunt
proiecte de cercetare în care,
pentru a obþine finanþare, un
colectiv de profesori întocmeºte un
dosar complicat. Pe lângã tema de
cercetare propriu-zisã (care nu
trebuie sã fie nici prea-prea, nici
foarte-foarte), colectivul care sperã
sã acceseze fondurile, mereu
insuficiente, trebuie sã precize-
ze ce colocvii naþionale ºi inter-
naþionale se vor organiza în ur-
mãtorii trei ani – un caz – ºi cum
va fi cheltuit fiecare bãnuþ. Treabã
de contabil ºi de secretariat,
intitulatã pompos: management
cultural. Dacã nu eºti director de
grant, nu poþi obþine titlul de
profesor, deºi cei care au devenit
profesori pânã acum cinci ani, n-
au avut nicio problemã de acest
gen. Faza caraghioasã este cã
granturile sunt sublime, dar lipsesc
cu desãvârºire de vreun an
încoace, din cauza lipsei de
fonduri. Carevasãzicã, un cerc
vicios care atestã forma fãrã fond
a învãþãmântului românesc. Vrem
sã fim la nivel occidental în ce
priveºte cercetarea, dar cu fonduri
balcanice. Nu asta se cam
întâmplã în toatre sectoarele vieþii
publice de la noi?

O altã specie interesantã a vieþii
universitare este alcãtuitã din
specialiºtii care aprofundeazã zeci
de ani un singur autor sau un
singur aspect al unui domeniu mai
larg. Numãrul lor este mare ºi, din
cauza îngustimii abordãrii, la fel de
îngustã este ºi percepþia lor
asupra unor modalitãþi de gândire
mai flexibile ºi mai creative. De aici
ºi sterilitatea sau stângãcia
acestor minispecialiºti când vine
vorba despre a inova domeniul
respectiv. Dintre ei se aleg cei cu
funcþii administrative.

Plãgile sistemului sunt agravate
de noua specie de preºedinþi ai
universitãþilor, suprapuºi rectorilor.
Aceºtia sunt în special foºti rectori
care au excelat la capitolul
administrativ. Aºa cum e ºi firesc
sã se întâmple, cine se ocupã prea
mult de contabilitate ºi politicã, nu
are cum sã fie o somitate în vreun
domeniu ºtiinþific sau artistic. În
goana lor dupã bani, instituþiile de

învãþãmânt superior ajung sã îºi
aprecieze angajaþii ca pe niºte
agenþi de vânzãri: în funcþie de câþi
bani aduc. Important este sã nu
faultezi studenþii, sã-i convingi sã
se înscrie la o anumitã facultate pe
care ºtiu cã oricum o vor absolvi.
Acestea sunt consecinþele multlã-
udatei autofinanþãri ºi ale spiritului
antreprenorial. Aici se ajunge când
educaþia este confundatã cu un
butic. Ca sã nu mai pomenesc de
faptul cã multe universitãþi sunt
sucursale ale partidelor politice în
teritoriu.

Confuzie este ºi în ce priveºte
recunoaºterea internaþionalã a unui
cadru universitar. În contabilizarea
activitãþii lui, conteazã imens arti-
colele publicate în revistele  de
prestigiu academice din strã-
inãtate. ªi cum sã satisfacã acest
criteriu un profesor care predã
istoria limbii române ori literatura
românã? La fel ºi cu editurile. Este
foarte important sã-þi publici cãrþile
la edituri recunoscute academic,
chit cã multe dintre acestea sunt
afaceri de apartament. De exem-
plu, Editura Muzeului Literaturii
Române nu are recunoaºtere
academicã. Aºa cã mai avantajos
e sã tipãreºti la Editura Sudura
S.R.L., care se aflã pe lista
respectivã!

Cocoaºa administrativã

O mulþime de cerinþe sufocante
ºi pulverizatoare, care nu fac decât
sã stimuleze mediocritatea. Dar
lucrul ºi mai grav este cã
universitarii sunt scoºi din circuitul
cultural de larg interes de niºte
funcþionari care nu s-au remarcat
în niciun caz prin inovaþie ºi
creativitate. Goana dupã
bibliografie ºi dupã tot felul de anale
obscure, aducãtoare de puncte la
evaluare, îi obligã pe profesori sã
ia parte foarte rar la dezbaterile ºi
polemicile din revistele culturale.
Publicaþiile cu tradiþie ºi faimã nu
au recunoaºtere academicã.
Exact cele pe care îºi are
fundamentele cultura noastrã
umanistã. Mai degrabã sunt activi
în aceste reviste profesorii de liceu
sau intelectualii care nu lucreazã
în educaþie, decât cei din
universitãþi.

(continuare în pag. 61)
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Charles Péguy (1873-1914)

ÎNFÃÞIªAREA PARISULUI
LA NOTRE-DAME

Stea, tu, a mãrii, iatã aceastã-înaltã navã
În care, goi, vâslim, subt porunca ta, solemn.
Iatã orice manevrã-ncetând, ca la un semn,
ªi cheiul Luvrului, ºi ecluzã, bief, etravã.

Iatã mândria noastrã, ºi-al nostru ºef, apoi:
Un brav ce ºi sã fluiere câteodatã ºtie,
În ale cârmei, de ne-ntrecut, ºi-n vrednicie;
Gest scurt ºi frunte asprã - flãcãu de pe la noi.

Reginã peste mãri, protectoare-a-ntregii firi,
Nu ne vei da uitãrii când vom fi-n larg, sub stele.
E ora încãrcãrii poverii noastre grele.
Iatã enormul troliu ºi lungile mugiri.

Cumva, de, cu-ale noastre virtuþi, l-am fi-ncãrcat,
Ãst vas spre pragul tãu ar înainta, pe apã,
Mai gol ca o alunã, din unghii când o scapã
O veveriþã dupã ce miezul l-a mâncat.

Nu ai avea pe punte-un balot, nici cât de mic;
Noi am sosi în marea Sargaselor, ceþoasã,
Târând doar o grotescã, fãrã folos, carcasã,
ªi-englezii-ar zice: ãºtia-nãuntru n-au nimic.

Dar noi vom ºti sã-l umplem, ºi îþi jurãm, reginã,
Va fi cel mai frumos în orice ilustru port,
Cu-nãrcãtura pânã deadreptul pe plat-bord;
Îi punem ºi-o coroanã în vârf, numai luminã.

Nu vom sãlta grãunþe de biet porumb acriu,
Ci aur pur ºi grâu. Marea-n larg, o va strãbate:
Cãci noi l-am încãrcat cu-ale noastre, vai, pãcate,
Care au fost plãtite de-al tãu, din ceruri, Fiu.

(Din  La Tapisserie de Notre-Dame, 1913)

Fernand Gregh (1873-1963)

NOCTURNÃ

Eu am privit în noapte mari lebede, smerit;
Vag luminoase, ele-notau neauzit.
Apa de-abia de le atingea moile pene,
Urca ºi cobora, spume, împrejur, alene.
Frumosul lac, sub pântecul lor, în umbrã grea,
Oglindã, într-o ramã de liniºte, pãrea.
Prin noapte ºi prin apã curgeau, albe, funebre;
Nave de-argint, gândeai, înºirate prin tenebre.
Când vre un fir de boare prindea un mic avânt
Ca sã-ºi dea duhu-n iriºii de pe þãrm, curând,
Apa, ce reflecta clarul nopþii-n line jocuri,
Rostogolea prin flori un întreg reflux de focuri,

Din când în când, la fel cu un braþ numai alint,
Un gât se scufunda, un statornic cerc lãrgind,
Ce încreþea oglinda de moaruri, pânã-n zare;
ªi una, un suspin cuteza, ca-ntr-o visare.
De sã fi spus, prin vag ºi obscur rarefiat:
La þãrmul Styxului, unui Lethe-ntunecat;
Ori doar: subt blânde limburi, mii flãcãri în vibrare,
O stranie ºi albã de suflete aºteptare.

(Din volumul La Beauté de vivre, 1900)

Remy De Gourmont (1858-1915)

ZÃPADA, NEAUA…

Simone, zãpada-i albã, pe pãmâmt,
Cum gâtul tãu  ºi cum genunchii-þi sânt.

Simone, þi-e mâna rece precum neaua,
Simone, þi-e rece inima cum neaua.

Poþi topi neaua c-unsãrut de jar,
Inima, c-un sãrut de-adio, doar.

Pe crengi de pin zãpada-i tristã, ºtiu,
Cum fruntea ta sub pãrul castaniu.

Sora ta neaua doarme, subt balcon,
Eºti neaua ºi iubirea mea, Simone.

(Din volumul Divertissements, 1913)

Renée Vivien (1877-1909)

VELÃ ÎN PORT

E vela într-o lene, întârziatã-n port.
Ea, care-ºi aminteºte de mari furtuni sub zare,
Ce  strigãtul l-i-l ºtie, ori tainica plânsoare.
Odihna, pentru ea, e odihna unui mort...

E vela într-o lene, întârziatã-n port...

O, fascinantul ceas ºi pericol de furtunã,
Al tunetelor ei ºi al fulgerului clar
Care deºirã noaptea, un, din stihii, amnar,
Râzând de cutezanþa de-al înfrunta, nebunã...

O, marinari, vegheaþi!... Este ceasul de furtunã!

Dar vela se agitã, în mohorâtul port...
Ea cheamã vântul celor mai mari furtuni din zare,
Cãci e-nãlþat catargul... Vezi ºi-altele-n urcare...
Nu te temi de un vânt ce amaninþã un mort...

Dar vela putrezeºte în mâlul mort din port...

(Din volumul Le Vent des vaisseaux, 1909)

Traduceri de Aurel Rãu
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Au trecut câþiva ani de când
n-am citit poezie de Letiþia Ilea
ºi-mi amintesc cu plãcere de
volumele ei, în special de Chiar
viaþa sau O persoanã serioasã,
drept care mã bucur de lectura
ultimului ei volum apãrut în acest
an, Blues pentru cai verzi, întrucât
oricând e reconfortant sã fii invitat
la confluenþa stãrilor de abandon,
a tensiunilor când uºoare, când
aproape insuportabile, a singu-
rãtãþii care troneazã pretutindeni,
a pustiului, dar mai ales a morþilor
ei iubiþi.

Blues pentru cai verzi nu e o
întâlnire cu o poezie puternic
sentimentalizatã ºi nici o întâlnire
cu un registru predominant
sentimental, tragic sau marcant, ci
e un timp petrecut în compania
stãrilor, a zonelor vii prin pulsiuni
intense dar controlate asupra
prezentului. Este vorba despre
pustiul angoasant ºi despre
singurãtate, ambele cu rol limitrof
între singurele zone care conteazã
cu adevãrat, unde niciodatã nu
survine schimbarea sau noutatea,
dar care existã într-un veºnic
aceleaºi: prezentul ºi realitatea
câtorva amintiri. Probabil acestea
sunt considerentele pentru care
poezia Letiþiei Ilea este receptatã
ca o afiliere la modelul Bacovia, dar
marca poeticã ºi vocea autoarei
sunt suficient de probante pentru
a descoperi în ea o poezie actualã.

Realitatea despre care vorbeam
adineauri sfârºeºte separatã de
o existenþã obiectualã; cu cât
obiectele – sau mediul extern, nea-
pãrat imuabil – primesc atenþie, cu
atât mai mult totul devine mai
palpabil. În lipsa acestora, rea-
litatea devine echivalentul unui
pustiu existenþial marcat de
singurãtate ºi aºteptare, dar din
fericire lipsit de contragreutãþile
unor drame ce-ar putea minimaliza
intensitatea stãrilor poetice: „luam
cutia ºi o cântãream distrat/ chiar
dacã nu-mi venea sã fumez/ când
era plinã mã cuprindea/ un
sentiment de stabilitate foarte
necesar/ într-o epocã de tranziþie/
mult înainte de salariu ea se golea/
ºi asta mã arunca într-o stare de
disperare/ în care nici mãcar fraze
precum „tout aboutit à un livre”/ sau
„l’enfer, c’est les autres”/ nu mai îmi
spuneau absolut nimic”.

Moartea tatãlui, ceea ce
presupune aceasta, expresia în
sine, repetarea ei, menþionarea pe
parcursul întregului volum nu aduc
la suprafaþã o voce deprimatã;
moartea tatãlui, felul în care este
redat ºi transmis acest subiect
repetitiv nu aduce drama, trauma
sau panica faptului în sine, ci face
sã transparã numai aspectele
autentice, coerente, ale vocii care
pe mãsura percuþiei se-ngrijeºte
sã rãmânã fidelã trãirii sale
individuale ºi nu-ºi manifestã
înclinarea de-a le „poetiza” pentru
public. Aceasta este ºi amprenta
Letiþiei Ilea, o scriere simplã (dar
nu o consemnare) a realitãþii aºa
cum este trãitã, lipsitã de orice
mascã, pe cât de intensã pe atât
de fireascã: „nimic nu s-a-ntâmplat
între aceºti patru pereþi. doar atât:
aici s-a stins un om. tata. aici am

pudrat obrajii morþii cu farduri
alese. aici am îmbrãþiºat moartea
cu o iubire nimãnui dãruitã. nopþi la
rând m-a hãituit cãþeaua furioasã.
sã mã prindã sã-mi smulgã inima
sã-ºi facã mãrgele din ochii mei.
aici mi-au jurat iubire nebunia
spaima ºi câþiva bãrbaþi”.

Un alt aspect relevant în Blues
pentru cai verzi este tehnica
dialogului cu cititorul, întreþinutã la
nivelul întregului volum. Interesant
este cã stabilirea unui dialog, ºi
chiar a unei relaþii cu cititorul nu lasã
impresia c-ar fi cãutate în acest fel
de-a scrie (oarecum suficient
sieºi). Astfel, referirile la poemul
care se naºte ºi la hârtiile ce-l
consemneazã alcãtuiesc încã o
poveste ºi o altã ancorã, de data
aceasta, chiar în real. Cititorul
ajunge chiar personaj: „nu mai am
liniºte/ cineva mi-a cumpãrat
cartea din librãrie// nu e nici
dentistul nici instalatorul/ nici
administratorul nici vecina de la
cinci/ lor le-am dat-o eu cu
autograf/ cine sã fie// dacã l-aº
cunoaºte l-aº invita la o bere/ l-aº
înfia sau poate…// nu mai am
liniºte/ spuneþi-mi domnule cititor/
e cerul mai înalt/ adâncul mai
adânc/ aþi râs aþi plâns/ mai trãiþi”.
Aproape fiecare poem existã
nonºalant prin lipsa autocenzurii
de-a mãrturisi orice, de la lucruri
grave ºi de impact, la mãrunþiºuri
fade (dar în rare cazuri); fiecare
poem e ales parcã într-o
succesiune voitã cu restul, în
favoarea unei maniere progresive
de „contaminare” a cititorului.

Plãcut de observat e cã în Blues
pentru cai verzi se întâlnesc rareori
lucruri care nu-ºi au rostul sau
care încarcã inutil poemul; totuºi,
mi-ar fi plãcut sã nu mai întâlnesc
povestea învechitã deja de câteva
decenii a „poemului” în poem ºi-a
frazei „care nu avea sã fie scrisã
vreodatã”, indiferent cã e o fidelitate
faþã de Mariana Marin sau faþã de
Mircea Cãrtãrescu. Dincolo de
acestea, volumul e privat de orice
fel de asperitãþi ºi de false poetizãri
ºi nu mã feresc sã afirm cã simt
aceeaºi plãcere ºi bucurie citind-
o pe Letiþia Ilea ca atunci când le
citesc pe Nora Iuga, Marta Petreu,
sau chiar Mariana Marin; pentru
mine e o poezie pe cât de actualã,
pe atât de bunã.

Despre
cai verzi, în
detrimentul
blues-ului

 Raul Huluban
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Un semn destul de concludent
de bogãþie a unei culturi îl
reprezintã ºi antologiile, fie ele
istorice, fie mai ales tematice.
Asemenea bilanþuri ºi inventare de
bunuri spirituale introduc o anumitã
ordine în diversitate, cu atît mai
necesarã, cu cît abundenþa este
mai greu de cuprins. Antologiile sînt
însã ºi opere de autor, în mãsura
în care ele efectueazã o selecþie,
fatalmente obligatorie ºi inevitabil
dependentã de unghiul de vedere
al realizatorului. Cu toate acestea,
nu se poate ºi nici nu trebuie
desconsideratã, în nici un caz, o
anumitã constrîngere pe care o
exercitã asupra oricui caracterul
factual al unor evidenþe de
netãgãduit. A respecta o atare
condiþie sine qua non constituie
preþiosul merit de obiectivitate al
întreprinderii oricãrui antologator.

Dispunem la ora actualã, în
cultura noastrã, de un numãr
apreciabil ºi în continuã creºtere
de culegeri de texte dintre cele mai
variate ºi din toate domeniile,
acoperind perioade diferite, de la
istoria integralã pînã la intervale
foarte limitate. În ce ne priveºte, ne
intereseazã, desigur, în primul rînd,
cele literare. Dintre ele, cele mai
personale sînt, desigur, cele de
literaturã de imaginaþie, mai cu
seamã de poezie, iar cele mai
corect supuse la obiect sînt
antologiile de criticã ºi de ideologie
esteticã, ori în general culturalã.

În categoria acestora din urmã,
se înscrie nu de prea multã vreme,
ca o apariþie cu totul excepþionalã
ºi deopotrivã de substanþialã, cu
cele douã volume ale ei, de
aproape 1.100 de pagini,
Modernismul literar romînesc,
cumulînd oportun atît texte dintre
1880 ºi 1949, cît ºi datele cele mai
relevante dintre 1880 ºi 2000
(Institutul Cultural Romîn, 2008).
Este neîndoielnic rezultatul unei
imense investigaþii, pe care o
datorãm eminentei editoare
Gabriela Omãt, aceeaºi cãreia îi
datorãm admiraþie ºi pentru osîrdia
demonstratã prin îngrijirea ºi
publicarea celor ºase volume ale
jurnalului lovinescian, atît de
îndelung aºteptat. Antologia de
care vorbim acum impresioneazã
înainte de orice prin aspiraþia spre
o completitudine, de altminteri

irealizabilã, dar din care rãmîne în
schimb, fãrã cea mai micã
îndoialã, esenþialul unei imagini,
bine alimentatã de tot ce se cuvine
s-o sprijine, de la datele istorice
pînã la eºantioanele textuale. Ni se
ilustreazã astfel periplul tumultuos
ºi captivant al unei mari dezbateri,
o dezbatere care stã în mod
incontestabil la temelia constituirii
Romîniei moderne, de-a lungul
ultimelor douã secole. Gabriela
Omãt îºi organizeazã structura
lucrãrii pe opt mari intervale de timp,
în funcþie de dominantele fiecãruia
dintre ele: între 1880 ºi 1899, am
avea de-a face cu „emergenþa unei
obsesii a termenului modern”, între
1900 ºi 1910, acesta ar începe sã
se specializeze în sens modernist,
în anii 1911-1924, modernismul s-
ar afirma „pe toate liniile”, ca
„descãtuºare a formelor literare”,

între 1925 ºi 1935, am asista la
„coagularea unei fizionomii
contradictorii a modernismului”,
pentru ca, între 1936 ºi 1944, sã
întîlnim un modernism „învingãtor
ºi declinant” (?!), iar între 1945 ºi
1955, unul demonizat ºi respins,
în numele canonului politic
proletcultist. În sfîrºit, între 1956 ºi
1979, periodizarea reþine
„resurecþia” lui, iar între 1980 ºi
2000, replica protocronistã,
„insurecþia” postmodernistã ºi
„policentrismul” de dupã
decembrie 1989, „culminaþie a
contestãrii canonului modernist”.
Ar fi, nu încape vorbã, multe de
observat în privinþa acestui
decupaj istoric, ale cãrui borne sînt
întotdeauna explicite. De ce sã
trecem, de pildã, peste marele
prag istoric al rãzboiului de
reîntregire ºi peste anul 1919, de
apariþie a Sburãtorului, ca simbol
al ofensivei formale a modernitãþii
estetice? Ce semnificaþie
delimitativã ar avea anul 1935, mai
curînd decît 1937, ºi – tot aºa – ce
continuitate putem recunoaºte în
ultimele douã decenii ale veacului
trecut, lãsînd la o parte hotarul mai
mult decît imperativ al momentului
decembrie 1989?

Existã bineînþeles argumente
pentru orice diferenþiere istoricã ºi
deci pentru orice periodizare,
avînd în vedere cã multitudinea de
fapte ºi de atitudini ale
protagoniºtilor unei dezbateri este
atît de încãpãtoare, încît totul
devine operã de interpretare. În
ultimã instanþã, trebuie acceptatã
împrejurarea mult prea evidentã
cã tot marile evenimente ale istoriei
generale, politice ºi sociale sînt
cele mai sigure frontiere în timp,
prin implicaþiile pe care le au mai
totdeauna la toate nivelele,
modificînd accentele ºi nuanþele,
ori chiar orientarea unora dintre
principalele direcþii problematice
ale dezbaterilor ºi, implicit, ale
poziþiilor angajate ºi modelate de
partizanatul polemic.

Mult mai interesant este însã de
bunã seamã un alt aspect al
structurii antologiei, þinînd de
aceastã datã de gruparea textelor.
Materialul adunat de autoare s-a
dovedit cu siguranþã atît de
copleºitor ºi totodatã ispititor, încît
pentru a-l valorifica totuºi, fie ºi

Modernitate
ºi ideologie

 Florin Mihãilescu
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parþial pe anumite zone, Gabriela
Omãt s-a vãzut în situaþia de a-l
secþiona în douã categorii distincte,
una a textelor reproduse aproape
în întregime ºi alta, a unor excerpte
punctuale, repartizate în trei
compartimente de
„fragmentarium”. O atare
circumstanþã a condus uneori la
anumite repetiþii, oarecum
inevitabile, ori la încadrãri
discutabile, ca de exemplu a lui
Iorga, D. Tomescu, Al. Bãdãuþã,
Pillat sau N. Roºu în volumul I, cînd
locul lor mai adecvat ar fi fost în
urmãtorul volum, printre adversarii
activi ai curentului. Cît despre
secþiunile de bazã, cuprinzînd
textele reluate in extenso, ele se
împart între promotorii modernitãþii
ºi, pe de altã parte, disidenþii ºi
opozanþii ei, mai mult sau mai puþin
categorici. Selecþia pe care ne-o
oferã Gabriela Omãt este
generoasã, revelatoare ºi cu totul
reprezentativã. ªi aici însã se pot
fireºte ridica diverse chestiuni,
legate de criterii ºi de rezultatul lor.
De ce, de pildã, sã-i includem pe
A. C. Popovici ºi pe A. C. Cuza
mai degrabã decît pe Mihail
Dragomirescu, pe Rãdulescu-
Motru sau Constantin Emilian cu
Anarhismul poetic? A rãspunde
prin dreptul la opþiuni personale se
loveºte aici, într-o importantã
proporþie, de relevanþa textelor, mult
mai la obiect ultimele decît ale
celorlalþi.

Modalitatea aleasã de autoare
de a înºirui documentele, urmînd
cronologia apariþiei lor, a dorit în
chip vizibil sã reconstituie tabloul
cît mai viu al dezbaterii, iar dacã
partizanii modernitãþii ar fi primit
replica din imediata apropiere a
contestatarilor lor, impresia ar fi fost
ºi mai... dialecticã. Dar
antologatoarea nu s-a hotãrît sã-i
amestece, din respectul pentru o
minimã sistematizare. Ar mai fi fost
o soluþie, ocolitã desigur pentru
simplitatea ei, dar nu fãrã avantajul
unei alte ordini, nici ea mai puþin
semnificativã: gruparea tuturor
textelor, inclusiv a fragmentelor, pe
autori, clasificaþi conform cu
apartenenþa lor ideologicã, în cele
douã mari orientãri, pro ºi contra,
cãci în definitiv ºi disidenþii se
asociazã uneia dintre ele prin
centrul de greutate al poziþiei pe

care o adoptã, dincolo de orice
diferenþe de nuanþã. Dar o atare
organizare textualã ar fi escamotat
întrucîtva dinamismul schimbului
de idei, care dimpotrivã s-ar fi
accentuat prin interferenþa
punctelor de vedere în cazul unei
ordini cronologice totale ºi
exclusive. Dintre toate formulele
posibile, aceea care deschide cele
mai multe perspective pare a fi
întotdeauna cea mai bunã. Sub
acest raport, antologiei de care
discutãm nu-i poate fi fãcut nici un
reproº întemeiat, întrucît ea tocmai
acest rezultat s-a strãduit sã-l
obþinã: sã-ºi priveascã ºi sã-ºi
abordeze obiectul din cît mai
numeroase unghiuri de apreciere
ºi de interpretare, în sensul celui
mai autentic ºi mai profitabil
pluriperspectivism, efort încu-
nunat, în cea mai mare parte, de
succes.

Þinînd cont de anvergura ºi de
complexitatea acestei antologii,
prin care ea îºi depãºeºte orice
precedent, prezenþa unor
inexactitãþi ori a unor neglijenþe,
inclusiv datorate computerului ºi pe
care nu ne apucãm a le trece acum
în revistã, s-a dovedit din nefericire
o fatalitate. Oricît de multe ºi de
supãrãtoare uneori, dar ºi uºor de
corectat mai totdeauna, ele nu
umbresc aproape deloc meritele
acestei remarcabile lucrãri, dintre
care cel mai important este
probabil acela de a invita la
reexaminarea ºi reevaluarea
curentului ºi ideii de modernism în
cultura romîneascã. Noþiunea
fundamentalã, care a generat
denumirea acestei miºcãri literare
ºi artistice, a fost fãrã îndoialã
aceea de modernitate, adicã de
stare specificã ºi diferenþialã, prin
care se defineºte o societate la un
moment dat. Romînia a intrat ºi a
evoluat progresiv în albia ei încã
din secolul XIX, dar condiþiile unei
adevãrate modernitãþi nu le-a
întrunit decît perioada interbelicã.
ªi, cu toate acestea, modernismul
îºi începe deja cariera ideologicã
romîneascã de pe la 1880, prin
urmare cam din acelaºi moment
cu modelul sãu francez. Iar
aceasta pentru cã, faþã de starea
de modernitate, modernismul este
tocmai o ideologie, care nu se
identificã prin exaltarea acestei

stãri, chiar înaintea generalizãrii
sale. Avea astfel dreptate
Lovinescu sã vorbeascã despre
fenomenul ºi procesul de
contagiune ideologicã, prin care
modernismul a precedat la noi, în
cea mai mare parte, modernitatea,
la fel cum s-a întîmplat ºi mai tîrziu,
în anii ’80, cînd am avut
postmodernism, dar nu încã ºi
postmodernitate ca stare socialã
generalã. Ideea a anticipat din nou
realitatea.

Asemenea chestiuni, dimpre-
unã cu multe altele, ca bunãoarã
relaþia cu tradiþia sau ca sinteza
necesarã a poziþiilor ce se opun,
dar nu se exclud, eventuala
substituire a termenului periodizant
ºi ca atare irelevant din punct de
vedere estetic, aºa cum este
modernismul, prin acela de
manierism, în sensul lui Curtius ºi
Hocke, în fine alte complicate ºi
spinoase aspecte de ordin identitar
vor trebui reluate ºi atent analizate,
pentru cã ºi modernismul, poate
mai mult chiar decît alte concepte
din teritoriul esteticii ºi al istoriei
artei, a început sã sufere din ce în
ce mai grav de aceastã boalã tot
mai frecventã în lumea discuþiilor
literare ºi pe care gãsim potrivit a
o numi inflaþie hermeneuticã.

Dosarul quasicomplet, sau
numai „deschiderea de dosar”,
cum spune cu modestie Gabriela
Omãt, ne stã acum la îndemînã,
graþie acestei antologii de
inestimabil folos, pentru care
sîntem datori sã exprimãm autoarei
sale cea mai aleasã mulþumire ºi
recunoºtinþã intelectualã. Roadele
muncii sale se vor vedea mai bine
abia de acum înainte. Mai ales cã
acribia filologicã ºi meticulozitatea
de istoric literar a realizatoarei sînt
bine cunoscute ºi încã o datã
demonstrate de „cuvîntul introductiv”
al antologiei. Gabriela Omãt a
moºtenit ºi duce mai departe tot ce
e mai bun din lecþia înaintaºilor ºi a
modelelor sale de generoasã trudã
editorialã. Încã un motiv de a saluta
cu deplinã satisfacþie apariþia acestei
opere de cel mai incontestabil
profesionalism. Din care nu lipseºte
nici o necesarã dozã de pasiune
intelectualã ºi deci de dãruire
dezinteresatã în serviciul unui
simplu, dar dificil ºi aspru ideal
ºtiinþific.
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„Împrãºtierea va veni doar ceva mai târziu, / ca o
destindere, / ca o subtilã analizã a Textului, uºor
deconstructivistã, / ca o frumoasã, tandrã copilãrie
regãsitã / dupã atâtea constrângeri ºi stavile / ale
marelui, unic Sens”. Elegiile în ofensivã promiteau din
titlu o contracarare a efectului de cataclism al morþii
ca blazon destinal. Ele atacau, încãpãþânându-se sã
nu accepte pur ºi simplu, sã riposteze cu eleganþã ºi
cu þinutã. Detaliile biografice se încãrcau, de o
aproape insuportabilã manierã, cu un mesaj extrem
de personalizant, þintind violent Cititorul, fiecare cititor
în parte, în chiar moalele privirii sale, cãci versul înceta
a fi destãinuire, devenind mãrturie ºi, cumva, chiar
manifest. Îmbrâncit de Pythia pânã în pragul dintre,
se vindeca de miopia existenþialã ºi de risipa încã-
tinereþii („Câtã rãvãºire era, era / prin primãveri, prin
acele / zile cu-mprãºtiate seve / pe tobe verzi,
rãsunând / pânã în inimã!”) ºi descria limita ultimã:
„Cât de ciudat! Pe când simþeam cã tocmai se
pregãteºte / sã cadã din trupul meu subþiat / marea
picãturã de sânge, / eu citeam o carte despre Limitele
interpretãrii, / în loc sã mã gândesc, / cum mult mai
firesc ar fi fost, / la limitele Textului.” Viaþa ca text limitat
dicta culorile elegiilor, iar spectrul atroce al morþii,
mereu prezent, în fine vizibil, era relansatorul mirabil
al melodiei subtextuale, hipotextuale. Cãderea din verb
descria, în fond, intrarea iminentã în prelunga tãcere.
Iar cântecul (elegiile) era, inevitabil, un preludiu care,
paradoxal, nu se încheia o datã cu ultimul acord al
volumului. El este încã, indefinit ºi înfiorat.

Am revenit pe scurt asupra înfiorãrilor din
Elegii fiindcã noul volum mai face un pas, unul
memorabil, luându-le în mod evident ca punct (sau
contrapunct) de plecare. Dacã e sã-i cred pe psihologi,
ºi-i cred cu argumente ale experienþei personale,
odatã cu înaintarea în vârstã sporeºte atenþia pe care
o acorzi semnelor mãrunte ale viului: „O, Doamne, sã
fii obosit, / ca sã poþi descoperi cã eºti viu”. Acestea
sunt deopotrivã sursã a încrederii în încã persistenþa
propriei vieþi, dar ºi pilde ale destrãmãrii/risipirii/
împrãºtierii, ca regulã fireascã a lumii mari ºi mici:
„Când te vãd zburând încotro, unde, / cu povara ta
micã ºi dulce pe picioarele aurii, / firavã, parcã
temându-te, rãtãcitã, – / iatã, chiar acum te-ai izbit de
fereastra mea, / ºi încerci sã-þi revii, poate-ameþitã,
lãsându-te-n voia / unei la fel de firave adieri, – / mã
încearcã un fel de teamã. / Nu pentru tine, ci pentru
mine, / printre atâtea baroce variaþiuni, – / încotro,
unde, cum, pânã când –, / cãtre tainicul Hexagon”;
„Las ºi eu / în juru-mi un fel de zumzet, urmez ºi eu /
tot felul de zigzaguri, mã risipesc / în vorbe, vorbe,
vorbe, / flecãrind despre mine / ca în Bacovia”. Noile
poeme oscileazã între privirea aþintitã asupra unor
astfel de „polenuri” („ºi, iatã, sunt plin de polenuri / ca
un poet tradiþionalist / de la 1900"), înregistrând cele
mai firave înmuguriri („E Aprilie, au înflorit / piersicii,
prunii, caiºii, / mâine ºi merii vor înflori”; „ªi parcã simt
ºi eu deschizându-mi-se / douã-trei corole”), o atenþie
vãtuitã la mersul lumii („Iar veacul înainteazã, înaintaþi.
/ / Eu, unul, / sunt, totuºi, un pic obosit ºi trist, / fac un
pas alãturi. / Încep sã am o vârstã. Dar încã aud, / pe
când, foarte singur, / cobor niºte trepte”) dimpreunã
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Litere ºi albine
sau despre

„morþiºoarã“

Irina Petraº

Elegiile crepuscu-
lare ale lui Ion Pop, senine
ºi ofensive, mi-au adus în
minte cuvântul îngânat
de Cioran cu gândul ultim
la þara sa depãrtatã:
„morþiºoarã”. Un diminutiv
surdinizând spaima ºi
propunând rimãri ame-
liorante cu vieþiºoara
Ruxandrei Cesereanu, de
pildã. „Fermecãtor poet al
dansului printre groase
infolii” (Florin Mugur), Ion

Pop îºi publicã cea de-a opta carte de poeme: Litere
ºi albine (Editura Limes, Cluj-Napoca, 2010, 90
pagini). Propunere pentru o fântânã (1966), Biata mea
cuminþenie (1969), Gramaticã târzie (1977), Soarele
ºi uitarea (1985), Amânarea generalã (1990),
Descoperirea ochiului (2002), Elegii în ofensivã (2003)
sunt paºii de dans ai Poetului secondând, încã de la
început, îndeletnicirile exacte ºi riguroase ale Criticului
de poezie, într-o convieþuire paºnicã ºi reciproc
avantajoasã adesea adusã în discuþie de el însuºi ori
de comentatorii operei. Orgoliul unei existenþe
geometrizând înalt între vrafuri de cãrþi este subminat
discret, dar constant de ecouri ale efemerului, ale
impreciziei: „Un vânt uimit trecea din când în când /
prin existenþa mea gramaticalã”. „Îndepãrtata,
mãtãsoasa rumoare”, „lentele adieri prin vocale” sunt
invadate periodic, chiar ritmic, aº spune, de „insolubila
sare a realului”. Oglindindu-se una în cealaltã, cele
douã priviri promit de fiecare datã o lecturã care-ºi
subordoneazã, deopotrivã, fineþea cutremuratã a unei
stãri ºi tãietura neºovãielnicã a unui concept. În
sensuri dintre cele mai variate ºi mai subtile, viaþa sa
printre cãrþi este o mereu reluatã descriere a unei bãtãlii
fãrã învinºi ºi fãrã învingãtori: poezia contra literaturii
(vezi subtitlul cãrþii sale despre Gellu Naum – 2001).
Decupând „particularul / cel dulce, atât de dulce la
gust”, alãturi de „harnici, pricepuþi filologi [ce] pun
virgule între greieri”, ºtie, o vreme, cã „puþine vorbe
mari mai poþi rosti / fãrã sã te rãneºti”, dar jocul cu
moartea e încã joc: „ªi mi-a fost drag o clipã / sã pâlpâi
/ în nesfârºire”.

Cele trei cicluri ale volumului Litere ºi albine –
Ritmuri ºi zgomote, Forum, Litere ºi albine –
celebreazã sacadat „împrãºtierea” presimþitã în Elegii:

ION POP

Limes, 2010

LITERE ªI
ALBINE
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cu efortul, ironizat tandru, de a þine pasul („Ion Pop, /
cum gâfâie repede, alergând, / cum moare încet,
surâzând, / cum citeºte, scrie, / vorbeºte singur”).
Dar mai ales transcrie în stanþe frânte, amar-ironice
durerea, urletul, singurãtatea, oboseala: „Cum, din
nebãgare de seamã, / încep sã urlu / de durere, în
toiul cântecului”; „Mã gândesc la tine, Nichita, / acum,
când simt / cã ºi în mine / s-a cam învechit urletul. /
sunt un biet om / care moare încet / printre atâtea
chermeze ºi dãnþuiri. / / ªi cã uneori, chiar prea des, /
îmi pare cã / pânã ºi tandreþea / a devenit doar o formã
a oboselii”; „mã gândesc cu tandreþe la ziua / când
albe mâini uimite / mã vor aduna, poate, ciob cu ciob,
/ refãcându-mi zâmbetul, privirea, / ºi melancolia de-
acum. / Vor avea nevoie / de multã, foarte multã
rãbdare / ºi de nu mai puþinã imaginaþie. / ªi aproape
de tot ce mai trebuie / pentru o Înviere”. Extenuarea
energiei vitale poate fi degustatã cu delicii de cel care,
de-acum, ºtie: „Întins, încã, în hamacul cu ochiuri rare,
/ sunt ºi bucuros ºi trist, – / bucuria mea e a
pãianjenului ce crede cã / ºi-a-ntins plasa / în care va
cãdea Marea Muscã, / tristeþea mea-i a muºtei celei
mici, / beatã de-arginturi mai înainte / de-a fi mâncatã”.
Adierea din vocale ºi-a pierdut sim-fonia, e doar zvon
al unui prezent aproape paralel, cãci lucrurile
importante se petrec acum în zona îmblânzitã a
„morþiºoarei”: „...ªi-þi pare cã auzi un fel de vuiet, / un
fel de mârâit întunecat, / de huiduieli ºi de fluierãturi, /
un fel de chicoteli, / un fel de râsete înfundate. / /
Undeva, – e aproape sigur – / se petrec Fapte”.
Referinþã ultimã, Bacovia: „Da, Bacovia. Chiar aºa. /
ªi cerul. Frumos, / pur ºi simplu, / e cerul, – / senin
sau mânios. / ªi toate Profeþiile / îndeplinite. / / ªi
Timpul”. Poetul se pregãteºte sã intre în poemul
exemplar: „Vine, ea, / / ºi distanþa / / de la care / /
morþii pot fi / / citiþi / / ca niºte poeme”.

Un roman care
nu trebuie

castrat
Doru Pop

Dan Stanca este un scriitor care a trecut de la
amatori la profesioniºti. În ultimul deceniu Stanca a
“produs” câte un roman la doi ani: Mut (2006), Cei
calzi ºi cei reci (2008) ºi acum Mutilare (2010).
Profesionalizarea aceasta a fãcut ca tehnica narativã
a lui Dan Stanca sã se transforme în bine, autorul a
renunþat la multe dintre defectele calofile (despre care
am scris ºi eu ºi alþi critici) ºi a dobândit o limpezime
a expresiei. Pe de altã parte, chiar abilitãþile de
povestitor ale lui Dan Stanca s-au rafinat ºi s-au

îmbunãtãþit considerabil –
marele câºtig adus de acest
nou roman nu este doar
alegerea unui subiect ºocant
(caracteristicã a prozei sale
anterioare), cât mai ales
capacitatea sa de a genera
poveºti ºi caractere veridice
ºi forþa de a lega mai multe
fire narative într-o unitate ºi
coerenþã ce confirmã
definitiv statutul sãu de
scriitor “în toatã puterea
cuvântului”.

Romanul, care are patru capitole, patru poveºti
distincte ºi patru perspective diferite, aratã cã Dan
Stanca a învãþat sã aibã rãbdare cu dezvoltarea firelor
epice – deºi foloseºte un subiect provocator. În centrul
romanului Mutilare se aflã problematica
antisemitismului din România, cuplatã cu o tematicã
para-religioasã (aceasta din urmã aflatã în
instrumentarul “de bazã” al autorului), dar introducerea
lui se face treptat, prin schimbarea de voci narative ºi
prin alternarea de direcþie în construirea intrigii.

Romanul începe cu un narator ce descrie la
persoana întâi propriile experienþe, numai pentru a se
intersecta cu un interlocutor (ce vorbeºte la a doua
persoanã) ºi care distrage atenþia dintre rememorarea
personalã cãtre povestirea autenticã. “Cum aþi
cunoscut-o pe mama”, este întrebarea introductivã
prin care Catrinel îi declanºeazã lui Horia rememorarea
istoriei femeii care se chema Maria Tereza Haþieganu,
sau mai simplu: Margot, ºi care, la rândul ei, permite
structurarea celorlalte naraþiuni.

Prima parte este istoria lui Horia, scriitorul ratat,
îndrãgostit etern ºi sinucigaº incompetent. Aici, scriind
la persoana întâi, autorul valorificã filonul autobiografic.
Eroul este descris ca un solitar, un atipic, un marginal
prin propria alegere – iar trimiterea autobiograficã ºi
notaþia personalã integrate în discursul romanesc
(recurente la Stanca), par sã preia controlul. Numai
cã în acest roman consemnãrile personale nu mai
sunt simple “egologii”. Ele dau un plus de autenticitate
(cuplatã cu o oarecare autoironie), unde insatisfacþia
scriitorului (pentru cã Horia este, în timpul liber, scriitor
scufundat în propria “mocirlã a eului”) permite trecerea
spre construcþia epicã (“Nimeni nu stie secretul meu”).

Acest secret este piatra de temelie a romanului
Mutilare, iar subiectul ales pentru aceastã carte este,
de departe, cel mult mai puternic ºi mai actual dintre
toate romanele de pânã acum ale lui Dan Stanca.
“Mutilarea”, care ne este dezvãluitã abrupt în prima
treime a romanului, fãrã fraze protocolare ºi
introductive, este ºocantã. Horia se “confeseazã” într-
o scurtã parantezã autobiograficã ºi vorbeºte despre
“pasta prelinsã din testiculele mele jertfite pe masa
zincatã a chirurgului vesel”. Mutilarea este de fapt
castrarea, renunþarea benevolã ºi agresivã la semnele
fiziologice ale masculinitãþii. Eunuc modern, Horia nu
face decât sã utilizeze castrarea ca pe un “supliciu”
(poate chiar un substitut al sinuciderii). Motivaþia
acestui gest este ºi ea autobiograficã. Horia încearcã

DAN STANCA

Cartea Româneascã,
2010

MUTILARE
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sã explice de ce s-a sinucis, pe fondul nepãsãrii
concetãþenilor sãi – iar tentativa de suicid, poate fi
oricând un extras din jurnalul intim al autorului însuºi.
Stanca nu se fereºte sã amestece propria biografie
cu cea a personajelor, pentru cã acest lucru
genereazã veridicitatea ºi autenticitatea necesare, iar
romanul Mutilare este, poate, cel mai autentic din acest
punct de vedere - figurile descrise, situaþiile în care
acestea sunt puse (deºi ficþionale ºi de multe ori
exagerat dramatice), împreunã cu identitatea lor de
caracter sunt credibile. De exemplu, Horia trece printr-
un episod mistic, face lecturi din Pateric ºi din Filocalia,
din Efrem Sirul ºi Evraghie Ponticul, practicã rugãciunea
inimii ºi vrea sã descopere  “îndumnezeirea”, unele
lucruri fiind explicit autobiografice.

În acest context trebuie sã spun cã mi-au
displãcut redundanþele episodului “castrãrii”. Dan
Stanca simte nevoia sã epateze, vorbeºte în metafore
ºi trãieºte ambivalent (smulgerea “migdalelor astrale
ale bãrbãþiei” este cuplatã cu strigãtul “nu mai am
coaie”). În altã parte, asocierile sunt mult prea
pompoase („pentru a înlãtura definitiv de pe tubul
uretrei amintirea picurului de spermã”), iar uneori
explicaþiile sunt prea directe - emascularea lui Horia
este explicatã de medicul endocrinolog ca o formã
de „origenism”, iar apoi asistãm la lungi discuþi pe
marginea lui Origene. Trimiterea la Origene îi
declanºeazã lui Dan Stanca o tiradã întreagã de
referinþe culturale, despre motivaþia gânditorului care
a vrut sã devinã pasãre prin pierderea testiculelor;
apoi nu lipsesc glumiþele despre punguþa cu doi bani,
„averea retezatã”, pierderea „gologanilor vii”,
contrapuse unor expresii cel puþin stranii, „stingerea
opaiþelor” dintre picioare, sau preluate din limbajul
religios, „efigia celibatului menit Împãrãþiei cerurilor”.
Chiar trimiterea la famenii despre care vorbeºte
Hristos în Evanghelia dupã Matei este mult prea
directã.

Unde am observat, însã, o schimbare beneficã
în scrisul lui Stanca? Dezvoltarea situaþiilor
conflictuale, construcþia episoadelor ºi intriga dintre
personaje au primit forþã. Scena în care Horia vrea
sã ofere cadou (într-o pungã de plastic) femeii iubite,
prostituata de lux, însemnele masculinitãþii sale. La
fel, un alt episod, pe cât de ºocant, pe atât de verosimil
prin natura sa aproape imposibilã, când evreica
Miriam este sfãtuitã sã mãnânce jumãri de porc timp
de o lunã, iar din sângele menstrual rezultat al unei
luni de asemenea alimentaþie, sã ungã icoanele din
bisericã. Rezultatul este suprarealist – Hristos
împreunã cu arhanghelii din imagini (nu prea sunt
asemenea icoane în imaginarul ortodox, Stanca ar fi
trebuit sã ºtie!) sunt loviþi de un priapism subit. Erecþia
bãrbaþilor din icoane este însoþitã de un rezultat similar,
asupra imaginii Adormirii Maicii Domnului, ale cãrei
picioare devin dizgraþioase, ca un tablou dintr-o
cârciumã

Aici este potenþialul scrisului lui Dan Stanca,
trecerea de la realul imediat, printr-o serie de schimbãri
din povestire, spre semnificaþia mult mai profundã.
Povestitorul (fictiv, cel din interiorul romanului)
mãrturiseºte cã prozele sale sunt “egoficþiuni”, pline

de “pornografii ºi blasfemii” – descrirere ce este
aproape o interpretare de dicþionar literar pentru textele
lui Stanca din 1992 ºi pânã astãzi. Eroul, care este
“îngãlat în propriul scris”, în “mocirla eului”, se
întâlneºte cu fiica unei protituate, care serveºte ca
pretext pentru re-construcþia epicã. Margot
funcþioneazã astfel ca o ªeherezadã defectã, ea
permite povestirea în povestire, iar multiplele “rame”
pe care le concepe Stanca nu mai sunt nici
halucinante, nici exagerat de calofile, ci sunt veridice.
În acest context trebuie spus cã Margot meritã sã
intre în galeria de personaje feminine din proza
modernã româneascã (fãcând parte din aceeaºi
categorie cu doamna T din Patul lui Procust al lui Camil
Petrescu).

O astfel de ramã este constituitã din istoria lui
Teofil Argatu (pe care Margot îl întâlneºte în piaþa
Universitãþii), studentul la Teologie care îi propune
femeii o “cãsãtorie albã” în plinã grevã a foamei anti-
comuniste ºi care se sinucide prin spânzurare. La
rândul lui acesta aduce în poveste personajul Miriam
Sufrin (deºi e cam simplistã referinþa la suferinþa
poporului ales), bãtrâna pe care “o ocoleºte moartea”,
ºi care moare imediat dupã venirea pe lume a
Ecaterinei (Catrinel, declanºatoarea poveºtii lui Horia),
pe care doreºte sã o boteze (iar romanul începe cu
un botez, o legãturã explicitã, care însã nu deranjeazã,
dimpotrivã, leagã construcþia narativã). ªi aici aflãm
cã bãtrâna Miriam fusese “evreicã, ºi încã de cea
mai purã rasã, fãrã cusur, fibrã veritabilã” (ce
înseamnã acest purism rasial, doar Dan Stanca poate
sã ºtie?!). Apoi Margot, prostituata pretenþioasã, plãtitã
insuficient cu câte o bancnotã de o sutã de euro,
deschide noi fire de poveste, printre care aceea a lui
Ilarion Scãraru Stelaru (imposibil nume!). Împreunã
cu Ilarion facem un salt în istorie, pentru cã aflãm cã
un „cruciat neºtiut al închisorilor comuniste” a fost fiul
lui Miriam, evreica „puternic ataºatã de iudaism ºi de
tot ce înseamnã evreu risipit în largul lumii”, care se
cãsãtorise cu un „ofiþer român” (culme a îndrãznelii
din partea amândurora – „corcirea” unui militar român
cu o evreicã pare scoasã din arsenalul antisemit
antonescian – o micã sugestie pentru Stanca, „boneta
specificã” a evreilor se numeºte kippah sau yarmulka
ºi mai sunt câteva stereotipuri supãrãtoare).

Oricum, povestea unui Romeo „militar român”
ºi a unei Juliete „evreicã din zona Huºilor” sfârºeºte
prost: pentru cã soþul se lasã prins de ideologia
antisemitã, fiul devine aderent al Legiunii, iar ea devine
o habotnicã a iudaismului (dacã chiar existã aºa ceva).
Desigur, faptul cã Ilarion, fiul unei evreice ortodoxe,
publicã poezii în revistele legionare, printre care se
numãrã Bunavestire (unde publicaserã ºi Noica ºi
Eliade), se dovedeºte fatal destinului sãu. Ilarion, ajuns
pe frontul de Est mutileazã comisarii sovietici captivi,
iar el, la rândul sãu recurge la un gest dramatic.

Acest mai vechi leitmotiv al scrisului lui Stanca –
punerea în discuþie a identitãþii naþionale, discutarea
a ceea ce sunt sau nu sunt românii. – primeºte
conotaþii puternice în Mutilare. Pentru cã nu numai
faptul cã istoria naþionalã devine subiect al discuþiilor
dintre personaje, chiar ºi atunci când acestea nu ar
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trebui sã discute asemenea chestiuni, Stanca fãcând
lungi consideraþii de eseist politic – cum este aceea
cã secolul 20 poate fi considerat un secol al unui
singur rãzboi, care începe în 1907 ºi se terminã în
2007 (de la rãscoala þãranilor din Flãmânzi, pânã la
integrarea europeanã), spusã unei fete, preocupatã
de un avort, devine trasã de pãr. Însã chestiunile legate
de Ion Antonescu ºi de rolul jucat de acesta (ºi de
armata românã) în timpul rãzboiului din Transnistria
sunt relevante. Mai mult, naraþiunea se deruleazã pe
fondul comentãrii principalelor evenimente politice ale
vremii (cum este discursul preºedintelui despre
condamnarea comunismului), dar ºi în contextul
problematizãrii unor chestiuni “triviale” cum este
traficul de carne vie sau “Monicile din justiþie”, corturile
din Piaþa Universitãþii, ori vizionarea unor filme de
actualitate (4, 3, 2...).

Stanca reuºeºte sã compunã un context social
ºi cultural verosimil pentru povestea lui. Pentru cã la
polul opus personajului (ºi al acþiunilor sale) se aflã
„macho-românii”, cei care îi repugnã lui Horia (ºi
autorului), cei care folosesc înjurãturi neaoºe ºi limbaj
þigãnesc, neologisme stâlcite ºi burþi revãrsate peste
cureaua de piele artificialã. Excesul de testosteron ºi
cultul “gonadelor masculine” face rãu unei întregi
naþiuni. De data aceasta (spre deosebire de celalte
cãrþi ale lui Stanca), deºi “cheia” romanului este
socialã – mutilarea ºi automutilarea sunt simptome
naþionale, nu doar personale, ea este atât de bine
disimulatã în textura narativã încât nu deranjeazã,
dimpotrivã constituie fundamentul pentru observaþia
iniþialã: Dan Stanca este un prozator adevãrat.

Zaira sau alte
povestiri

Mihaela Ursa

Polirom, 2010

ZAIRA

CÃTÃLIN DORIAN
FLORESCU

„În vremurile astea, e rãu
sã devii bãrbat” spune un
personaj din Zaira (Iaºi,
Polirom, 2010), romanul
recent tradus în româneºte
de Mariana Bãrbulescu
dupã originalul din 2008.
Autorul este scriitorul
elveþian de origine românã
Cãtãlin Dorian Florescu.
Citatul poate fi înþeles ºi ca
o declaraþie poeticã, de
vreme ce romanul este
construit în întregime din

perspectiva unei femei ºi de vreme ce aceastã
substituire de voce soluþioneazã tehnic intersectarea
unei istorii de familie (prinsã în istoria unei þãri) cu o

poveste de iubire. Inspiratã, ca ºi anteriorul Maseurul
orb (tradus la noi în 2007), din destinul unui personaj
real (Zaira, ca ºi Traian – unul dintre personajele cele
mai importante ale volumului – trãind în prezent la
Timiºoara), cartea de faþã utilizeazã pretextul „realist”–
autenticist pentru a compune o naraþiune deloc strãinã
de ritmurile realismului magic. De o coerenþã aproape
geometricã, romanul urmeazã un singur principiu
organizator: figura (retoricã, de stil, dar ºi imaginalã)
a „cãlãtoriei ameþitoare”. De la naºterea în 1928
(cãlãtoria „prin mama”), petrecutã într-o garã de
provincie, la maturizarea sentimental-eroticã (altã
cãlãtorie prin trup, dar ºi printre trupuri), la nebuneasca
evadare, prin Cehoslovacia ocupatã, „dincolo”
(cãlãtoria pânã în Washington, prin istoria cea mai
acutã) ºi la revenirea în Timiºoara (cãlãtoria înapoi,
la capãtul iubirii ºi al trãdãrii), Zaira parcurge o singurã
cãlãtorie turbillonarã, ameþitoare.

Dintre cele patru pãrþi ale romanului, prima („Începe
ameþitoarea cãlãtorie”) face oarecum figurã distinctã
ºi este, din punctul meu de vedere, cea mai reuºitã
sub raport ficþional, chiar dacã pãrþile urmãtoare susþin
greul compoziþiei. Ea cuprinde relatarea copilãriei, în
retrospectivã, de sub „un cerc mare – asta e pãlãria
– ºi douã semicercuri mici – ãºtia-s pantofii”, figuri
adãpostind o Zaira bãtrânã, pe terasa de unde pune
la cale întoarcerea la adevãrata ei iubire. Aproape
clasic în preþuirea sa pentru claritate ºi limpezime
graficã (în contrapunct la obsesia „ameþitoarei
cãlãtorii”), romanul deschide aici bucla biograficã pe
care o va închide pe ultima paginã. Nãscutã dintr-o
femeie atât de subþire, încât este trasã prin inelul de
cununie, dintr-o bunicã cumpãratã de la familia sa
catalanã cu greutatea ei în aur, Zaira îºi anunþã
destinul ulterior de pãpuºãreasã genialã chiar din
pântece, de unde manipuleazã, ca dintr-o cutie de
rezonanþã sau ca din ambalajul de lux al unei pãpuºi
absolute, primul sãu public: „Mie mi-a plãcut efectul
pe care l-am avut asupra lumii, am lovit din nou”. De
aici, mânuirea pãpuºilor devine, cu ajutorul unchiului
Zizi – cel mai prezent absent al maturizãrii Zairei –,
mod de comunicare. Fetiþa lipsitã de prezenþa mamei
ºi a tatãlui, nutritã însã cu dragostea bunicii, a mãtuºii,
dar mai ales a unchiului Zizi, deprinde vocea
personajelor din commedia dell’arte. Interpretându-i
pe Spavento, Paggliacio ºi Pantalone, unchiul
descoperã o portiþã secretã de acces cãtre
interioritatea ei paralizatã în depresie ºi negare,
învãþând-o sã iasã din letargie punând „un picior
înaintea celuilalt”, pentru cã „viaþa nu e o joacã. Dacã
nu faci ceea ce spui n-o sã mai ºtie nimeni cine eºti”.
Ulterior, dupã instalarea comunismului, din interiorul
teatrului de pãpuºi care o consacrã profesional, Zaira
are îndrãzneala de a spune lucrurilor pe nume sfidând
cenzura politicã sau, ºi mai târziu, tot din interiorul
unei pãpuºi ºi al unui spectacol pus în scenã pentru
un singur spectator – îºi recucereºte iubitul pierdut.

Aceastã primã parte întreþine legãturi sugestive nu
numai cu García Márquez ºi cu dinastia de pe
Macondo, ci ºi cu Isabel Allende: tãvãlugul violent al
istoriei care rãvãºeºte destine ºi trupuri în Casa
spiritelor este transcris de cãtre Cãtãlin Dorian
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Florescu tot în cheie fiziologicã (prima menstrã a Zairei
corespunde primelor vãrsãri de sânge etc.). O
referinþã indirectã poate fi – numai pentru prima parte
– ªtefan Agopian, însã mai degrabã pentru legãtura
creatã tot prin raportare la realismul magic, ºi
nicidecum pentru vreo recuperare paradigmaticã.
Urmãtoarele pãrþi pierd din poeticitate pentru a câºtiga
în conþinut: atenþia calofilã pentru detaliul de
construcþie se îndreaptã în urmãtoarele pãrþi cãtre
subiect. Lucrurile capãtã acum vitezã exterioarã (în
copilãria Zairei ele având mai degrabã o accelerare
interioarã), naraþiunea câºtigã teren, fãrã a deveni însã
omniscientã: perspectiva interioarã a relatãrii face
posibile suspansul ºi lovitura de teatru în urma cãreia
personajul revine la Timiºoara.

Întregul roman întreþine o anumitã complicitate între
povestire ºi putere. „Toþi cei care mi-au spus poveºti
în America au vrut ceva de la mine” - una dintre frazele-
cheie ale cãrþii, traduce ideea cã orice poveste
livreazã un destin, epuizându-ºi existenþial
protagonistul, abandonându-l gol în puterea altuia, a
atotputernicului interlocutor. Personajele au, fiecare,
câte o poveste fascinantã, nici mãcar personajele
secundare nu sunt lipsite de propria istorie
remarcabilã, doar cã poveºtile sunt secrete, ele sunt
relatate în momente cruciale ºi – dintr-o stranie
precauþie - nici atunci pânã la capãt (vezi scrisorile
falsei fericiri trimise de pãrinþii Zairei în America).
Realitatea deþine – la Cãtãlin Dorian Florescu – cu
totul paradoxal faþã de aºteptãrile ridicate de romancier
pânã acum, ca scriitor „de subiect” - o calitate care o
face insuportabilã, ne-narabilã. De îndatã ce
povestirea ei începe, ceva din personajele realitãþii
se subþiazã ameninþãtor. Astfel stând lucrurile, istoriile
sunt în pericol sã devinã de hârtie, iar recursul
romancierului la metafora marionetei este o soluþie
excelentã, încã o dovadã cã avem dinainte un foarte
bun scriitor. Marioneta este – în Zaira – mai puþin o
metaforã pentru victima manipulãrii, ºi mai mult o formã
de protecþie, o zonã tampon izolatoare, între subiect
ºi comunicarea exterioarã de sine. Prin intermediul
acestui binevenit artificiu tehnic, Zaira îºi câºtigã
libertatea dincolo de masca de mucava pãpuºeascã
ori la capãtul sforilor care conduc personajele din
poveºtile altora.

Cea mai cinematograficã (vezi trimiterile la
Casablanca ºi la Hollywood), ultima parte a romanului
este ºi cea mai captivantã: nu este vorba doar de
mãiestria dozãrii tensiunii narative, ci ºi de lansarea
unor personaje secundare memorabile. Omul-ºofer,
Eugene, nu-ºi pãrãseºte niciodatã limuzina, nici mãcar
dupã ce-i aflãm numele de familie (Ionescu); Dejan ºi
Odette sunt fantome unul pentru celãlalt, Profesorul
ascunde o istorie misterioasã, intrând ºi ieºind din
relatare cu aceeaºi discreþie. Aceastã galerie pare
sã fie completarea cinemascopicã a galeriei teatrale
de personaje la fel de greu de uitat din prima parte
(Zizi, bunica, Zsuzsa ºi Josef, benignul Dumitru cel
bãtrân urmat de maleficul Dumitru cel tânãr). Cred cã
autorul mizeazã, în construcþia sa temporalã de lungã
duratã, pe aceastã succesiune de metafore scenice.
Pe la începutul cãrþii, mama povesteºte în aceºti

termeni despre transformarea Bucureºtiului: „a
crescut ºi s-a fãcut mai frumos în ultimii ani. Au fost
pavate strãzile ºi au fost lãrgite; nu mai e mult ºi
maºinile frumoase, Ford ºi Chevrolet, vor alunga
trãsurile. /.../ Acum cinematograful face concurenþã
teatrului. Ele apar peste tot, cinematografele.” Aceste
scrisori târzii ale mamei au rolul de a compensa o
istorie „mare”, de care romanul nu se ocupã decât în
cheie subiectivã. Totuºi, aceste pãrþi sunt cele mai
puþin reuºite: o anumitã stridenþã destul de tezistã a
vocii care vrea sã descrie lucrurile „aºa cum sunt”,
un falset nãscut din prea puþin credibila exprimare a
dramei unei þãri întregi duc la pierderea aderenþei
ficþionale, dintr-un exces de atenþie la verosimilitate.

Zaira are marele dar de a crea o poveste
fascinantã (este genul de roman fãrã ieºiri secundare,
pe care nu-l poþi abandona înainte de a ajunge la
capãt) ºi de a compune o atmosferã a cãrei amprentã
dureazã mult dupã lecturã, asemenea mâncãrurilor
(din bucãtãria Zsuzsei sau nu) a cãror amprentã
aromaticã dãinuie mult dupã ospãþ. În turneul sãu de
promovare a cãrþii în România, Cãtãlin Dorian
Florescu le declara studenþilor de la Literele clujene
cã a încheiat cel mai recent roman al sãu, cel dintâi
„cu totul ºi cu totul inventat”, cel dintâi în care autorul
renunþã la „oferta” subiectului real în favoarea puterilor
discreþionare ale invenþiei imaginative. Dupã
delectarea cu Zaira nu putem decât sã aºteptãm cu
maximã curiozitate acest nou roman plin de
promisiuni.

Cea mai recentã carte –
dar cu un autor atât de
prolific începutul acesta este
riscant! – a istoricului ºi
prozatorului Ovidiu Pecican
îmbinã calitãþi care vin atât
dinspre fantezia ºi stilul
specifice unui literat versat,
cât ºi dinspre acribia ºi
profesionalismul unui istoric
care, în cuprinsul celor
aproximativ douãzeci de
cãrþi de specialitate

publicate din 1998 încoace, ºi-a definit o arie de
cercetare personalã, bazatã pe un set de întrebãri
reluate sistematic de la un volum la altul. Cartea la
care mã refer este Letopiseþul unguresc (al cãrui titlu

O cronicã
maghiarã

necunoscutã?
Ioan Pop-Curºeu

Tribuna, 2010

LETOPISEÞUL
UNGURESC

OVIDIU PECICAN
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îl voi abrevia mai jos LU, dupã modelul autorului) ºi a
apãrut în 2010 la Editura Tribuna din Cluj-Napoca.
Cu abilitãþi de detectiv, Ovidiu Pecican reconstituie
povestea unei cronici maghiare de limbã latinã alcãtuitã
în veacul al XIV-lea, pornind de la un fragment de
aproximativ douã pagini interpolat de Simion Dascãlul
în cronica lui Gr. Ureche, privitor la faimoasa origine
a românilor din tâlharii Romei: „i-au însemnat pre toþi,
de i-au ars împrejurul capului de le-au pârjolit capul
ca unor tâlhari, care semnu trãieºte ºi pânã astãzi în
þara Moldovei ºi la Maramoroº, de sã cevluiesc
oamenii prejur cap” etc.

Primul aspect de lãmurit este perioada când ar fi
putut fi scris LU. Prin aproximãri succesive, Pecican
restrânge un interval cronologic extrem de generos,
mergând din 1307 pânã în 1365, la câþiva ani din finalul
acestei perioade (1359-1363), marcaþi de tulburãri
profunde în regatul maghiar angevin. În Transilvania
ºi Banat se încerca înlocuirea formelor autohtone de
organizare socio-politicã (voievodate, cnezate), cu
comitate constituite dupã calapodul feudal apusean.
Regele Ludovic de Anjou îi atrãgea la sine pe nobilii
români, confirmându-le privilegiile mai mult sau mai
puþin vechi ºi încercând sã-i facã fideli faþã de
catolicism. Dacã unii membri ai elitelor valahe au
sprijinit politica regalã maghiarã, alþii – dimpotrivã – s-
au revoltat, fiind calificaþi ca „infideli notorii”. Exemplele
cele mai la îndemânã sunt rãzvrãtitul Bogdan din
Cuhea, potentat maramureºean ºi întemeietor de casã
domneascã în Moldova, sau Nicolae Alexandru
împreunã cu fiul sãu Vladislav-Vlaicu, domni munteni,
care refuzã sistemul de vasalitate instituit de coroana
ungarã. La sud de Carpaþi exista deci un stat
organizat pe baze proprii, cu mitropolie autonomã ºi
instituþii aparte, în vreme ce la rãsãrit se desprindea
ºi Moldova din sistemul statal maghiar. Tendinþele
centrifuge ale nobililor români, care se puteau
constata cu uºurinþã atât în Maramureº (caz de
predilecþie în studiile istorice ale lui Ovidiu Pecican),
cât ºi în Banat, aveau de ce sã-l îngrijoreze pe Ludovic
cel Mare. Armele la care a recurs pentru a le
contrabalansa au fost nu doar politice ºi militare, ci ºi
ideologice, LU fiind un produs de propagandã perfect
explicabil în respectivul context. Am probleme cu
românii? Comand, sau patronez, un text în care sã
fie discreditaþi printr-o argumentaþie foarte abilã,
aceasta chiar în schimbul recunoaºterii unor merite
pe care – incontestabil – le-au avut, de pildã în luptele
cu „tãtarii”, în vremea regelui Ladislau.

Cine putea sã se însãrcineze cu redactarea unui
asemenea text defãimãtor? Aceasta este a doua
problemã importantã pe care ºi-o pune autorul
prezentului studiu istoric, elucidând-o în mod
convingãtor. În niciun caz, aratã Pecican, un învãþat
care ar fi trãit în vestul Ungariei, departe de orice
contact cu românii. Dimpotrivã, era nevoie de cineva
care cunoºtea îndeaproape chestiunea româneascã,
fiind pe de altã parte fidel coroanei. Eliminând toate
ipotezele greu de susþinut, Ovidiu Pecican se opreºte
la douã ceva mai plauzibile. LU ar fi putut emana din
mediul comitatens maramureºean, pentru cã în
regiunea respectivã tulburãrile provocate de români

se dovedeau mai grave, sau dintr-un oraº
culturalmente semnificativ, apropiat de Maramureº.
Alegerea se opreºte asupra Oradiei, centru religios
important al veacului al XIV-lea, plin de prelaþi instruiþi,
slujitori zeloºi ai scopurilor angevine, unde a pãstorit
episcopul Dumitru (1345-1372), ambasador al regelui
la curtea Þãrii Româneºti în repetate rânduri, însã cel
mai probabil ºi autor al LU.

Ce modele a avut oare în vedere episcopul
Dumitru când ºi-a conceput scrierea? În elucidarea
acestui de-al treilea punct major al demersului sãu,
Ovidiu Pecican dã dovadã de foarte multã
ingeniozitate, þesând o vastã reþea comparativã, unde
intrã atât texte consultabile ºi azi, cât ºi unele a cãror
existenþã, spectralã, este doar presupusã. Întâi ºi întâi,
LU este integrat în lunga serie a Cronicilor ungurilor,
care se întinde de la Notarul Anonim pânã la Thuroczi.
Mai apoi, Ovidiu Pecican pune în evidenþã similitudinile
dintre LU ºi naraþiuni legendare asemãnãtoare,
privitoare la originea saºilor din Transilvania, ºi ei
reputaþi ca regicizi ºi oameni fãrã de lege, ba chiar
aratã cã ºi bulgarii medievali vehiculau un „folclor”
foarte bogat referitor la originile puþin respectabile ale
vecinilor de la nord.

Vehemenþa tonului din LU o explicã Ovidiu
Pecican ºi prin faptul cã textul respectiv era o replicã
polemicã la aºa-numita Legendã a originii
maramureºenilor (LOM), text alcãtuit într-o perioadã
imediat anterioarã la curþile feudalilor români din
Maramureº, poate de Mirosalv Pop de Giuleºti.
Conform cu LOM, regele Ladislau ar fi cerut tuturor
oºtenilor din regat – deci ºi românilor – ajutor împotriva
tãtarilor. Ca sã rãsplãteascã vitejia valahilor, regele
le-ar fi dãruit pãmânturi în Maramureº, acordându-le
ºi un statut social privilegiat – pe care în a doua
jumãtate a secolului al XIV-lea erau deja pe cale sã-l
piardã. Dar despre ce Ladislau este vorba? Fie cã
legenda se referã la Sfântul Ladislau (1077-1095) ºi
la luptele sale cu invadatorii turanici, sau la regele cu
acelaºi nume supranumit Cumanul (1272-1290) ºi la
bãtãliile cu tãtarii din 1285, românii din Maramureº se
laudã cu vitejia de care au dat dovadã, cu privilegiile
regale prin care îºi stãpânesc feudele ºi mai ales cu
anterioritatea lor în þara aceea dintre munþi, unde primii
„oaspeþi regali” se stabileau abia la sfârºitul veacului
al XIII-lea în târgurile mari. Problema era spinoasã,
mai ales cã o serie de documente medievale, printre
care unul din 1445, par sã confirme cã românii se
refereau la Sfântul Ladislau ºi la luptele împotriva
cumanilor, proclamându-ºi anterioritatea absolutã în
Maramureº ºi iniþiind o controversã istoricã secularã,
ale cãrei ecouri se mai resimt ºi astãzi!

Foarte interesantã este în cartea lui Ovidiu Pecican
ºi discuþia posteritãþii LU. Textul „a continuat sã
rãmânã în circuitul maghiar ºi catolic ºi dupã
consumarea momentului de crizã marcat de
rãzvrãtirea unei pãrþi a Maramureºului voievodal ºi
desprinderea Moldovei din sistemul Coroanei
Maghiare” (p. 164), alimentând multiple tentative de
discreditare a românilor ºi trimiþând ecouri pânã la
cãrturari din veacurile XVI-XVII: Anton Verancsics;

(continuare în pag. 49)
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Mapamondurile Antichitãþii ºi ale
Evului Mediu populau marginile
lumii cuoscute cu o adevãratã
panoplie de monºtri umani. În
timpul Renaºterii, o datã cu marile
descoperiri geografice, aceste
figuri fantastice au fost transportate
în Lumea Nouã. Or, rasele umane
monstruoase reprezentau adesea
proiecþiile unor dorinþe ºi aspiraþii
refulate, dar ºi ale unor spaime ºi
angoase ale omului european.
Jacques Le Goff subliniazã,
printre funcþiunile minunilor
(mirabilia) medievale, ºi funcþia
de compensare psihologicã. Cã-
lãtoriile extraordinare prezintã
o „lume rãsturnatã“, o þarã unde
curge lapte ºi miere, caracterizatã
prin abundenþã alimentarã, lipsa
maladiilor ºi a durerilor, nuditate ºi
libertate sexualã, armonie ºi
echilibru interior, într-un cuvânt
Vârsta de Aur, adicã tot ceea ce le
lipsea europenilor acelei epoci
(a se vedea Jacques Le Goff,
L’imaginaire médiéval, Paris,
Gallimard, 1985).

Claude Kappler, în Monstres,
démons et merveilles à la fin du
Moyen Âge (Paris, Payot, 1980),
a identificat în bestiarul uman
conceput de erudiþii antichitãþii ºi
de doctorii creºtini mecanismele
de proiecþie a fantasmelor ºi de
satisfacere a pulsiunilor definite de
cãtre Sigmund Freud. Fascinaþia
ambiguã exercitatã de ele, în care
atracþia ºi curiozitatea e însoþitã de
repulsie ºi teamã, îi apare lui
Kappler drept rezultatul confruntã-
rii dintre dorinþã ºi cenzurã, dintre
Eros ºi Thanatos. Prin figurile pe
care le atribuie populaþiilor anti-
podale, omul european exprimã
anumite pulsiuni libidinale, refula-
te printr-un dublu mecanism de
cenzurã: de naturã geograficã
(monºtrii sunt plasaþi în locuri
inaccesibile) ºi biologicã (sunt
aruncaþi în afara speciei umane).

În afarã de funcþia de satisfacþie
fantasmaticã a unor dorinþe
cenzurate de civilizaþia creºtinã,
imaginarul teratologic este ºi un
mijloc de a exorciza anxietãþile ºi
coºmarurile.  Vizualizarea ºi ver-
balizarea obiectelor provocatoare
de neliniºte are un efect de-
compresiv, redirijând angoasa
cãtre referenþi exteriori, clivaþi de
eu. „A crea asemenea fiinþe, scrie

Claude Kappler, presupune a întru-
pa anxietatea, deci a te elibera
parþial de ea, ºi a te bucura de
aspectul fantezist, ireal, uneori
chiar bizar ºi amuzant al acestor
‘creaturi’. În aceeaºi mãsurã în
care manifestã angoasa, monstrul
reuºeºte ºi sã o nege“ (p. 286).

La fel ca basmele ºi ca miturile,
relatãrile de cãlãtorii extraordi-
nare îi permit aºadar individului
sã-ºi organizeze viaþa mentalã
inconºtientã. Din aceastã per-
spectivã, „monstrul oferã ºi el o
cale de acces cãtre cunoaºterea
lumii ºi a sinelui. Monstrul este o
enigmã : el provoacã meditaþia ºi
reclamã o soluþie. Toþi monºtrii sunt
într-o anumitã mãsurã niºte…
sfincºi: pun întrebãri ºi stau la
rãscrucile vieþii“ (p. 12-13). Locu-
rile stranii, fãpturile incredibile,
încercãrile terifiante prin care
trebuie sã treacã protagoniºtii
operelor de ficþiune activeazã,
stimuleazã ºi structureazã ma-
terialul inconºtient al cititorilor.
Questa geograficã urmeazã
traseul unei auto-cunoaºteri,
cãlãtoria iniþiaticã este corelati-
vul obiectiv al unei explorãri in-
terioare.

Ar fi riscant sã ne propunem o
psihanalizã a inconºtientului omu-
lui medieval sau renascentist por-
nind de la antropologia bestialã.

Încãrcãtura de tradiþie încorporatã
în monºtri, natura stereotipatã a
transmiterii lor textuale ºi vizuale
prin diverse tratate ºi enciclopedii
fac din ei mai degrabã niºte imagini
statuificate decât niºte fantasme
vii. Ei nu au energia unor puneri în
act spontane, ci doar încãrcãtura
remanentã a unor investiri iniþiale,
uzate masiv prin reiterare.

Cu toate acestea, ei indicã ºi
manifestã niºte fixaþii colective. Din
punct de vedere cultural, aceste
fixaþii provin dintr-un fond pãgân
refulat de cãtre cultura dominantã,
ºi anume de teologia ºi ideologia
creºtinã. Rezultatul istoric al acestei
presiuni cenzurante exercitate de
cãtre supra-eul religios creºtin a fost
aculturarea, deprecierea, „mon-
stroizarea“ ºi izolarea materialului
pãgân.

Rasele monstruoase sunt re-
zultatul unor procese de proiecþie
colectivã intens utilizate de cultura
europeanã. Duºmanul interior, ce
se opune fie individului, fie corpului
social, este clivat de supra-eul
social ºi de eul conºtient ºi
materializat în duºmani exteriori.
Procesul de proiecþie a umbrei
colective poate fi uºor pus în
evidenþã prin legenda populaþiilor
bestiale ale lui Gog ºi Magog.
Avându-ºi originea în tradiþiile
antice asupra sciþilor antropofagi,
grefat pe legenda ebraicã a celor
zece triburi ce nu s-au mai întors
din exilul babilonian, mitul lui Gog
ºi Magog a fost alipit în Evul Mediu
romanului lui Alexandru cel Mare.
În acest corpus narativ se po-
vesteºte cã regele macedonian ar
fi închis, în timpul expediþiei sale
în Asia, triburile lui Gog ºi Magog
în spatele unei porþi de fier (Poarta
Caspicã). Ele ar fi fost condamnate
sã rãmânã închise acolo pânã la
venirea Antichristului, care îi va
transforma într-o armatã a rãului ce
va combate aleºii lui Cristos. Or,
de fiecare datã când un popor
asiatic invada Europa (cimerieni,
sciþi, goþi, huni, kazari, turci, unguri,
mongoli, tãtari etc.), istoricii epo-
cii respective se grãbeau sã-l
identifice cu aºa numiþii populi
inclusi (a se vedea Andrew Runni
Anderson, Alexander’s Gate, Gog
and Magog, and the Inclosed Nations,
Cambridge (Massachusetts), The
Medieval Academy of America,

între proiecþii
fantasmatice ºi

stereotipuri
ideologice
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1932). Numele acestora repre-
zentau imaginea arhi-inamicului, a
duºmanului prin excelenþã (Diavolul,
Lucifer, Anticristul), mongolii fiind
ataºaþi, prin etimologii populare
fanteziste, de Magog, iar tãtarii de
Tartari, locuitorii Tartarului clasic.

Popoarele pãgâne „barbare“ ce
locuiau în nordul oecumenei
reprezintã ceea ce am putea
considera aspectul moral al umbrei
colective. C. G. Jung afirmã cã
umbra conþine nu doar pulsiunile
refulate ca rãu etic, ci ºi trãsãturile
corporale considerate ca niºte
stigmate fizice, ca diformitate
organicã, ca monstruozitate.
Rasele monstruoase sunt ºi
expresia acestei dimensiuni
anatomice „anormale“ refulatã în
umbrã. Nu trebuie sã uitãm cã
Europa Evului Mediu era rãvãºitã
de rãzboaie, de foamete, sub-
nutriþie, ciumã, leprã ºi tot felul de
maladii ce dãdeau naºtere unei
populaþii numeroase de estropiaþi
ºi invalizi. Imaginarul raselor
monstruoase fãcea posibilã
exorcizarea fricii de diformitate.
Marginile pãmântului deveneau un
fel de leprozerie îndepãrtatã, unde
erau þinute în carantinã fantasmele
de malformaþie. Cartuºele cu
indivizi teratologici, ce erau
poziþionate pe marginile mapa-
mondurilor, aveau rolul unor celule
sau închisori în care anomaliile ºi
diformitãþile temute erau izolate de
normalitatea ºi sãnãtatea doritã ºi
visatã.

O altã figurã interesantã pentru
aceastã psihanalizã a Europei pe
baza imaginarului teratologic este
cea a amazoanelor. Imaginea unor
femei rãzboinice care trãiesc
singure ºi folosesc bãrbaþii doar
pentru fertilizare, ucigându-i apoi
ca niºte cãlugãriþe, este o tipologie
cu o remarcabilã constanþã, ce
pleacã din antichitate, traverseazã
Evul Mediu ºi este aplicatã de
exploratorii Renaºterii Braziliei. Ne
putem întreba dacã figura
amazoanelor exprimã un vis
compensatoriu sau o culpabilitate
nemãrturisitã. O datã cu impunerea
creºtinismului, cultura europeanã
a adoptat un model teologic ºi
social profund patriarhal ºi
falocratic. Ea ºi-a stigmatizat
dimensiunea femininã (prezentã în
cultele antice pãgâne, dar ºi în

gnoze) la toate nivelurile, religios,
social, familial, cultural. Or, femeile
care se servesc de bãrbaþi ca de
niºte simpli agenþi de reproducere,
fãrã nici o altã utilitate, sunt o ima-
gine rãsturnatã a tratamentului
aplicat femeilor în mentalitatea ºi
legislaþia patriarhalã medievalã.
Este ca ºi cum, prin figura reven-
dicativã a hoardelor de amazoane,
întreaga feminitate refulatã a
Europei revenea la suprafaþã.
Contactul cu obiceiurile ºi prac-
ticile sexuale mai „libertine“ din
Asia sau din Lumea Nouã nu a
fãcut, într-o primã instanþã, decât
sã activeze rezistenþele ºi apã-
rãrile poziþiei masculine dominante
în civilizaþia europeanã.

Tuturor acestor raþiuni sublimi-
nare ale imaginarului monstruos
trebuie sã le adãugãm ºi o
motivaþie ideologicã. Crearea unei
imagini a celuilalt implicã o
dedublare a sinelui ºi proiecþia
personalitãþii repudiate asupra
figurii celuilalt. Cãlãtorul, fie el
adevãrat sau de cabinet, strãbã-
tând fie geografii reale, fie spaþii
imaginare, se descoperã pe sine
însuºi prin intermediul imaginii
celuilalt. Celãlalt îi serveºte drept
oglindã. Iar dacã imaginea din
aceastã oglindã este negativã ºi
neplãcutã, acest lucru se da-
toreazã nu doar fiinþei originare
(adicã strãinul propriu-zis, locuito-
rul unor þinuturi îndepãrtate), ci ºi
imaginii proiectate asupra lui (adi-
cã materialului inconºtient al cãlã-
torului, umbrei sale). Incapacitatea
de a conþine ºi de a asuma propriile
pulsiuni reprehensibile îi împinge
pe cãlãtori sã-i culpabilizeze pe
ceilalþi, sã le atribuie defecte ºi
pãcate pe care se tem sã nu le
aibã sau sã nu le comitã ei înºiºi.

Cam toate civilizaþiile au dezvol-
tat un complex de superioritate,
considerându-se izvor unic de
culturã ºi civilizaþie, sursã de
adevãr, de valoare ºi de frumuseþe.
Populaþiile depãrtate în spaþiu sunt
automat considerate ca fiind
depãrtate ºi ca grad de civilizaþie.
Este sugestiv în acest sens un
comentariu al lui Isidor din Sevilla
asupra unui vers din Vergiliu
despre „Garamanþii de la capãtul
lumii“. Aceºtia se aflã „la capãtul
lumii“, trage Isidor din Sevilla
concluzia, deoarece „sunt cruzi ºi

departe de comunitatea oamenilor“
(Etymologies, IX, 2, 125, Paris, Les
Belles Lettres, Livre IX, Texte
établi, traduit et commenté par
Marc Reydellet, 1984, p. 112). Mar-
ginile mapamondului sunt atri-
buite, printr-un proces de refulare
„geograficã“, barbariei, inculturii,
bestialitãþii.

Acest complex de superioritate
nu face decât sã camufleze ceea
ce etica creºtinã numea, într-un
sens foarte larg, avaritia, com-
pulsiunea de posesie (de sclavi,
pãmânturi, bogãþii, titluri, putere,
prestigiu etc.). Descrierea zonelor
depãrtate, susceptibile de a fi
colonizate sau exploatate, se con-
struieºte în general pe canavaua
unui discurs etnocentric ºi im-
perialist, care îl aruncã pe celãlalt
în afara timpului istoric ºi a spaþiu-
lui cunoscut, a civilizaþiei ºi a rasei
umane (Cf. Vincent Fournier,
L’utopie ambiguë. La Suède et la
Norvège chez les voyageurs et
essayistes français (1882-1914),
Clermont-Ferrand, Adosa, 1989, p.
27). Sistemul de cliºee privind
rasele monstruoase este o moda-
litate de a compromite imaginea
celuilalt, pentru a-l domina, supu-
ne, aservi, exploata. Imaginarul
spaþiilor îndepãrtate suferã din
cauza aceasta de o malformaþie
patologicã, ce îi falsificã ºi îi manipu-
leazã sensurile primare în funcþie
de interese ideologice subliminare,
cel mai adesea inconºtiente, dar nu
mai puþin eficace.

Privirea mistificatoare nu este
de altfel apanajul exclusiv al
atitudinii agresive. Ea poate
deforma ºi atitudinea de simpatie,
atunci când aceasta este folositã
ca o formã de seducþie ºi de
dominare. Exploratorii pleacã spre
zone necunoscute conduºi de
propriile prejudecãþi asupra a ceea
ce doresc sã descopere. Iar
aceste expectative îi fac orbi sau
opaci la specificitatea ireductibilã
a altor culturi.

Odatã cu marile descoperiri
geografice ale Renaºterii, întreg
bestiarul uman medieval (ama-
zoane, cynocefali, antropofagi,
cãpcãuni, uriaºi, macrobii etc.) a
fost transplantat în Americi. În
demonstraþia lui Serge Gruzinski,
cucerirea Lumii Noi a implicat ºi o
„colonizare a imaginarului“ local
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(La colonisation de l’imaginaire.
Sociétés indigènes et occi-
dentalisation dans le Mexique
espagnol XVIe-XVIIIe siècles,
Paris, Gallimard, 1988), iar lupta
împotriva aborigenilor a fost ºi un
„rãzboi al imaginilor“ (La guerre
des images de Christophe Colomb
à «Blade Runner» (1492-2019),
Paris, Fayard, 1990). Colomb,
Vespucci, Pigaffetta, Verrazzano,
Cartier, Orellana, Thevet, Léry,
Staden, Raleigh ºi toþi ceilalþi
exploratori ai Americilor i-au im-
pus continentului transatlantic o
grilã de valori de fabricaþie
europeanã, ce falsifica ºi trãda
realitãþile geografice ºi etnogra-
fice descoperite.

Problema imaginii celuilalt
devine ºi mai gravã atunci când
aceste neînþelegeri nu mai sunt
ingenue, ci sunt dirijate de o
„conºtiinþã rea“ (mauvaise
conscience). În asemenea cazuri,
asistãm la o adevãratã patologie a
imaginii, care, dintr-un mijloc de
exprimare imaginarã, devine un
instrument ideologic. O asemenea
manipulare patologicã a imaginii
celuilalt poate fi pusã în evidenþã
la Cristofor Columb însuºi. Atunci
când, în prima cãlãtorie, amiralul
descoperã Caraibele, el relateazã
euforic în scrisorile cãtre Spania
cã insulele sunt locuite de o
populaþie paradisiacã, „indieni“
frumoºi, puri, generoºi, fãrã
conºtiinþa rãului, sãnãtoºi, trãind
într-un stadiu prelapsar (de
dinainte de pãcatul originar). Pe
de altã parte, el povesteºte cã a
întâlnit, în alte insule din arhipe-
lag, populaþii de antropofagi care
se hrãnesc cu carne crudã de om.

Ori, dupã analizele lui Kirkpatrick
Sale în The Conquest of Paradise.
Christopher Columbus and the
Columbian Legacy (London,
Sindey, Auckland, Toronto, Hodder
& Stoughton, 1990), nu existã nici o
dovadã arheologicã sau etno-
logicã cã locuitorii Caraibelor
(populaþie ce dispãrut complet la
un secol dupã Columb) ar fi
practicat canibalismul. Columb
procedeazã aºadar la o „po-
larizare“ a „indienilor“, ce va servi
drept canava imaginarã pentru toþi
urmaºii sãi, în „indienii buni“ (Taïno)
ºi „indienii rãi“ (Caribe). În fapt,
amiralul idealizeazã triburile
primitoare ºi culpabilizeazã triburile
ostile. Aici îºi aflã originile dubla
imagine impusã de conquistadori
amerindienilor: indios de paz (aliaþii)
ºi indios de guerra (duºmanii)
(Bernard Grunberg, L’univers des
Conquistadores. Les hommes et
leur conquête dans le Mexique du
XVIe siècle, Préface de Pierre
Chaunu, Paris, L’Harmattan, 1993,
pp. 205 sqq.).

Aºa cum am arãtat, angelizarea
ºi satanizarea practicatã de
exploratorii Renaºterii, procedee
foarte comode ºi eficace de
(de)valorizare a celuilalt, fãceau
apel la repertoriul medieval de rase
monstruoase. De-a lungul întregii
istorii moderne, teoreticienii
colonialismului au lansat un
adevãrat rãzboi de propagandã
împotriva autohtonilor americani.
Rând pe rând, aceºtia au fost
asimilaþi copiilor blestemaþi ai lui
Ham (unul din cei trei fii ai lui Noe),
populaþiilor necurate ale lui Gog ºi
Magog, celor zece triburi pierdute
ale lui Israel etc. Au fost trataþi

drept canibali, primitivi, retardaþi,
barbari, sãlbatici, animale apar-
þinând unui regn sub-uman. Sau
au fost anatemizaþi ca necre-
dincioºi, pãgâni sau eretici, iar
credinþele ºi zeii lor au fost reduºi
la idolatrie ºi la culte demoniace.

Toate aceste proiecþii ºi asimi-
lãri aveau drept scop subliminar
deprecierea, în imaginarul colectiv,
a umanitãþii unui continent pe care
Europa dorea sã-l cucereascã. Ele
uºurau inconºtientul încãrcat al
conquistadorilor ºi minimalizau,
din punct de vedere simbolic, o
colonizare care s-a dovedit a fi
provocat cel mai mare genocid din
istorie (Tzvetan Todorov, La
conquête de l’Amérique. La
question de l’autre, Paris, Editions
du Seuil, 1982). Rezultatul acestei
patologii ideologice a imaginii
celuilalt a fost o sãrãcire a
conceptului de umanitate. Ea a dat
naºtere, atât în afara cât ºi în
interiorul nostru, la ceea ce A.
Finkielkraut numeºte „umanitatea
pierdutã“ (L’humanité perdue :
essai sur le XXe siècle, Paris,
Seuil, 1996).

(urmare din pag. 46)

Marcus Bandinus (Marco Bandini), episcop de
Marcianopolis, de Durostor ºi de Tomis, administrator
al bisericii catolice a Moldovei, unde a trãit între 1644
ºi 1650; Simion Dascãlul; Martin ºi Joachim Bielski;
Maciej Stryikowski. Dacã LU s-a pierdut în forma sa
originalã, au rãmas în schimb mereu vii peste veacuri
efectele sale (nefaste, aº îndrãzni sã zic!).

În ciuda erorilor tipografice numeroase (de imputat
editurii ºi de îndreptat la o a doua ediþie), cartea lui
Ovidiu Pecican se citeºte pe nerãsuflate, ca un roman
bun, deºi informaþia este densã, masivã, mergând pe
alocuri spre suprasaturaþie. Cine cunoaºte parcursul

istoricului clujean constatã fascinat cum volumul de
faþã se leagã prin mii de fire de Troia, Veneþia, Roma
(1998), Lumea lui Simion Dascãlul (1998; LU este
deja analizat aici în detaliu la pp. 182-203), Arpadieni,
angevini, români (2001), ºi lista ar putea continua.
Prezenta carte îi va interesa, nu mã îndoiesc, atât pe
istoricii puri, cât ºi pe istoricii literaturii, cãci eforturile
cvasi-arheologice ale lui Pecican amintesc adesea
de Sextil Puºcariu sau Nicolae Cartojan. Subzistã,
dupã lecturã, doar o singurã întrebare: O fi existat,
într-adevãr, aceastã scriere, pe care Simion Dascãlul
o numeºte „letopiseþul cel unguresc”, cu un
demonstrativ menit parcã sã-i anihileze total
individualitatea ºi consistenþa?...
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Cartea lui Andrei Terian despre
G.Cãlinescu este alãturi de Viaþa
unui om singur de Adrian Marino
cea mai discutatã carte a anului.
ªi aceasta nu doar datoritã tinereþii
criticului (n.în 1979) ºi nici a
proporþiilor impresionante pe care
le are volumul (759 de pagini), ci,
mai ales, a erudiþiei ºi metodei
critice practicate de autor, care
dovedesc temeinicie, compre-
hensiune ºi competenþã sigurã în
materie. Pentru întâia datã critica
lui G.Cãlinescu este supusã unui
examen radiografic complet, cu
obiectivitatea rece ºi lucidã a
diagnosticianului lipsit de orice
subiectivitate ºi parti-priuri.,
cãlãuzit doar de propria sa intuiþie
ºi de o documentaþie vastã pe
care a încercat s-o epuizeze,
documentaþie care presupune nu
numai lectura sistematicã a
textelor cãlinesciene, dar ºi
refacerea elementelor constitutive
ale formaþiei sale, reconstituirea
etapelor biografice ºi spirituale ale
activitãþii critice ºi, mai cu seamã,
încercarea de punere în evidenþã
a unui sistem critic cãlinescian.
Principala calitate a studiului
întreprins de Andrei Terian constã
în noutatea demersului sãu
interpretativ care nu seamãnã cu
niciunul de pânã acum, nici ca
intenþie, nici ca finalitate. În timp ce
vechii hermeneuþi au cãutat sã
acrediteze imaginea unui critic de
geniu, rezultat al unor impulsiuni
impresionistice imprevizibile,
pentru Andrei Terian e limpede cã
ne aflãm în faþa unei structuri
polivalente de aleasã înzestrare,
care n-a ocolit ºi nici n-a neglijat
sistemele filosofice ºi de idei de
dinaintea sa, pe care le-a asimilat
ºi le-a interpretat graþie unei grile
de lecturã extrem de originale,
peste care a suprapus arsenalul
critic ºi ideatic al unei estetici
rezultate din cunoaºterea în
profunzime a tuturor metodelor ºi
concepþiilor în materie, practicate
de cei mai de seamã autori de
istorii literare, critici de interpretare
ºi de doctrinã de pânã la el. În
ciuda aparenþei unui ins care
inventeazã ºi reformuleazã totul,
G.Cãlinescu îºi întemeiazã
demersul pe o seamã de „principii
de esteticã” ºi pe o „sistematicã e
genurilor literare” bine consolidate,

urmãrind în esenþã sã punã în
evidenþã „absolutul sensibil” al fic-
þionalitãþii literare, pus în evidenþã
printr-o receptare ºi valorizare
adecvatã, nãscutã din lupta dintre
subiectivitate ºi obiectivitate, din
comprehensiune ºi pluralitatea
lecturilor. Spiritul critic funcþioneazã
la autorul nostru în cel mai înalt
grad, apropiindu-ºi zone de
subiectivitate necercetate pânã
acum, dezghiocând ideile pânã la
miezul lor cel mai ascuns, cãutând
aderenþele ºi sensibilitãþile
cãlinesciene cu o dorinþã irepre-
sibilã de a nu risipi nimic, de a
stoarce esenþele pânã la ultima lor
picãturã. G.Cãlinescu ne este
restituit astfel în toatã plenitudinea
sa ideaticã ºi de risipire revuisticã,
bântuit de inspiraþii ºi frenezii
expresive ºi metaforice ºocante,
cãlãuzit de gustul sigur al celui
trecut prin culturã, condus în
permanenþã de un vizionarism
subiacent.

Andrei Terian se dovedeºte în
fiecare frazã ºi paginã a sa un spirit
metodic extrem de organizat, spirit
disociativ ºi minuþios pânã la
epuizare, a cãrui principalã calitate
este aceea de a despica firul în
patru ºi a nu lãsa nicio afirmaþie fãrã
acoperire. Tendinþa lui nemãrturisitã
este de a împinge cercetarea
cãlinescianã pânã la ultimele ei
consecinþe, în aºa fel încât toate

punctele nevralgice ale per-
sonalitãþii cãlinesciene sã fie
definitiv elucidate. Tabloul critic
este proiectat pe vastul ecan al
miºcãrilor de idei din plan euro-
pean ºi naþional, impresionant atât
ca monumentalitate, cât ºi ca
aprehendare a detaliului. Liniile
arhitectonice ale construcþiei sale
sunt atent elaborate ºi au drept
þel luminarea cât mai exactã a
perspectivismului critic cãli-
nescian, în toate fazele mai im-
portante ale preocupãrilor sale, de
la faza impresionismului de
tinereþe, la biografismul seducãtor
din monografiile dedicate lui
Eminescu ºi Creangã, ºi de aici la
impresionanta construcþie a Istoriei
literaturii române de la origini pânã
în prezent, în care prtoiectul
etnocentric îºi primeºte definitiva
lui ilustrare. Concepþia organicitãþii
creatoare, aspiraþia spre clasicitate
ºi specific naþional are în vedere
ilustrarea unei tendinþe naþionale
puternic reliefatã în creaþia
scriitorilor noºtri, tendinþã în funcþie
de care creazã ampla dioramã a
luptei dintre fondul autohton ºi
formele venite din afarã.

Cartea a fost conceputã iniþial
drept tezã de doctorat cu titlul G.
Cãlinescu – teorie ºi metodã în
critica ºi istoria literarã, din care
cauzã autorul se ocupã mai puþin
de activitatea practicã de critic ºi
istoric literar a lui G.Cãlinescu ºi
mai cu seamã de spectacolul
ideilor literare pe care acesta îl
desfãºoarã. Principiul hegelian
tezã-antitezã-sintezã capãtã aici o
dezvoltare coerentã ºi eficientã, în
care nimic nu e lãsat la întâmplare,
ci totul converge spre acreditarea
unei efigii credibile ºi incitante, care
îl propulseazã, alãturi de E.
Lovinescu, în prim planul vieþii
literare româneºti timp de mai bine
de o jumãtate de secol. Efectul final
e unul impresionant. Strategiile de
lecturã nu omit trimiterile la cãrþile
anterioare care s-au ocupat de
estetica ºi critica lui G. Cãlinescu,
dar totul este revãzut ºi reanalizat
cu ochi critic treaz, scopul autorului
fiind acela de a transcede simpla
jocularitate aperceptivã spre
afirmarea sistemicã ºi meto-
dologicã a unui fond de idei bine
articulat ºi organizat. Andrei Terian
nu ignorã nici modulaþiile vocii

Sistemul
Cãlinescu

 Mircea Popa
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cãlinesciene în funcþie de regimul
politic diferit în care a fost sortit sã
se exercite profesional,respectiv
în perioadele l927-1948 ºi apoi
1948-1965, consemnând apa-
rentul paradox de a fi revenit în
actualitatea regimului jdanovist
prin „conformismul” lui ideologic,
scoþând la suprafaþã scrieri mai
puþin personale.

Demersul lui Andrei Terian
merge de la Principiile de esteticã
spre sistemetica genurilor, în care
intrã discutarea ideilor sale cu
privire la poezie, prozã, biografie
ºi teatru, care nu fac decât sã
pregãteascã terenul pentru
magistrala desfãºurare de „romanþ
etnocentric” din Istoria literaturii
române, sintezã epicã ºi lecturã
pansemanticã, valorificând toate
punctele tari ale artei epice
cãlinesciene, cum ar fi biografismul,
arta portretului ºi metoda narativã.
Istoria sa dovedeºte în fond cã
avem o literaturã bogatã ºi viabilã,
cu scriitori demni de interes, puºi
în evidenþã prin aºezarea lor într-
un context european favorabil.
Istoria ar marca pãrãsirea
determinismului în favoarea
autocreaþiei ºi opþiunea exclusivã
pentru realism ºi clasicism,dar ºi
pentru moderarea lirismului ºi spo-
rirea obiectivitãþii, în care sem-
nalarea infuenþelor se face nu ca
fenomen de import, ci de conti-
nuitate. El practicã aici o ade-
vãratã metodã de modernizare a
scriitorilor noºtri, prin „ lectura
inversã”, care permite perpetuarea
„infrastructurii metaistorice”.
„Suntem niºte autohtoni cu o
impresionantã vechime”, subli-
niazã mereu criticul, de unde
rezultã în literatura noastrã
regresiunea obstinatã spre sat a
scriitorului nostru, scriitor provenit
din tagma boiereascã, din lumea
ruralã sau din cea balcanicã. Acest
fapt determinã ºi stratificarea celor
trei mentalitãþi scriitoriceºti,
tendinþa Istoriei sale literare fiind
aceea de a-i „ardeleniza” ºi de a-i
autohtoniza pe alogeni, sporind
astfel componenta etnicist-
naþionalã a fundamentului literar
general. Istoria cãlinescianã rã-
mâne în ansablul ei un monument
de ingenioziotate criticã, de intui-
þii geniale ºi de caracterizãri
memorabile, dar ºi o pledoarie

pentru diversitatea geniului
românesc.

Un interesant capitol dedicã
autorul perioadei proletcultiste a
literaturii noastre, când magistrul a
trebuit sã-ºi conducã cu mare grijã
ambarcaþiunea ideaticã într-o
zonã extrem de periculoasã ºi
ameninþatã de primejdii la fiecare
pas. Folosindu-se în chip plenar
de capacitatea sa histrionicã,
Cãlinescu a adoptat aici discursul
dublu, conformist ºi estetic
deopotrivã, din care micile sale
fronde, aluziile strãvezii sau numai
mimate pot fi descoperite la fiecare
pas. Fãrã a recurge neaparat la o
facondã pro-domo, Andrei Terian
observã prezenþa unei subversi-
tãþi involuntare în multe din
textele cãlinesciene, încercând
sã ocoleascã, pe cât posibil dog-
matismul manifest, o complicitate
vinovatã rãmânând totuºi evidentã.
Sunt identificate ºi un numãr de
patru contradicþii esenþiale pe care
Cãlinescu a încercat sã le
elucideze, cum ar fi raportul dintre
universalitatea ºi contingenþa artei,
raportul dintre subiectiv ºi obiectiv
în cunoaºtere, dintre autonomia ºi
heteronomia faptului artistic ºi
dintre unitatea ºi multiplicitatea
fenomenului literar.

Ultimul capitol al lucrãrii este
închinat posteritãþii critice
cãlinesciene, adicã lui Cãlinescu în
timp ºi spaþiu. Aici, autorul
întreprinde o remarcabilã aºezare
a esteticii cãlinesciene într-un
orizont european de mare erudiþie,
încercând  o identificare cât mai
riguroasã a filiaþilor externe ale
acesteia. Aflãm astfel ce
datoreazã Cãlinescu ºcolii de
criticã ºi istorie literarã italianã,
francezã ºi germanã, în ce
sectoare ale gândirii sale estetice
poate fi asociat unor nume ilustre
a cãror operã a frecventat-o, de la
de Santis, Croce,Gentile, Sainte-
Beuve, Taine, F. Brunetière, la
Lanson ºi Thibaudet ºi de aici la
principalii filosofi germani,spanioli
sau de alte origini, autorul
Principiilor de esteticã dispunând
de o solidã culturã literarã ºi de un
interes permanent pentru înnoirea
echipamentului sãu  teoretic. Ca
un contrafort solid la mai vechea
carte lovinescianã dedicatã lui Titu
Maiorescu ºi posteritãþii sale

critice, Andrei Terian  produce o
frumoasã paginã criticã privind
raporturile cãlinesciene cu tradiþia
criticã autohtonã, de la Maiorescu,
la Dragomirescu, Ibrãileanu, Iorga,
Lovinescu ºi alþi confraþi din epocã,
extinzându-ºi investigaþia ºi
asupra criticii româneºti postbelice,
respectiv a discipolilor ºi
detractorilor lui. Avem de-a face în
esenþã cu utile ºi binevenite sinteze
de gândire criticã europenã ºi
autohtonã, cu bogate ºi informate
date privitoare la similitudinile sau
diferenþele ce pot fi invocate. Nu
sunt neglijate nici atitudinile
asistenþilor lui Adrian Marino ºi Al.
Piru, evoluând divergent,cel dintâi
printr-o detaºare tot mai vizibilã de
impresionismul cãlinescian, cel de
al doilea printr-un mimemtism care
cade uneori în ridicol. Moºtenirea
cãlinescianã, aratã autorul, este
compromisã în primele decenii
dupã moartea sa din pricina a trei
moduri de reducþie neispirate: cea
dintâi priveºte trivializarea sa
jurnalisticã, cea de a doua
mimetismul caricatural de tip Piru
ºi cea de a treia manipularea
ideologicã a protocroniºtilor. Cear-
ta dintre cãlinescieni ºi anticã-
linescienei a reuºit sã repunã în
bunã parte în drepturile sale
moºtenirea cãlinescianã ºi sã o
reaºeze pe aliniamantele ei de
valabilitate.

Pentru îndeplinirea condiþiilor
formale ºi esenþiale (calitative) ale
fenomenului artistic, Andrei Terian
are în vedere atât perspectiva
istoricã, cât ºi cea comparatistã,
arãtând cã judecata criticã
cãlinescianã e întotdeauna demnã
de luat în seamã chiar ºi atunci
când este eminamente subiectivã.
Elementul ei prim este
expresivitatea, fervoarea ideilor,
logica argumentãrii, spectacolul
insolit al inteligenþei. Poate cã în
modul în care ºtie sã-ºi
construiascã , prin talent, culturã
ºi inteligenþã criticã spectacolul
personalitãþii sã gãsim exprimatã
ºi cea de „a cincea esenþã” pe
care o posedã orice critic de geniu,
dar pe care Andrei Terian n-o
numeºte la finalul impresionantului
sãu demers, dar pe care rãmâne
s-o caute în continuare. Cea de a
cincea esenþã îi este cu certitudine
consubstanþialã.
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Cât de real ori exact mai poate
fi refãcut un organism distrus de
drog ºi alcool? Mai pot fi
reambalate ºi recusute rãmãºiþele
dintr-un om? O superclinicã de
dezintoxicare mai poate reconstrui
pânã la normalitate un organism
deteriorat? Sau ne aflãm la graniþa
vulnerabilã a utopiei? O mie de
fãrâme, romanul autobiografic al lui
James Frey (traducere de Carmen
Sãndulescu, Bucureºti, Editura
Humanitas, 2007), oferã o lecþie de
anatomie amplã ºi infinitezimalã în
acest sens. Fraze scurte ca într-
un scenariu de film, stil
cinematografic uneori zgârcit,
alteori generos, ritm alert,
participativ, dialoguri fãrã liniuþã de
dialog, topite într-un jurnal frust
despre adicþie ºi dezintoxicare.

James, personajul
(autobiografic sau autoficþional)
este un bãrbat de douãzeci ºi trei
de ani, drogadict din adolescenþã
ºi ajuns la limita intoxicãrii de unde
nu mai poate surveni decât ori
moartea, ori asceza. Ceea ce
transcrie ºi relateazã el este un
documentar autoanalitic, romanul
lui Frey fiind eminamente verbofil:
verbele fac totul, impregneazã
textul cu imediateþe, realitatea fiind
filtratã fie prin înceþoºarea
specificã adicþiei, fie prin cruzimea
sevrajului ºi a dezintoxicãrii. Iatã
autoportretul personajului la
debutul agresiv al tratamentului
sãu: “Sunt un Alcoolic ºi sunt un
Drogat ºi sunt un Infractor. Îmi
lipsesc patru dinþi din faþã. Am o
gaurã în obraz care a fost cusutã
cu patruzeci ºi una de
împunsãturi. Am nasul spart ºi
ochii vineþi, umflaþi. Am Escortã
pentru cã sunt Pacient la un Centru
de Tratament Antidrog. Port o
geacã împrumutatã pentru cã nu
am una a mea. Am douã mingi de
tenis vechi ºi galbene pentru cã nu
am voie sã iau calmante sau
anestezice. Sunt un Alcoolic. Sunt
un Drogat. Sunt un Infractor.”

Romanul este la limita unui
bizar acceptabil: sunt notate toate
senzaþiile oribile, halucinaþiile,
spasmele, frisoanele, greaþa, pofta,
dimensiunea excremenþialã.
Leitmotivul cãrþii este trupul în
fâºii, demolat ºi hidos. Toate
ingredientele psihice sunt
adiacente: pustiu, hãu, abis,

devastare. Întrucât psihicul devine
ºi el un corp fizic, somatizarea fiind
continuã ºi contrapuncticã.
Notarea minuþioasã, detaliatã, a
dialecticii intoxicare-dezintoxicare
(ºi dezbaterea implicitã) provoacã
un voyeurism al cititorului. Autorul
scaneazã prin ochiul lui James un
întreg panopticum al umanitãþii din
sanatoriu: oameni-rebut, avortoni,
deºeuri, fetuºi uscaþi ºi stafidiþi de
înãlþimea maturilor. Lumea
omeneascã este în ruinã. Puþini
supravieþuiesc ºi ies la luminã ca
învingãtori.

O mie de fãrâme este nu doar
un roman despre exces, dar ºi un
roman scris într-un stil excesiv:
tehnica este pe mãsura temei
(adicþia), geometrizatã printr-o
avalanºã de cercuri concentrice în
mijlocul cãrora se aflã un om singur
care încearcã sã ajungã la
suprafaþã ºi sã redevinã stabil.
Este un roman despre durere ºi
despre abuzul de durere, o carte
axatã pe raportul distrugere-
autodistrugere, transcrisã ca un
jurnal brutal de detenþie: corpul este
închis (sau pulverizat) în corp,
mintea este închisã în minte,
dominatã de urã, furie, halucinaþii,

neputinþã. Dar nu ºi de cinism:
problema personajului auto-
biografic sau autoficþional este
aceea cã nu este indiferent, ci
simte vorace, este disperat. Pentru
el, prelegerile din sanatoriu despre
Dumnezeu, anihilare, speranþã,
nimicire, cãinþã sunt cuvinte în
trombã retoricã. O mie de fãrâme
este ºi un roman despre spaimã:
spaima de capacitãþile infinite ale
trupului ºi minþii în goana lor spre
moarte. Existã o formã de turbare
în procesul de dezintoxicare;
sevrajul este o formã de turbare,
fragilitatea nervoasã din procesul
chimic dezintoxicant este tot o
turbare: meritul romanului este cã
înfãþiºeazã palpabil aceastã
turbare hiperbolizatã. Nucleul
psihic al cãrþii lui James Frey este
acela cã oamenii nu mai sunt ei:
acest nemaifiind ºi aceastã
nemaifiinþã este angoasantã pânã
la demenþã. Cei care nu mai sunt
ei nu mai ºtiu cine sunt ºi, neºtiind,
au ajuns dincolo de orice fel de
limitã a fãpturii lor, în vidul ontic pur.
Este vid pur pentru cã nu conþine
nimic ºi nimeni nu îl poate defini sau
umple cu ceva.

Atunci când romanul apeleazã
uneori la o peisagisticã diafanã
face acest lucru pentru a puncta
ideea cã Natura este încã
paradisiacã ºi candidã, în timp ce
fãptura umanã este infernalizatã ºi
culpabilã. Totuºi, omul nu
molipseºte Natura, ci mai degrabã
Natura este capabilã, uneori, sã
reînalþe omul pe un piedestal
moderat, în care prãdãtorul este
letargic. Pãcatul nu este nicidecum
teologizat în O mie de fãrâme, ci
aplicat rapace ºi epidermic, cu o
constanþã care riscã sã fie
sufocantã. Dar orice adicþie aduce
cu sine o gâtuire a supapelor de
libertate. Aºa ºi acest roman
ostentativ, care face din ostentaþie
chiar pista sa de lansare ºi
demonstraþie. Cartea se încheie cu
recuperarea lui James dintre morþii
vii ºi revenirea sa (se presupune
pe vecie) la suprafaþã ºi realitate:
omeneºte, acest sfârºit de roman
este benefic, dar esteticeºte este
deloc ingenios ori iscusit!

Citatul meu de final este simplu:
“O secundã vreau sã plâng, o
secundã vreau sã omor pe cineva,
o secundã vreau sã mor.” Dixit.

Documentarul
drogadict

 Ruxandra Cesereanu
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Momente
dintr-un
traseu

existenþial

Stimate Domnule profesor,
sunteþi unul dintre cei mai
proeminenþi reprezentanþi ai
catedrei universitare de la
Facultatea de Litere din Cluj,
Facultatea de Filologie, cum i se
spunea pânã nu de mult, ºi expe-
rienþa dumneavoastrã de o viaþã,
iatã ajunsã la o vârstã atât de
frumoasã, drumul parcurs în
aceastã carierã nobilã, ar fi pãcat
sã nu rãmânã aºternut într o carte
de amintiri. Dar, pânã atunci vã
solicit bunãvoinþa de a recapitula,
ca sã zic aºa, câteva momente ale
acestui traseu existenþial, inte-
resante pentru toþi cei care v au fost
studenþi, dar ºi pentru ceilalþi, care
ºtiu mult mai puþin despre cine
sunteþi ºi ce aþi dat culturii române,
literaturii noastre, într o continuã
cercetare a acesteia. Îngãduiþi mi
sã pornesc întrebãrile referindu mã
chiar la punctul intrãrii dum-
neavoastrã în viaþã. La mediul
familial în care v aþi petrecut
copilãria, la anii copilãriei ºi ai
primelor buchisiri de carte. ªtiu cã
proveniþi dintr o familie de dascãli
ardeleni, al cãror profil moral ºi
intelectual îl putem regãsi, ca al
atâtor altor apostoli ai satului
transilvãnean, de altfel, în eroii
prozelor lui Ioan Slavici. Aºadar,
cine au fost pãrinþii dumneavoastrã
ºi cum îi vedeþi acum, întorcându
vã privirile în urmã?

Intrarea mea în viaþa
conºtientizatã s a petrecut într un
octombrie, târziu, 1935, aveam cinci
ani, când i am dus mamei mele la
patul din dormitor o dalie rotundã,
ca o mingiucã, un amestec discret
de alb ºi mov, pe care n o pot uita.
Locuiam într o aripã distinctã a
ºcolii, gânditã pentru familia
directorului, iar curtea ei, încã
frumoasã în acea toamnã târzie,
gemea de flori, mai ales dalii ºi
crizanteme. Gestul meu a
impresionat o profund, m a
îmbrãþiºat, n am înþeles de ce, îi
curgeau lacrimile, iar apoi tata m a
luat de mânã, m a dus în podul
ºcolii, spre bucuria mea, la voliera
porumbeilor. Seara, la culcare,
mama nu mai era în dormitor, iar
noaptea târziu m am trezit în
vaietele uneia dintre surori, fãrã sã
prind atunci adevãrata semnificaþie
a cuvintelor pe care le am reþinut

cu exactitate: „Vai, Doamne, nu mai
am mamã!”. Era Lili (Cornelia), care
venise pentru câteva zile de la
Dumbrãveni, unde era elevã în
clasa întâi la Gimnaziul industrial de
fete „Domniþa Ileana”. Tot acolo era
elevã ºi sora mai mare Iuþa
(Hortenzia) ºi fratele Niþu (Horea
Liciniu), la Liceul „Timotei Cipariu”,
pe care l am frecventat ºi eu, câþiva
ani mai târziu, pânã la absolvire, în
vara anului 1949. Neputând elimina
placenta, a fãcut o septicemie
generalizatã, mama a murit în
noaptea respectivã la Spitalul din
Tg. Mureº, la câteva minute dupã
ce a fost internatã. O mare tragedie
în casa noastrã, am rãmas cinci
copii fãrã mamã, fiindcã fetiþa care
a venit pe lume a supravieþuit. A
primit prenumele mamei, Emilia ºi
a unei surioare Cici (Cecilia),
decedatã în urma unui accident
stupid, sã i zicem banal, dar ce
tragedie (o boabã de fasole i a
blocat traheea!) ºi noi, cei rãmaºi
în viaþã, îi spunem Lia.

Cine au fost pãrinþii mei! Mama,
nãscutã Codoiu, provenea dintr o
familie de þãrani despre care se
spunea cã s a stabilit în comuna
mea natalã, Coroisânmartin, de pe

Târnava Micã, venind de pe valea
Nirajului, de teama tot mai
accentuatã a deznaþionalizãrii prin
biserica romano catolicã. În
condiþiile create pentru români,
dupã unirea din 1918, în lipsa unor
educatoare a început sã
frecventeze cursuri de specializare
mai întâi la Blaj, ºi apoi la Tg. Mureº,
pe care, în urma cãsãtoriei, n a
ajuns sã le finalizeze, deoarece
imediat s au nãscut, la un interval
de un an, copiii pe care i am amintit
înainte. Pânã la moarte l a susþinut
pe tata în activitatea sa atât de
diversificatã, în care munca la
catedrã, îndeplinitã cu o rarã dãruire
ºi competenþã, era completatã cu
deosebitã pasiune cu aceea de bun
gospodar. Cine a fost tata? S a
nãscut în apropiere de Blaj, satul
Iclod, care aparþinea odinioarã de
comuna Pãnade (în care a venit pe
lume, cum se ºtie, Timotei Cipariu),
în februarie 1897, într o familie cu
oarecare avere, cu numeroºi copii
(ºase feciori ºi o singurã fatã). Trei
dintre bãieþi au primit nume romane,
Octavian, Romulus ºi Augustin,
aºa cum mai târziu, tata s a îngrijit
sã ne boteze ºi pe noi, copiii lui.
Chiar ºi acest detaliu este suficient
pentru a ne da seama cât de mult
ºi a pus amprenta educaþia primitã
în familie, dar mai ales în
Preparandia blãjeanã, unde s a
format ca un strãlucit dascãl,
conºtient de rolul pe care el ca
educator trebuie sã l deþinã în ºcoalã
ºi localitatea unde va ajunge. La
încheierea studiilor, în 1916, este
recrutat în armata austro ungarã ºi
trimis pe frontul italian ºi pus,
împreunã cu mulþi alþi români, sã
lupte împotriva italienilor. Un grup
dintre aceºtia ajung prizonieri,
condamnaþi la moarte, sunt salvaþi
în momentul când se aflã cã ei nu
sunt nici unguri, nici austrieci, ci latini
ºi li se permite sã se întoarcã
acasã. Revine la locurile de baºtinã,
coboarã în gara oraºului Alba Iulia
în preziua Unirii „cea mare”, la care
va participa cu mare bucurie. Este
numit învãþãtor director în comuna
Coroisânmartin, unde gãseºte într
un spaþiu comun, nu numai ºcoalã,
dar ºi o locuinþã pentru director, pe
care ºi le dorea, o curte înzestratã
cu tot ceea ce trebuie unui bun
gospodar, o grãdinã, un lot ºcolar
destul de generos, care i vor da

Convorbiri cu
prof. univ. Octavian ªchiau
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posibilitatea sã punã în aplicare tot
ceea ce învãþase în familie ºi mai
ales în ºcoalã. Nu ºi a dorit niciodatã
sã plece dintr un loc pe care ºi l a
dorit, în care s a impus ca dascãl
cu mare vocaþie dar, în acelaºi timp,
ca un þãran model, un agricultor, un
grãdinar, pomicultor, cu pepiniera în
fundul grãdinii, un viticultor,
producãtor de vinuri foarte bune, un
columbofil, cum spuneam mai
înainte, dar pânã ºi sericicultor. A
fost în permanenþã în viaþa culturalã
a satului, cu corul pe care l
conducea, în fruntea echipei de
teatru, acordând toatã atenþia ºi
disciplinei cunoscute sub numele
de „lucru manual” (cioplitul la bãieþi,
cusutul la fete) ºi, în aceeaºi
mãsurã, sportului. S a stins din viaþã
cu o lunã înainte de a împlini
venerabila vârstã de 97 de ani, iubit
ºi stimat de întregul sat, de români,
de unguri, de þigani ºi l am condus
cu toþii pe ultimul sãu drum, la
cimitirul satului, la care a þinut atât
de mult.

Rãmas vãduv la 38 de ani, tata
a înfruntat cu tãrie tragicul familiei
noastre cu cei cinci copii orfani.
Cum timpul are darul de a veni în
ajutorul celor necãjiþi, dupã mai multã
chibzuinþã, s a cãsãtorit cu Ana
Anuþa, o veriºoarã primarã, fiica unui
frate al mamei mele, mai în vârstã
decât noi, ºi aºa am ajuns la o
familie cu opt copii. Au intrat, pe
rând, în viaþa noastrã Reli (Aurelia),
Vidu (Ovidiu Titus) ºi Uca (Silvia).
Ai reþinut probabil cã fiecare dintre
noi a mai avut un nume, derivat din
cel mare, sã i zicem de rãsfãþ.
Numai mie nu mi s a spus Tavi, aºa
cum mi am dorit mai târziu; de Bubu,
bãnuiesc, probabil ºi mai rãsfãþat,
n am reuºit sã scap niciodatã.
Pentru mine, tata a rãmas modelul
de pãrinte dascãl; pe parcursul
vieþii, l am asociat mereu cu dascãlii
celebri întâlniþi în literaturã, la Ioan
Slavici, dar ºi la Sadoveanu ºi atâþia
alþii, români sau strãini.

Aþi urmat cursurile liceale într o
localitate cu vechi tradiþii de
învãþãmânt, Dumbrãveni. Cum era
viaþa de elev în acei ani? În ce
activitãþi mai importante aþi fost
antrenat? Care au fost materiile
preferate? Dar profesorii care v au
îndrumat, care v au fost adevãraþi
sfetnici?

Înainte de încheierea ciclului de
patru clase primare, în casã la noi
a început sã se discute tot mai mult,
într un fel sã fiu pregãtit pentru tot
ceea ce mã aºtepta; tata s a gândit
sã dau admitere la celebrul liceu
„Papiu Ilarian” din Tg. Mureº ºi
pentru a mã obiºnui cu ceea ce va
urma, am primit de la fratele meu
mai mare un chipiu cu însemnele
L.P.I., dar n a fost sã fie aºa. Cum
ºtii ºi tu, în vara anului 1940, în urma
odiosului diktat, frumosul oraº de pe
Mureº a rãmas doar un vis ºi atunci
s a trecut la schimbarea chipiului
cu alte iniþiale, L.T.C., adicã Liceul
„Timotei Cipariu” din Dumbrãveni.
La începutul lunii septembrie
pregãtirile au devenit evidente:
definitivarea „zestrei” ce trebuia sã
mã însoþeascã, adicã uniformã,
lenjerie de corp ºi de pat etc. Nu
pot sã uit în ce condiþii s a
desfãºurat „întâiul zbor de la cuib”,
asociat mai târziu cu titlul unei
emoþionante povestiri a lui Pavel
Dan. Cu o cãruþã, în care fuseserã
legate douã saltele umplute cu paie,
fiindcã în oraº era greu sã se
procure aºa ceva, doi liceeni fiind
cãþãraþi pe acestea, cu noaptea în
cap cum se spune, am pornit spre
vechiul Ibaºfalãu, cum mai era
cunoscut pe vremea aceea numele
oraºului. O cãlãtorie lungã, de 24
de kilometri, nu lipsitã de peripeþii;
ba unul, ba altul alunecam de pe
saltele, uneori amândoi deodatã, ba
la cel mai uºor urcuº trebuia sã
coborâm din cãruþã pentru a uºura
efortul cailor; cel mai neplãcut a fost
când am ajuns la „hula Ibaºfalãului”,
un loc despre care în zonã mai
circulau fel ºi fel de poveºti,
întâmplãri legate de vestitul tâlhar
Rozsa Sandor, care pe vremuri
ieºea în calea cãlãtorilor în acest
loc ºi i jefuia pe cei bogaþi. Curând,
dupã ce am scãpat fericiþi de hulã,
au apãrut în depãrtare cele patru
clãdiri celebre ale oraºului:
Catedrala armeneascã, rãmasã cu
un singur turn în urma unei teribile
furtuni din anul 1901, Tribunalul ºi
douã clãdiri gemene ale Liceului,
liceul propriu zis ºi internatul,
proiectat identic, construit pe o
suprafaþã mai micã, dar la aceeaºi
înãlþime, douã etaje.

Am detaliat prezentarea, în alte
împrejurãri, chiar cu lux de
amãnunte, cele douã clãdiri; una,

cea mai mare, cuprinzând tot ceea
ce se cerea unei instituþii ºcolare de
grad liceal (opt sãli de clase,
laboratoare de ºtiinþe ale naturii, de
fizicã, de chimie, cabinet de
geografie, bibliotecã, capelã, salã
de gimnasticã, secretariat,
direcþiune, dar ºi locuinþa spaþioasã
a directorului, instalaþii sanitare, cu
apã ce ajungea pânã la etajul doi,
cu ajutorul unei pompe. Într o situaþie
similarã era ºi clãdirea internatului,
dar cu funcþionalitãþi adecvate:
dormitoare, mai mari sau mai mici,
infirmerie, spãlãtoare, baie, camera
pedagogului, salã de mese,
bucãtãrie etc. În acest spaþiu, pentru
a nu mai reveni asupra lui, mi a fost
dat sã respect timp de opt ani de
zile un program foarte riguros,
începând cu ora deºteptãrii (ºase
dimineaþa, pânã la zece seara, ora
stingerii luminii).

În clãdirea imensã a liceului, cum
mi s a pãrut la început, mi a fost dat
sã cunosc ºi sã mi apropii pe
numeroºi profesori, de care îmi
amintesc întotdeauna cu bucuria de
a fi învãþat multe cu ajutorul lor.
Fireºte, în cadrul acestui dialog, ar
fi imposibil sã i amintesc pe toþi
fiindcã la Dumbrãveni am rãmas
opt ani de zile. Mã gândesc sã mã
opresc doar la cei care, într un fel
sau altul, mi au marcat în mod
evident traiectoria vieþii. La sosirea
mea la Dumbrãveni îmi erau
cunoscute o serie de nume ale
profesorilor din relatãrile elevilor mai
mari din comuna mea, care studiau
tot aici ºi care aveau, într un fel,
statutul cu vechime în acest oraº.
Dupã cum era descris l am
recunoscut foarte repede pe
exigentul profesor Ion Domnariu, de
limba românã, absolvent al Literelor
clujene, care vorbea cu mult
entuziasm despre profesorii sãi, ne
obliga sã avem caiete de lecturã ºi
sã ne întoarcem din vacanþe cu
jurnale, în care sã fie notate pe zile
(minimum 15 20 de rânduri pe zi!),
ce am fãcut, ce am citit, evenimente
deosebite trãite etc. Lui îi datorez
în cea mai mare mãsurã adâncirea
interesului pentru lecturã ºi, prin
exerciþii repetate, sã ajung sã
rezum cu multã uºurinþã ceea ce
citeam ºi sã transcriu unele
comentarii proprii pe care profesorul
le aprecia în mod deosebit.
Revenea adeseori la anii petrecuþi
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la Cluj, ceea ce a contat la opþiunea
mea pentru Universitatea din
capitala Transilvaniei ºi m a fãcut
sã îmbrãþiºez numai specialitatea
lui, într un moment decisiv al alegerii
carierei mele. Profesoarei de limba
germanã, Elena Holom, îi rãmân
recunoscãtor pentru cã printr o
întâmplare, sã i zicem banalã, m a
obligat sã acord o mare atenþie
lecþiilor ei; la teza de limba germanã,
în trimestrul I din clasa a treia, când
ni s a introdus cea de a doua limbã
strãinã, pe lângã francezã, pe care
o studiam din clasa I, ni s a dat, pe
lângã cuvenitele retroversiuni, gen
„calul fuge” (dar asta îmi aminteºte
de o altã întâmplare petrecutã la ora
de limba românã când profesorul
Domnariu ne a cerut sã i dãm o altã
propoziþie ºi nu cea amintitã înainte;
un coleg din fundul clasei a ridicat
mâna ºi a spus victorios „calul stã”,
domnule profesor, care, fireºte, a
produs în clasã o mare veselie!);
dar sã revin la ora de germanã, deci
pe lângã retroversiune ni s a dat sã
conjugãm la prezent verbul
„regnen”, adicã a ploua, fiindcã
afarã ploua într adevãr!) iar eu, dupã
lungi reflecþii, am îndrãznit sã ridic
mâna ºi sã spun cã în româneºte
nu pot spune „eu plou”; foarte
încântatã de observaþia mea
profesoara m a îmbrãþiºat ºi mi a
pus pe loc nota 10. O întâmplare
care m a obligat, într un fel, sã mã
pregãtesc întotdeauna la lecþiile
domniºoarei Holom ºi sã regret
momentul când germana a fost
înlocuitã cu limba rusã, având ca
profesor un fost înalt ofiþer în armata
þaristã, stabilit în Dumbrãveni la
sfârºitul primului rãzboi mondial.
Improvizaþie cu care mi a fost dat
sã mã reîntâlnesc, am cunoscut o
ºi ca student, tot ca improvizaþie,
cel puþin la început, ceea ce a
compromis predarea limbii lui
Tolstoi. La francezã l am avut ca
profesor, pe un „feºior”, cum ne
spunea el nouã, din Moldova,
Nicolae Muscã, cãruia îi port
recunoºtinþã cã pânã la urmã m a
crezut cã nu l am copiat, aºa cum
m a pârât un coleg, pus pe glume
proaste, în joacã spunea el; a fost
destul ca în felul acesta între mine
ºi profesor sã se nascã o mare
preþuire, manifestatã ani de zile dupã
aceea printr o uºoarã scuturãturã
a bãrbiei mele de îndatã ce intra în

clasã ºi rostea cu un zâmbet larg
„mãi, feºior, tu în clasa întâi ai vrut
sã mã copiezi!” Spaima Liceului
era însã profesorul de limba latinã
Virgil Ungureanu, cu ajutorul lui am
reuºit, fiind foarte exigent, sã
pãtrund în tainele acestei limbi, care
mai târziu, ca filolog, mi au fost de
mare ajutor. Pentru început nu l am
avut la clasã, dar fãcea doar
controale atunci când era de
serviciu la orele de meditaþie, ºi
invita pe cei notaþi ca nedisciplinaþi
pe coridor, într un loc mai retras,
unde i „mângâia” cu un bãþ destul
de gros. Târziu am înþeles de ce
unii elevi se întorceau mai puþin
îngroziþi, chiar cu zâmbetul pe buze,
cu aerul victorios; îºi puneau ca
apãrãtoare câte o periniþã în
pantaloni în zona pe care se aplica
lovitura. O datã am fost scos ºi eu
la raport, dar când m a vãzut aºa
mic ºi slãbuþ, a strigat la mine: „ªi
tu, mã, treci la clasã!”, fãrã sã fiu
„mângâiat”. Ar trebui sã l amintesc
ºi pe profesorul de muzicã, domnul
Dunca, dar despre el altãdatã, ceea
ce nu pot face cu profesorul
Dobroveanu, cu care am fãcut mai
târziu ore de limba rusã, deºi
specialitatea lui era alta, dar fiind
refugiat din Basarabia ºi
cunoscând limba, a fost o revelaþie
faþã de fostul ofiþer þarist amintit.
Iubea teatrul ºi cred cã avea ceva
pregãtiri pentru acest domeniu, a
descoperit între noi mulþi elevi cu
înclinaþii pentru scenã. Aºa am
ajuns sã fiu distribuit mai întâi în mici
scenete, în special dupã Caragiale,
în douã piese ale lui Cehov, Jubileul
ºi Cererea în cãsãtorie, dar succes
mare am avut cu o piesã în trei acte
a scriitorului sovietic Valentin Kataev,
O zi de odihnã, în care am avut rolul
principal, cel al lui Zaiþev ºi aºa au
pornit îndemnurile pentru a mã hotãrî
sã mã înscriu, dupã absolvirea
liceului, la Institutul de teatru.

Aþi venit la Cluj pentru a urma
cursurile universitare. Era tocmai o
perioadã în care se reorganiza
învãþãmântul superior, dupã rãzboi,
în noua orânduire ce se instalase
în þarã. Care era atmosfera Clujului
universitar în acei ani? Ce profesori
marcanþi mai rãmãseserã la
Filologie? De ce aþi optat numai
pentru studiul limbii ºi literaturii
române?

 La Cluj am ajuns pentru prima
datã, dupã examenul de absolvire,
cãtre mijlocul lunii septembrie, iar în
15 m am prezentat la examenul de
admitere; cu acest prilej am aflat de
la secretariatul Facultãþii de filologie
cã, în conformitate cu noile
dispoziþii, provenind din reforma la
care învãþãmântul de toate gradele
a fost bulversat de a dreptul, nu pot
sã mã înscriu la a doua facultate.
Pentru mine, care venisem sã fac
ºi artã dramaticã, pe lângã Filologie,
s a produs o mare dilemã, mai ales
cã la liceu obþinusem acordul
unanim al profesorilor mei, chiar ºi
al profesorului Domnariu, sã le
abordez pe amândouã, românã,
dar ºi teatru. Ce era de fãcut? M
am supus unei examinãri, pe care
am þinut o multã vreme secretã, m
am uitat într o oglindã ºi am tras
concluzia finalã cã nu voi putea, cu
cei 1,63 centimetri ai înãlþimii mele,
sã interpretez niciodatã un rol de
prim amorez; acum, fireºte, dupã
ce am scãpat de multã vreme de
aºa numitul „complex al înãlþimii”,
acum o auzi, o spun în gura mare.
Am promovat cu bine cele trei probe
(Limba ºi literatura românã, Limba
francezã ºi ceva neaºteptat,
Constituþia þãrii, aceasta din urmã
presupunând examenul ideologic.
Cred cã niciunul dintre candidaþi
nu s a putut gândi, venind la
Universitate, la aºa numita pilã,
sincer vorbind cred cã o cunoºteam
cu toþii ca instrument de pilit. Abia
câþiva ani mai târziu se vorbea de
un proaspãt absolvent de liceu, venit
dintr un orãºel de provincie, tot cu
ocazia admiterii, ca ºi mine, cum a
fost descoperit de un cadru didactic
supraveghetor cu o adevãratã pilã
pe bancã, care, în convingerea lui,
aducea noroc la examen.

A consemnat
Constantin Cubleºan
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Editura Art reafirmã poziþia pe
care o ocupã în rândul pre-
ferinþelor cititorilor, repurtatã prin
intermediul colecþiilor precum
Demonul teoriei,  Desenul din
covor sau Dulapul îndrãgostit,
lansând seria Prima datã, îngrijitã
de Laura Albulescu. Celor trei
volume colective publicate în 2009
(Prima mea beþie, Primii mei blugi,
Prima mea dezamãgire în
dragoste) li se vor adãuga încã
ºapte, colecþia fiind conceputã ca
o reiterare in nuce, veridicã sau
ficþionalizatã, particularã sau
conceptualã a experienþelor
definitorii, cu care fiecare om este
dator (aºa-numitele „eye-opening
experiences”). Într-un interviu
acordat Observatorului Cultural în
noiembrie 2009, Laura Albulescu
argumenteazã faptul cã «sînt prea
puþine antologii de acest tip pe piaþa
româneascã» ºi cã «cultura
românã e prea centratã pe literar»,
motiv pentru care antologiile expun
un panopticum în care semneazã
artiºti din toate domeniile culturale.
Astfel, miza acestor volume este
una echivocã, acestea rezistând
atât unei lecturi centrate pe estetic,
precum ºi uneia care vizeazã
dimensiunea umanã ºi confesivã
a celor care semneazã textele.

Jack Daniel’s

Volumul care marcheazã
premiera editorialã a acestei
colecþii exalã o atmosferã volatilã,
prilejul unui uºor vertij alcoolic
constituind girantul unei scriituri
agreabile. Prima mea beþie,
coordonat de Gabriel H. Decuble,
reuneºte nouãsprezece texte
care par sã ateste faptul cã
«amintirile sunt prin ele însele o
beþie. În orice tip de amintire
pãrem beþi.», dupã cum declarã
Bogdan Ghiu. El scrie, de altfel,
singurul text teoretic din volum,
militând pentru beþia terapeuticã –
theriako – ºi alcãtuind un mic tratat
despre funcþia drogului, înþeles ca
pharmakon.  În seria confidenþelor
narative se remarcã cele a lui
Decuble, Florin Iaru ºi Vasile Leac,
atât prin comicul de situaþie pe
care îl propun, cât ºi prin profilul
stilistic. Primul prezintã o dublã
iniþiere, în studenþie ºi în beþie,
„elementul autohton”/ substratul

pervertitor provenind tocmai din
analele sistemului, în vreme ce
isonul e þinut de o tensiune narativã
bine dozatã. Textul lui Florin Iaru
ar fi fost pasabil de a se infiltra în al
treila volum din serie, întrucât
contureazã o beþie febrilã din
cauze „de amor”, marca suveranã
a autenticismului fiind constituitã
de replicile peltice, rostite cu
aplomb spiritual sau spirtos. Vasile
Leac se singularizeazã printr-o
naraþiune de un umor dement,
servitã cu dezinvolturã ºi în
absenþa oricãrei forme de
preþiozitate, la limita dintre verosimil
ºi film de acþiune hollywoodian.
Întreþinând un alt tip de umor, Mitoº
Micleuºanu face haz de necaz,
într-o ºarjã ironicã demnã de legile
lui Murphy.  Arborând o posturã de
profesionist în domeniu, Matei
Pleºu realizeazã un palimpsest al
beþiilor, care variazã de la cea
ludicã, la cea istericã, istoricã,
reptilianã, abulicã, subitã, pripitã,
pasivã, coridã sau de tip menaj à
trois. Tot pe aceastã linie vine ºi
Radu Vancu, care teoretizeazã
diferitele tipuri de alcool, într-un
fragment preluat din Monstrul fericit
ºi adaptat. Prin intermediul celor doi
se coaguleazã o poeticã a beþiei
constitutive, aceea care le conþine
pe toate celelalte, fãrã a fi conformã
cu vreuna din ele. Mugur Grosu ºi
Robert ªerban propun abordarea
cea mai ludicã, oferind o
perspectivã imanentã a stãrii de
ebrietate, reflectând prin prisma

unei instanþe demiurgice lichide ºi
cheflii, precum ºi a unui colocviu
eluant cu propriile membre
inferioare, un delir imaginativ
insolit. Prevalând acest topos,
ªerban Foarþã, suferind de
«nostalgii de dinþi de lapte»,
recomandã un shot de poezie with
a twist,  iar Daniel Vighi îºi
consacrã textul beþiilor cu
adevãrat halucinante, respectiv
acelea ficþionale.

Lee Cooper

Sub egida «de la textile la text»,
Primii mei blugi, coordonat de
Corina Bernic, coaguleazã cel mai
bine ideea de cronotop, profilând
acea ambianþã specific comunistã,
care reclamã atât un decor sui
generis, precum ºi propensiunea
înspre occidentalism ca echivalare
cu o formã de frondã prin posesie
(care se traduce aici prin Lee,
Wrangler, Levi Strauss). Chiar ºi
în cazul tinereþilor post-comuniste
acest cronotop îºi pãstreazã
viabilitatea, obsesia blugilor
constituind pretextul, prin
excelenþã, al libertãþii ºi totodatã al
maturitãþii. Resorturile teoretice
care determinã acest tip de
percepþie sunt sintetizate în textul
lui Cãtãlin Avramescu, care este
distinct faþã de oricare altul din
volum, iar într-o oarecare mãsurã,
chiar discordant prin sterilitatea cu
care Avramescu trateazã
subiectul.  În pofida faptului cã
istoriile individuale în sine nu
comportã o importanþã prea mare,
suma acestora reliefeazã mult mai
desluºit parametrii de care
vorbeam mai sus. În acest sens,
textele lui Marius Chivu, Mircea
Cãrtãrescu ºi cele ale Ioanei
Nicolaie ºi Corinei Bernic se
plaseazã într-o proximitate care
prin traiectoria pe care o
proiecteazã, edificã un constuct
cultural, în aºa fel încât oricare
dintre texte ar putea fi fragmente
dintr-o scriere unitarã ºi mai amplã
de gen, cum ar Muzici ºi faze a lui
Ovidiu Verdeº.  Nici în acest volum
dimensiunea ludicã nu e
dispensatã, fiind întreþinutã, dupã
cum era de aºteptat, de inimitabilul
ªerban Foarþã, care conservã
esenþa, dar schimbã pretextul,
alcãtuind o veritabilã istorie

 Oana Furdea

Jack, Lee
&

Courtney
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culturalã a pantalonilor.

Courtney Love

Fie prin opþiune, fie prin coin-
cidenþã, Primea mea dezamãgire
în dragoste, coordonat de Laura
Albulescu, vine sã consolideze
cadrul configurat în volumul
precedent,  printr-o investigaþie
aprofundatã a ceea ce constituie
acea etapã a confirmãrii sociale ºi
erotice adiacentã procurãrii primei
perechi de blugi ºi a asumãrii
congruente a unei forme de
emancipare. Eludând cu succes
riscurile dictate de un astfel de
subiect, fãrã a scãpa în zone de
patetism, tema constituie un
debuºeu pentru expunerea unor
resorturi afective. Antologia
plonjeazã direct în miezul su-
biectului, textul lui Marius Chivu
arborând formatul jurnalului de
amintirii, în mãsura în care acesta

documenteazã punctual evoluþia
relaþiei sale cu o colegã care a
beneficiat de altã educaþie
religioasã decât a sa. Aceeaºi
dimensiune o are ºi textul captivant
al Luminiþei Marcu, diferenþele care
marcheazã escapismul ei amoros
fiind, însã, de altã naturã, mai
degrabã imponderabilã, motiv
pentru care nu sunt exploatate
toate valenþele temei propuse,
autoarea mizând pe sugestia unei
proiecþii decepþionante. Adela
Greceanu imprimã o notã ironicã,
concluzionând cã «viaþa când
merge înainte are mers de raþã»,
iar Ionuþ Sociu, printr-o detonaþie a
fluxului conºtiinþei, ºi Constantin
Vicã, într-o grilã aparent
pragmaticã,  recurg la autoironie
pentru a produce, în mod
paradoxal, douã dintre cele mai
înduioºãtoare ºi ataºante texte din
antologie. Tabloul este completat de
Ada Milea, care scrie, dupã cum

afirmã Albulescu în anexa
volumului, într-un «registru
sfâºietor de bine controlat». În
volum se strecoarã ºi Iulian
Tãnase, în baza unui raþionament
suspect, întrucât pretinde a nu fi
fost vreodatã dezamãgit. Bogdan
Ghiu dezvoltã «teoria fetiºului
lingvistic», însã textul sãu prea
abstract e necorespunzãtor
contextului. Matei Pleºu are un
umor noir, naraþiunea sa
ambivalentã fiind ilarã din punct de
vedere fantasmatic ºi lugubrã ca
fond evenimenþial. ªi în textul lui
Mugur Grosu prevaleazã
fantasmele, care au însã un raport
cauzal cu conºtiinþa narativã,
imaginarul invocat  validându-l
drept unul dintre cele mai
redutabile texte din volum.
Lovitura de graþie e aplicatã de
Antoaneta Ralian, care
demonstreazã cã viaþa bate filmul,
ºi uneori ºi cartea.
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Romanul lui Adrian Þion, Ieºi-
rea în decor (Tribuna Cluj Napoca,
2009), constituie o apariþie vag
excentricã nu atât în ceea ce
priveºte conþinutul (ca la Dan
Lungu ºi miriade de alþi prozatori,
«cum sã uiþi o femeie»), ci
tratamentul acestuia. Ca sã-l citãm
pe autor: «Ieºirea în decor»  este
un roman de dragoste, structurat
pe formula unui insolit dialog cu
sinele, pe care personajul-narator
îl angajeazã la modul ironic ºi
dramatic totodatã cu scopul de a-
ºi limpezi sentimentele. Romanul
se poate citi ca analizã a unei
obsesii copleºitoare, derulate pe
fondul bizareriilor din tranziþia
româneascã.»

Nedumeriþi în faþa dialogului
dintre Alin Deleanu - scriitor eºuat
- ca Ovidiu - pe þãrmurile pontice,
în vremuri care limiteazã pânã ºi
demnitatea minimã a exilului – ºi
ulcerul sãu (?), o adevãratã voce
a raþiunii în acest roman, nu ne
rãmâne decât sã mergem pe
mâna autorului ºi sã apreciem
originalitatea – puþin riscatã de altfel
–  acestei opþiuni narative. Într-un
fel, un asemenea dialog i se
potriveºte cum nu se poate mai
bine personajului în cauzã,
iremediabil prozaic, cu toatã
obsesia  sa – supralicitatã - pentru
secolul XVIII nobiliar. Rezultatul
testului din Libertatea pe care
acesta ºi-l face spre final e
concludent: «Trãieºti în prezent.
Eºti ancorat în realitate poate mai
mult decât þi-ai dori. Îþi place sã
trãieºti în prezent ºi nu-þi faci prea
multe planuri de viitor.» Cu toate
ghinioanele sale ºi cu toate
observaþiile privind umanitatea,
Alin Deleanu este un personaj
deficitar de la un capãt pânã la altul
al romanului. Deficitar nu pentru cã
aceasta ar fi fost intenþia autorului,
din contrã, acesta mizeazã pe
compasiunea cititorului, ci dintr-un
defect de construcþie. Figura
intelectualului rafinat care în viaþa
de zi cu zi este de o vulgaritate
reconfortantã nu îi iese din simplul
motiv cã, pânã la un punct, se
mizeazã prea mult pe izolarea ºi
superioritatea acestuia, retoric
bineînþeles, niciuna dintre ele
nefiind demonstrabile. Nici mãcar
intervenþiile acide (la propriu ºi la
figurat) ale conºtiinþei-ulcer nu-l pot

salva pe Alin Deleanu de simpatia
creatorului sãu.

    Mutarea la Tomis, separarea
de familie, perioada de sãrãcie
absolutã ºi, în cele din urmã,
obsesiva iubire pentru Minela,
colega de la radio Heliosonic
dezvãluie iar ºi iar aceeaºi
problemã: neputinþa de a gândi
lumea înconjurãtoare în afara unui
set de stereotipii. Gândirea
personajelor centrale e neverosimil
de anchilozatã. Atât Dina cât ºi

Minela sunt mai degrabã personaje
de desene animate destinate unui
public adult, decât femei credibile.
Soþia – numai castratoare, fãrã un
moment de umanitate – ºi posibila
amantã care dezvãluie intimitãþi
ºocante (metodele sale de
contracepþie ºi felul în care îºi
manipuleazã soþul prin sistarea
prestaþiei sexuale) în gura mare
prin redacþie, în speranþa de a
atrage atenþia, ar fi  rizibile dacã
nu am lua seama cã imaginea lor
este distorsionatã de perspectiva
lui Alin. Chiar ºi aºa, acþiunile lor
apar de multe ori ilogice, sprijinind
cumva aceastã perspectivã. În
mare s-ar putea crede cã acesta
este un roman de misogin, dacã
nu ar fi figurile salvatore ale
paraliticei Angy ºi a Laurei, iubita
de ultim resort a personajului
central. (Destul de  convenabil
narativ ºi acest coup de foudre al
Laurei, la momentul precis când,
ieºitã din cadru Minela, mai era de
scris un capitol, acoperind
convalescenþa fizic-amoroasã a
personajului Alin Deleanu). Cu
toate aceste scãderi, Ieºirea în
decor reuºeºte totuºi sã ofere o
frescã verosimilã a convulsiilor
social-economice post-
revoluþionare, incompletitudinea
personajelor sale putând sã trimitã
ºi la ideea unei identitãþi incerte în
mediul post-totalitar.

Cronica
unei

maladii
amoroase

 Suzana Lungu



59

C
Ã

R
ÞI

Volumul Pãsãrile de Cornel
Cãpuºan (Editura Limes, 2009) ar
putea sã punã cititorii pe fugã,
datoritã titlului, foarte kitschos în
simplitatea lui. De la... Aristofan ºi
pânã la Alexandru Ivasiuc, sã
spunem, un asemenea moþ în
frunte s-a comportat mereu ca o
metodã de captare a bunãvoinþei
lectoriale. Care s-a dovedit a fi mai
multã sau mai puþinã. Oricum ar fi,
între coperþile volumului de faþã se
ascunde o piesã de teatru care
s-ar putea numi frumoasã. ªi des-
tul de bine scrisã.

Pãsãrile lui Cornel Cãpuºan
filosofeazã, se ciondãnesc,
efuzioneazã ºi trãncãnesc într-o
pãsãreascã tare umanã. ªi,
fireºte, nu-ºi mai încap în pene, se
lasã duse de cioc ºi nu-i mai vãd
lungul. Cele trei “acte” – de notat
cã autorul nu-ºi numeºte nici
mãcar textul drept piesã de teatru
ºi nu foloseºte nicidecum indicaþii
scenice – poartã ca generator
textual câte-un motto din Lucian
Blaga, pentru care dramaturgul
nutreºte o preþuire fireascã. Mai
departe, reconstituit în cele mai
aluzive linii, subiectul piesei ar fi
cam acesta: într-o pãdure, niºte
pãsãri îºi gãsesc un rege care
cautã fãrã succes apa vie.

Trebuie spus cã personajele
sunt bine construite, autorul
deþinând o mânã sigurã ºi o realã
pricepere în a le individualiza,
generic sau doar umanizat. Iatã-
le, în ordinea apariþiei:
Ciocãnitoarea (maestru de
ceremonii ºi mare sfetnic), Mierla
(sau cântecul dimineþii), Cârtiþa (ca
“pasãre poeticã” sau þap ispãºitor
în – dublu – travesti), Gaiþa (ca
“ºambelan prin naºtere” ºi... gaiþã),
Eretele (comandant al armatei),
Cioara (Pristanda supus al
Eretelui), Cucul (în ipostaza de
rege visãtor ºi – prin urmare –
naiv), Ciocãnitoarea-Zmeu (?!),
Privighetoarea (sau cântecul
nopþii), Bufniþa-filosof, respectiv
Ciocârlia sau cântecul din miez de
zi. Sã mai adãugam cã aproape
toate figurile sunt profetese ºi

profeþi, mai mult sau puþin
mincinoºi.

În ceea ce priveºte categoria în
care s-ar putea înscrie piesa lui
Cornel Cãpuºan, aº spune cã
aceasta aparþine teatrului poetic/
simbolic/alegoric, uneori absurd. ªi
nu de puþine ori, textul se îneacã;
tocmai pentru cã vrea sã exprime
de neconceputul. Însã finalul e de-
a dreptul sublim, oricât ar pãrea de
futil un asemenea calificativ astãzi.
Un crescendo ce-ºi cautã
rezolvarea ºi punctul. Pentru cã în
final, Cârtiþa devine raisonneur ºi
ne þine un monolog antologic. Dacã
pe tot parcursul piesei acest
personaj a fost principala sursã de
comic situaþional (mai mult sau
mai puþin voit), Cârtiþa capãtã acum
accente dramatice. Mâna sigurã
devine mânã de maestru. Cu
singura menþiune cã, similar
textului meu, piesa lui Cornel
Cãpuºan trebuia sã se termine cu
neputincioasa constatare cã “Locul
e prea strâmt!”.

Laurenþiu Malomfãlean

Romanul Jurnalul ascuns de
Sebastian Barry (traducere din
limba englezã de Liliana Pop,
Editura Univers, Bucureºti, 2008)
ne introduce în lumea centenarei
Roseanne McNulty care îºi
rememoreazã viaþa, fãcând
deseori trimiteri la istoria tensionatã
a Irlandei de secol XX, dar ºi în
lumea doctorului Grene care
investigheazã dacã Roseanne
poate fi externatã din spitalul de boli
mintale, astfel declanºându-se
incursiunile în existenþa unuia ºi a
celuilalt.

În cadrul romanului se îmbinã
trei planuri ºi douã voci narative cu
focalizare internã, imaginarul fiind
construit ca un corpus eterogen,
alcãtuit, pe de o parte, din
cronotopul în care se situeazã
Roseanne, iar pe de altã parte, cel
în jurul cãruia se concentreazã
existenþa ºi investigaþia psihiatrului
Grene. Prin intermediul celui de-al
treilea plan, al conversaþiilor dintre
protagoniºti, se va ajunge, spre

Filosofeala
pãsãreascã

Camuflarea
identitãþii

finalul cãrþii, la o contopire a
perspectivelor (prin faptul cã
doctorul va intra în posesia
jurnalului lui Roseanne ºi va afla
cã aceasta este mama sa
biologicã). Nu existã un plan
propriu-zis al conversaþiilor dintre
cei doi, ci doar o naraþiune în oglindã
care scade din verosimilitatea
mãrturisirilor, lãsând cititorului o
mai mare libertate în a recompune
ceea ce s-a întâmplat. Roseanne
refuzã sã se destãinuie în faþa
doctorului sãu, invocând pierderi
de memorie care se dovedesc a
nu fi adevãrate, din pricinã cã
protagonista scrie în acelaºi timp
un jurnal pe care îl þine ascuns sub
podea ºi în care îºi rememoreazã
existenþa. Ascunderea jurnalului
constituie, în fond, o formã de
neasumare a propriei identitãþi.
Fiind prezbiterianã, Roseanne ºi
familia sa au îndurat nedreptãþile ºi
umilirile din partea celorlalþi,
survenite în urma schimbãrilor
politice ºi religioase din Irlanda
anilor 1920. Consideratã nim-
fomanã de cãtre pãrintele Gaunt,
lui Roseanne i se anuleazã
cãsãtoria, iar odatã cu aceasta
viaþa ei va lua o întorsãturã
dramaticã.

Jurnalul ascuns prezintã, astfel,
un univers traumatic în cadrul
cãruia personajele parcurg
itinerariul regãsirii de sine ºi al
recuperãrii unor identitãþi care, fie
au fost furate, în cazul doctorului
Grene, fie au fost anulate, în cazul
centenarei Roseanne. Un roman
cu structurã stratificatã, care
fotografiazã memorii ºi recompune
existenþe. Tradus exemplar de
Liliana Pop (uneori, sunt iden-
tificabile în text anumite ticuri de
traducãtor care simte nevoia unor
explicitãri), acest roman îndeamnã
cititorii la a se accepta pe sine, în
ciuda momentelor traumatice prin
care, inevitabil, viaþa ne poartã pe
toþi.

Antonela Suciu

Efecte
caleidoscopice

S-ar putea spune despre
ultimul volum de poezie
aparþinând lui Horaþiu Stamatin
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Fundaþiei Culturale ’’Alexandru
Bogza’’, 2009) cã e de un
suprarealism jucat. Coperta
însãºi (omul-fagure?), operã a
autorului, nu reuºeºte sã fie de-
cât bizarã, deºi concepþia pare a
fi fost derivatã din picturile lui
René Magritte.

Poezia ce se poate afla la
interior, izbuteºte într-adevãr
efecte caleidoscopice, dar
imaginile implicate în acest dicteu
atuomat (femeia cu sâni tãiaþi,
grãdina, norii cu mustãþi sau altfel,
îngerii, aripile tãiate, costumul
care înjunghie o femeie, mama,
femeile din urechi ºi lista ar putea
continua) au un aer familiar.
Procedeul pare aºadar mimat ºi
versurile riscã adesea sã cadã
în descriptiv: «Când m-ai pãrãsit,
apele au înjurat/ cerul, ºi-au
ascuns morunii în locurile lor
intime ºi le-au cerut sã viseze,
apoi ºi-au/ revendicat zodiile.»
Unele poeme cum sunt caligraful,
(20 iulie, 2008), (afine), ar putea
prin calitatea lor de cadre sã
producã un efect similar celui al
poeziei japoneze, dar retorica
prin care sunt produse blochea-
zã aceastã direcþie.

Cu ecouri din poezia lui
Lucian Blaga («E atâta liniºte în
jur cã îmi aud/ îngerul cum o
iubeºte pe îngeroaica ta sub/ un
pom cu Umbra pierdutã.») ºi în
genere ortodoxistã (de unde
s-ar explica de altfel abundenþa
îngereascã), versuri le lui
Horaþiu Stamatin promit mai mult
decât oferã în acest volum,
motiv pentru care aºteptãm
urmãtoarea apariþie.

Suzana Lungu

Cerul
din lacrimã

 Este aparent, parcurgând
versurile cuprinse în Cerul din
Lacrimã (Editura Ramuri, 2009),
cã, pentru Florea Miu, poezia se
scrie încã în majuscule. Naivã
chiar dintr-o perspectivã
interbelicã, aceastã liricã «a
întrebãrilor ºi îndoielilor, a oboselilor

ºi renunþãrilor» (dupã cum
opineazã Dan Cristea) are totuºi
meritul trãirii autentice – fapt ce o
împiedicã sã alunece cu totul într-
un diletantism de regãsit în
revistele ºcolare. Dupã cum
apreciazã ºi Mihai Antonescu:
«Florea Miu sãdeºte în creaþia lui
o anume înþelepciune de profundã
ºi calmã sfãtoºenie, învelitã, spre
a fi mai darnic ºi limpede reflectatã,
în lumina sonorã a metaforei.»;
revenind totuºi, cu o oarecare
precauþie asupra ultimei sintagme
din aceastã laudativã declaraþie.
   La drept vorbind, e imposibil sã
faci dreptate unei poezii atât de
vetuste (fãrã intenþia de a fi astfel)
ºi atât de eterogene din punct de
vedere tematic ºi stilistic (poate
cele mai aberante prezenþe le
reprezintã rãbufnirile de rimã facilã
în poeme cu vers alb – ieºiri care
nu sunt ludice ºi nici altfel
explicabile). Existã, desigur, ºi
poeme din care s-ar putea recolta
fragmente interesante (Ora de
varã, ora de iarnã, Ploaia
nonconformistã, La tãiatul luminii,
Alfabet fãrã litere), dar cum sã iei
în serios, în acest secol, versificaþii
precum: «Eram de neînvins ºi
zurbagiu/ când nu-mplinisem
vârsta de rigoare/ ºi nu ºtiam cã
Nimeni o sã fiu/ în viaþa asta
trecãtoare.»  (Cântec naiv)?
Cititorul s-ar bucura probabil sã
simtã ceva mai mult din
«intensitatea ºi perspectiva
superioarã» datorate «implicãrii
autoreferenþialitãþii» ºi ceva mai
puþin din urma acestui demon al
versificãrii.

Suzana Lungu

Sinapsele
memoriei

Remember clujean (ed. Limes,
2010, Cluj-Napoca) reuneºte
articolele publicate de Tudor
Ionescu în revista Tribuna, în care
a realizat nu atât o monografiere a
unui oraº universitar, cât o refacere
a legãturilor amnezice dintre
diversele sale ramificaþii, în
cartiere, în strãzi, în pieþe, în
drumuri care duc fie la o cârciumã,

fie la Facultatea de Litere ºi
pulsiunile sentimentale ale acestui
oraº matrice. Publicatã postum,
titlul acestei cãrþi are, astfel, o
funcþie dublã  utilizând acelaºi
vector direcþionat spre memorie cu
o traiectorie circularã, dinspre Cluj
spre clujean.

Puterea de seducþie a acestei
matrici nu survine din frumuseþile
ei corporale, în paginile acestei
cãrþi se gãsesc ºi locuri sumbre,
lipsite de  mirajul arhitectonic
specific oraºelor-muzã, ci dintr-o
atmosferã aparte, Clujului fiindu-i
descrisã o interioritate specific
umanã. Acest mare puzzle pe
care Tudor Ionescu încearcã sã îl
construiascã se serveºte de
anumite piese care au efectul bizar
de a estompa imaginea, în locul
clarificãrii sale, ºi de a o pigmenta,
pânã în momentul confundãrii
Clujului cu povestea sa. Insistenþa
cu care Tudor Ionescu explicã
fiecare denumire a strãzilor, astfel
încât niciuna nu este lipsitã de o
istorie, în cazul în care aceasta
poartã numele unei personalitãþi,
sau de un iz poetic, aºa cum e
cazul strãzii Amurg, constituie o
astfel de piesã. Scriitorul adoptã un
ton relaxat, textul sãu fiind presãrat
de expresii colocviale precum
miºto sau niºte alea-alea, adresãri
directe, glume , uneori fiind chiar
însoþit în incursunile sale de un
apropiat („Cu finul meu pe
Titulescu”), efectul fiind unul de
lejeritate pe care textul o primeºte,
o lejeritate ºi comoditate care
reflectã atmosfera specificã unui
oraº gazdã. Textele devin jucãuºe,
pline de umor, dar ºi sentimentale,
încãrcate de melancolia anilor din
tinereþe sau a unor prietenii
pierdute. Surprinzãtor este faptul
cã un singur text poartã titlul de
Acasã, fiind semnat de Paul B.
George & Naºul Tudor, când de
fapt fiecare text trãdeazã acest
sentiment, fie cã este vorba de o
clãdire sau doar de o stradã.

Acestã imagine profund
subiectivizatã a Clujului propune o
citire reciprocã, lasã loc déjà-vu-
urilor, însã îºi propune sã pãstreze
intacte sinapsele dintre el ºi
locuitorii sãi (cititorii sãi).

Ancuþa Bodnãrescu
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În volumul de memorii Zile de
retrãit publicat postum la Editura
Paralela 45, Piteºti, 2009, Stelian
Tãbãraº realizeazã o savuroasã
punere în scenã a unor episoade
reconstruite aproape cronologic din
propria partiturã existenþialã.
Scriitorul îºi scruteazã adânc
trecutul din care se desprind
aproape involuntar primele amintiri
ale copilului de cinci ani care asista
neputincios la simfonia terifiantã pe
care cel de-al Doilea Razboi
Mondial o declanºa în satul natal,
Secãria, de pe Valea Prahovei.
Întreg tabloul rãzboiului este
perceput prin imaginarul copilului
care atribuia diverse conotaþii
obiectelor din jur, astfel încât, avionul
de luptã era ca “o pasãre mare,
albã, scrisã pe ambele pãrþi”.

Scriitorul reþine, de asemenea,
cum “acasã mirosea proustian a
cozonaci” sau cum i-a salvat pe
Sartre ºi Camus, autori interziºi pe
atunci, de la nimicirea în maºinãriile
fabricii de hârtie de la Buºteni. Ca
student al Facultãþii de Filologie din
Bucureºti, Stelian Tãbãraº po-
vesteºte cum a valorificat din
plin experienþa culturalã pe care
o oferea capitala: cutreiera librãrii
ºi muzee, mergea la filme, la
concerte ºi mai ales asista la
prelegerile lui Sadoveanu, Arghezi,
Cezar Petrescu, George Cãlinescu
sau la cursurile unor “dascãli
strãluciþi” ca Zoe Dumitrescu
Buºulenga ºi George Munteanu.

În ceea ce priveºte perioada în
care a lucrat la Radiodifuziune,
autorul menþioneazã “Studioul de
poezie” pe care îl modera lunar ºi
la care participau nenumãrate
personalitãþi ale timpului. El îºi
aminteºte totodatã cum sistemul
comunist restrictiv le impunea
redactorilor decuparea anumitor
pãrþi din filme sau difuzarea în
exces a scenelor în care actanþii
principali erau cei doi soþi
Ceauºescu.

Cea de-a doua parte a volumului
e construitã sub forma jurnalului de
cãlãtorie în care sunt descrise
plimbãrile pe strãzile din Viena pe
urmele lui Eminescu, peisajele din

Zile de retrãit
insula nordicã Bornholm sau
cãlãtoria în Grecia în cãutarea
“tavernei lui Zorba”. Scriitorul are
atât experienþa nordului european
cât ºi a sudului, iar descrierile sale
sunt pigmentate cu detalii istorice
ºi literare ce aduc dovada lecturilor
multiple. În ultimul scurt capitol,
Stelian Tãbãraº vorbeºte de
evoluþia iminentã a cãrþii de la
pergament “la pielicele de miel
nenãscut” pentru redactarea Bibliei
în cerneluri vegetale ºi pânã la
invazia tipãriturilor odatã cu des-
coperirea lui Gutenberg. Progresul
tehnologic prefigureazã apariþia
“cãrþilor electronice” ºi a tot soiul de
“readere” care vor da uitãrii cartea
palpabilã, spre dezamãgirea
autorului.

Stelian Tãbãraº realizeazã o
autopsie a memoriei cu scopul de
a imortaliza zilele de retrãit împãrtã.-
ºite cu volubilitatea omului epic.

Alexandra Georgescu

Tema centralã a volumului
Recurs la tradiþie. Articole, cronici
ºi eseuri (Editura Universul ªcolii,
2010), al profesorului albaiulian
Avram Cristea, este interogarea
rolului ºi rostului tradiþiei culturale
populare în era globalizãrii ºi a
citadinizãrii galopante a vieþii. Avram
Cristea, fãcând constatarea cã
România este, la ora actualã,
împânzitã de „sate cenuºii”, cu
„case pãrãsite, curþi ºi acareturi în
paraginã, pãmânturi nelucrate,
oameni bãtrâni care abia îºi mai duc
zilele, ºcoli fãrã elevi, biserici goale”
(p. 136), se întreabã ce viitor mai
are viaþa la þarã ºi cultura ruralã ce
i-a fost consubstanþialã de secole.

Avatarurile
tradiþiei

Rãspunsul, conform cu Avram
Cristea, pare sã rezide într-o
recuperare vivificatoare a tradiþiilor,
fie cã ne referim la muzicã, dansuri,
folclor ritual, fie la formele
împãmântenite ale interacþiunii
sociale. „Articolele”, „cronicile” ºi
„eseurile” din prezentul volum
semnaleazã, cu nedisimulatã
satisfacþie orice renaºteri ale
tradiþiilor, manifestate în voga
actualã a monografiilor zonale (mai
proeminente fiind cele ale lui Gh.
Pavelescu pentru Valea Sebeºului,
ale lui Dumitru Gãlãþan-Jieþ pentru
þinutul momârlanilor, sau cele ale
unor sate de pe diversele versante
ale Apusenilor: Ciuruleasa, Cricãu),
în activitatea ansamblurilor
folclorice, sau în studiile unor
importanþi folcloriºti români din a
doua jumãtate a veacului XX
(Ovidiu Bârlea, Nicolae Bot, Ilie
Moise). Avram Cristea atribuie
tradiþiei un rol fondator de identitate
ºi formator de atitudini civice pentru
viitorime, remarcând cã „una din
ancorele solide prin care ne putem
stabiliza este cultura tradiþionalã cu
valorile ei religioase, estetice ºi
morale” (p. 131).

Atitudinea pe care o elogiazã la
alþii, Avram Cristea o pune în
practicã, modest ºi harnic, în toate
acþiunile sale culturale (culegeri de
folclor, publicaþii, organizarea de
colocvii). Ataºat de locurile natale,
de þinuturile din jurul Albei-Iulii, se
strãduieºte sã recenzeze ºi sã
clasifice tot ce se publicã privitor la
zonele etnografice majore care
compun Judeþul Alba, fãrã a fi însã
exclusivist în acest sens. Volumul
de faþã mi se pare o ilustrare
semnificativã a încercãrilor
polimorfe de recuperare ºi pãstrare
a tradiþiilor rurale pe care, la multiple
niveluri de acþiune, le întreprind
intelectualii de azi.

Ioan Pop-Curºeu

Cadrul didactic nu mai tinde sã
fie un model pentru tinerele generaþii
de intelectuali. Redus la statutul de
funcþionar exemplar, el duce în
spate o cocoaºã administrativã, ca
în teatrul lui George Ciprian. ªi,
repet, nu e atât vina profesorilor, cât
a unui sistem-caracatiþã, gata sã
implanteze câte un cip în creierul ºi

inima fiecãrui angajat. Se uitã cã un
profesor bun este un actor ce
trebuie sã capteze atenþia unui
public obosit de tinereþe ºi cu o
pãrere foarte bunã despre el însuºi.
ªi atunci, cum i se poate cuantifica
activitatea decât a posteriori, cu
ajutorul rezultatelor muncii lui, iar nu
prin tot soiul de autoevaluãri ºi
scheme pedagogice?

(urmare din pag. 36)
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Din peisajul jazzistic românesc
n’au lipsit niciodatã talentele.
Speranþele, în schimb, aproape
întotdeauna. ªi totuºi, existã doi
oameni care luptã de decenii contra
unei asemenea ...  fatalitãþi: ªtefan
Vannai a fondat un big band al elevilor
la Palatul Copiilor din Cluj, în 1980.
Sub denumirea Gaio, aceastã
orchestrã s’a metamorfozat – dupã
înfiinþarea Modulului de Jazz al
Academiei de Muzicã G. Dima – în
ansamblul reprezentativ al studenþimii
jazzistice clujene. Aici s’au format
nenumãraþi instrumentiºti capabili sã
se exprime convingãtor în idiomul
muzical-improvizatoric. Pe o cale
similarã a pãºit Constantin Iridon, tot
prin anii 1980, atunci când a adus pe
scena festivalului de la Sibiu un big
band al elevilor din acea urbe.
Despre Vannai am avut ocazia sã
scriu adeseori, întrucât suntem colegi
la minuscula “catedrã de jazz” a sus-
amintitei Academii de Muzicã.

În schimb, lui Iridon aproape îi
pierdusem urma, când – imediat
dupã intrarea în noul secol – am
avut o surprizã de proporþii: în cadrul
Palatului Copiilor din Sibiu, în-
zestratul pedagog (el însuºi un notabil
saxofo-nist ºi
pianist), a fondat
grupul vocal de
jazz numit
H a r m o n y .
Particularitatea
cea mai frapantã
a acestei trupe
era cã majorita-
tea membrilor ei
se nãscuserã
dupã eliberarea
României de sub
totalitarism (de-
cembrie 1989).
Aºadar, câþiva
copii în jurul
vârstei de 10 ani, ale cãror aptitudini
muzicale au început sã fie cultivate
cu  afecþiune, competenþã, per-
severenþã – quasi-pãrinteºte – de
cãtre profesorul lor. Pe la mijlocul
primului deceniu al secolului 21
Harmony cântau deja cu mult
aplomb, deºi erau cu toþii
adolescenþi. Temându-mã cã o
asemenea rarissimã formaþie s’ar
putea destrãma, odatã cu absolvirea
liceului ºi inevitabila împrãºtiere cãtre
diverse centre universitare, am
“complotat” cu colegii de la Institutele

Culturale Române din Praga ºi Viena,
spre a-i face cunoscuþi pe junii români
în acele þãri ºi spre a-i stimula sã-ºi
menþinã formaþia în stare de
funcþionare.

Actualmente octetul cuprinde
ºase studente – Ioana Muntean,
Alexandra Andrei, Veronica
Arizancu, Teodora Bârsan,
Alexandra Bãra, Ramona Stãnilã, o
elevã – Denisa Demian, plus Mircea
Mutulescu, student la secþia oboi a

Academiei de Muzicã din Cluj.
Profitând de vacanþa lor de Paºti
2010, am reuºit sã antamez douã
memorabile apariþii ale grupului
Harmony în cadrul celei de-a treia
stagiuni muzicale române girate de
ICR Lisabona în Portugalia.
Mizasem, în primul rând, pe
capacitatea grupului de a cuceri
categorii extrem de diversificate de
spectatori (ca etate, orizont cultural,
apartenenþã socialã & profesionalã
etc.). Într’adevãr, dincolo de
convingãtoarea prestaþie muzicalã,

gruparea impune pe scenã o
candoare ºi un suflu tineresc
realmente emoþionante. Per
ansamblu vocile posedã caracterul
cristalin inerent vârstei, dar fiecare
dintre ele impresioneazã prin timbruri
proprii, reflectând personalitãþi deja
formate. Din fericire, aceste talente
individuale acceptã sã se
subordoneze rigorilor de grup, ceea
ce constituie principalul atú al unei
veritabile arte colective. Faptul e
evidenþiat în interpretãrile pline de
vervã conferite unor gospels (Let My
People Go sau Closer to the Light),
standards din domeniile jazz, soul,
rhythm&blues sau pop (Tuxedo
Junction, Java Jive, Sign Your
Name, Michelle, Shadow of Your
Smile, All Would Envy, Respect) ºi
în superbe aranjamente realizate de
Constantin Iridon pe baza unor teme
tradiþionale româneºti (ªi dacã þi-e
dor, Chindia, Doruleþul, Sãracã inima
mea). Cele opt voci adolescentine
sunt ferm racordate parametrilor
clasici ai expresivitãþii jazzistice –
swing, spontaneitate, frazare
adecvatã, aplomb interpretativ,
interacþiune – iar pasajele solistice
reveleazã promiþãtoare aptitudini

improvizatorice.
Pentru turneul din
S ã p t ã m â n a
Luminatã 2010,
profesorul Iridon
a recurs la o
soluþie “de forþã
majorã”: întrucât
d e p l a s a r e a
g r u p u l u i
instrumental ce
acompaniazã în
mod normal oc-
tetul vocal ar fi
fost prea cos-
tisitoare, vocile
au fost însoþite

doar de Marius Ciprian Oancea la
pian ºi de dirijor însuºi la sax tenor ºi
sopran. Chiar ºi fãrã secþie ritmicã,
forþa expresivã a ansamblului s-a
transmis din plin, contagiindu-i pe
numeroºii ascultãtori ce au avut
inspiraþia sã asiste la spectacole. De
notat ºi aplauzele cu care au fost
primite cele douã piese de pian solo
interpretate de Marius Ciprian
Oancea (îmi amintesc de debutul sãu
– pe când era tot un copil – la finele
anilor 1970, la festivalul sibian de
jazz; în prezent are el însuºi un fiu

în Sãptãmâna
Luminatã 2010

Grupul
HARMONY
la Lisabona

 Virgil Mihaiu

La Palacio Foz din Lisabona
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de 16 ani, ce-i urmeazã exemplul
pianistic...).

Ca de fiecare datã, ambianþele
oferite de cãtre amfitrionii lusitani au
fost întru totul speciale: în seara de 6
aprilie 2010, la Muzeul Apei (unul
dintre cele patru existente în
Lisabona destinate acestui element
vital!); directorul muzeului, ing. Pedro
Inâcio,  fusese recent distins de cãtre
ICRL cu titlul onorific Amicus
Romaniae. Douã seri mai târziu,
muzicieni români au cântat în
somptuoasa Salã cu Oglinzi de la
Palácio Foz (edificiu rococo din
secolul XVIII, situat în Praça
Restauradores din centrul
Lisabonei). ªi directoarea artisticã a
acestei apreciate sãli de concerte,
Anabela Martins Baptista, deþine titlul
antemenþionat. În alocuþiunea
introductivã la spectacol, dânsa a
subliniat constanta activitate de
promovare a artei româneºti în
Portugalia întreprinsã de ICRL ºi
excelenta cooperare dintre instituþiile
noastre.

Nu pot fi trecute cu vederea nici
dificultãþile cãrora tinerii interpreþi au
fost obligaþi sã le facã faþã. Deºi
Muzeul Apei oferã condiþii ideale
pentru expoziþii, în cazul eveni-
mentelor muzicale acustica pune
probleme: ecoul marii hale a
maºinãriilor produce interferenþe
deranjante pentru interpreþi. Pe de
altã parte, deºi sala de la Foz e
special conceputã pentru concerte
camerale, pasajele solistice ar fi
necesitat mãcar un microfon pentru
voce. Demnã de admiraþie mi s-a
pãrut abilitatea cu care interpreþii
noºtri au surmontat asemenea
inconveniente. Printre momentele de
vârf ale celor douã spectacole s-au
aflat douã bijuterii ale stilului
eminamente brazilian bossa nova
(de la a cãrui apariþie s’a aniversat o
jumãtate de secol anul trecut): Maria
Moita, compoziþia lui Carlos Lyra, ºi
capodopera poetico-muzicalã
Águas de Março, a legendarului
tandem Carlos Antônio Jobim/
Vinicius de Moraes. Spectatorii au
fost încântaþi de modul dezinvolt în
care junii români intonau versurile în
limba portughezã (ca sã nu mai
vorbim despre impecabila lor
cunoaºtere a englezei).

Pe parcursul spectacolelor,
Harmony s’a dovedit a fi un grup de
o admirabilã coerenþã, capabil sã

inducã vibraþii pozitive tuturor ce-
lor prezenþi. Interpretarea pieselor
româneºti a demonstrat cã în
substanþa melosului nostru poate fi
detectatã o formã sui generis de
swing. Iar piesa finalã Birdland,
dinamicã ºi complexã, a ridicat
literalmente sala în picioare. Cred cã
Joe Zawinul, compozitorul acestui
standard, ar fi fost mulþumit de fe-
lul cum cea mai nouã generaþie îi
perpetueazã mesajul de bucurie
vitalã. De altfel, spectacolele au
fost puse de organizatori sub si-
gla Jovens Romenos Celebram a
Primavera (Juni români celebreazã
primãvara), justificatã prin sintonia
dintre etatea interpreþilor, modul lor
de manifestare artisticã ºi perioa-
da post-pascalã a programãrii. Sã
recunoaºtem: nu e la îndemâna
oricui sã genereze tonice stãri de
spirit în actuala perioadã a istoriei
(lumii ºi artelor), când sentimentul
predominant e mai curând unul de
“moarte a speranþelor”.

Ca întodeauna la evenimentele
organizate de ICR Lisabona, a
asistat atâta “lume bunã” încât ar fi
dificil sã alcãtuiesc o listã. Între cei
aproximativ 300 de spectatori s-au
aflat d-na Diana Radu, însãrcinat cu
afaceri ad interim al României în
Portugalia, Iliuþã Zamfir, consilierul
economic al ambasadei României la
Lisabona, pãrintele Marius Pop,
parohul bisericii ortodoxe române din
Lisabona, Gaspar Díaz, ataºatul
cultural al Spaniei, Jorge Capano,
consulul Republicii Orientale a
Uruguay-ului, Lidia Ramogida,
directoarea Institutului Italian de
Culturã din Lisabona, scriitorul Rui
Zink, diplomatul Luís M. Machado,
Laura Alvarado-Quezada, consiliera
politicã a ambasadei Mexicului, José
Roberto Moreira, curatorul galeriei de
artã Colorida,  Dario André Sensi,
secretarul ambasadei Braziliei,
Richard Sparks, reprezentantul
Oficiului Vamal al USA în Portugalia,
Rogério Moreira, directorul com-
paniei Estrelas de Papel, Vincent
Rochery ºi Mihai Vornicescu,
profesori universitari la facultatea
de matematicã a Universitãþii din
Evora, fotografa Teresa Huertas
Parente, omul de teatru Hélder Costa,
istoricul de artã David Zink, Andréa
Luísa Teixeira, coordonatoare a
Centrului de folclor ºi istorie culturalã
al Universitãþii Catolice Goiás din ª

Brazilia, Maria João Coutinho,
coordonatoarea Departamentului de
relaþii externe la Facultatea de Litere
a Universitãþii din Lisabona, Pedro
Afonso, consilier al Camerei de
comerþ Portugalia-Cehia, Marina
Pascoal, directoare artisticã la Casa
do Alentejo din Lisabona º.a.m.d.

Evident, pe Glob existã la ora
actualã nenumãrate formaþii de tineri
capabili sã emuleze arhetipuri de jazz
vocal colectiv din categoria Take Six
sau Manhattan Transfer. Dar grupul
sibian etaleazã calitãþi ce-l
singularizeazã: un exerciþiu scenic
început din copilãrie; acurateþea
interpretãrii a cappella; supleþea
remarcabilã cu care abordeazã
diverse registre stilistice; sensi-
bilitatea genuinã faþã de tradiþii
muzicale situate la enorme distanþe
– afro-americanã, românã, brazi-
lianã; versatilitatea cu care sunt
depãºite dificultãþile apãrute pe
parcurs (acustica sãlilor, absenþa
formaþiei de acompaniament,
participarea cu regularitate la repetiþii
– fãcând faþã, simultan, obligaþiilor la
învãþãturã –, duritatea condiþiilor de
turneu etc.).

Nu e de neglijat nici impactul
vizual reconfortant, generat pur ºi
simplu de frumuseþea (individualã ºi
colectivã) a cântãreþelor. Un aspect
asupra cãruia s-ar mai putea lucra
ar fi încrederea în forþele proprii. Însã,
ca eficient stimul, s’ar impune ca
promotorii/impresarii sã fie mai activi
în susþinerea unei asemenea comori.
Unii dintre spectatorii de bunã calitate,
ce asistaserã la ambele spectacole,
mi-au mãrturisit convingerea lor cã
– în condiþii normale – un atare
ansamblu ar trebui sã deþinã statutul
de “ambasador cultural” al unei þãri,
întrucât îi creeazã acesteia o imagine
optimã în strãinãtate. Mi-am amintit
cu durere cã, deºi Harmony
activeazã în “capitala jazzului
românesc”, în anul când Sibiul deþinea
supremaþia culturalã a Europei
(2007)  nimeni nu s’a gândit sã
includã în programare mãcar un
recital cu acest reprezentativ grup.
Sã fie oare sintagma “nimeni nu e
profet în þara sa” o altã fatalitate
insurmontabilã?
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