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Scriitorul român mai are
credibilitate, azi, dupã toate
schimbãrile post-decembriste
de mentalitate, dupã eclipsarea
ficþiunii timp de vreo douã decenii,
dupã revãrsarea fluxului memo-
rialistic, cu titluri memorabile, dar ºi
multe scoici goale? Slaba reþea de
difuzare a presei literare, precara,
deseori distorsionata informare prin
mass-media a dinamicii vieþii
noastre literare, vai, ziariºtii care nu
au lecturile formatoare obligatorii, a
valorilor solide, validate de criticã ºi
de public (nu a scandalului pe post
de operã literarã) nu au avut
calitatea de a educa publicul
nostru ºi aºa derutat de labilitatea
criteriilor postmoderniste.

Atacuri împotriva literaturii române postbelice,
contemporane, orchestrate apoi de unii resentimentari,
frustraþi lipsiþi nu numai de talent, dar ºi de obiºnuinþa
dialogului civilizat, pe temeiuri raþionale nu pasionale,
au fost ºi ele incorecte, iar pentru cei naivi chiar nocive.
Acum, dupã reacþia de respingere a ficþiunii, a viziunii
integratoare, a abuzului de terminologie ºtiinþificã, mai
precis pseudo-, dupã încercarea de secãtuire a
miracolului prin explicaþii prozaic-simpliste, printr-un
pozitivism îngust, la firul ierbii, s-ar pãrea, cã o nouã
sensibilitate e în constituire, o refacere, altfel, pe alt
palier, a hulitelor, batjocoritelor inefabile, a umanioarelor
aºa de dispreþuite în ultimele decenii. Marile naraþiuni
s-ar putea întoarce. Aflãm de la Mircea Mihãeº, din
incitanta sa rubricã din România literarã, cã, într-un
amplu articol, un editor american notoriu Lindsay
Waters se aratã nemulþumit de tehnicismul din critica
literarã, de doctele dar fadele abordãri formale, de
excesul de anatomism critic, rece, indiferent, aplatizat-
egalizator cu vârfurile ºi insolitul. Analizele literaturii din
revistele specializate, paginile tezelor de doctorat, ale
opurile seci ale cercetãrilor, alegându-ºi teme
insignifiante, dacã nu de-a dreptul ridicole, nu le mai
citeºte nimeni, aflãm, nici chiar cei implicaþi în evaluarea
lucrãrilor, adicã profesorii care acordã titlurile respective,
devenite ºi la noi vide, valoric, prin inflaþie, dar desigur
rentabile financiar, poate politic. Parlamentari mediocri
sub raport intelectual se blindeazã cu asemenea
diplome, dar ele sunt, de obicei, numai carcase de
doctorat, praf în ochii neºtiutorilor. Literatura e
fascinantã, strãluceºte, sau nu existã, hãrnicia stearpã
a peudo-cercetãtorilor care nu aduc nimic nou e doar
iluzia trãiniciei ºi a substanþei, substanþa se poate
ascunde în paradoxul unui vers genial. Novalis,
Eminescu, Baudelaire, Montale, Blaga, Nichita
Stãnescu etc.

Când critica literarã, aliatã cu un prost înþeles
multiculturalism ºi cu o falsã, dictatorialã corectitudine
politicã devine disecþie sau un examen de laborator,
cine s-o mai citeascã din plãcere? De aceea, se
aºteaptã, cred, un alt tonus, alte perspective, mai
generos-umaniste, sensibile la semnele
transcendentalului, un reviriment al ficþiunii ºi al eseului,

unul matur intelectual, o decantare a
informaþiei, organic asimilate, în
forme originale, dupã atâta ariditate
terminologicã ajunsã la saþietate. Nu
e vorba de promovarea improvizaþiei
sau a golurilor de documentare,
suplinite de un farmec ambiguu al
formulãrilor, ci de articularea unei
gândiri complexe, unde conceptual
ºi sensibilul se completeazã fericit.
Culturile mari, apusene, sau cele
central-europene au impus
asemenea modele antologice de
eseuri, unele aparþinând unor arhitecþi
vienezi, altele unor pictori francezi,
sau unor filosofi spanioli din generaþia
27, ca sã nu mai vorbim despre
eseurile unor Eliade, Noica, Cioran,

sau Ionescu. Sau de paginile unui Czeslav Milosz,
Milan Kundera sau Claudio Magris, mai aproape de
noi... Ce vigoare au eseurile unor Nicolae Manolescu,
Mircea Martin, Eugen Simion, Cornel Ungureanu, Ion
Pop, G. Grigurcu, Petru Poantã, Mircea Iorgulescu,
Dan C. Mihãilescu, Laurenþiu Ulici, Dan Cristea, Al.
Dobrescu, Al. Cistelecan, din tinereþe, uneori chiar
debuturile lor, eseuri, pur ºi simplu. De multe ori, o carte
consideratã nepretenþioasã, un volum de versuri
seamãnã uimitor cu un torent alpin (torentul din Alpi-
imaginea sublimului dupã un filosof clasic german) o
revãrsare impetuoasã de asociaþii ideatice ºi constelaþii
morfo-culturale, care modeleazã mentalul unei epoci,
rãstoarnã o înþelegere veche a lucrurilor. Poetul poate
avea intuiþii formidabile, poate formula un adevãr extrem-
contemporan în versuri care devin sentinþe, iluminãri
ale istoriei, un prozator are o forþã de convingere ºi un
impact social mai mare decât un întreg colectiv de
cercetãtori, pe care nimeni nu-i contestã.

Literatura, hulita ficþiune dupã 89, e necesarã,
aºa cum a fost mereu. Dacã e sã ne uitãm la volumele
tinerilor prozatori editaþi de Polirom, unele traduse în
Germania sau Franþa, sau Italia, la prezenþa autorilor
români, de la Gabriela Adameºteanu la Filip Florian,
sau Dan Lungu, ori Mircea Cãrtãrescu, sau Varujan
Vosganian, la târgurile de carte, de la Torino, sau
Frankfurt, unii dintre ei chiar premiaþi acolo, am putea
spune cã nu stãm dezastruos, la ficþiune aºa cum
clameazã unii moartea literelor noastre. Se mai citeºte
literaturã românã, azi, scriitorii contemporani mai sunt
credibili, chiar dacã traducerile reprezintã partea leului
printre titlurile achiziþionate de cititori. S-au fãcut multe
încercãri de a difuza, cu mijloace adecvate, literare,
de exemplu poezia în metrouri, autobuze sau
tramvaie, sau de a se organiza recitaluri în cafenele.
Lecturile publice susþinute de Uniunea Scriitorilor prin
programele sale, dar ºi colocviile tinerilor, cel de prozã,
de la Cluj, organizat de Irina Petraº, sau de poezie a
tinerilor, din anii trecuþi, sau recentul colocviu de prozã
de la Alba Iulia, coordonat de Aurel Pantea, urmat de
un numãr dens din revista Discobolul, sau fabuloasele
descinderi ale scriitorilor din Trenul regal, recitalurile
din gãrile principale sunt certe apropieri între generaþiile
de scriitori ºi cititori.

Întoarcerea
ficþiunii

Adrian Popescu
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Istoria receptãrii scrierilor ultimei
generaþii de scriitori germani din
România: membrii Aktionsgruppe
Banat, dar ºi autori precum Franz
Hodjak, Werner Söllner sau Herta
Müller,  este una complexã, dar în
acelaºi timp modestã în anumite
privinþe. Când vorbim despre
receptarea acestor autori trebuie
sã diferenþiem între douã fronturi:
Germania ºi România. Deºi
receptarea în cele douã þãri a
decurs în mare parte paralel, du-
pã, dar ºi înainte de cãderea
comunismului, ea a fost extrem de
inegalã.

Receptarea în România
înainte de 1989

Prima problemã de care s-a
lovit receptarea acestor autori a
fost cenzura. Trãind ºi încercând
sã publice într-o þarã comunistã
de facturã neostalinistã autorii au
fost mereu în conflict cu statul ºi
ideologiile sale. O glumã tristã
este faptul cã printre primii cititori
ai poeziilor Aktionsgruppe Banat
se numãrau Securitatea ºi
Cenzura. Cel mai dezolant însã
este cã unul dintre intermediarii ºi
traducãtorii poeziilor din limba
germanã în limba românã pentru
Securitate a fost, printre alþii,
poetul Werner Söllner, apropiat ºi
bun prieten al grupului, dupã cum
a recunoscut el însuºi în
decembrie 2009.

La începuturile lor literare,
membrii Aktionsgruppe Banat s-
au bucurat de o receptare
entuziastã din partea tinerilor
scriitori de limbã germanã din
România. Astfel s-au alãturat
grupului scriitori precum Gerhard
Ortinau ºi Rolf Bossert, ce aveau
sã ajungã mai târziu reprezentanþi
de bazã ai miºcãrii literare
moderniste ºi anticomuniste din
România.  Nu la fel de entuziastã
a fost receptarea acestor autori
de cãtre propria comunitate, adi-
cã de cãtre ºvabii din Banat.
Atacurile la adresa falsei tradiþii,
caracterizatã mai degrabã
printr-o mentalitate obsesiv
conservatoare cu puternice
reminiscenþe fasciste, au pro-
vocat reacþii vehemente din
partea conaþionalilor. Termenul de
Nestbeschmutzer a fost folosit în

Receptarea
ultimei

generaþii
de scriitori
româno-
germani

 Ana-Maria Tãut

special în legãturã cu numele
Hertei Müller. Literal cuvântul poate
fi tradus prin cel care murdãreºte
cuibul ºi se referã la cel care
ruineazã iluziile unei comunitãþi în
legãturã cu ea însãºi, care îi
expune neajunsurile ºi scãderile.
Astfel, autorii au fost respinºi pe
de o parte de comunitatea lor, pe
de alta receptaþi extrem de pozitiv
de cãtre critica literarã.

Critica literarã i-a primit cu
braþele deschise ºi i-a promovat
atât cât a fost posibilã promovarea
unor scriitori revoluþionari sub un
regim comunist totalitar. Critici
precum Peter Motzan, Gerhard
Csejka, Emmerich Reichrath au
recunoscut instantaneu valoarea
autorilor, respectiv valoarea
încercãrilor scriitorilor de a se
debarasa de o tradiþie literarã ºi
culturalã îmbâcsitã, de a
revoluþiona ºi a reformula o
literaturã care necesita demult o
schimbare. Astfel scrierile de
debut ale membrilor AKGB au fost
publicate în reviste precum Neue
Literatur, Neue Banater Zeitung.
Mai târziu Richard Wagner, liderul
grupului, a avut o rubricã
permanentã în ziarul Karpaten
Rundschau.  De asemenea Peter
Motzan îi aminteºte pe membrii
Aktionsbruppe Banat în opera sa
de sintezã: Lirica româno-

germanã de dupã 1944 (Die
rumäniendeutsche Lyrik nach
1944, Dacia, 1980). Aici lirica
membrilor AKGB precum Richard
Wagner, Rolf Bossert, dar ºi a unor
poeþi apropiaþi precum Werner
Söllner sau Klaus Hensel, este
prezentatã ca o liricã expe-
rimentalistã, ce se reclamã de la
cotidian, de la real ºi care în acelaºi
timp este angajatã vis-a-vis de
realul pe care-l filtreazã.
Experienþa ºi noua concepþie a
realitãþii sunt elemente vitale ale
aceste lirici, precum ºi inovaþia în
stil ºi formã. În ciuda cenzurii ºi a
represaliilor Securitãþii membrii
Aktionsgruppe Banat ºi scriitorii
generaþiei lor au gãsit ocazional
posibilitatea de a publica în volume
colective sau chiar volume
individuale de poezie. În special
dupã distrugerea grupului în 1975
au apãrut încetul cu încetul
volumele individuale de poezie cum
ar fi Hotel California I (1980) al lui
Richard Wagner,  Siebensachen
(1979) al lui Rolf Bossert sau
Freundliche Fremdheit (1984) al lui
William Totok. Ecoul acestor
apariþii nu se lasã aºteptat prea
mult. Criticul Emmerich Reichrath
coordoneazã în 1977 ºi în 1984
douã volume cu interviuri, recenzii,
receptãri critice ºi studii referitoare
la literatura germanã din România.
Volumele sunt intitulare Reflexe I
ºi II, iar o mare parte din al doilea
volum este dedicatã noii generaþii
de scriitori. Aici apar interviuri cu
Herta Müller, Richard Wagner,
recenzii la volume nou apãrute
precum  der blaue wasserjunge al
lui Horst Samson sau Die
Vergesellschaftung der Gefühle al
lui William Totok, dar ºi analize
critice precum cea a lui Gerhard
Csejka referitoare la poezia lui
Richard Wagner.

Recunoaºterea literarã de
care s-au bucurat membrii
Aktionsgruppe Banat este doveditã
de asemenea ºi de includerea lor
în antologia de liricã româno-
germanã coordonatã de Peter
Motzan ºi apãrutã în 1975, la doar
câþiva ani de la debutul autorilor.
Astfel se regãsesc în aceastã
antologie poezii ale lui Franz
Hodjak, Johann Lippet, Werner
Söllner, Rolf Bossert, Richard
Wagner ºi Gerhard Ortinau.
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 Receptarea în Germania

La  începutul, mijlocul, respectiv
sfârºitul anilor 80 majoritatea
membrilor Aktionsgruppe Banat au
emigrat în Germania. Excepþiile
sunt autorii care au emigrat mai
devreme, ca Ernest Wichner în
1975. Înainte de a emigra, unii dintre
autori au reuºit sã publice în
Germania aºa cum au fãcut-o
Richard Wagner cu volumul sãu
de poezie Rostregen, publicat în
1986 la editura Luchterhand din
Darmstadt ºi Herta Müller cu
volumul Niederungen, care a fost
publicat în 1984 la editura Rotbuch
din Berlin, adicã cu trei ani înaintea
emigrãrii definitive în Germania.
Este clar faptul cã interesul scenei
literare germane faþã de literatura
germanã din România era unul
foarte mare. Este adevãrat cã
publicarea unui autor româno-
german în afara graniþelor
României ºi cu precãdere în
Germania nu era o premierã, însã
ceea ce mai demult era un interes
pentru un autor anume, devine
acum interesul faþã de un fenomen,
pe care critica era gata sã îl disece
ºi sã îl analizeze. Interesul era unul
general faþã de dictatura
comunistã, faþã de situaþia unor
scriitori germani în diaspora, faþã
de lipsirea de drepturi ale omului.

Acest interes general s-a
transformat în scurt timp, în special
dupã 1987 ºi la începutul anilor 90,
dupã cãderea comunismului, într-
un interes faþã de un fenomen
exotic, unic, fiindcã deºi au existat
comunitãþi ale minoritãþii germane
ºi în alte þãri europene, cum ar fi
Slovacia, Ungaria sau Rusia,
literatura minoritãþii germane din
România a fost cea mai bogatã ºi,
cu referire la ultima generaþie de
scriitori, singura care s-a
ambiþionat sã se alinieze literaturii
europene, curentelor ºi tendinþelor
timpului ei. Termenul de literaturã
româno-germanã, contestat de
cãtre majoritatea autorilor, din varii
motive pe care spaþiul nu ne
permite sã le elaborãm, s-a
transformat relativ repede într-o
strategie de marketing, autorii înºiºi
observând cã centrul de focalizare
nu era neapãrat reprezentat de
calitatea literarã a scrierilor lor, ci
de cãtre un fenomen larg, de un

destin colectiv al scriitorilor ºi al
minoritãþi germane din România. În
ciuda acestei curiozitãþi inofensive
a receptãrii, ea a fost extrem de
bogatã ºi de binevoitoare faþã de
tinerii autori.

Aceºti scriitori au avut
posibilitatea de a se integra în
scena literarã germanã ºi de a
publica la edituri precum
Suhrkamp sau Rotbuch ºi în
acelaºi timp de a fi rceptaþi  de
cãtre presã ºi de cãtre universitari.
La Marburg a avut loc între 8 ºi 11
octombrie 1989 o conferinþã la
care au participat majoritatea
autorilor ºi au dezbãtut probleme
legate de literatura sub dictaturã,
de condiþia literaturii unei minoritãþi
pe cale de dispariþie, despre
orientarea ºi viitorul lor literar în
noua þarã. În 1990 apare volumul
coordonat de Wilhelm Solms,
Nachruf auf die rumäniendeutsche
Literatur , care conþine textele
prezentate în cadrul conferinþei, dar
ºi o antologie cu texte literare ale
unor scriitori reprezentativi pentru
noul val al literaturii germane din
România ca Anemone Latzina,
Klaus Hensel, Roland Kirsch,
Herta Müller ºi majoritatea
membrilor AKGB. În anii urmãtori,
1992 ºi 1993 au apãrut antologii cu
textele membrilor AKGB, dar ºi ale
altor autori bãnãþeni, transilvãneni
sau bucovineni de limbã germanã.
Acestea sunt Ein Pronomen ist
verhaftet worden ºi Das Land am
Nebentisch.

Nu doar literatura a fost în
centrul atenþiei autorilor ºi al
criticilor, ci ºi eseistica. Majoritatea
autorilor, care locuiau deja de câþiva
ani în Germania au început sã
publice eseuri politice, studii
referitoare la societatea
româneascã ºi la dictatura
comunistã. Printre ele se numãrã
cartea fãrã de preþ a lui William
Totok Die Zwänge der Erinnerung
(1987), tradusã ºi în limba românã
sub titlul Constrângerea memoriei
ºi publicatã în 2001 la editura
Polirom, dar ºi volume ca
Mythendämmerung. Einwürfe
eines Mitteleuropäers (1993) ale lui
Richard Wagner.

Aproape toþi autorii au reuºit sã
se menþinã pe piaþa literarã
germanã o perioadã mai scurtã
sau mai lungã de timp. Unii sunt în

lumina reflectoarelor ºi astãzi, pe
când alþii s-au retras din câmpul
literar. Unii dintre ei s-au dedicat
studiilor teoretice ca Anton
Sterbling, care a contribuit enorm
la rãspândirea ºi analiza literaturii
româno-germane. De asemenea
marii critici ºi-au exercitat în
continuare profesia, în prezent
contribuind considerabil la studiul
ºi aprofundarea cunoºtinþelor
despre cultura sud-est europeanã.
Stefan Sienerth, Peter Motzan ºi
Anton Schwob coordoneazã ºi
publicã anual studii referitoare la
regiuni, istorie, politicã, sociologie
ºi literaturã în cadrul IKGS, adicã
a Instututului pentru Culturã ºi
Istorie a Europei de Sud-Est.
William Totok la rândul lui s-a
îndepãrtat de literaturã,
concentrându-se pe studierea
trecutului nazist ºi fascist al
României ºi Germaniei.

Dincolo de  primirea entuziastã
a criticilor germani se aflã publicul.
Este greu de apreciat în ce
mãsurã aceºti autori au pãtruns în
conºtiinþa colectivã a publicului
german. Deºi cãrþile unora dintre
ei, cel puþin ale lui Richard Wagner
ºi ale Hertei Müller, se gãsesc în
orice librãrie din Germania, cititorii
ºi cetãþenii de rând cunosc foarte
puþin situaþia lor, contextul în care
s-a nãscut aceastã literaturã ºi alþi
reprezentanþi ai ei. În ciuda
receptãrii pozitive de cãtre criticã
ºi a trãiniciei literare a foºtilor
scriitori germani din România,
aceºtia rãmân, poate tocmai
datoritã specificului lor literar, care
la început i-a propulsat în centrul
atenþiei, într-un con de umbrã.

Acest raport s-a schimbat
desigur dupã acordarea premiului
Nobel scriitoarei germane de
origine românã Herta Müller. Odatã
cu aceastã reuºitã a reînviat
apetitul pentru literatura româno-
germanã în general. Interesul a
fost trezit încã o datã.

Receptarea în România dupã
1989

La momentul cãderii comu-
nismului majoritatea autorilor de
limbã germanã din România erau
în afara þãrii. Emigrarea lor a fost
perceputã de cãtre Securitate pe
de o parte ca o uºurare,  pe de alta
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ca  o problemã majorã în ceea ce
priveºte afirmaþiile ºi declaraþiile
fãcute de cãtre aceºti scriitori în
presa occidentalã despre natura
regimului comunist din România.
Dupã mai multe tentative eºuate
de a denigra autorii ºi de a le
distruge credibilitatea, cum este
încercarea de a o învinui pe Herta
Müller de colaborare cu
Securitatea, autoritãþile comuniste
române au fost învinse de cãtre
scriitori, prin dezvãluirile pe care
aceºtia le-au fãcut. În þarã a fost
interzisã publicarea oricãrui text
semnat de cãtre aceºti scriitori, la
fel ca ºi orice contact cu ei.

Dupã 1989, când legãtura cu
aceºti scriitori s-ar fi putut face fãrã
probleme, ea a  întârziat sã aparã.
Critica literarã româneascã nu se
grãbea sã recupereze valorile
pierdute. Desigur se poate ar-
gumenta cã aceºti scriitori nu au
scris în limba românã, astfel încât
nu a existat posibilitatea de
receptare a acestora de cãtre
instituþia criticã româneascã.
Tocmai faptul cã  nici pânã astãzi
nu au fost traduse opere de bazã
ale acestor autori în limba românã
reprezintã o problemã.

Este adevãrat cã unele texte, în
special romane, au fost traduse în
limba românã de-a lungul celor
douãzeci de ani de postcomunism,
însã acestea nu sunt nici pe de
parte suficiente pentru a putea reda
o imagine dacã nu completã,
mãcar reprezentativã a feno-
menului literar, care s-a nãscut în
România ºi a continuat în
Germania, fãrã sã rupã însã
legãtura tematicã cu þara de unde
a plecat ºi cu problemele ei. Astfel
mãcar pe filierã tematicã aceastã
literaturã are un motiv în plus sã
atragã interesul nu doar al criticilor,
ci ºi al cititorilor români.

Critica românã se zbate
deocamdatã sã proceseze
fenomenele literare din propria
ogradã. Pentru restul fenomenelor
literare nu a existat nici un interes
serios, dar probabil nici resursele
necesare. Cu toate acestea critica
literarã românã datoreazã literaturii
minoritãþi germane din România,
dacã nu integrarea în propriul
canon (vai, naþionalismul!), atunci
mãcar consemnarea acesteia ºi
recunoaºterea meritelor ei. Câteva

dintre aceste merite ar fi rãs-
pândirea expresionismului în
literatura românã printr-o mul-
titudine de traduceri din poeþi
germani, traducerea autorilor
români în limba germanã, ºi astfel
rãspândirea culturii române în
spaþiul de limbã germanã. Werner
Söllner, de exemplu, a tradus
poeziile lui Mircea Dinescu. Dincolo
de aceste aspecte putem aminti ºi
contribuþia la formarea literaturii
optzeciste. Stefan Sienerth
precizeazã:  „Faimoasa antologie
editatã de Peter Motzan, Vînt
potrivit pînã la tare, i-a influenþat
extrem de tare pe scriitorii
optzeciºti români. Este unul dintre
puþinele cazuri din istoria literaturii
în care o literaturã micã ºi
marginalã, cum era cea a
germanilor din România, a
influenþat o literaturã mare.
Literatura optzecistã nu poate fi
bine înþeleasã dacã nu se are în
vedere ºi aceastã literaturã
bãnãþeanã” (Stefan Sienerth în
„Observator Cultural”, 27
octombrie 2007).

Primul roman de Herta Müller
tradus în limba românã a fost Der
Fuchs war damals schon der
Jäger. Încã de pe atunci vulpea era
vânãtorul. Acesta a apãrut în primã
ediþie la editura Univers în anul
l993. Ediþia a doua a apãrut la
Humanitas în 2009, dupã ce Herta
Müller a obþinut premiul Nobel.
Acelaºi roman a fost ecranizat în
1993 de cãtre Stere Gulea ºi este
pânã astãzi singura ecranizare a
unui roman scris de Herta Müller.
Tot la Univers apare în 1997
romanul Animalul inimii. Au urmat
la Polirom apoi în 2005 ºi 2006
reeditarea romanului Animalul
inimii, culegerea de eseuri Regele
se înclinã ºi ucide, culegerile de
poezii În coc locuieºte o damã ºi
Este sau nu este Ion, ultimul volum
fiind un colaj de poezii scrise  de
cãtre autoare direct în limba
românã.

Astfel, a existat receptare, deºi
relativ târzie, ºi în România, þara
de la care poate ne-am fi aºteptat
sã o recunoascã pe aceastã
scriitoare ca pe una de-a ei ºi sã-i
traducã ºi publice toate scrierile.
În limba suedezã sau olandezã de
exemplu existã mai multe traduceri
ale scrierilor ei decât în limba

românã. Desigur acum, dupã
obþinerea premiului Nobel se
adevereºte intuiþia lui Stefan
Sienerth: „dacã Herta Müller ia
mâine Premiul Nobel, literatura
românã ºi dicþionarele de literaturã
românã o vor accepta subit.”
(Stefan Sienerth în Observator
Cultural, 27 octombrie 2007). În
spiritul acestei afirmaþii receptarea
ºi traducerile din opera Hertei
Müller s-au înmulþit vãzând cu
ochii: trei volume sunt în curs de
apariþie, reeditãri sunt programate.
Deºi târziu ºi venind ca o reacþie
la senzaþional, interesul pentru
aceastã literaturã este binevenit.

Nu doar Herta Müller a fost
tradusã în limba românã, ci ºi
romanul Habseligkeiten al lui
Richard Wagner. Acesta apare
sub titlul Catrafuse în anul 2006 la
editura Polirom. Un gest deosebit
de frumos este editarea unui volum
bilingv german-român cu poeziile
lui Rolf Bossert: Stau pe treptele
vântului (Poeme alese 1972-1985).
Volumul apare in 2008 la editura
Institutului Cultural Român, iar
poeziile sunt în traducerea poetei
Nora Iuga.  Astfel publicul român
are acces la poeziile celui mai
inventiv ºi incisiv membru al
AKGB. O altã traducere
importantã este cea a poemului
autobiografic al lui Johann Lippet
Biografie. Un model, apãrut în 1983
(!) la editura Cartea Româneascã.
Însã spre deosebire de Germania,
în România nu prea avem ºansa
de a detecta cãrþile acestor autori
într-o librãrie.

Acestor traduceri ale textelor
primare, destul de restrânse ca
numãr faþã de cele publicate de
autori în limba germanã, li se
adaugã o listã de interviuri, articole,
studii. Amintim interviul lui Ionuþ
Chiva cu Herta Müller publicat în
2007 în România liberã, nu foarte
relevant, ºi interviul cu Ernest
Wichner din primul numãr al
Dilematecii pe anul 2010.

Nici germaniºtii din România nu
i-au uitat complet pe aceºti autori,
din contrã, majoritatea catedrelor
de limbã germanã ale
universitãþilor din þarã se ocupã cu
literatura germanã din România.
Contribuþiile profesorilor universitari
din Timiºoara, Cluj, Iaºi, Bucureºti
ºi Craiova sunt de mare importanþã
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ºi aratã cã literatura germanã din
România, chiar dacã în prezent o
literaturã stinsã, nu este nici
epuizatã, nici uitatã. Marea
problemã rãmâne cea a limbii.
Majoritatea acestor studii ºi analize
sunt scrise în limba germanã, ceea
ce reprezintã o barierã
considerabilã în ºansa lor de a
pãtrunde pe piaþa culturalã
românã. Lucrarea de disertaþie a
Oliviei Spiridon este o sintezã
extrem de valoroasã privind
literatura româno-germanã de dupã
al doilea Rãzboi Mondial. Aceastã
lucrare a fost publicatã direct în
Germania la editura Igel, din
Oldenburg.  Existã însã ºi în limba
românã referinþe critice, iar unele
dintre cele mai importante sunt
volumele lui Cosmin Dragoste:

Herta Müller – metamorfozele
terorii, tot o lucrare de doctorat,
apãrutã în 2007 la editura Aius,
succedatã de volumul Mãrgele de
sticlã un an mai târziu. Acesta este
o culegere de eseuri, care se
concentreazã asupra literaturii
germane marginale. O altã
realizare importantã legatã de
numele lui Cosmin Dragoste este
traducerea romanului lui Dieter
Schlesak Capesius – farmacistul
de la Auschwitz, publicat în anul
2008 la editura Polirom.

Nume precum Herta Müller ºi
Richard Wagner au fost în ultimii
ani prezente în presa româneascã
ºi în legãturã cu diferite scandaluri
ale lumii literare cum a fost cel din
2008 legat de Institutul Cultural
Român, când acesta i-a invitat la

o conferinþã din Berlin pe Sorin
Antohi ºi pe Andrei Corbea-Hoisie,
foºti colaboratori ai Securitãþii. Din
acel acid schimb de replici,
observãm încã o datã duritatea ºi
forþa lipsei de compromis pe de o
parte ºi dezorientare pe de alta.

Existã discrepanþe majore între
receptarea autorilor româno-
germani în România ºi Germania,
dar ºi între România ºi alte þãri din
Europa. Cu toate acestea interesul
faþã de aceastã literaturã a crescut
considerabil ºi în România în urma
ultimelor evenimente. Speranþa cã
pe viitor se vor traduce ºi eseurile
politice ale acestor autori moare
ultima. Ele sunt  parte foarte
importantã a operei acestor
scriitori. Ele sunt marele loc lipsã
al receptãrii acestor autori.
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Curios rãmîne faptul cã
mãrturiile directe ale celor care au
trecut prin reeducarea psihiatricã
lipsesc, sau nu am avut noi acces
la ele. Mi-am exprimat presu-
punerea de a fi fost ºterse din
memorie, cît a mai rãmas, ase-
menea degradante încercãri, la
care a fost supus deþinutul sau
opozantul ideologic. Pentru deþi-
nutul din închisorile comuniste,
aceastã probã rãmîne ca fãcînd
parte din arsenalul gulagului
dirijat de Securitate, ca o parte
inalienabilã a lui, o culminare a
represiunilor autoritãþilor comu-
niste. Prin aceste încercãri la care
au fost supuºi, conceptul de martir
a cãpãtat alte profunzimi, pro-
funzimile infernului. În cuvîntul sãu
înainte (Un adevãr în plus) la
memoriile din închisoare ale lui Ion
Pantazi (Am trecut prin iad,
München, Ed. „Stindardul
românilor“, 1987), Vintilã Horia
însuºi recunoaºte caracterul
covîrºitor al documentãrii cãrþii,
fãrã însã sã facã vreo referire la
reeducarea psihiatricã, lipsind de
altfel ºi din impresionantul do-
cumentar de închisoare scris de
Ion Pantazi în douã masive
volume. Doar autorul se întreabã,
vãzînd toate nedreptãþile din jur,
dacã cei din închisori sunt în
deplinãtatea facultãþilor mintale:
„Da... furtul pãmîntului, furtul
caselor, arestarea intelectualitãþii,
arestarea tineretului, uciderea ºi
schingiuirea acestora, toate
acestea începute la 23 August
1944, reprezintã revenirea la
democraþie, la aliaþii fireºti, la
libertate! Suntem nebuni... suntem
nebuni... suntem nebuni!!!“.

*
Spitalul Aschecliffe de pe insulã

(romanul Shutter Island de Dennis
Lehane) era destinat pentru
„criminalii bolnavi psihic“ ºi fusese
instalat într-o fostã cazarmã.
Apropiindu-se cu vaporul de
insulã, Teddy ºi Chuck, doi ºerifi
federali, discutã despre spital ca
despre un loc ce nu va mai exista
în contextul progreselor în
domeniul sãnãtãþii mentale,
rãmînînd un „nenorocit produs
rezidual al apusei civilizaþii
victoriene“. La ordinea zilei se
vehiculeazã integrarea: „Sunteþi
bineveniþi în turmã“.

Psihiatria
politicã-

alte
ecouri

 Titu Popescu

La vederea închisorii, Teddy
cugeta la cît de mult dorea
societatea sã-i þinã închiºi pe
deþinuþii de care lui i se face milã.
Chuck se mirã: „Paznici de
închisoare într-o instituþie pentru
bolnavi mintal?“. Acolo, li se
precizeazã cã „orice contact
neautorizat cu pacienþii acestei
instituþii este interzis”.

Aºadar, dupã cum se pre-
cizeazã, este vorba despre un spital
de boli nervoase pentru nebunii cu
antecedente criminale. Numai prin
analogie situaþia poate fi pusã în
relaþie cu psihiatria politicã ºi nu ca
mãrturie directã. Cartea însãºi se
pãstreazã la afirmaþii mai generale,
de tipul: „Toatã lumea este
supravegheatã în zilele noastre.
Suntem cu toþii supravegheaþi.
Urmãriþi. Cu fiecare minut, lumea e
tot mai micã“. Cei doi veniþi în spital
ca sã investigheze o evadare sunt
sfãtuiþi de o internatã, cu un singur
cuvînt: „fugiþi“.

Insula ca atare este un teritoriu
al bizareriilor: o furtunã de pe altã
lume se dezlãnþuie, cei doi se
adãpostesc într-o criptã,
întunericul sporeºte groaza,
oamenii se exprimã cu echivocuri
ºi lasã mesaje criptice etc. În
discuþiile „normale“ dintre cei doi se
decripteazã menirea spitalului ca
o instituþie pentru experimente,

încît ajungi sã „te lupþi cu comuniºtii
pe o insulã din portul Boston“.
Experimentele se fac cu substanþe
halucinogene – fenciclidinã, LSD,
mescalinã, care, în doze mari,
creeazã forme grave de schi-
zofrenie. De aceea, spitalul
Aschecliffe era socotit „o batjo-
corire a jurãmîntului hipocratic“. Nu
altceva acuzã Noyce cînd spune,
plîngînd: „O sã-mi taie bucãþi din
creier“, lobotomia fiind practicatã
dintr-un avînt sîngeros ºi cu
dispreþul total al celor pe care se
fãcea experimentarea.

O femeie, fostã doctoriþã la
Aschecliffe, îi explicã lui Teddy
situaþia stabilimentului: „Da, am
lucrat aici. Dar am început sã-mi
pun întrebãri despre dozele mari
de Sodium Amytal ºi despre
halucinogenele pe bazã de opiu.
Am început sã-mi pun întrebãri –
din nefericire – despre aceste
proceduri chirurgicale cu totul
experimentale, ca sã folosesc un
eufemism“. Teddy: „ªtiu cã expe-
rimenteazã tratamente radicale“.
Doctoriþa: „Radicale, da. Trata-
mente, nu. Nimeni nu e tratat aici,
ºerifule“. Se urmãrea crearea unui
„om nou“, care nu mai poate fi
interogat fiindcã toate amintirile i-
au fost ºterse. Se precizeazã cã
spãlarea creierelor se fãcea la
concurenþã cu sovieticii: „Sovieticii
au folosit deportaþii din Gulag. În
America, facem teste pe insula
Shutter“.

Romanul lui Dennis Lehane nu
se referã la una sau alta din
manvrãrile politice ale psihiatriei, ci
la aspectul general degradant al
acestor practici. De aceea, poate
fi înþeles cu aplicaþie la orice referire
psihiatricã a regimurilor dictatoriale,
la care se aplicã deopotrivã cu o
egalã putere denunþãtoare, fiindcã
priveºte esenþa unui fenomen ºi nu
particularitãþile sale în funcþie de
ideologia care îl utlizeazã. Scrisã
ulterior marilor masacre ºi imparþial
faþã de ele, cartea are rolul de
sintezã ilustrativã a practicilor
psihiatrice inumane puse la cale de
cele douã orînduiri criminale ale
secolului XX: nazismul ºi comu-
nismul. Ea este echidistanþa
metodicã a unei terori întinse: „Este
teroarea pe care i-o provoca lumea
de afarã – trenurile, bombele,
maºinile uruitoare, buldozerele ºi
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bulevardele întunecate, ruºii,
submarinele ºi tavernele pline de
oameni mînioºi, oceanele pline de
rechini, asiaticii cu cãrþi roºii într-o
mînã ºi puºcã în celalatã“.

Graniþa dintre normalitate ºi
anormalitate se trece foarte uºor
în condiþiile conspiraþiei tuturor,
pentru a-ºi pãstra privilegiile
(financiare). Fragmentar, se mai
scapã ºi adevãruri despre menirea
spitalului ºi rolul negativ care i-a
fost dat celui de pe insulã („se fac
experimente demne de al Treilea
Reich ºi spãlãri de creier în
manierã sovieticã“).

Fluctuanþa de personalitate
urmãritã de practicile insidioase ale
medicilor din spital devine o
obiºnuinþã pentru deþinuþi, pînã la
a nu ºti cine ce este. Datele
personale pot fi schimbate, ca ºi
numele ºi calitatea, la insistenþa
persuasivã a doctorilor ajutaþi de
o medicaþie adecvatã prãbuºirii
personalitãþii. Aceste practici
sinistre se desfãºoarã într-un loc
izolat ºi macabru, care dã o mãsurã
definitorie practicilor secretomane
ºi discreþionare ale comunismului.

 *

Fragmente din rememorarea
Jocul de-a viaþa (în manuscris)

de Nela Dumitricã, fostã
asistentã-ºefã laSpitalul Central

nr.9 din Bucureºti

Am lucrat 29 de ani la cel mai
mare spital din þarã, cãruia i se
spunea ºi Spitalul Central (de boli
mintale ºi nervoase), la Serviciul
de neurologie. Am cunoscut în tot
acest timp foarte mulþi oameni, cu
caractere deosebite, dupã
încãrcãtura fiecãruia cu educaþie
sãnãtoasã sau alteratã de educaþia
politicã a timpului în care au
crescut ºi s-au format.

Doctorii cu care am lucrat au
fost aºi în meserie ºi cu
devotament pentru bolnavi. Pe
vremea aceea, foarte mulþi erau ºi
membri ai partidului comunist.
Probabil altfel n-ar fi putut sã îºi
menþinã postul. Se fãcea ºi multã
cercetare, pentru cã la Clinica
unde lucram  se fãceau ºi
cercetãri neuro-vasculare. Era o
clinicã universitarã ºi aparþinea,
pînã în 1985, Academiei. Tot
personalul era sub administraþia

Ministerului Sãnãtãþii ºi plãtit din
fondul Academiei. Direcþia noastrã
era pe starda Povernei,nr. 44.

ªtiam cã pavilionul 7 Psihiatrie
era cel cu agitaþii: uºa era încuiatã
ºi ferestrele cu grãtare de fier
oblonite. Fiind la reanimare, am
aflat mai multe despre acest
pavilion. Era condus de dr. Vr., o
femeie frumoasã, elegantã ºi cu o
solidã poziþie de partid. Tatãl ei
murise în progromul din 1940,
împreunã cu alþi evrei închiºi într-
un vagon lãsat pe o linie moartã
între Paºcani ºi Iaºi. O credeam
mai umanã. Auzisem cã reuºise
sã capete declaraþii de la criminalul
Rîmaru, care numai cu ea a vrut
sã vorbeascã.

La serviciul de reanimare al
Neurologiei se aduceau ºi pacienþi
de la serviciile de psihiatrie care,
dupã administrarea unor tratamente
speciale, intrau în comã. Teoria era
sã nu existe cazuri de deces. Aºa
a sosit pe targã, în stare de comã,
o tînãrã cunoscutã scriitoare, poetã,
care îndrãznise sã scrie un poem
satiric la adresa Conducãtorului
iubit, de fapt o fabulã (mi-a picat ºi
mie în mînã pe atunci ºi m-am
delectat cu ea). Am recunoscut-o
imediat ºi se înþelege cã a fost pusã
pe seruri care au mers zi ºi noapte,
oxigen ºi, fiindcã era foarte agitatã,
imobilizatã. Venea de la acel
serviciu de psihiatrie unde se
practica „spãlarea creierului”.
Brancardierii care au adus-o mi-au
ºoptit cîte ceva despre ea. Am aflat
cã la pavilionul 7 se fãcea spãlarea
creierului; nu erau agitaþi acolo, ci
politici.

Pe persoana respectivã am
mai întîlnit-o peste un an la capela
Cimitirului Bellu, la înmormîntarea
actorului Octavian Cotescu: era în
doliu, sisþinutã de alþi doi actori, mai
vîrstnici. Avea o privire pierdutã,
privea parcã prin tine. Am întîlnit-o
ºi în Minchen, la o festivitate, unde
a vorbit în numele culturii
româneºti. Nu m-am prezentat
pentru cã m-am gîndit cît de penibil
i-ar fi fost sã-i spun de unde o
cunosc. Auzind cã are o misiune
nobilã, într-o organizaþie culturalã
româneascã, am vrut sã-mi ofer
serviciile depunîndu-mi pensia din
România. Peste un an am fost pe-
acolo. Am constatat cã nu se

folosiserã de oferta mea. Am
întrebat de ce ºi mi s-a rãspuns
oarecum ironic cã banii mei ar fi
fost doar o picãturã de apã într-un
ocean. Cu alte cuvinte, nu lucreazã
cu pigmei.

La reanimare n-am mai stat
mult. Dupã plecarea fiicei mele ºi
nerevenirea în maximum 6 luni, am
fost înlocuitã pe motiv de
neîncredere. Secretarul
organizaþiei de bazã din Spital era
dr. P.T., care fãcuse specializarea
la Neurologie, deci ne cunoºteam
bine. Pe linie de serviciu,
avusesem de multe ori discuþii ºi
din poziþia în care se afla putea
uºor sã spunã cã eu sabotez
politica lor. În repetate rînduri îl
rugasem pe prof. Vl.V. sã punã pe
altcineva. Acum însã m-am
bucurat. Începuserã anchetele
pentru mine, chemãrile repetate la
Miliþia Capitalei, apoi la Securitate.
Voiau sã afle de la mine ceea ºi eu
aº fi dorit sã ºtiu. Eram chematã
totdeauna tocmai cînd ajungeam
acasã, obositã ºi voiam sã mã
odihnesc. Mi se cereau declaraþii
absurde, s-a mers chiar sã-mi
arate dovezi cã mã întîlnesc cu
persoane suspecte, cã iau sau dau
plicuri cu scrisori sau bani unor
necunoscuþi.

În spital am vãzut atîtea cazuri
care m-au revoltat! Oameni care
erau mîndria þãrii umblau desculþi
ºi în pijamale pe alei, strigînd
lozinci de pe vremea rãposatului!

Într-o zi, doamna medic primar
M.M. m-a rugat sã iau la mine în
secþie un protejat al ei ºi a fãcut
imprudenþa sã-mi spunã cã e
colonel de securitate. Am explodat
cînd mi-a spus asta: „Nu, doamnã
doctor, nu mi-l daþi mie. Daþi-mi
orice caz, cît de greu, dar un
securist nu. Poate aº fi în stare sã-
l omor, în loc sã-l tratez”.

Cît am avut de suferit la
anchete, cred cã mi s-a fãcut ºi
mie ceva ca spãlarea creierului. La
o anchetã, cînd am refuzat sã dau
declaraþia cerutã, cel ce mã
anchetase m-a pãlmuit ºi am fost
datã afarã, strigînd: „Dacã te voi
mai chema vreodatã, aici ai sã
putrezeºti, pe paiele din beci!”.
Eram la camera 18, etaj 2, dar nu-
mi mai amintesc nimic, nici cum
am coborît, nici cum am ajuns la
alt capãt al Bucureºtiului la ora 1
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noaptea. M-am tezit pe linia de
tramvai, la claxonul vehicolului ºi
la înjurãturile conductorului, viu
colorate.

Ultima mea locuinþã se afla într-
un bloc care era cu faþa spre Piaþa
Giurgiului. Jos era un complex
alimentar, unde existau întotdeuna
cozi, pentru orice, de la hîrtie
igienicã pînã la carne, ouã, unt ºi
brînzã erau o raritate, iar zahãrul
ºi uleiul se dãdeau doar pe
cartelã... A doua zi a venit carnea
sau aºa-zisa carne. În faþa mea,
nu departe, o bãtrînicã a îndrãznit
sã protesteze „Ce, asta-i carne?
Dã-mi alta”. În final, ridicînd vocea,
a strigat „Asta s-o mãnînce el, cã
eu nu mãnînc aºa ceva”. ªi a
plecat bombãnind. Dupã ea, s-au
desprins doi tineri, care au
încadrat-o /.../ Unde te uitai,
cadavre. Mi-a atras atenþia un corp
mic, ca de copil. Am întrebat-o pe
îngrijitoare ce e cu copilul acela. În
jurul gurii era negru: poate a fost
accidentat de vreun tramvai? „Nu,
doamnã, nu vedeþi cã e femeie?
Au adus-o ãºtia. N-are acte ºi n-a
venit nimeni dupã ea. E aici de-o
sãptãmînã. Nu vedeþi cã a fost
torturatã?. Au bãtut-o cine ºtie de
ce, o fi zis ceva ce n-a plãcut
ãlora”. Mi-am amintit de bãtrînica
mititicã de la coada de carne: ea
trebuie sã fi fost. N-avea pe nimeni.
Acum nu mai avea nevoie nici de
carne.

La procesul (din Germania –
n.n.), am fost întrebatã de munca
mea din România, de anchete, de
fraþii mei. M-au întrebat cu ce se
face spãlarea creierului ºi pentru
ce se face. Dacã ºi eu am fãcut
pacienþilor noºtri ºi am spus cã da,
în anumite diagnostice psihice, ca
schizofrenie, paranoia, manii. Am
spus ºi cu ce. A doua zi a sunat
avocatul ºi mi-a transmis felicitãri,
cã datoritã felului cum m-am apãrat
singurã am cîºtigat procesul /.../
Am primit paºaportul albastru, în
care se specifica libertatea de a
cãlãtori în toatã lumea, în afarã de
România.

Într-o zi, am întîlnit pe scãrile
unui bloc pe cel ce mã anchetase
la Bucureºti. Sunt sigurã cã ºi el
mã recunoscuse, prin schimbarea
bruscã a fizionomiei. Am povestit
cunoºtinþei mele, voiam sã merg

la poliþie, dar ea mi-a zis cã ar fi
mai bine sã cearã sfatul particular
al secretarei premierului Strauss.
Mi-a aranjat o întîlnire cu doi civili
din poliþie ºi am dat un interviu.
Dupã un timp am fost anunþatã cã
nu e înregistrat nimeni cu numele
lui ºi chiar dacã ar fi securist român,
el a cerut azil politic în Germania ºi
este, ca ºi mine, ocrotit de lege,
Germania Federalã fiind un stat liber.
Am cãutat sã plec spre America,
dar tocmai cînd eram chematã la
Frankfurt pentru interviu, el fãcea
parte din acelaºi lot. M-am întors ºi
am renunþat sã plec.

Am vizitat ºi fostul meu loc de
muncã, la Spitalul 9, mi-era dor de
toþi cu care am lucrat, superiori ºi
colegi, chiar ºi de portari ºi
barncardieri.

Topografia spitalului am gãsit-o
schimbatã, aleile mai întunecoase,
pavilioanele aveau alte denumiri.
Pavilionul Neurologiei se numea
acum Clinica universitarã de boli
cerebrovasculare. Am gãsit cîteva
dintre vechile colege ºi m-am
bucurat sã-i vãd pe toþi. S-a
rãspîndit însã repede vestea cã am
venit în vizitã ºi m-am pomenit
asaltatã de atîta lume, pe unii nici
nu-i mai cunoºteam, se
schimbaserã. Chiar medicul-ºef
Pop D. Popa a venit sã mã
cunoascã, pentru cã auzise ºi el de
mine. Majoritatea dintre cei dinainte
cunoscuþi erau schimbaþi în rãu –

fãrã dinþi, neîngrijit îmbrãcaþi.
Frumosul dr. Ion Voinescu (nepotul
regretatei Alice Voinescu) era cam
neglijent îmbrãcat, cu pantalonii
necãlcaþi ºi pantofi vechi. Florica
Verdeº, care avea un corp frumos
de fotomodel, acum o vãd grasã.
Mi-a spus cã dupã moartea soþului
a avut foarte multe necazuri. Le-am
mulþumit la toþi ºi le-am spus cã le-
am dus dorul, asta era realitatea. Le-
am promis cã mai trec sã-i vãd, am
fost ºi în anul urmãtor ºi dacã voi
mai avea ocazia sã merg la Bucureºti
cred cã le voi mai face o vizitã.

Îmi face mare plãcere sã constat
cã nu m-au uitat cei cãrora le-am
fãcut vreun serviciu prin tangenþã
cu profesia mea, intervenid pentru
consultaþii sau internãri la Spitalul
Gh. Marinescu (Spitalul 9), în cazuri
mai grave la Neurochirurgie. Am
fost impresionatã cã o astfel de
cunoºtinþã,  fostã secretarã la
primãrie, datoritã spiritului ei de
solidaritate ºi de dreptate, mi-a
salvat partea mea de casã cînd s-
a prezentat cineva de la Securitate
ºi i-a cerut dosarul cu situaþia mea
funciarã. Ea l-a fãcut sã disparã.
Acum biata femeie nu mai avea
nimic din ce fusese înainte, o tînãrã
cochetã ºi îngrijitã. Era prost
îmbrãcatã ºi cu dantura lipsã, din
care cauzã obrajii erau prãbuºiþi. Ca
la foarte mulþi pensionari, rãspunsul
era acelaºi: „Ce, am eu bani pentru
dinþi?”.



11

Este uluitoare puterea postumã
a unor personalitãþi, capacitatea
unor adormiþi întru Domnul de-a
mobiliza actele posteritãþii în
evenimente ºi de-a conduce
spiritele urmaºilor în direcþia
intenþiilor cu care ei înºiºi s-au
manifestat de-a lungul vieþii.
Aparent n-am niciun temei sã
atribui prestigiosului absent
comportamentul, acþiunile,
iniþiativele posteritãþii, liberã sã
adopte sau nu în patrimoniul
memoriei colective figura în cauzã.
Altfel spus, e treaba noastrã, a
celor rãmaºi ce facem cu rãposaþii.
Îi putem uita, îi putem pomeni din
când în când sau îi putem
tezauriza, transformându-i astfel în
efigii ale patrimoniului nostru
cultural viu. Deºi e foarte limpede
cã lucrurile pot sta aºa, eu prefer
sã vãd dincolo de limpezimea
faptelor concrete, sã bâjbâi prin
ceaþa unor prezumþii nãstruºnice,
precum aceasta: o persoanã
trecutã la cele veºnice – nu
trecutã în nefiinþã, cum în chip idiot
se exprimã gazetarii ºi crainicele
de ºtiri cu triste feþe, altminteri
decoltate ºi sexy când anunþã la
televizor moartea cuiva – nu
înceteazã sã lucreze în aceastã
lume de ale cãrei contingenþe
trupeºti, e drept, spre binele ei s-a
emancipat. Mai pe-nþelesul tuturor,
rãposatul nu stã degeaba, nu se
culcã la umbra nemuririi cu pãlãria
datã pe ochi ca sã nu-l jeneze
lumina lumii de dincolo. Iar dacã
trecutul la cele veºnice a avut
cariera unui cãlugãr, a unui
îndrumãtor de suflete ºi mângâietor
de suferinþe, a unui luminãtor de
cugete precum a fost Nicolae
Steinhardt, cu atât mai puþin sufletul
lui, eliberat de pãmânteºtile poveri,
se dedã trândãviei. Nu cã n-ar
avea dreptul la odihnã un truditor
abia scãpat de muncile trupului
bolnav, bãtrân ºi istovit, dar nu cred
cã poate fi vorba de un repaus
veºnic în formula pasivitãþii totale.
Cred cã am susþinerea credinþei
creºtine, cã moartea nu curmã
destinul unei persoane, ba s-ar
putea ca abia aceasta sã-i dea
orientarea corectã. Cum s-ar zice
pe limba pãcãtosului, dacã eºti
încã în viaþã n-ai vãzut nimic. Ca
atare, gãsesc nemaipomenit de
inspirat un eveniment precum cel

numit Zilele „Nicolae Steinhardt”,
pe care îl interpretez în primã
instanþã chiar la modul literal.
Adicã, Steinhardt în viaþã, viu,
ducându-ºi zilele printre noi ºi
lucrãtor alãturi de noi la izbãvirea
noastrã de ignoranþã, de indolenþa
cugetelor ºi scepticism.

Fostul monah de la Rohia
beneficiazã de un destin
postmortem pe care probabil cã nu
ºi l-a închipuit niciodatã, deºi ca
ins cu o intuiþie extrem de ascuþitã
ºi o minte pãtrunzãtoare înþelegea
cã moartea nu te scapã de gura
oamenilor, mai ales dacã te-ai
învrednicit de oarece notorietate.
Vor continua sã te dezgroape, sã-
þi învârtã imaginea pe toate feþele
cãutând acele luciri ºi spectre care
le fac dulce amintirea ta, care pot
anima mândria cã þi-au fost
apropiaþi, care pot cinsti valoarea

la care te-a înãlþat credinþa,
bunãtatea ºi capacitatea de-a
suferi. Vor vorbi despre tine ºi cei
de bunãcredinþã, ºi cei maliþioºi,
precum ºi cei care umblã ahtiaþi pe
la evenimente de dragul de-a se
afla în treabã ºi din pofta nebunã
de a-ºi exersa admiraþia de sine
cu public, din ochii cãruia îºi sorb
nestâmpãraþi imaginea. Într-un
cuvânt, urechile defunctului vor
prinde mereu din zbor prin
uºoarele lui voiajãri cereºti vorbele
noastre. Desigur, existã o clarã
diferenþã între memoria personalã
ºi cea culturalã. Pentru cã de la
moartea monahului Nicolae
Steinhardt  abia s-au scurs
douãzeci de ani, existã încã mulþi
cunoscuþi, prieteni, fraþi întru
credinþã, obºtea de la Rohia, sau
simpli admiratori care gãsesc
cuvinte potrivite ºi ocazii pentru
a-i cinsti persoana. De asemenea,
în planul memoriei culturale, cum
bine se poate vedea, s-a format
deja o elitã a specialiºtilor în opera
lui Steinhardt care publicã studii,
eseuri, interviuri, teze de doctorat
sau monografii în care încearcã sã
cristalizeze ideile valoroase, fertile,
rãspândite în cele peste douãzeci
de volume din scrierile monahului.
Nu e de neglijat nici aspectul cã
este singurul scriitor cu
ascendenþã interbelicã din aºa-
zisa generaþie Noica-Cioran-
Eliade, care beneficiazã de o ediþie
criticã a operei la prestigioasa
editurã Polirom.

Aºadar, pe 29 iulie a avut loc la
Rohia ºi Rohiþa cea de-a XII - a
ediþie a Zilelor culturale „Nicolae
Steinhardt”, datã la care se
împlinesc 98 de ani de la naºterea
(29 iulie, 1912) celui ce-a fost
monahul Nicolae de la Rohia.
Evenimentul a întrunit în datele
sale atât dimensiunea religioasã,
cu un parastas la mormânt dupã
vecernia din biserica mãnãstirii, cât
ºi cea culturalã, cu o masã
rotundã la mãnãstirea Rohiþa, într-
un pridvor larg, simplu ºi primitor
la o cinã de obºte, pe tema
„Nicolae Steinhardt ºi utopiile
secolului XX”, avându-i ca
protagoniºti principali pe câþiva
dintre membri Fundaþiei Nicolae
Steinhardt, precum P.S. Iustin
Hodea Sigheteanu, preºedinte,
George Ardelean, vicepreºedinte,

Zilele
„Nicolae

Steinhardt“
2010

 Vianu Mureºan
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ºi Roatiº Florian, vicepreºedinte.
Vorbitorii, convocaþi cu acea
cãldurã colocvialã ºi prietenoasã
seninãtate specifice de profesorul
Roatiº Florian, au evocat atât
aspecte mai puþin cunoscute ale
biografiei, cât ºi unele semnificaþii
ale personalitãþii ºi operei lui
Steinhardt.

Dupã momentul parastasului,
la mormântul lui Steinhardt
Preasfinþitul Iustin Sigheteanul,
stareþ al mãnãstirii Rohia ºi
arhiereu vicar al Episcopiei
Maramureºului ºi Sãtmarului a
anunþat intenþiile, proiectele,
scopul Fundaþiei. Între acestea:
promovarea operei cultural-
religioase a lui Nicolae Steinhardt,
inclusiv prin organizarea de
simpozioane, conferinþe în þarã
ºi strãinãtate, recuperarea ma-
nuscriselor edite ºi inedite, precum
ºi a tuturor materialelor foto ºi audio

cu sau despre monah, editarea ºi
traducerea lucrãrilor acestuia,
gãzduirea ºi finanþarea unor tabere
de cercetare, informare ºi creaþie,

înfiinþarea ºi acordarea de premii
ºi burse pentru studenþii eminenþi.
Fundaþia funcþioneazã din 2005,
iar sediul acesteia, în fazã de
construcþie, dupã cum îl aratã
macheta, va fi o clãdire giganti-
cã, foarte solidã ºi multifunc-
þionalã. O grandoare care probabil
cã l-ar face sã se jeneze pe fostul
monah la gândul cã îi e consacratã.
Dar, mã rog, posteritãþii bi-
nevoitoare îi poate fi iertat excesul
de zel, între cele mai perfide
pãcate luate-n discuþie în Jurnalul
fericirii. Fãrã a mai lungi vorba,
fostul slujitor întru monahism
ajunge postmortem un brand
cultural de succes, ceea ce ar
putea asigura ºi baza unui bun
lobby în vederea canonizãrii
acestuia. Dar aceste misterioase
întreprinderi, pentru cã depãºesc
lumina minþilor noastre, e mai
cuminte sã nu le judecãm.
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În urmã cu mai mulþi ani, în
decursul unor cercetãri mai ample
pe care le efectuam în Fondurile
Arhivelor Diplomatice ale SUA, am
descoperit un document diplomatic
inedit ºi foarte interesant1, care mi-
a atras atenþia, mai cu seamã cã
releva starea de fapt în care se
gãsea oraºul Cluj, urbe al cãrei
locuitor sunt, în anul 1958. La
timpul respectiv mã aflam în oraºul
Bloomington, la Indiana State
University, iar prima persoanã
cãreia i-am arãtat ºi cu care am
discutat despre recenta mea
descoperire a fost profesorul
Charles Jelavich, reputat spe-
cialist al istoriei statelor sud-est
europene în perioada modernã.
Domnia sa, care a vizitat oraºul
Cluj ca bursier Fulbright în
deceniile ºapte ºi opt ale secolului
trecut ºi a cunoscut, aici ºi la
Bloomington, o parte a perso-
najelor menþionate în raportul
diplomatic din anul 1958 – cel mai
bine pe Constantin Daicoviciu –
l-a apreciat ca fiind deosebit de
interesant ºi mi-a sugerat pu-
blicarea sa. Chiar dacã fac acest
lucru cu o anumitã întârziere, îmi
exprim credinþa cã demersul de
faþã va suscita ºi interesul cititorilor
revistei Steaua, fie ei mai vârstnici
sau dimpotrivã, mai cu seamã cã
prezintã impresiile ºi evaluãrile
operate prin ochii unui diplomat
strãin specializat în culegerea de
informaþii ºi în fructificarea lor.

La mijlocul lunii martie 1958,
Emory C. Swank2, Consulul
Legaþiei SUA la Bucureºti, a
transmis Departamentului de Stat
un raport întocmit de John Crockett,
menþionat ca fãcând parte din
Legaþie3, privitor la informaþiile
culese de acesta de-a lungul a douã
sãptãmâni pe care le petrecuse la
Cluj, în calitate de însoþitor al
Expoziþiei de arhitecturã americanã,
Construit în SUA. Materialul
întocmit de Crockett era considerat
ca fiind deosebit de valoros, nu
neapãrat prin furnizarea unor date
de naturã strategicã, cât datoritã
informaþiilor culese de acesta în
urma unor dialoguri cu intelectuali
ºi universitari ai Clujului ºi prin
cunoaºterea directã a realitãþilor
locului. La sfârºitul anilor cincizeci
ai secolului trecut regimul comunist
din România continua sã menþinã

O
radiografie
americanã
a oraºului
Cluj în anul

1958
 Liviu C. Þîrãu

aspre interdicþii privitoare la
deplasarea prin þarã a diplomaþilor
occidentali, astfel încât prilejul
conferit de prezentarea Expoziþiei
amintite în patru oraºe din România
– Bucureºti, Iaºi, Cluj ºi Sibiu – a
constituit o ocazie deosebitã pentru
obþinerea de informaþii din diferite
provincii ale României.

Pe de altã parte, însãºi prezenþa
Expoziþiei de arhitecturã americanã
în România reprezenta un fruct al
procesului de destindere inter-
naþionalã, început prin Conferinþa la
înalt nivel desfãºuratã la Geneva,
între 18-23 iulie 1955. În pofida
faptului cã negocierile din cadrul
summit-lui din Elveþia nu au produs
rezultate imediate, s-a realizat
acordul de principiu ca, în vederea
reducerii tensiunilor din relaþiile
Est-Vest ºi pentru o mai bunã cu-
noaºtere reciprocã, sã se reia
schimburile culturale4. Aceastã
intenþie a cãpãtat o formã concretã
destul de târziu, la 27 ianuarie 1958,
prin semnarea Acordului sovieto-
american privitor la efectuarea unor
schimburi de experienþã ºi vizite
reciproce ale specialiºtilor din
domeniile culturii, educaþiei ºi
tehnicii. Anterior, un prim pas în
aceastã direcþie a fost gãzduirea,

la Moscova ºi Leningrad, a
Expoziþiei de arhitecturã americanã,
Construit în SUA, pentru ca, apoi,
Polonia ºi Republica Popularã
Românã sã fie urmãtoarele þãri
comuniste în care expoziþia
respectivã a fost prezentã5.

Este dificil de spus de ce
România a fost al treilea stat
comunist inclus în itinerariul cultural
efectuat în Europa de Est de
Expoziþia americanã. Trebuie spus
cã, dincolo de respectivul acord
sovieto-american, în luna
decembrie a anului 1957 Legaþia
SUA la Bucureºti a încheiat o
înþelegere mai amplã cu Institutul
Român pentru Relaþii Culturale cu
Strãinãtatea6. Între finalitãþile
înþelegerii, care avea sã preceadã
încheierea unui Acord de
schimburi culturale între SUA ºi
România, 9 decembrie 1960,
partea românã a acceptat sã
gãzduiascã acea Expoziþie de
arhitecturã americanã7. În pofida
noutãþii evenimentului, acesta a
trecut neobservat în presa româ-
neascã de la începutul anului
1958, cu toate cã Scânteia anun-
þase cu destulã pompã încheierea
Acordului cultural dintre SUA ºi
URSS8. Tãcerea impusã de
autoritãþile comuniste asupra
acestui eveniment nu a privit doar
mass-media9. În pofida legislaþiei
ºi normelor din domeniul culturii,
care impuneau aceasta, nici mãcar
instituþia care a gãzduit la Cluj
aceastã expoziþie, Muzeul Mu-
nicipal de Artã, nu a consemnat
acest fapt în documentele sale
oficiale, deºi evenimentul s-a
bucurat de un succes deosebit,
fiind înregistraþi în jur de 50000
de vizitatori pe parcursul unei sãp-
tãmâni, adicã circa 7000 pe zi. Nici
donaþiile de cãrþi ºi reviste de
arhitecturã fãcute de custozii
americani ai Expoziþiei nu au
fost înregistrate în Bibliotecile
universitare din Cluj10

CONFIDENÞIAL
(Clasificat Secret)

De la: Legaþia Americanã din
BUCUREªTI, Telegrama Nr. 391,
17 Martie 1958

Cãtre: DEPARTAMENTUL DE
STAT, WASHINGTON

DIPLOMAÞIE ªI CULTURÃ
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SUBIECT: Note ºi comentarii
referitoare la viaþa economicã,
socialã ºi culturalã din Cluj,
România

Un ofiþer detaºat pe lângã
Legaþie, John Crockett, a petrecut
recent aproximativ douã sãptãmâni
în oraºul transilvan Cluj, România,
cu ocazia prezentãrii expoziþiei de
arhitecturã contemporanã
americanã – Construit în USA –
în perioada 24 februarie–3 martie.

În timpul sejurului sãu relativ
îndelungat în oraº, al doilea oraº
ca mãrime din România ºi un
centru cultural al populaþiei române
ºi maghiare din Transilvania,
domnul Crockett a obþinut o can-
titate importantã de informaþii
diverse, referitoare la viaþa eco-
nomicã, socialã ºi culturalã din
Cluj, informaþii pe care le-a expus
în detaliu în raportul alãturat. Este
posibil ca multe dintre aceste
informaþii sã fie deja cunoscute ºi
disponibile Departamentului ºi
altor agenþii. A fost considerat pre-
ferabil ca observaþiile Domnului
Crockett sã fie supuse atenþiei
destinatarilor finali din Washington,
rapid ºi într-o formã cât se poate
de accesibilã, fãrã a mai fi trecute
prin procese editoriale prealabile.

Urmãtoarele sunt, pe scurt,
punctele principale ale câtorva
dintre constatãrile sale:

1. În ciuda încercãrilor regimului
de rusificare de dupã 1947, dânsul
a gãsit la Cluj bunãvoinþã faþã de
Statele Unite ºi un mare interes
pentru acestea, împreunã cu un
anti-sovietism destul de rãspândit.

2. În urma destalinizãrii, viaþa
culturalã din Cluj s-a reîntors din
multe puncte de vedere, la tradiþiile
burgheze din trecut; într-o
oarecare mãsurã, educaþia a fost
eliberatã de imitaþii excesive ale
programelor ºi metodelor sovie-
tice; religiozitatea tradiþionalã a
oraºului a fost prezervatã, între
altele ºi ca o rezistenþã pasivã
împotriva regimului.

3. El a gãsit intelectualitatea
clujeanã mai puþin timoratã decât
cea din Bucureºti; a fost invitat în
trei case româneºti ºi a vorbit liber
cu mulþi dintre liderii culturali ai
oraºului.

4. A aflat din douã surse de
încredere cã este posibil ca o sutã

de studenþi sã fi fost arestaþi la Cluj
ca mãsurã de precauþie pentru a
împiedica rãspândirea în
Transilvania a revoltei maghiare
din 1956.

5. De asemenea, a aflat din
douã surse, încã neconfirmate,
informaþii despre posibila stabilire
la Cluj, a consulatelor unor state
din blocul sovietic.

6. Din punct de vedere
economic, a observat un standard
de trai mai ridicat în Cluj decât în
Bucureºti, deºi problemele legate
de locuinþe ºi alte lipsuri persistã.

În numele Ministrului,
Emory C. Swank
Consilier al Legaþiei

NOTÃ REFERITOARE LA
SURSELE DE INFORMAÞII:

Majoritatea statisticilor agricole
din acest raport, au fost luate din
articole publicate în Fãclia,
cotidianul de Cluj, cu ocazia
alegerilor din 2 martie. În perioada
respectivã, ziarul a fost umplut cu
articole care lãudau realizãrile
comuniste ºi cu statistici care
comparau producþia curentã cu
cifre din perioada capitalistã.
Statisticile industriale ºi culturale,
precum ºi afiºele, unele imprimate,
altele fãcute de cãtre Secþia de
Propagandã pentru a împodobi
secþiile de votare, [au fost]
rãspândite prin afiºierele din
cãmine, expuse în Biblioteca
Universitarã ºi în vitrinele prin-
cipalelor douã librãrii din oraº,
Cartea Rusã ºi Librãria Noastrã.
Au fost, de asemenea, consultate
publicaþii ale celor douã Uni-
versitãþi, ale Grãdinii Botanice ºi
ale Sfatului Popular. Multe dintre
cifrele referitoare la educaþie i-au
fost transmise verbal diplomatului
care raporteazã, de cãtre Rector
ºi Prorectori. Cifrele referitoare la
teatru au fost raportate de cãtre
directorii teatrelor.

I. IMPRESII GENERALE
DESPRE ECONOMIA CLUJU-
LUI

(a) Populaþia: O mare proporþie
de intelectuali

Recensãmântul din 1956

vorbeºte de o populaþie de 154752
de locuitori, 74572 bãrbaþi ºi 80180
femei, ºi despre o creºtere cu
36837 faþã de recensãmântul care
a avut loc cu opt ani înainte, fãcând
din Cluj al doilea oraº din România
în ceea ce priveºte populaþia.

Potrivit statisticilor prezentate în
afiºele electorale, 25958 de
locuitori lucreazã în industrie; 9404
în transporturi ºi comunicaþii; 3641
în agriculturã, la periferia oraºului;
4569 în comerþ ºi finanþe; 5442 în
politicã ºi administraþie; 20215 în
institute culturale de învãþãmânt
superior; 8750 în profesii liberale;
ºi 5727 în diverse activitãþi
comerciale.

Clujul este, probabil, unic în
România, pentru cã proletariatul
intelectual este mai numeros decât
proletariatul industrial. Importanþa
intelectualului în Transilvania a fost
de asemenea evidentã prin
numãrul afiºelor politice adresate
acestuia, cu ocazia alegerilor.

.
(b) Probleme legate de locuinþe

La fel ca în majoritatea oraºelor
din Europa, una dintre cele mai
importante probleme ale Clujului de
dupã rãzboi, a fost problema
locuinþelor. Comuniºtii pretind cã
au terminat de construit în 1950,
14 blocuri de apartamente pentru
150 de familii de muncitori, dintre
care 10 formeazã un nou grup în
vecinãtatea atelierelor de porþelan
Iris, cea mai mare fabricã de
porþelan din România. Trei sute de
case familiale mai mici au fost –
se pare – terminate în acelaºi timp.

Din 1954, se pretinde cã ar fi
fost construite 25 de blocuri de
apartamente pentru 296 de familii,
douã cãmine pentru 240 de
muncitori ºi un cãmin studenþesc
pentru 300 de studenþi. Unele dintre
acestea, situate în partea de jos a
stãzii Horea, aproape de garã, nu
sunt încã gata, iar construcþia din
cãrãmidã pare foarte sãrã-
cãcioasã. În aceeaºi perioadã, se
pare cã au fost acordate pentru
muncitori 331 de autorizaþii ºi [date]
pe credit materiale pentru
construcþia a 436 de case mai mici,
în principal în zonele de lângã
fabrica de pantofi, tãbãcãria János
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Herbák ºi depoul CFR.

În afara instalaþiilor industriale,
se pretinde cã [oraºul] Cluj are
15136 de clãdiri, câteva dintre ele
mai înalte de 5 etaje. Dezvoltarea
oraºului a avut la bazã
recomandãrile profesorilor de
urbanism din Politehnicã. Datoritã
influenþei lor a fost pãstrat numãrul
mare de parcuri, care dau un aer
civilizat întregului oraº.

Parcul Bãrnuþiu, cel mai mare
dintre acestea, se întinde pe
aproape 15 hectare ºi este dotat
cu echipamente sportive
excelente, inclusiv o salã
poligonalã de gimnasticã care a
fost racordatã, luna aceasta, la
gaz metan. Grãdina Botanicã,
recunoscutã în toatã Europa,
acoperã alte 12 hectare.

În noile proiecte comuniste de
locuinþe, a fost rezervat spaþiu
pentru un alt parc de mari
dimensiuni, care urmeazã sã se
întindã pe 5 hectare. Cimitirul
oraºului, împãrþit în secþiunile
romano-catolicã, ortodoxã,
luteranã, reformatã (calvinã) ºi
evreiascã, se întinde pe 25 de
hectare ºi este bine întreþinut, cu
excepþia pãrþii evreieºti care este
pecetluitã cu scânduri ºi complet
neglijatã, ºi pare sã fi fost
vandalizatã într-o oarecare
mãsurã. […]

II.COMPARAÞII PERCEP-
T IB ILE  ÎNTRE CLUJ  ª I
BUCUREªTI

(Vezi de asemenea ºi
Telegrama Nr. 263 din 3 decembrie
1957)

(a) Confortul

În 1948, Clujul a fost racordat la
reþeaua de gaze naturale. O
conductã de 34 de kilometri aduce
gazul metan în oraº, de la sondele
de gaz din Ceanu Mare. Comuniºtii
pretind cã, în oraº, conductele de
gaz acoperã mai mult de 75 de
kilometri ºi încãlzesc mai mult de
70% din clãdirile Clujului. Folosirea
gazului a fost unul dintre avantajele
creºterii industrializãrii în oraº. Se
spune sã industriile consumã 35%
din gazul metan.

Hotelurile, restaurantele, tea-

trele ºi chiar ºi bisericile din Cluj
sunt încãlzite cu gaz natural.
Atunci când intri în uriaºa
Catedralã goticã Sf. Mihail din piaþa
principalã a oraºului într-o zi cu
ninsoare ºi simþi cãldura care
umple acest spaþiu imens, simþi cã
eºti într-unul dintre cele mai rafinate
locuri de rugãciune din lume.
Casele individuale sunt ºi ele
încãlzite în acest fel, iar cele trei
familii româneºti vizitate de cãtre
membrul Legaþiei, erau fericite
datoritã preþului mic, curãþeniei ºi
constanþei acestei forme de
cãldurã furnizatã în timpul
socialismului.

Electricitatea din Cluj este
produsã de o termocentralã
antebelicã din Aghireº, construitã
în 1931, ºi de cãtre alta de la fabrica
Herbák, pe care comuniºtii pretind
cã le-au modernizat. Existã ºi o
centralã telefonicã automatã, iar
legãturile telefonice interurbane
cãtre capitalã au nevoie doar de
câteva minute.

Se spune cã Radio Cluj
transmite ºi programe de
televiziune, dar cu toate cã existã
multe antene TV prin oraº, în vitrine
nu sunt televizoare publice, aºa
cum este cazul la Bucureºti.

Autobuzele sunt noi ºi de
fabricaþie româneascã. Afiºele
electorale lãudau în decursul
campaniei electorale faptul cã,
spre deosebire de perioadele
precedente, oraºul are acum un
sistem public de alimentare cu apã,
care asigurã 6300000 de metri cubi
de apã potabilã ºi 3000000 pentru
uz industrial.

(b) Relativa prosperitate

Clãdirile sunt într-o stare mai
bunã decât cele din Bucureºti, însã
dupã spusele unui locuitor din Cluj,
aceasta este doar pe dinafarã.
Faþadele sunt proaspãt tencuite ºi
zugrãvite. Nu existã smog
industrial ca în capitalã, ºi rareori
vezi deºeuri de hârtie pe strãzi.

Vitrinele sunt mai curate ºi mai
atractive. Bisericile, teatrele ºi
sãlile de concert sunt bine
întreþinute. Hotelul Continental, cel
mai bun dintre cele ºapte din oraº,
cu 409 paturi, a fost complet
renovat în vara lui 1957. [Aflat] la
intersecþia dintre strãzile Puºkin ºi

Molotov, hotelul este extrem de
bine gestionat ºi are camere mai
moderne, servicii ºi mâncare mai
bune decât Athénée Palace din
Bucureºti, care ocazional rãmâne
fãrã apã, uneori timp de zece zile.
Majoritatea celor unsprezece
restaurante au feþe de masã albe
ºi ºerveþele, ceea ce este rar în
capitalã.

Cele patruzeci ºi trei de brutãrii
produc o varietate mai mare de
pâine ºi cornuri decât se poate gãsi
în capitalã, dintre care multe sunt
ornate cu seminþe de mac,
amintind de anii îndelungaþi de
influenþã austriacã. În timpul celor
douãsprezece zile pe care
diplomatul Legaþiei le-a petrecut în
oraº, plimbându-se practic pe
fiecare stradã, nu a observat nici
o coadã la carne, ouã sau lapte –
priveliºte des întâlnitã la Bucureºti.

Zahãrul se gãseºte mai greu,
iar în restaurante este servit în
ºerveþele de hârtie rãsucitã.
Verdeþurile pentru salate sunt rare.
Existã mai multe feluri de bere ºi
de vin decât la Bucureºti. Untul ºi
gemul se gãsesc din abundenþã ºi
sunt ieftine.

Existã ºaptezeci de bufete în
picioare în acest oraº cu mulþi
studenþi; nouãzeci ºi cinci de
alimentare, douãzeci ºi ºapte de
carmangerii, treizeci ºi cinci de
cofetãrii, zece brutãrii ºi patru mori
de fãinã.

Împreunã cu un funcþionar de
la Secþia de Culturã a Sfatului
Popular Cluj, diplomatul a vizitat
douã cantine studenþeºti ºi, deºi nu
sunt nici atât de curate, nici atât
de apetisante ca o cantinã
studenþeascã americanã, au
apreciat cã sunt mai bune decât
marile cantine ale studenþilor
francezi sau italieni.

Conform rapoartelor oficiale,
2273 persoane lucreazã în
întreprinderile de produse
alimentare. Oraºul pare sã fie
gurmand, pentru cã 5271 de
persoane lucreazã în cele
douãzeci ºi ºase de patiserii ºi
magazine cu dulciuri. Se pare cã
transilvãnenii consumã multã
ciocolatã ºi mai ales produse de
cofetãrie în timpul pauzelor de la
teatru sau operã.

Sunt patruzeci de cantine
pentru muncitorii din industrie ºi
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treizeci pentru studenþi, care
hrãnesc 33687 de persoane, ºase
zile pe sãptãmânã.

Preþurile unor produse alimen-
tare ºi ale mâncãrii proaspete, în
magazinele ºi punctele de vânzare
de stat din Cluj, par sã fie mai mici
decât cele standardizate, fixate în
capitalã ºi presupuse a fi aplicate
în alte pãrþi. Exemple de preþ din
aceste magazine sunt morcovii –
80 de bani kilogramul (în Bucureºti
costã 1,30 lei); cartofii, 1 leu, ceapa,
1,50 lei, rãdãcina de þelinã, 2 lei.
Unele dintre alimentele uscate par,
de asemenea, mai ieftine cu câþiva
bani: de exemplu, macaroanele
sunt 2 lei kilogramul; mazãrea
uscatã, 1,70 lei; iar lintea 2 lei. Un
litru de rom costã doar 5 lei, iar un
litru de rachiu, 3 lei.

Conversaþia cu un gestionar de
magazin a indicat faptul cã, deºi
preþurile la îmbrãcãminte sunt
stabilite la Bucureºti ºi
standardizate pentru restul þãrii,
produsele noi fabricate în
întreprinderile clujene de textile
sunt mai ieftine decât la Bucureºti.
Acesta a spus cã un asemenea
lucru este posibil doar pentru cã
produsele noi sunt introduse pe
piaþã ºi vândute înainte ca
Bucureºtiul sã le stabileascã
preþul. Se pare cã la Cluj existã o
mai mare varietate de bunuri de
genul baticurilor feminine, pãlãriilor
de fetru, rochiilor de lânã ºi hainelor
de blanã.

Câteva dintre preþurile pentru
îmbrãcãminte la Cluj sunt: pantofi
bãrbãteºti din piele neagrã, 154 lei;
pantofi bãrbãteºti maro din piele de
antilopã, 91 lei (acelaºi produs
costã 300 de lei în magazinele de
pe Calea Victoriei din Bucureºti);
pantofi bãrbãteºti din piele maro,
321; pantofi femeieºti pentru rochii,
80-200, în funcþie de stil; perechea
de pantofi de sport, 30; ºosete
bãrbãteºti, 7-8; batiste bãrbãteºti
pentru costum, 16; eºarfã
bãrbãteascã, 28; pijamale
bãrbãteºti, 75; ºorturi bãrbãteºti
ecosez din bumbac, 50; perechea
de ciorapi femeieºti de nailon, 41;
geantã de damã din piele, 92, 95/
135; chilot de damã, 65; négligée
de damã, 122; fular de lânã de
damã, 75; jerseu de damã, 103;
prosop de baie, 26.

(c) Caracterul intelectual ºi
burghez al oamenilor

Oraºul este multilingv ºi a avut
mai multe nume de când romanii l-
au numit Napoca, iar grecii
Claudianopolis. Pentru români
este Cluj, pentru maghiari,
Kolozsvár ºi pentru minoritatea
germanã, Clauseburg. Prima
impresie pe care o are vizitatorul
ocazional este cã existã câte o
ºcoalã pe fiecare stradã, ºi cã
peste tot vezi elevi ce poartã ºepci
care indicã clasa în care sunt.

Afiºele din timpul campaniei
electorale erau în românã,
maghiarã ºi germanã, ºi cereau
drepturi egale ºi unitate între
grupurile minoritare. Unul spunea:
„Republica Popularã Democratã
garanteazã prietenie ºi unitate
frãþeascã între poporul român ºi
minoritãþile naþionale în lupta pentru
construirea socialismului în þara
noastrã.”

Afiºe de format mai mic
(15”x20”) decât cele din Bucureºti,
ºi nu atât de numeroase, erau mai
mult destinate intelectualilor decât
muncitorilor. Doar câteva dintre ele
fãceau referire la „Marea Uniune
Sovieticã”.

Unul adresat intelectualilor, îi
îndemna pe aceºtia sã
„munceascã ºi sã se lupte pentru
înflorirea artei, a literaturii ºi muzicii
în patria mamã”.

Altul spunea: „Intelectuali din
Cluj! ªtiinþa ºi arta au devenit
bogãþia întregului popor. Munciþi
împreunã pentru ridicarea nivelului
de culturã în þarã! La 2 martie votaþi
Frontul Popular Democrat.”

Potrivit statisticilor comuniste,
jumãtate din femeile din Cluj fie
predau, fie lucreazã în atelierele
fabricilor. Unul dintre afiºele
electorale le era adresat. „Femei”,
spunea, „exprimaþi-vã cu hotãrâre
cuvântul în aceste alegeri. Votaþi
Frontul Popular Democrat pentru
pace, pentru bunãstare ºi pentru
viitorul luminos al copiilor noºtri”.

Un alt afiº era pentru:
„Profesori, Învãþãtori, Studenþi!”;
altul: „Tineri ºi tinere!”

Sungurul afiº adresat
muncitorilor, asemeni celor din
capitalã, îi îndemna pe aceºtia sã
colaboreze cu „inginerii, tehnicienii
ºi maiºtrii lor talentaþi” pentru „a

dobândi producþii mai mari, o mai
mare productivitate ºi reducerea
costurilor.”

Caracterul burghez al clujenilor
nu este vizibil doar prin
îmbrãcãmintea lor ºi prin costume,
ci este ºi confirmat de statistici. În
timp ce cele douã Universitãþi, de
exemplu, acceptã doar un numãr
de tineri din familii muncitoare, ele
admit ca auditori un numãr de
60000 de studenþi care nu sunt
oficial înscriºi în facultãþi pentru cã
sunt copii ai „elementelor
burgheze”.

Medicina este unul din domeniile
interzise burgheziei. Constantin
Buga, instrumentist în Orchestra
Operei Maghiare, i-a spus
diplomatului Legaþiei cã cele mai
pure elemente comuniste au voie
sã utilizeze echipamentul de
laborator, sã taie cadavre ºi sã
dobândeascã suficientã experientã
pentru a deveni tineri doctori.
Întrucât pentru aceste elemente
dizidente de mari proporþii, este mai
simplu sã urmeze cursuri mai puþin
populare în ºtiinþe umane, pentru
copiii burghezilor rãmâne totuºi la
fel de dificil, ca ºi în epoca stalinistã,
sã devinã chimiºti, fizicieni,
matematicieni, geologi, farmaciºti
etc. Institutele tehnologice, asemeni
Politehnicii, sunt chiar mai
exclusiviste în ceea ce priveºte
copiii care nu provin din familii de
muncitori din fabricile clujene.

În ciuda lipsei de acreditare ca
studenþi ºi a absenþei pers-
pectivelor profesionale, aceste
elemente „burgheze” par sã
invadeze ºi sã penetreze viaþa
culturalã a Clujului. Publicul
spectacolelor de operã, teatru, ºi
al concertelor este dominat de
tineri îngrijiþi ºi bine îmbrãcaþi,
mai ºic decât cei din capitalã.

Bãrbaþii poartã ace de cravatã,
costume închise la culoare cu
vestã, clasica cravatã gri de
mãtase în stil european, eºarfe,
paltoane bine croite ºi câte o batistã
împãturatã în buzunarul de sub
rever. Foarte puþine persoane din
Cluj întreabã cât e ceasul, din
moment ce majoritatea poartã
ceasuri de mânã. Dacã te uiþi pe
jos, observi cã pantofii sunt
strãlucitori iar drumurile mai puþin
noroioase decât cele din
Bucureºti.
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Doamnele nu se sfiesc sã
poarte, în teatre, mãnuºi lungi ºi
albe, pãlãrii cu egretã ºi echi-
pament pentru a vedea de la
distanþã, lornioane ºi ochelari de
operã.

Cele trei case vizitate de cãtre
diplomat erau decorate în
pronunþatul ºi vechiul stil est
european, cu o frumoasã carpetã
orientalã pe masa din sufragerie ºi
cu o vitrinã remarcabilã plinã de
lucruri ce exprimã înclinaþia ro-
mânilor pentru obiecte orientale de
artã.

În aceste case au fost servite,
în pahare vechi de Boemia,
masticã ºi rom, împreunã cu
cafeaua turceascã ºi prãjituri puse
pe farfurioare de argint ºi servite
cu linguriþe de argint – toate
însoþite de comentariul despre cât
de bunã era viaþa înainte de a fi
sechestrate camera servitorilor,
apoi cea de oaspeþi iar ulterior holul,
ºi cedate chiriaºilor care împart
acum bucãtãria ºi baia. […]

d) Religiozitatea oraºului

Clujul este un oraº al bisericilor
ºi al multor religii diferite asociate
cu istoria agitatatã si divizatã a
Transilvaniei. Toate bisericile sunt
pline duminica; potrivit profesorului
Virgil Vãtãºianu, profesor de istorie
la Universitatea românã, acest fapt
este la fel de mult o demonstraþie
pasivã împotriva regimului,
precum e ºi pãstrarea religiozitãþii
tradiþionale a transilvãnenilor.

Cea mai mare bisericã este
vechea Catedralã Romano-
Catolicã Sf. Mihail, din Piaþa
Libertãþii – piaþa principalã – o
impresionantã structurã din secolul
14, restauratã complet ºi renovatã
de regim în 1957 ºi pãstratã
impecabil.

Potrivit profesorului Ervin Ditroi,
directorul Muzeului Municipal
de Artã, Biserica Catolicã din
Transilvania (cu legãturile cu
Vaticanul tãiate), devine la fel de
naþionalistã precum fusese
Biserica Ortodoxã, ºi reuºeºte,
sub comunism, sã-i asimileze pe
români ºi pe maghiari la fel de abil
pe cât o fãcuserã odinioarã
Habsburgii. El a accentuat faptul
cã fuziunea cu Uniþii (Catolicii de
Rit Bizantin) a transformat-o într-o

bisericã bilingvã ºi a unit cele douã
naþionalitãþi în anticomunismul lor.
În timp ce vizita biserica maghiarã
barocã Sf. Francisc din Piaþa
Dimitrov, cu vechea ei mãnãstire
alãturatã acum reconvertitã într-un
liceu de muzicã, acesta a remarcat
numeroase inscripþii recente scrise
pe peretele capelei, în partea din
faþã a bisericii. Toate erau în limba
românã ºi erau scrise de o femeie
recent convertitã la Catolicism
dinspre Ortodoxie, atestând
miracolele sau rugând Sfânta
Fecioarã ºi pe ceilalþi Sfinþi care nu
constituiau elemente religioase
tradiþionale în România.
[Profesorul Ditroi] a spus cã în
afara Uniþilor, minoritãþile greacã ºi
ucrainianã din Transilvania, care
aparþinuserã înainte Bisericii
Ortodoxe, se reorientaserã, odatã
cu venirea comunismului, cãtre
Catolicism, simþind cã preoþii
catolici erau mai puternici în
rezistenþa lor decât „popii”
ortodocºi îndrumaþi de exemplul
Mitropolitului Justinian. Acest fapt,
a mai spus, a complicat viaþa
religioasã a regiunii.

Catedrala Ortodoxã, structurã
de mari proporþii, bogat decoratã
ºi nu foarte veche, care stã în faþa
clãdirii Operei, este plinã în fiecare
duminicã ºi conduce Seminarul
Teologic din apropiere, destinat
tinerilor între 12 ºi 16 ani.

Între Cultele Protestante din
Cluj, Unitarienii (vezi Telegrama Nr.
256 din 28 noiembrie 1957) sunt
cei mai numeroºi ºi importanþi, ºi
deþin o mare dar simplã Bisericã
barocã pe strada L. Kossuth. O a
doua Catedralã goticã timpurie, la
fel de bine întreþinutã de cãtre regim
ca monument de artã al Bisericii
Catolice, este uriaºa Bisericã
Reformatã (calvinã) de pe strada
Kogãlniceanu, aproape de
Universitatea românã, cu scuturile
cu blazon ale lui Bánffy, Bartok ºi
ale altor familii maghiare ilustre. Mai
existã ºi o Bisericã Luteranã
germanã, la colþul strãzilor Odesa
ºi Kossuth ºi o Sinagogã
Evreiascã pe strada Horea.

Toate bisericile sunt încãlzite cu
gaz metan iar Sfatul Popular a
restaurat vechile fresce, a
retencuit ºi a fãcut în biserici multe
schimbãri structurale de mari
proporþii, pentru a le reda

frumuseþea originarã.
Ziua de 2 martie, zi a alegerilor

naþionale administrative, a fost
stabilitã de cãtre Biserica
Romano-catolicã drept ziua
botezului de primãvarã, ºi un
numãr mare de þãrani ºi de cupluri
de orãºeni îºi aduc bebeluºii în
Catedrala arhiplinã. Ne-a fost
indicat faptul cã aceasta s-a
întâmplat în urma anumitor
deliberãri, într-o încercare de a
reduce caracterul politic comunist
al acestei duminici speciale.

Consistentul raport întocmit de
John Crockett, transmis prin
intermediul Legaþiei SUA la
Departamentul de Stat, prezintã o
detaliatã descriere a oraºului Cluj,
a locuitorilor sãi ºi a instituþiilor sale
academice. Atenþia diplomatului
american s-a îndreptat asupra a
douã aspecte: opiniile ºi starea de
spirit a personalitãþilor academi-
ce clujene, respectiv viaþa stu-
denþeascã. Asupra acestui ultim
aspect este de relevat concluzia
lui Crockett, optimistã pentru acei
ani atât de oprimanþi: în pofida
selecþiei politice foarte severe a
tinerilor acceptaþi în facultãþile
clujene ºi a curriculei dogmatice,
marxist-leninistã, regimul nu reu-
ºea decât cu excepþii sã realizeze
obiectivul dorit în educaþia aca-
demicã, acela de a crea omul nou.
În cele ce urmeazã, voi oferi
cititorilor revistei, prin fragmente
din raportul lui John Crockett, posi-
bilitatea sã observe singuri con-
statãrile diplomatului american.
Notele de subsol din fragmentele
reproduse îmi aparþin.

NOTE
1 Am gãsit acest document în

Colecþia de Microfilme a Main Library,
Indiana State University, Bloomington,
care conþine documente microfil-
mate privitoare la corespondenþa
diplo-maticã desfãºuratã între
Departa-mentul de Stat ºi repre-
zentanþele diplomatice ale SUA
între anii 1945-1959. Documentul
original poate fi gãsit la National
Archives, Washington, D.C., De-
partment of State, Decimal Files,
General Records, Record Group 59,
cota 766.00/3-1758.

2 Emory C. Swank a ocupat postul
de Consul (al doilea rang în ordinea
importanþei) al Legaþiei SUA în
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România între 29 decembrie 1957 ºi
29 mai 1960. Vezi Foreign Service
List: 1947-1969, The Department of
State, Washington, D.C., 1969, pp. 59-
65.

3 Prezenþa oficialã a lui John
Thomas Crockett nu este menþionatã
în nici unul dintre anuarele diplomatice
americane pe care le-am consultat.

4 Conferinþa de la Geneva a reunit,
prima datã dupã zece ani, ºefii
guvernelor Franþei, Marii Britanii, SUA
ºi URSS, respectiv Edgar Faure,
Anthony Eden, Dwight Eisenhower ºi
Nicolai Bulganin. Sovieticii (a cãror
delegaþie era de fapt condusã de
primul-secretar Nikita Hruºciov) au
acceptat includerea a doar patru
subiecte pe agenda discuþiilor:
reunificarea Germaniei, securitatea
europeanã, dezarmarea ºi reluarea
contactelor culturale Est-Vest. Vezi
Soviet Diplomacy and Negotiating
Behavior: Emerging New Context for
US Diplomacy, Washington, D.C.,
1979, pp. 305-320; Gordon R.
Weihmiller, US-Soviet Summits: An
Account of East-West Diplomacy at
the Top, 1955-1985, Lanham, New
York, London, 1986, pp. 16-27.

5 “Exchanges of Scholars with the
Soviet Union: Advantages and
Dilemmas”, Memorandum for the
Senate Subcommittee on National
Security and International Operations,
Washington, D.C., US Government
Printing Office, 1969, pp. 12-14.

6 “Thayer to Secretary of State,
Bucharest, 9 December 1957, No.
388” , National Archives, Washington,
D.C., RG 59.

7 Ministerul Afacerilor Externe,
Direcþia Arhive Diplomatice, „Aspecte
ale relaþiilor culturale româno-
americane în anul 1957, Bucureºti, 22
noiembrie 1957”. DR VIII, Nr. 5108.

8 Scînteia, XXVII, Miercuri 29
ianuarie 1958, p. 3 ºi Joi 30 ianuarie
1958, p. 4.

9 Organizarea Expoziþiei de
arhitecturã americanã nu a fost
consemnatã în nici una dintre publi-
caþiile care apãreau atunci la Cluj:
Fãclia ºi Igazság – cotidiene, Tribuna
ºi Utunk - sãptãmânale culturale,
Korunk, Dulgozó Nö ºi Napsugár-
periodice culturale lunare, dar nici de
oficiosul Scînteia sau în revista
Contemporanul, principalul periodic
cultural din România acelor ani.

În timpul unui serviciu funerar, care
avea loc în partea maghiarã a cimi-
tirului din Cluj, am remarcat cã pe

douã morminte recente erau aºezate
jerbe cu garoafe roºii din partea orga-
nizaþiilor comuniste.

11 În mod firesc, am dorit sã verific
în documentele timpului prezenþa
Expoziþiei la Cluj. Arhiva Muzeului
Naþional de Artã (fost Municipal) din
Cluj Napoca nu conþine nici o referire
la acest eveniment, fiind doar
consemnatã emiterea unui mare
numãr de invitaþii (câteva sute) în
primãvara anului 1958, fãrã sã fie
precizat motivul (îi mulþumesc ºi pe
aceastã cale doamnei director Dr.

Livia Drãgoi, care mi-a facilitat
consultarea Arhivei Muzeului
Naþional de Artã din Cluj Napoca).
Aceeaºi situaþie am întâlnit-o privitor
la cãrþile donate de americani, nici
una dintre Bibilotecile academice ºi
universitare din Cluj neînregistrând
un asemenea fapt în primãvara
anului 1958. Profesorul Virgil Salvan,
singurul dintre personajele clujene
menþionate în raportul lui Crockett cu
care am reuºit sã discut despre
Expoziþia americanã din 1958, nu a
fost în mãsurã sã îmi ofere
amãnunte în acest sens.



19

Constantin C. Giurescu ne
spune cã, în anul 1761, cãlugãrul
franciscan Blasius Klainer
consemna, pentru prima oarã în
scris, tradiþia despre întemeierea
oraºului Bucureºti de cãtre Bucur,
ciobanul care a zidit o bisericã pe
locul unde-ºi pãstorea oile. De
atunci încoace, istoria acestei
aºezãri a fost scrisã ºi rescrisã de
nenumãrate ori, o mare parte a
mãrturiilor fiind consemnate de
cãlãtorii strãini care au ajuns sã
strãbatã meleaguri levantine. Lovit
de cutremure ºi ars de incendii
pustiitoare, ros de epidemii de
ciumã secole la rând, acest oraº
ridicat din lemn ºi cãrãmidã, fãrã
pietre, ci doar cu poduri construite
peste fosta mlaºtinã, Bucuresci s-
a înfãþiºat ochiului curios ca un
veritabil târg oriental. În plin secol
XIX însã, are loc o schimbare.
Boierii se leapãdã de hainele
orientale, înceteazã a mai sta
turceºte pe divane în timpul
adunãrilor, iar þinuta apuseanã,
tradusã fie prin tunica ruseascã, fie
prin costumul englezesc, este
impusã inclusiv prin lege. Cu toate
acestea, eseurile de cãlãtorie
scrise în prima jumãtate a secolului
XX de cãtre diverºi diplomaþi sau
scriitori occidentali ne
demonstreazã cã pãtrunderea
bizantinismului în þesutul social
românesc era încã vizibilã ºi cã,
mai mult decât atât, pãrea cu
neputinþã de înlãturat. Eseul de faþã
este dedicat tocmai acestor scrieri
închinate Bucureºtilor, prin care
este reflectat traiul locuitorilor sãi,
într-o fotografiere a momentelor
istorice cruciale ale þãrii: în vremea
celor douã rãzboaie mondiale ºi în
paranteza pe care a reprezentat-
o perioada interbelicã.

Arhitectul Alexandru Beldiman
declara cã, pentru el, „Bucureºtiul
este un oraº-palimpsest, urmele lui
ºterse de istorie se strãvãd pânã
astãzi în structura sa, trebuie
numai sã vrei sã le descifrezi.
Interpretate, ele pot fi o sursã realã
de inspiraþie pentru o arhitecturã
contemporanã contextualã.
Bucureºtiul are deci o identitate”
(Observator cultural). Identitatea
aceasta vom încerca sã o
reconstituim în rândurile ce
urmeazã, dar cu specificaþia cã
piesele ce formeazã acest puzzle

imagologic nu sunt creionate de
bucureºteni, în memoriile lor, ci de
cãlãtori occidentali, ale caror
mãrturii ne vor pãrea adeseori
surprinzãtoare. Dupã cum
subliniazã ºi profesorul Lucian

Boia, „românii sunt percepuþi ca
fiind altceva, un popor animat de
alt spirit decât al naþiunilor
occidentale: o anumitã uºurinþã de
a trãi îi separã de seriozitatea
responsabilã a celorlalþi” (Istorie ºi
mit în conºtiinþa româneascã). Dar
tocmai aceastã nesiguranþã, acest
caracter imprevizibil al vieþii,
întâlnite în târgul lui Bucur era
latura care fascina ºi nedumerea
cãlãtorul.

Un diplomat spaniol la
Bucureºti

Ramón de Basterra a sosit la

Bucureºti în toiul unor vremuri
tulburi, iar ceea ce a gãsit nu putea
sã îl încânte peste mãsurã.
Cãlãtorul, pe atunci ataºat
diplomatic la Ambasada Spaniei
din Bucureºti, lasã un caiet de
consemnãri valoroase, care nu au
fost încã traduse în limba românã,
dar care au fost publicate în
Spania, în anul 1921. Citatele din
opera respectivã ne aparin. Chiar
din primele pagini, aflãm cã „primele
nuanþe ale Bucureºtilor erau de
clarobscur. Fusese construit un
Bucureºti arogant, bogat; un
Bucureºti nou-nouþ, geamãn al
neprevãzutelor Americi.” (La obra
de Trajano). Autorul îºi
argumenteazã afirmaþia prin
absenþa unor palate din trecut, prin
lipsa de respect arãtatã bisericilor,
care erau înghesuite între
construcþii masive, dar ºi prin
extinderea haoticã a acestui oraº,
în care nu erau luate în
considerare nici armonia, nici buna
orânduire.

Capitala era, în ochii spaniolului,
de un bizantinism visceral, în
ciuda aparenþelor de
occidentalizare, traduse prin haine
luxoase cumpãrate la Paris ºi
obiceiuri voit apusene, dar izbitor
de false. Munca nu le era la inimã
bucureºtenilor, iar în birourile
administraþiei se tãifãsuia, în
aºteptarea unui bacºiº gras, în loc
sã se rezolve problemele
stringente. Autorul vorbeºte de
„mãruntaiele levantine” ale
Bucureºtilor, în timp ce descrie
vânzoleala din mahalale ºi
ostentaþia întâlnitã în centrul
oraºului. Astfel, „poporul acesta
adorã sã hoinãreascã pe strãzi.
Trotuarele erau pline-ochi de o
mare de oameni zâmbitoare ºi
curtenitoare” (La obra de Trajano),
imagine pe care Basterra o
aseamãnã unui ou de Paºti, unde
pojghiþa de culoare este stratul
aristocratic al capitalei, dar care,
odatã zgâriatã, dezvãluie pãtura
sãracã ºi incultã ce se ascunde
dedesubt.

În ciuda rãzboiului ºi a ocupaþiei
germane, Bucureºtiul rãmânea
oraºul bucuriei. Se organizau
baluri, se dansa, teatrele
funcþionau searã de searã, setea
de desfãtãri se putea zãri
pretutindeni. Aceastã indiferenþã în

Bucureºtiul
interbelic

vizitat
de trei
cãlãtori
strãini

 Oana Presecan
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faþa tragediei rãzboiului îl îndeam-
nã pe scriitor sã se întrebe dacã
lipseºte cumva sentimentul
naþional din sufletul românilor. Dar
curând va întâlni case sobre, unde
doliul pluteºte în aer ºi unde
suferinþa e adâncã, ceea ce îi va
confirma cã uºurãtatea întâlnitã
pânã atunci fãcea parte din
panorama levantinã a unei faþade
înºelãtoare.

 O altã mãrturie a epocii, de
astã-datã venind din partea unei
românce, confirmã cã, la început
de secol XX, Bucureºtii erau un
oraº al psihozelor. Rãzboiul nu
putuse decât sã îndese rândurile
celor bãtuþi de soartã. Dupã cum
ni se spune în capitolul intitulat
“Bucureºtiul patologiilor
recurente”, Adrian Majuru preia
afirmaþiile îngrijorate ale doctorului

Mina Minovici, de la 1899, potrivit
cãrora „nu exista þarã în lume unde
sã se vadã pe stradã mai mulþi
nebuni în libertate ca în capitala
noastrã. Era suficientã o plimbare
pe unul din bulevardele principale,
pentru a întâlni o sumã de nebuni,
unul târând o batistã pe jos ºi
descheiat la haine ºi cu capul gol,
altul plimbându-se cu mai multe
bastoane ºi umbreluþe în mâini ºi
vorbind necontenit; altul ocupând
de dimineaþa pânã seara un loc la
terasa Capºa”. Presa vremii era
plinã de astfel de mãrturii.

Basterra, bun cunoscãtor al
limbii române ºi prieten apropiat al
profesorului Iorga, a trãit câþiva ani
pe teritoriul þãrii noastre, a vizitat
nenumãrate locuri ºi a iubit aceas-
tã þarã. Fiecare criticã a sa la adre-
sa uºurãtãþii levantine întâlnite în
Bucureºti era îndureratã, iar nu
acidã. Diplomatul, care era ºi poet

recunoscut, prefera prospeþimea
þãranilor români, autenticitatea
datinilor, frumuseþea portului lor, iar
nu capitala impudicã ºi aparent
goalã de sentimente. Ceea ce îl
distinge pe diplomatul spaniol de
ceilalþi cãlãtori apuseni în trecere
prin Bucureºti este ataºamentul
sãu necondiþionat faþã de Româ-
nia, chiar ºi atunci când lipsurile
cauzate de rãzboi îl puneau la grea
încercare.

Un diplomat francez la
Bucureºti

Cincisprezece ani mai târziu,
un alt diplomat, francez de aceastã
datã, pe nume Paul Morand,
trãieºte o dezamãgire mult mai
acutã decât cea a predecesorului
sãu, la intrarea în Bucureºti: „Este

acesta un oraº frumos, o fatã
frumoasã? Câtuºi de puþin;
trãsãturile cãlãtorului novice se
contractã de deziluzie, la ieºirea
din garã”, scrie în eseul sãu de
cãlãtorie intitulat Bucureºti ºi
publicat în anul 1935. Câteva
pagini mai jos însã, tonul se
îndulceºte ºi verdictul cãlãtorului
devine flatant: „Lecþia pe care ne-
o oferã Bucureºtiul nu e o lecþie de
artã, ci o lecþie de viaþã; el te învaþã
sã te adaptezi la toate, chiar ºi la
imposibil.” (Bucureºti)

Absenþa rãzboiului se reflectã
cu precãdere în paranteza
culturalã pe care ne-o oferã
scriitorul. Paul Morand descrie un
oraº în care prinde contur, e
adevãrat, ameninþarea unui nou
rãzboi, însã lipsa de griji dominã
oraºul, sfidând greutãþile eco-
nomice ce afectau întreaga lume
în anii interbelici. Paginile eseului

sãu sunt, prin urmare, pline de
veselie, iar culorile Bucureºtilor
strãlucesc mai viu ca oricând.

Dupã cum afirmã profesorul Ion
Pop în prefaþa sa la ediþia din 2000
(Editura Echinox),  cartea „nu este
un studiu aprofundat asupra
mentalitãþilor, ci mai curând un
carnet de reflecþii, înregistrate
inteligent, cu un ascuþit simþ al
observaþiei” (Bucureºti). Legat de
România atât prin profesia sa de
diplomat cât ºi prin cãsãtoria cu
prinþesa ªuþu, Paul Morand va
ajunge sã cunoascã o bunã parte
din crema societãþii bucureºtene
interbelice. Spre deosebire de
Basterra, el priveºte de la distanþã
þãranul umil, nu se amestecã cu
gloata, creionând un portret al
excentricitãþilor ºi al luxului, ºi prea
puþin al spiritului românesc, aºa
cum apare el conceptualizat la
Blaga, de pildã. În schimb, autorul
se opreºte nu de puþine ori asupra
firii ºi caracterului bucureºtenilor,
despre care pare a avea numai
vorbe de laudã. Aºadar, el spune
cã „nu vezi niciodatã o privire rea,
un gest de urã: pe drumurile
strâmtate […], automobilele
americane îi acoperã cu noroi pe
trecãtorii stoici […] fãrã sã
stârneascã nici cea mai micã
mânie” ºi mãrturiseºte cã nu i-a
luat mult sã se familiarizeze cu
acel „popor fermecãtor, uneori
uºuratic, niciodatã stângaci,
niciodatã rãutãcios” (Bucureºti).
Mai departe, Paul Morand admirã
fãrã reþinere spiritul polemic ºi
verva românilor, dar ºi simþul lor
comic ºi tonul muºcãtor, adãugând
acestor calitãþi o politeþe nativã
pentru care, spune el, francezii ar
trebui sã fie invidioºi. Dar simþul
obiectivitãþii îl determinã sã adauge
ºi câteva afirmaþii ironice, care fac
lectura ºi mai savuroasã: „Ce
senzaþie delicioasã e sã trãieºti
într-o þarã unde nimic nu te
grãbeºte, unde totul poate sã
aºtepte, unde întâlnirile nu sunt
respectate nici de o parte nici de
cealaltã, […] cãci nimic nu e mai
puþin urgent decât imediat-ul
românesc” (Bucureºti)

Dar ce anume reprezintã
Bucureºtiul pentru Paul Morand?
Se încearcã o definire a capitalei
ºi o identificare a acelor trãsãturi
care o disting de toate celelalte
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colþuri ale lumii: „Bucureºtiul e
Bucureºti ºi l-aº recunoaºte între
o sutã de capitale”. Biserica ºi
religia reprezintã, ºi ele, un semn
al identitãþii locului ºi îi apare drept
surprinzãtor numãrul lãcaºelor de
cult rãspândite pe teritoriul sãu:
peste o sutã de biserici, spune
autorul, deºi acest numãr este
neglijabil dacã ne întoarcem privirea
spre trecut, când în Bucureºti
puteau fi numãrate trei sute ºaizeci
ºi ºase de temple, tot atâtea câte
are Roma. Aceste mãrturii ne-au
rãmas de la cãlãtorii strãini din
secolele XVII ºi XVIII, care se
plângeau de fiecare datã de
zgomotul produs de bãtãile
clopotelor, zgomot ce îi împiedica
sã doarmã.

Nu în ultimul rând, diplomatul
francez dedicã pagini generoase
desfãtãrilor cãrora se dedau
boemii bucureºteni, acei aristocraþi
decãzuþi, acei burghezi rafinaþi,
anume burlacii bãtrâni care um-
pleau restaurantele ºi cafenelele
oraºului. Toþi aceºtia sunt carac-
terizaþi în câteva cuvinte:
„Bucureºtiul este, dupã Madrid ºi
Buenos Aires, ultimul oraº în care
îi mai poþi întâlni pe indiferenþii de
la 1900, aceºti feciori de bani gata
care nu ºtiu sã se bãrbiereascã
singuri ºi se scoalã la amiazã”
(Bucureºti)

Acest jurnal de cãlãtorie, scris
cu dragoste ºi dorinþã de a
pãtrunde dincolo de aparenþe, nu
a avut parte, în mod surprinzãtor
am putea spune, de o primire
cãlduroasã. Profesorul Ion Pop
preia un exemplu de recenzie
publicatã în Adevãrul literar ºi
artistic, nr. 796 din anul 1936, sub
semnãtura Izabellei Sadoveanu,
care spune cã „tragedia acestui
popor, care s-a strãduit 2000 de
ani ca sã capete dreptul la viaþã,
nu are simpatia, nici nu deºteaptã
interesul diplomatului subþire […]
din vremea noastrã.” Douãzeci ºi
cinci de ani mai târziu, un roman,
publicat de o englezoaicã de
aceastã datã, va stârni furia
patrioþilor români.

Bucureºtiul, din nou în prag
de rãzboi

Olivia Manning a publicat, între
anii 1960-1965, o trilogie care pânã

în ziua de azi este consideratã o
capodoperã a genului: Trilogia
balcanicã. Primele douã volume
prezintã drama unui cuplu de
englezi, petrecutã pe fundalul
Bucureºtilor de la începutul celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial (anii
1939-1940). Dupã cum indicã ºi
Carmen Andras în studiul sãu
publicat în Caietele Echinox, nr.4/
2003, Olivia Manning însãºi atrage
atenþia asupra caracterului ficþional
al operei sale, construitã pe un
fundament autobiografic:
“Subiectul meu este pur ºi simplu
viaþa aºa cum am trãit-o ºi sunt
cea mai fericitã când scriu despre
lucruri pe care le-am cunoscut”,
mãrturisea într-un interviu. În ce
priveºte critica strãinã, îl vom cita
pe Dennis Deletant, profesor de
literaturã românã la Universitatea
din Londra ºi consultant BBC, care
considerã cã pentru cititorul
englez, Olivia Manning recreeazã
Bucureºtiul acelei perioade în stilul
ei plin de viaþã, inteligent ºi
amuzant. Cititorului român poate
sã i se parã însã pãrtinitoare ºi
plinã de resentimente. Într-adevãr,
receptarea operei la noi s-a fãcut,
în mare parte, în aceastã cheie
negativã. Nu numai cã, în anii ’80,
s-a organizat un protest public al
comunitãþii româneºti, în urma
iniþiativei BBC de a ecraniza
romanul în cadrul unei serii de
documentare, ci s-a ºi scris despre
carte cu multã susceptibilitate,
autoarei aducându-i-se principala
acuzã de lipsã de înþelegere faþã de
neamul românesc.

Este adevãrat cã tonul auctorial
este sarcastic ºi neiertãtor, dar el
nu atinge doar aspectele incomode
ale oraºului, ci ºi comportamentul
propriilor conaþionali, cititorul
nemaiavând la dispoziþie armele
necesare pentru a acuza autoarea
de rea-credinþã sau de lipsã de
compasiune. În roman este
prezentatã drama unei femei care
îºi urmeazã soþul într-o þarã cu
desãvârºire strãinã ei, îndepãrtatã
geografic de patria-mamã, unde
bãrbatul o înºealã cu o româncã
frumoasã, dar vulgarã ºi pateticã.
Întâmplãrile se inspirã direct din
biografia sciitoarei, dar de astã-
datã nu avem parte de un eseu
istoriografic, nici de un jurnal de
cãlãtorie, ci de un roman autentic,

o operã de ficþiune plasatã într-o
geografie realã.

Olivia Manning nu se distinge
de predecesorii sãi în a sublinia de
îndatã aerul levantin ce plutea în
capitala românã, aflatã deja în prag
de rãzboi: „Privi în jur. Hãituit (dupã
propria-i expresie) dintr-o capitalã
în alta, ajunsese la marginea
Europei. Aici se simþea deja
parfumul Orientului” (Trilogia
balcanicã). Urmeazã paragrafe
generoase în care apar descrise
cetele nesfârºite de cerºetori care
hãrþuiau trecãtorii pe stradã sau pe
terasele restaurantelor, si care
deveneau insuportabil de insistenþi
când constatau cã posibilele
suflete generoase erau de origine
strãinã, semn al unei dãri de mânã
neîndoielnice: „Dar mai întâi trebuia
depãºit purgatoriul cerºetorilor
hotelului. A cerºi era o adevãratã
meserie pentru oamenii aceºtia,
orbiþi sau mutilaþi, încã din copilãrie,
de propriii lor pãrinþi, cerºetori ºi ei.”
(Trilogia balcanicã) Nu putem uita
cã era vorba, de o þarã care a intrat
în rãzboi de partea duºmanilor
Angliei, o þarã care a izgonit-o pe
autoare, dupã ce soþului ei i-a fost
interzis sã mai predea la
Facultatea de Litere din Bucureºti.
Aºadar, avem de-a face cu o
dramã de rãzboi cu iz balcanic,
scrisã cu mult talent ºi cu multã
vervã, ceea ce i-a atras laude
binemeritate din partea criticii
strãine.

Literatura de cãlãtorie dedicatã
Bucureºtilor ºi amintitã în aceste
rânduri ne face sã remarcãm în
primul rând grandoarea unui
trecut prea puþin dezgropat.
Patiseriile bucureºtene erau va-
lori de preþ ale oraºului, la fel cum
erau ºi micile bijuterii de arhitectu-
rã bisericeascã. Restaurantele
ofereau adevãrate desfãtãri, iar
balurile ºi plimbãrile de pe Calea
Victoriei, ce demonstrau o stã-
pânire remarcabilã a limbii fran-
ceze din partea localnicilor,
impresionau noul-sosit. Cãlãtorii
din perioada post-decembristã
devin martori ai unei realitãþi diferite,
ce are prea puþin de-a face cu cele
menþionate aici. Însã jurnalele de
cãlãtorie de facturã recentã meritã
discutate într-un alt context.

ª
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Dacã Particulele elementare,
cu toatã controversa din jurul sãu,
i-a adus autorului recunoaºtere
deplinã pe plan literar, beneficiind
mai ales de cronici pozitive, nu
acelaºi lucru s-ar putea afirma
despre Posibilitatea unei insule.
Houellebecq nota într-un fragment
de jurnal online, datat 16 august
2005, cã Posibilitatea unei insule
este romanul vieþii sale,
considerând cã niciodatã n-a ajuns
atât de departe în elaborarea unei
transpuneri romaneºti atât de
profunde. Cu toate acestea,
romanul n-a avut parte de
receptarea elogioasã, atentã ºi
analiticã de care s-au bucurat cele
trei romane anterioare, fiind adesea
considerat (ºi pe nedrept) inferior
Particulelor elementare.

Gâlceava lui Michel
Houellebecq cu presa

Surprinzãtor sau nu, cei mai
înfocaþi contestatari ai sãi au fost
criticii ºi jurnaliºtii francezi, în
contrast cu cronicile din presa
englezã sau americanã, unde
reproºurile sunt formulate cu
respectul cuvenit unui romancier
de mare forþã, unui autor francez
cu un statut comparabil cu cel
dobândit de  Sartre în afara
graniþelor Franþei (Tibor Fischer în
„Daily Telegraph”, 13 noiembrie
2005). Chiar ºi atunci când oferã
un verdict negativ romanului, criticii
englezi ºi americani încearcã s-o
facã echilibrând balanþa ºi dupã o
lecturã ºi o descriere rezumativã
atentã a romanului, ferindu-se
sã-l coboare în derizoriu pe autor
ºi sã insiste indecent pe datele
biografice.

Tentaþia e însã prea mare, mai
ales cã, aproape simultan cu
Posibilitatea unei insule, apare
biografia neautorizatã a lui
Houellebecq, scrisã de un jurnalist
(Denis Demonpion, Houellebecq
non autorisé: enquête sur un
phénomène, Maren Sell, august
2005), care îºi propune decon-
struirea mitului Houellebecq prin
apelul la relatãrile celor care l-au
cunoscut. Punând în paralel cartea
lui Demonpion ºi romanele, Theo
Tait ( în „London Review of
Books”) ajunge la concluzia cã
ficþiunile lui Houellebecq nu sunt

Michel
Houellebecq
ºi ficþiunea

post-umanã
(II)

 Andrei Simuþ

decât niºte transpuneri ale
biografiei sale ºi totodatã o
modalitate a sa de a se rãzbuna
pe toþi cei care l-au înfuriat de-a
lungul timpului. Romancierul e
acuzat când cã ar fi fascist, când
cã nu face altceva decât sã
transpunã în scrierile sale
premisele ideologice din Manifestul
comunist, iar Posibilitatea unei
insule e un prilej, crede acelaºi
critic, de a vedea cât de departe
poate merge autorul în misoginia
lui, reciclându-ºi aceleaºi obsesii
ºi contrariindu-ºi programatic
cititorii. Alte reproºuri invocate
frecvent de criticii anglo-americani
sunt lipsa unei intrigi palpitante din
roman, acþiunea insuficientã, faptul
cã e repetitiv ºi plictisitor, cã
Daniel-personajul principal, deºi e
comediant de meserie, nu are
umor. De fapt nimeni nu rezumã
mai bine poncifele criticii de
întâmpinare decât Houellebecq
însuºi, în deschiderea
corespondenþei cu Bernard-Henri
Lévy din Inamici publici: „nihilist,
reacþionar, cinic, rasist ºi misogin
stânjenit (...). Autor plat, lipsit de stil,
n-am cãpãtat notorietate literarã
decât ca urmare a unei incredibile
greºeli de gust comise, cu ani în
urmã, de niºte critici debusolaþi. Din
fericire, provocãrile mele chinuite
au ajuns, între timp, sã
plictiseascã” (Inamici publici,
Polirom, 2009, p.5).Într-adevãr, în

2005 revista „L’Express” îi
consacrã mai multe cronici ºi un
întreg dosar, în care criticii francezi
nu sunt atât interesaþi de analiza
romanului proaspãt apãrut, cât sã
gloseze pe marginea echivalenþei
Houellebecq-scriitor de succes,
fenomen sociologic, mediatic ºi
ultracontroversat, proclamând, cu
o singurã excepþie (Olivier Le Naire)
mediocritatea romanului, unealtã a
unei abile manipulãri mediatice.
François Busnel reuºeºte
performanþa sã scrie o cronicã
întreagã fãrã a se referi la textul
propriu-zis al romanului, criticând
în schimb politicile editoriale care
sunt în spatele lui ºi care nu
urmãresc decât un cras interes
financiar, transformarea cititorului
în simplu consumator ºi a
jurnalistului în agent de publicitate
umil ºi obedient. Practica numitã
„nord-coreeanã” care îl frãmântã
pe jurnalist este refuzul editurii
Fayard de a oferi spre citire
fragmente din roman înainte de
publicarea lui integralã ºi oficialã
(31 august). În opinia lui Busnel,
singurul motiv care ne-ar îndreptãþi
sã vorbim despre Houellebecq
este faptul cã a devenit un
fenomen sociologic, romanul fiind
oricum o dezamãgire, deprimant,
sumbru ºi nesurprinzãtor. Claude
Allegre este preocupat de
posibilitatea ca Houellebecq sã
primeascã premiul Goncourt,
ceea ce ar fi, dupã el, o mare
nedreptate, deoarece autorul s-a
mutat între timp în Irlanda, fiind, cu
alte cuvinte, un cetãþean francez
care nu mai plãteºte impozite, deci
nu poate spera la ajutorul statului.
Michel Onfray oferã un rãspuns
care se vrea ironic ºi tranºant la
întrebarea privind gândirea
houellebecqianã care funda-
menteazã ficþiunile sale: singura
gândire este una pre-puberã, iar
nucleul lor este ura de sine ºi faþã
de tot (lume, femei, bucurie, corp
etc). Houellebecq ar ilustra, în
opinia lui Onfray, cinismul vulgar
al momentului, proza lui otrãvind
totul.

Din pãcate pentru autorii citaþi
mai sus, dosarul receptãrii acestui
roman reprezintã el însuºi un
fenomen simptomatic pentru criza
în care se aflã critica de
întâmpinare din revistele ºi ziarele
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de tradiþie: lectura textului, oricum
superficialã ºi propagând inexac-
titãþi, este mereu bruiatã de politicile
culturale, parti-pris-uri, prejudecãþi,
indecenþã, tendenþiozitate ºi aerul
de campanie de denigrare bine
orchestratã al grupului respectiv.
În tot acest vacarm, ceea ce pare
a conta cel mai puþin este textul
romanului ºi lectura avizatã ºi
precisã a lui. Aºa cum se întâmplã
ºi în peisajul foiletonistic autohton,
tocmai cronicile cele mai furibund
negative se fac vinovate de su-
perficialitatea lecturii.

Douã detalii buclucaºe

O informaþie eronatã care se
propagã în numeroase cronici
(Adele King în „World Literature
Today”; Theo Tait, „London Review
of Books”) este aceea cã în roman
cauza distrugerii mediului ºi a
decimãrii omenirii ar fi un dezastru
nuclear, idee care pare de la sine
înþeleasã pentru un scenariu
apocaliptic. Din istorisirile lui Daniel
24 aflãm cã o cauzã pentru
scãderea populaþiei Terrei de la 14
miliarde la ºapte sute de milioane
se datoreazã topirii gheþarilor din
timpul primei Descreºteri ºi cã în
timpul celei de-a doua „Descreºteri”
are loc Marea Secãtuire (dispariþia
mãrilor), în general variaþiilor termice
bruºte ºi imprevizibile, care ar fi una
dintre cauzele prãbuºirii civilizaþiilor,
dar situatã deliberat în plan secund
în economia romanului (menþiunea
apare la sfârºit, în istorisirea lui
Daniel 25, p.416). Accentul cade pe
faptul cã sfârºitul umanitãþii nu se
datoreazã în primul rând unui
dezastru exterior, ci unei sinucideri
colective, care se insereazã lent ºi
irevocabil (valul de sinucideri care
cuprinde treptat umanitatea întreagã,
refuzul de a mai face copii etc).

Al doilea detaliu provine tot din
naraþiunea lui Daniel 24 ºi anume
faptul cã, de la un reprezentant la
altul, trãsãturile comportamentale
umane dispar progresiv
(bunãtatea, mila, fidelitatea,
altruismul, plânsul, râsul). Daniel 24
explicã de ce neo-umanii nu sunt
rezultatul procesului clonãrii, care
ar fi pãstrat intacte mulþimea
trãsãturilor umane (Posibilitatea
unei insule, p.71). Precizarea pe
care o face neo-umanul Daniel 24

trimite cãtre un radicalism de
esenþã post-umanã, spre
posibilitatea de a se debarasa total
de moºtenirea umanã, un proces
mai lent ºi îndelungat, dus la
îndeplinire de neo-umani, care
constituie deja o nouã specie, spre
un alt stadiu, „sosirea viitorilor”,
care rãmâne pânã la sfârºit în
ceaþã.

The Time Machine ºi ficþiunile
post-umane

Aceastã bifurcare a evoluþiei
rasei umane în douã specii diferite
(sãlbaticii, care se grupeazã în
haite, ºi neo-umanii, care trãiesc
izolaþi de naturã în adãposturi)
aminteºte de H.G. Wells cu The
Time Machine, cap de serie pentru
apocalipsele genetic-postumane.
ªi la Wells, momentul maxim al
dezvoltãrii tehnice coincide cu
pierderea caracterului uman al
oamenilor din ultima perioadã,
animaþi de cruzime ca trãsãturã
definitorie: la Houellebecq, isto-
risirea lui Daniel 1 se concen-
treazã asupra acestui fenomen.
Aceastã ultimã fazã din istoria
umanitãþii la care e martor e
caracterizatã de lipsa compasiunii.
Autorul însuºi enunþã întrebarea
majorã al cãrei rãspuns încearcã
sã-l formuleze romanul: „ce-ar fi
dacã ar dispãrea compasiunea?”
– umanitatea ajunsã în acest
stadiu ar merita sã disparã (Inamici
publici, p.184-185). La Wells
prezenþa sau absenþa compasiunii
era un element suficient de
puternic sã separe Eloii din „lumea
de sus” de Morlocºii din lumea
subteranã, complet sãlbãticiþi ºi
însetaþi de sânge. Desigur, ambele
specii sunt de fapt extrapolarea
diferenþelor dintre douã clase
sociale din vremea lui Wells,
aristocraþia ºi proletariatul,
tendinþele rupturii fiind deja
manifeste în prezentul fin de siècle
al Cãlãtorului. Wells descrie de
fapt printre primii întâlnirea cu post-
umanul, care i se reveleazã
Cãlãtorului, uimit de dispariþia
omului ºi uitarea moºtenirii sale, din
care rãmâne foarte puþin ( Eloii par
a fi pãstrat o singurã emoþie tipic
umanã, plânsul). Însã, ca ºi
aceºtia, neo-umanii ajung la o stare
fericitã în mãsura în care se pot

debarasa de moºtenirea umanã:
„nu putem cunoaºte bucuriile fiinþei
umane; dar nici nefericirile ei nu ne
pot hãrþui” (p.9).

Procedeul augmentãrii unor
date din prezentul primilor ani din
secolul XXI ºi  al extrapolãrii lor
asupra viitorului rasei umane este
consubstanþial cu acest tip de
roman apocaliptic, „ficþiune
speculativã” aproape de romanul
SF, dar deosebitã de acesta prin
raportarea la timpul narat, mult mai
precis ancorat într-un prezent
recognoscibil din care se face
trecerea gradualã spre un viitor
apropiat, spre deosebire de
procedeul opus, specific pentru
mare parte din romanele SF ºi care
implicã un plus de distanþare de
realitatea actualã prin plonjarea într-
un viitor îndepãrtat, marcat de
ruptura totalã cu prezentul. Acelaºi
tipar al ficþiunilor speculative
despre sfârºitul umanitãþii ºi
provocarea post-umanã a
implementãrii unei noi specii este
excelent valorificat de Kurt
Vonnegut în Galápagos (1985), de
Margaret Atwood în Oryx and
Crake (2003), dar ºi de Arthur C.
Clarke în Sfârºitul copilãriei (1953),
cel din urmã fiind un bun exemplu
de scenariu apocaliptic al
catastrofei nucleare, completat cu
o utopie postumanã, survenitã
dupã sfârºitul umanitãþii ca specie.
Un incontestabil precursor al
ficþiunii despre consecinþele
manipulãrii genetice este, dupã
cum se ºtie, Aldous Huxley cu
Island (1962), scris ca antitezã la
Brave New World.

„Cine, dintre voi, meritã viaþa
veºnicã?”

Posibilitatea unei insule este
totuºi mult mai mult decât o
rescriere a Particulelor elementare,
fiind un roman apocaliptic total, în
care ambiþiile autorului merg mult
mai departe, iar partiturile stilistice
sunt mult mai variate. Cele douã
paliere temporale, prezente ºi în
Particulele elementare, se
echilibreazã: avem pe de o parte
suita de evenimente care conduc
spre prãbuºirea civilizaþiei umane,
spre extincþia umanitãþii, ºi, pe de
altã parte, naraþiunea concentratã
pe lumea post-apocalipticã.
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Discursul penduleazã, ca ºi în
Oryx ºi Crake, între confesiunea/
memoriile ultimului reprezentant al
rasei umane (Daniel) ºi diversele
continuãri, scrise de încarnãrile lui,
care îi prelungesc existenþa pe un
Pãmânt unde întârzie sã aparã o
nouã civilizaþie, iar teritoriul este
împãrþit între neo-umanii rãmaºi în
adãposturi pãzite cu gard
electrificat ºi urmaºii oamenilor,
sãlbãticiþi, care au regresat la un
stadiu primitiv, pre-homo sapiens.
Romanul este structurat de jurnalul
lui Daniel, lecturat ºi comentat de
toate avatarurile sale, din
perspectiva post-apocalipticã a
dispariþiei civilizaþiei umane ºi a
umanitãþii înseºi.

Daniel este ºi el un spirit
revoluþionar-anarhist care detestã
lumea prezentului ºi care a ales sã
o submineze prin diverse tonalitãþi
ale umorului (face spectacole,
filme, scenarii), care depãºesc
orice limitã a suportabilului
pentru un public care pare însã
împãcat cu acest „umor al cru-
zimii”. Personajul sãu poate fi
încadrat în aceeaºi categorie a
flâneur-ului, despre care s-a
vorbit în legãturã cu celelalte
personaje houellebecqiene
(Katherine Gantz, „Journal of
Modern Literature”). Temele ºi stilul
lui Daniel descind, dupã prorpiile
sale spuse, direct din Baudelaire,
fiind o combinaþie între râs ºi
rãutate, imagistica filmelor sale
cuprinzând rasism, pedofilie,
canibalism, paricid, acte de torturã,
cruzime, toate pentru dinamitarea
convenþiilor unei lumi degenerate.
Aceastã combinaþie controversatã
de aspecte ºocante îi aduce
succesul de fiecare datã, îl
transformã într-un om bogat ºi într-
o persoanã mondenã, invitat în
cele mai selecte cercuri. Mai mult
din inerþie, dã curs invitaþiei unei
secte a Elohimiþilor, unde va asista
la o ceremonie secretã ºi va afla
de experimentele cu codul genetic,
care, dintr-un pur hazard, îi va
asigura supravieþuirea de-a lungul
a 25 de generaþii de neo-umani.
Acesta e punctul nodal al intrigii ºi
pentru biografia lui Daniel 1, ºi
pentru întreaga istorie a umanitãþii,
construit cu abilitate din câteva
scene care nu anunþã nimic
spectaculos, dar care sunt

conduse cu mânã sigurã spre
amploarea necesarã ºi rãmânând
totodatã într-o cutremurãtoare
proximitate veridicã faþã de lumea
actualã.

Tabãra Elohimiþilor trimite la un
spaþiu utopic, izolat de umanitate,
locul unde sunt produºi germenii
viitorului, locul de unde Daniel va
dobândi nemurirea, datoritã unui
concurs de împrejurãri, atât de tipic
pentru scenariul supravieþuitorului
din bio-apocalipse. Daniel se aflã
în tabãrã tocmai când profetul
Elohimiþilor este asasinat, iar secta
le cumpãrã tãcerea martorilor (un
grup restrâns care devin aleºii tot
din pur hazard) prin includerea lor
în programul de multiplicare a
ADN-ului. Urmeazã o rãspândire
fãrã precedent a religiei Elohimiþi-
lor, care înlocuieºte rapid ºi
creºtinismul ºi islamismul, iar
Daniel are sarcina de a transcrie
versiunea oficialã a evenimentelor
din ziua asasinãrii profetului
(rãzbunarea amoroasã), care pare
a trimite adesea spre un scenariu
creºtin degradat, dovedind cã orice
naraþiune întemeietoare se con-
struieºte pe o serie de detalii alea-
torii, învestite apoi cu sens. Ca ºi
la Vonnegut, dar fãrã a implica tipul
sãu de umor, Houellebecq practicã
aceeaºi tehnicã a escaladãrii
enorme a consecinþelor unui
eveniment-cheie, aparent banal la
început: miºcarea religioasã
elohimitã devine un fenomen
incontrolabil, o miºcare mondialã
cu excese milenariste, alteori
sataniste, oficializând în final
practicarea intensivã a sexualitãþii.

Daniel va scrie apoi întreaga
istorie care a dus la „marea
transformare”, acesta fiind de fapt
chiar textul romanului, cu
adnotãrile urmaºilor,  o confruntare
textualã între Ultimul om ºi neo-
umani. Aceºtia elaboreazã o
amplã criticã la adresa ultimilor
oameni, într-un mod mai asumat
subiectiv decât în Particulele
elementare, Houellebecq reuºind
sã confrunte discursiv douã
perspective, separate de absenþa/
prezenþa naturii umane. Binomul
uman-postuman devine astfel
principiu de structurare narativã a
romanului. Sugestia autorului este
însã cã delimitãrile nu sunt atât de
uºor de menþinut, mai ales când,

în partea a treia („Istorisire finalã,
epilog”), ultimul Daniel se decide
sã renunþe la nemurire, sã îºi
pãrãseascã adãpostul ºi sã vizi-
teze locurile descrise de jurnalul
primului Daniel, întâlnind în pre-
mierã un grup de sãlbatici, prilej de
a descrie decãderea fizicã a celor
ce sunt urmaºii direcþi ai oamenilor.
Este ºi el convins cã „omenirea
avea sã-ºi împlineascã destinul ei
violent, pânã la nimicirea finalã”,
urmãrind cu binoclul ritualul
sãlbaticilor de eliminare a celui mai
slab. Cu toate cã e conºtient cã
„omenirea nu merita sã trãiascã”
ºi cã „dispariþia acestei specii
putea fi socotitã, sub toate
aspectele, o veste bunã”, ultimul
Daniel e marcat de tristeþea care
se degajã din „vestigiile ei rãzleþe,
ruinate”. Dincolo de faptul cã e un
artificiu narativ menit sã-l poarte
prin decorul lumii sfârºite, gestul lui
Daniel 25 de a ieºi din singurãtatea
adãpostului echivaleazã cu un
refuz implicit al utopiei post-umane,
cu o rãtãcire nostalgicã în
cãutarea urmelor omului.

Concluzia ultimului Daniel este
la fel de amarã ca ºi cea a
naratorului impersonal din
Particulele elementare ºi nu lasã
niciun dubiu în privinþa prãpastiei
care separã umanitatea de noua
specie a neo-umanilor, chiar dacã
aceºtia par a avea o conformaþie
geneticã identicã: „în timp ce
soarele începea sa încãlzeascã,
sã lumineze cu reflexe aurii
suprafaþa lacului, am meditat o
vreme la har ºi la uitare; la ce
avusese omenirea mai bun:
ingeniozitatea ei tehnologicã. Nu
rãmânea nimic, acum, din acele
producþii literare si artistice de care
oamenii erau atât de mândri;
temele care le dãduserã naºtere
erau perimate, forþa lor emoþionalã
se evaporase. Nu rãmânea nimic
din sistemele filosofice sau
teologice pentru care oamenii s-au
luptat, uneori au murit sau, mai des,
au ucis; toate acestea nu mai
trezeau niciun ecou la un neo-
uman, noi nu mai vedeam în ele
decât divagaþii gratuite ale unor
minþi limitate, ceþoase, incapabile
sã producã un concept precis sau
pur ºi simplu utilizabil.” (Posibilitatea
unei insule, p. 424). Houellebecq

(continuare în pag. 36)
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Nu-mi vine sã cred cã au trecut
atâþia ani de când l-am cunoscut
pe D. R. Popescu - un bãiat tânãr
ºi suplu pe atunci, cu alurã de
sportiv de performanþã, student la
medicinã în Clujul anilor ’50.
Începuse sã publice, în revista
Steaua, schiþe ºi povestiri, nuvele,
pe care le citeam cu sufletul la
gurã, cu mândria de a fi prieten cu
autorul lor, de parcã le-aº fi scris
eu însumi. Nu ºtiu exact ziua când
l-am întâlnit pentru prima datã, dar
trebuie sã fi fost una din serile
acelea extraordinare când,
frecventând cenaclul Filialei din
Cluj a Uniunii Scriitorilor, patronat
de A. E. Baconsky, începusem sã-mi
fac prieteni printre tinerii scriitori
ai urbei universitare. Pãºisem
deja pe treptele marii clãdiri a
Universitãþii, la Filologie, unde
foarte curând ne-am identificat, în
anul întâi, câþiva condeieri – nu-mi
place cuvântul dar aici mi se pare
potrivit pentru cã noi abia ne
exersam condeiele, scriind poezii,
prozã ºi recenzii, cu care bãteam
la poarta singurei reviste de
literaturã, la ora aceea, în limba
românã, din capitala Transilvaniei.
El, DR  abandonase între timp
medicina ºi intrase în redacþia
Stelei, unde îl vizitam adesea cãci
prietenia lui îmi deschisese
oarecum porþile colaborãrii în
paginile acelei publicaþii
artistocratice, unicã în felul ei,
socotindu-mã tânãr critic în
devenire. Se formase în jurul lui D.
R. Popescu un cerc de prieteni,
mai ales studenþii, care scriam
literaturã, cum ne pricepeam,
înfocaþi susþinãtori ai echipei de
fotbal “ªtiinþa”, sub faima cãreia
încingeam sãptãmânal niºte
teribile meciuri, de amatori, fireºte,
în Parcul “Babeº”, care se
terminau de regulã cu lungi discuþii
literare, fie la frumoasa terasã a
cârciumei (nu i-aº zice restaurant)
de pe insula din Parcul oraºului, fie
în tenebrele subsolului unui bloc,
de pe o stradã lãturalnicã, nu
departe însã de centru, unde
stãteau în gazdã studenþi de pe la
te miri ce facultãþi, ºi cãreia i se
zice, fireºte, Bolema. Dar mai des
frecventam odaia, absolut
pitoreascã, de la Margit-neni, dintr-
o casã aproape dãrãpãnatã, din
spatele Teatrului Naþional (Astãzi

întregul cvartal e doar poveste,
cãci a fost dãrâmat, altfel ar fi
trebuit, poate, ca municipialitatea
sã punã o plãcuþã comemorativã
pe faþada clãdii) unde locuiau, tot
într-o atmosferã boemã, Mircea
Braga, Marcel Mureºeanu ºi
Corneliu  Rãdulescu, aspiranþi ºi
ei la glorie literarã. Acolo am
petrecut o noapte de pominã, în
martie 1959, dupã ce colindasem
în prealabil prin mai multe locante,
în euforia unui eveniment editorial
unic: lui D.R. îi apãruse primul
volum de schiþe ºi povestiri, cum
scrie pe foaia de titlu, Fuga, pe care
l-am udat din belºug cu ce ne
puteam permite, de data aceea
însã neavând restricþii la pungã,
jucând ºeptici ºi poker (pe
chibrite), pentru ca în zori, sã ne
târâm, þinându-ne destul de bine pe
picioare, pânã la mine acasã
(stãteam, cu pãrinþii, într-un
apartament compus dintr-o
camerã ºi bucãtãrie, într-o curte ce
semãna foarte bine cu cele din
filmele italiene), ca sã ºi mâncãm
ceva. Ai mei plecaserã deja la
serviciu aºa cã am cumpãrat un
litru de lapte pe care l-am fiert în
grabã, în timp ce mâncam cam tot
ce se putuse gãsi prin cãmarã.
Atunci ºi acolo, prozatorul (clasic
deja pentru noi) mi-a scris, pe
volumul ce mi-l dãruise, urmã-

toarea dedicaþie:”Cunoscutului
poet ºi critic în viaþã !, C.C. În
amintirea prânzului de galã,
compus din miere, brãgisme,
râgâituri* - dupã noaptea de
ºeptici. Amiciþia clasicului în viaþã,
DRPopescu, Cluj, 12 Mãrþiºoriu
1959. * lapte de bivol ars, *’ afumat,
laptele, nu bivolul.” Ce fericiþi eram
cu toþii pe atunci! ªi aveam de ce.
Eram tineri, citeam pe ruptele
literaturã, scriam, publicam cât
puteam ºi pe unde puteam (Ne
fãcusem la un moment dat un
obicei frumos: când unul dintre noi
primea un onorariu, de pe la
Tribuna sau Steaua, ne duceam la
Restaurantul “Someºul”, unde
cânta la vioarã vestitul, pe atunci,
Vadas - urmãrit, nesmintit, de la o
masã dintr-un colþ, de soþia sa,
care descindea, se spunea, dintr-
o familie de grofi unguri scãpãtaþi -
ºi ne dãdeam mari mâncând câte
un ºniþel vienez, bând coniace ºi
vin, totul dintr-un onorariu, nu prea
mare dar care ne ajungea cu
prisosinþã. Unde se mai dau acum
asemenea onorarii?!). D.R. era, se-
nþelege, liderul nostru absolut,
care ºtia sã fie prieten fãrã fara-
fastâcuri, în ciuda faptului cã se
scria despre el în toate publicaþiile
literare din þarã... Casa Municipalã
de culturã organiza întâlniri cu
cititorii iar noi, în cap de listã - cum
altfel?! – cu DR, eram printre cei
preferaþi. Se tipãreau afiºe ce
anunþau evenimentul, afiºe care se
lipeau pe stâlpii din centru ºi
publicul venea. D.R. citea prozã,
Marcel poezii, eu traduceri din lirica
rusã ºi sovieticã, Mircea Braga era
responsabil cu partea teoreticã,
ceilalþi fiecare dupã mãsura lor...
Cine se gândea atunci cã vom
ajunge sã retrãim totul din amintiri,
la o vârstã care atunci ni se pãrea
matusalemicã?! ªi iatã, vârsta
aceea a venit... DR a umplut câ-
teva rafturi bune de bibliotecã cu
volumele pe care le-a scris –
romane, nuvele, teatru, publi-
cisticã, poezii – o operã masivã ºi
durabilã peste care n-ai cum trece,
degeaba unii din ciracii pe care i-a
oploºit pe la revistele pe care le-a
condus între timt, strâmbã din nas.
Avea acest bun (nebun) obicei sã
stimuleze tinerii ce i se pãreau
talentaþi (unii chiar erau) ºi de viitor
(unii l-au ºi avut), punând câte o

O cupã...
pentru
D. R.

Popescu

Constantin Cubleºan
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vorbã bunã ici ºi colo întru
promovarea lor. ªtiu o duzinã (cel
puþin) de tineri regizori care i-au
montat piesele pe diferitele scene
din þarã, mai bine sau  mai rãu, cum
s-au priceput, dar care în urma
bunãvoinþei acestui inegalabil în
generozitate om, obþineau premii ºi
erau promovaþi pe la alte teatre,  cu
alte montãri la care pânã atunci nu
visaserã. Sunt curios câþi dintre ei
îºi aduc acum aminte cã DR
împlineºte o vârstã, pentru a-i
trimite o felicitare. O simplã
felicitare?!... Nici cu actorii distribuiþi
în roluri importante din piesele lui
nu era mai puþin galant ºi cei mai
mulþi dintre aceºtia, dupã revoluþie
(sau ce-o fi fost ea) l-au ocolit, ca
sã nu spun cã l-au uitat. Oare de
ce existã atâta ingratitudine pe
lumea asta? Nu mai vorbesc de
scriitorii sau de oamenii de culturã
pe care i-a promovat în pagini de
reviste, fãcându-le astfel o
platformã publicã de care nu s-au
sfiit sã beneficieze, fãrã a aminti
vreodatã numele binefãcãtorului
lor. Dar, nu despre aceºtia vreau
sã scriu. Nu pe aceºtia vreau
sã-i omagiez (nici nu meritã!) ci
pe acela care a creat la Cluj o
adevãratã ºcoalã de prozã:
D.R. Popescu... Pe vremea când
era un ferment al vieþii literare
ºi culturale clujene, determinase
Na-þionalul Clujean sã monteze în
fiecare an câte o piesã a unui autor
dramatic din localitate. În acei
ani s-au ridicat din Cluj câþiva tineri
dramaturgi pe care critica de
specialitate i-a elogiat aproape
fãrã rezerve. Unde sunt aceºtia,
acum, ca sã batã la poarta
magistrului cu un buchet de
flori?!.. Dar, iatã, mã lamentez (mã
enervez) acum când constat
cã lângã DR au rãmas tot prietenii
cei vechi, adevãraþi. Mercenarii
s-au dus în treburile lor, angajându-
se sub scuturi azi europene.
Foarte bine, dar de ce sã nu-i
trimiþi o ilustratã, la zi aniversarã,
binefãcãtorului tãu din anii de
începuturi? Numai cã DR nu are
nevoie (nu spun cã nu i-ar cãdea
bine) de asemenea gratulãri. E un
om puternic ºi azi cum a fost în
totdeaua. Un om care nu s-a îndoit
dupã bãtãile vântului nici chiar
atunci când a fost obligat sã o facã.
Cu stânga accepta compromisul,

cu dreapta îl dregea. Câþi dintre
scriitori mai vor sã-ºi aminteascã
aceastã strategie pe care
preºedintele Uniunii a practicat-o
ani de zile?! Dar, iarãºi zic: DR nu
are nevoie de gudureala ingraþilor...
A ajuns la o vârstã la care
Sadoveanu avea prin ºcoli ºi prin
locurile publice ridicate busturi ºi
statui (le ºi merita, nu-i vorbã). DR
nu are. Dar are opera de
dimensiuni sadoveniene, cu

siguranþã. ªi-a ridicat singur
monumentul (Exegi monumentum,
ziceau latinii), durabil în timp, în
biblioteci ºi în conºtiinþele curate.
Acest fapt îl omoreazã ºi-i
onoreazã pe toþi cei care se bucurã
cã sunt contemporani cu el. Eu mã
consider un asemenea norocos,
aºa cã la ceas aniversar nu pot
sã nu ridic o cupã, ca pe vremuri,
în cinstrea maestrului ºi a
prietenului.
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  Aurel Rãu

   PLOSCA

Azi

s
ã

aduc
din pod

o  ploscã /
a bunicului /
de pe când a

fost el mire / ºi a
   þinut-o în mânã

pe cer. /
ªi
sã

m-apuc / s-o
doar scriu cu multã

migalã, / ploscã de lemn,
cu incizuri / din mai multe

linii / frumos rotite, ºi o roatã /
de liniºte, la mijloc, / sã crezi  scobitã

pe dinlãuntru, / stând pe douã picioare /
ºi sonorã, când o atingi, cum doar ai
 lovi-o, / sau ca trupul poftit, drag. /
  Dar nu, mai curând sã beau / din
    ea, cu mânie, ºi cu tristeþe, / un

timp care m-a-mbãtat
de tot; /

s-o          fac
sã-mi       cânte

MESTEACÃN ÎN BASARABIA

Am fost douã zile în Basarabia,
însoþind un transport de cãrþi.
În faþa hotelului unde-am tras
strãjuia în frig un mesteacãn.

Cãrþile, le-au oprit la vamã,
dar s-a bãut vin la Cricova.
Un mesteacãn învolt ºi alb,
crescut din piatrã, în Basarabia.

Noaptea, cum somnul întârzia,
am fãcut câþiva paºi, prin preajmã.
În mesteacãn, frunzele - un roi
tremurau, nu se scuturaserã.

Strãjuia, cum ªtefan Cel Mare
pe soclu, vãzut de pe trepte.
Din crengi am rupt douã frunze
ºi le-am pus în portofel, tainic.

Vor fi trecute cãrþile, poate,
româneºti, ne-au spus, altãdatã.
Erau „clasici“, dar ºi „moderni“.
Iar la câþiva paºi, Prutul.

Privesc douã frunze galbene,
când scriu, care-mi stau pe masã.

Douã frunze în formã de inimi,
sau de lacrimi, din Basarabia.

LEVITAÞIE

Mãrul cãzut din pom îl iau în casã.
E lovit, însã, într-o parte.
Îl aºez cu faþa frumoasã în spre mine
la masã, unde e-un mic soare.

Dar pe laturea nevãzutã, pata lucreazã,
încet creºte, se face neargã.
Când îl întorc, dup-o noapte, e deadreptul putred -
astfel el moare în trei zile.

ªi situaþia se repetã cu un alt mãr
ºi altul, dupã rãzboiul nopþii.
Pufoase, roºii, striate, arome, sfere.
Mi-e luna august doar o torturã.

Iau mãrul în casã, noul cãzut
dintre cele ce mai stau printre stele,
care ºi ele cad, cumplit, prin august,
sub legea vieþilor, ce nu iartã.

Mere de august... ªi eu mã gândesc la un
poet cãzut, la fel, din cãrþi,
ce le-ndrãgea - ºi stricându-i un vers, mai spun:
voi plânge cu jerbe de mere...

Ies dimineaþa din casã cu-o teamã-n suflet,
ºi ard pentru cele din crengi.
ªi-aleg dintre morþii fragezi merele-ntregi
pe-obraji cu toate razele soarelui.

TRIBUNALUL DIN NÜRNBERG

Aici i-au ucis pe cei ce-au ucis.
I-au dat morþii pe artizanii morþii.
Aceste ziduri tãcute, care ne privesc.
Stafiile, jbilþul, tristeþea, istoria...

LACUL LALA

Odatã era sã-l vãd.
Sã urc o noapte întreagã, cu alþi viteji,
poteci ºi ºlaguri ºi umbre
ºi-n zori sã-l vãd de pe-o creastã, mister adânc,
„un ochi”, de când nu ºtiam....

Iar acum mi-l scoate în cale o fotografie.
Singur, cu Zarathustra,
ºi cu cine-a scris Mioriþa sau Pintea Viteazul,
o piatrã
tãiatã cu diamant de stele
ºi zodii; o limpezime!

Zbor alb între-un verde închis ºi-un altul
deschis – de ierbi, de pãdure.
ªi tãcere.
ªi mãnãstire care se roagã.

În Munþii... ce-l þin;  o retinã sub care
e poate imaginea trecerii noastre
pe-aici, altfel -

ºi  dispãrutã.
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Poezia popularã de nuntã
(1985; ediþia a doua, a apãrut în
anul 2000, sub titlul Nunta în
Transilvania) de Ion ªeuleanu are
un caracter monografic, folcloris-
tul înglobând în cercetarea sa
etapele ºi momentele nunþii, aºa
cum se desprind ele din operele
reprezentative ale folclorului
românesc. Respingând o aborda-
re pur descriptivistã, autorul iden-
tificã ºi studiazã elementele de
poeticã ºi de stilisticã a textelor cu
caracter nupþial, considerând cã
„existã o poezie de puternice ºi
adânci rezonanþe, care se cere
analizatã cu toatã atenþia”, astfel
încât nunta poate fi privitã ca un
ceremonial cu rãdãcini în arhaitate
ce înglobeazã în sine „atitudini
existenþiale ºi convingeri funda-
mentale ale poporului nostru
privitoare la individ ºi la menirea sa
în lume”.

Perspectiva cercetãtorului
este, aºadar una mai amplã, cum
remarca Ruxandra Ivãncescu:
„Pornind de la imaginea obiceiurilor
legate de ceremonialul nupþial în
comunitatea folcloric tradiþionalã
din Transilvania, extinsã (prin
comparatism) asupra întregii
comunitãþi tradiþionale româneºti,
se oferã date semnificative asupra
mentalitãþii tradiþionale autohtone,
cu valorile ei specifice, cu
elementele sale perene ºi cu
mutaþiile pe care aceasta le-a
suferit de-a lungul timpului.
Imaginea de ansamblu este una de
interes general, reconstituitã din
detalii monografice minuþios
analizate iar apoi integrate ºi
reinterpretate ca parte a unui
întreg”. Cercetãtorul insistã, în
paginile cãrþii sale, asupra
complexitãþii fenomenului folcloric
studiat, pe care îl supune unui
examen riguros ºi tenace, utilizând
o serie de metode din domenii
conexe: „Trebuie subliniat, oricum,
cã fenomenul nupþial românesc
reprezintã un complex ritual-
ceremonial extrem de elaborat,
iar în cuprinsul lui, cel transil-
vãnean, nu face notã aparte. El
este polivalent, plurisemantic ºi
multifuncþional. Aceasta întrucât
(...) el reflectã un fapt de viaþã
fundamental din existenþa
individului ºi, prin intermediul lui,
din devenirea unei comunitãþi

oarecare, a comunitãþii folcloric-
tradiþionale. Semnificaþiile sunt, fãrã
îndoialã, multiple, ºi ele se lasã
descoperite, în mare mãsurã, ºi în
funcþie de poziþia teoreticã dinspre
care sunt perspectivate lucrurile
(sociologicã, ritualistã, structura-
listã, semioticã, antropologicã,
psihanaliticã, etnograficã º.c.l.)”.
Existenþa umanã este aºezatã, în
mentalul popular, sub specia
destinului colectiv, acela care
decide, în fapt, traseul biografic al
individului. Nunta e vãzutã, aºadar,
ca un ritual ce desemneazã un
moment privilegiat din existenþa
individulului, ea fãcând parte din
categoria „riturilor de trecere” (A.
Van Gennep) cu un rol esenþial în
cadrul colectivitãþii umane
tradiþionale. Examinarea princi-
palelor elemente ale ritualului
nupþial folcloric (cântecul liric,
oraþia ºi strigãtura de nuntã,
formulele de chemare, structuri
constitutive, dialoguri, teme ºi
motive) este realizatã din
perspectiva unui etnolog ce
stãpâneºte perfect principalele
metode moderne de investigaþie a
fenomenului folcloric, cu o
interpretare adecvatã a scenariului
nunþii, punându-se însã în evidenþã
ºi valenþele etice sau modelatoare
ale acestei structuri ritualice

fundamentale pentru devenirea
fiinþei umane. În acest scenariu
ritualic al nunþii, autorul surprin-
de un întreg univers al tradiþiilor,
miturilor ºi riturilor, alãturi de
habitudinile de gândire ale
mentalului colectiv: „Omul strã-
bate, de la naºtere la ne-fiinþã, un
itinerar exprimat în cicluri exis-
tenþiale, parcurgând succesiv
fazele copilãriei, cãsãtoriei,
maturitãþii, senectuþii (...). Existã
rituri preparatorii chemate sã
asigure pro-creaþia, sã determine
apariþia vieþii. Sunt însã ºi alte
practici cãrora le revine misiunea
de a pregãti ºi influenþa plecarea
individului din «lumea albã»,
intrarea într-o altã «existenþã»,
imaginatã, nu arareori, ca fiind
dovada unei profunzimi de gând
extraordinare, rod al unei
îndelungate meditaþii în marginea
semnificaþiilor vieþii, al unor intuiri
geniale a raporturilor dintre
existenþa individualã ºi cea
cosmicã, universalã (...). Dar ar fi
posibil sã ne aflãm în faþa unei
strategii, psihologic vorbind, a
colectivitãþii ºi a omului societãþi-
lor arhaice ori folcloric-tradiþionale
de mare subtilitate ºi deosebit
de generoasã la care se apeleazã
spre a contracara spaima de
moarte”.

În interpretarea scenariului
nunþii, Ion ªeuleanu pune la
contribuþie teorii ºi paradigme
epistemologice moderne, din
spaþiul unor discipline precum
semiotica, psihologia sau so-
ciologia, într-un stil echilibrat,
sobru, în care caracterul tranzitiv
al enunþurilor conferã demonstra-
þiilor, mereu pertinente, rigoare ºi
supleþe. În fapt, în cartea sa, ª.
decripteazã un întreg cod cultural
arhaic camuflat în bogãþia de
semnificaþii a ceremonialului
nupþial, ceremonial care e analizat
nu doar în calitatea sa intrinsecã,
ci ºi ca element component al
comunitãþii tradiþionale. Trebuie
precizat, de asemenea, cã autorul
nu se lasã fascinat de o anumitã
perspectivã metodologicã, con-
ºtient fiind cã aceasta/acestea
nu vor putea epuiza bogãþia
inepuizabilã, polisemantismul
funciar al faptelor folclorice. De
aici provine multitudinea de
perspective, de unghiuri din care

Perspective
etnografice
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este privit scenariul ritualic al nunþii
populare.

Dincoace de sacru, dincolo de
profan (1994) e o carte deschisã
mai degrabã spre problemele
teoretice ale etnologiei, în care
autorul e preocupat de structurile
metodologice ale cercetãrii etno-
grafice, favorizând o perspectivã
de largã amplitudine antropologicã
asupra fenomenului atât de
complex al culturii populare. Apelul
la o astfel de perspectivã an-
tropologicã e efectuat „deoarece

are avantajul, nu atât de a le
îngloba pe toate celelalte, cât de a
þine seama de ele în tentativa de a
repera fenomenele în întreaga lor
complexitate. Mai importante sunt
înþelesurile pe care faptele nup-
þiale le au în mintea insiderilor
comunitãþilor folcloric-tradiþionale,
modul în care acestea semna-
lizeazã ºi în care sunt înþelese
ºi decodate de ei, în relaþie cu
propriul lor cod cultural”. Autorul
privilegiazã, astfel, „viziunea in-
tegratoare asupra fenomenelor,

care pleacã de la presupoziþia cã
nimic în sistemul culturii (inclusiv
al celei populare) nu e nici întâmplãtor,
nici gratuit”. În finalul cãrþii, gãsim
câteva portrete ale unor cãrturari
care au valorificat, prin opera lor,
literatura popularã (V. Alecsandri,
Lucian Blaga, Artur Gorovei,
Perpessicius). Prin întreaga sa
activitate de etnograf, Ion ªeuleanu
s-a dovedit un cercetãtor atent ºi
riguros al folclorului românesc, al
formelor de viaþã popularã ºi al
reflexelor lor literare.

Cu trei cãrþi de literaturã tipãrite
pânã acum, pe care el ºi le
gândeºte ca pe niºte oglinzi,
antologic, asociind între aceleaºi
coperþi povestirea ºi impresiile de
cãlãtorie, cronici despre fenomenul
expoziþional, artã plasticã ºi
retrospective de istoria civilizaþiilor,
eseul pendulând între spectacolele
artei în genere, istoria religiilor ºi
ºtiinþã, dar ºi articolul cu subiect
social ºi de opinie, Horia Porumb
propune un interesant profil de
autor nu numai cititorilor Stelei, în
paginile cãreia este prezent de mai
bine de 10 ani. Formula aceasta
de alcãtuire a unui sumar
caracterzeazã mai net prima lui
apariþie editorialã, cu volumul
Reflecþii heteroclite, apãrut în 2001,
un titlu atât de bine ales, pentru ca
în apariþiile editoriale urmãtoare
elementul beletristic sã pre-
cumpãneascã, fãrã a fi pusã în
cauzã varietatea.

În ipostazele acestea îl ºtiu
preocupat de scris literar de prin
anul 2000, dacã nu de mai de mult.
În volumul al doilea, Fii lui Ramses,
din 2006, între textele din primul
sfert al cãrþii, dacã aleg la
întâmplare, se nimeresc, parcã
într-un buchet, un articol la obiect,
Premiile literare franceze ale anului
2001, un eseu, cu conotaþii
artistice, La Steaua, ºi trei proze
cu o problematicã, într-o mãsurã,
complimentarã, prin analitic ºi
descriptiv ºi evocativ, Un week-
end zen, Lumea bunã ºi Bud în vie
– datate 2002. Cu narativ propriu-
zis ºi în acelaºi timp îmbinând, într-
un flux colocvial, joc de asociaþii
din cultural, un sigur simþ de
observaþie în legãturã cu moravuri

ºi caractere ale unei perpetui
tranziþii. Un teren pe care sã se
impunã unei reamintiri texte
similare din primul volum, ca
Românii din Franþa ºi Secþiune
transversalã, unde în categoria
jurnalelor de drumeþie reþinuserã
atenþia într-un mod aparte mai
multe relatãri dintr-o cãlãtorie în
China.

Clujean trãind la Paris, unde a
rãmas din 1988, ºi desfãºoarã o
activitate de profesor universitar ºi
cercetãtor într-un institut de ales
prestigiu ºtiinþific, marcatã ºi de
lucrãri ºi cãrþi de specialitate, el
parcã este ºi puþin locuitor pe orice
meridian ºi paralelã, prin evadãri
succesive, în acelaºi timp de
cãutãtor ºi de pelerin în geografii
ºi culturi majore, de referinþã,  cu
ceva de arheolg pe cont propriu ºi

de etnolog ezitant, în tradiþia unor
muntean Constantin Golescu ºi
tran-silvan Ion Codru Drãguºanu,
între vinul recursului la personaj ºi
cititul în cafeaua supoziþiei
eseistice. De un ingenios post-
modernism, sã spui.

În acest an, 2010, a tipãrit, la
editura Limes,  un al treilea volum,
în principal de proze, intitulat Ca
spiþele unei roþi, care continuã trã-
sãturi anterioare, dar marcheazã,
cum este ºi firesc, ºi  o evoluþie;
vorbeºte de o maturitate. Aºi
menþiona ca ilustrative: În jurul
muntelui sfânt, Trei femei se
întâlnirã, Spre Machu Pichu ºi
Moise.  Cu un mai bogat accent al
epicului, ºi cu solicitãri dinspre
imaginativ sau fantastic.

Unele din textele lui pot
prezenta interes ºi pentru un cititor
strãin, ca o expresie româneascã,
dacã ar fi traduse – date fiind un
spirit selectiv în aplecarea asupra
unor componente specifice, ºi un
cult al comparaþiei, o propriete ºi o
economie a termenilor, o preferinþã
pentru exactitate. Eºti surprins
plãcut sã constaþi ºi în naraþiile lui
cum despre lucruri importane,
existenþiale, ori inefabil, se poate
vorbi direct, familiar, simplu,
spontan.  Nefiindu-le strãin nici
orizontul moral.

Din volumul lui cel mai recent,
aceastã mãrturisire, solemnã
pentru cã într-un Cuvânt înainte: „ne
apropiem de adevãr nu numai prin
raþiune. Uneori ne lãsãm „inspiraþi”.
Poeþii, artiºtii, mate-maticienii o ºtiu
foarte bine. Intuiþia nu este neapãrat
o facultate a intelectului. E mai
degrabã apanajul inimii”, umblã ºi
ea spre un profil.

Profil
Horea

Porumb

Aurel Rãu
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Când a apãrut prima ediþie
româneascã a Cuadraturii cercu-
lui, Gheorghe Sãsãrman deja
debutase cu câteva povestiri
experimentale de science-fiction în
reviste ºi un volum de povestiri
aparþinând aceluiaºi gen, cu titlul
uneia dintre ele, Oracolul (1969).
În plus, autorul era cunoscut în
mediul jurnalistic pentru articolele
sale de arhitecturã, disciplinã ce o
studiase în universitate, dar pe
care niciodatã nu a ajuns sã o
exercite ca practician, dupã ce
fusese invitat sã colaboreze
profesional la secþiunile
specializate pe aceastã temã în
unele dintre principalele publicaþii
periodice ale epocii. Aceastã
activitate trebuie sã fi contribuit la
faptul cã interesul sãu s-a orientat
mai mult spre componenta teoreticã
a artei de a construi, despre care
mai târziu îºi va susþine doctoratul,
în 1978, cu teza intitulatã
Funcþiune, spaþiu, arhitecturã,
publicatã în anul urmãtor. Aceastã
lucrare, cu un caracter mai
degrabã filosofic decât tehnic, îºi
propunea sã creeze într-un anumit
fel logica habitatului artificial,
insistând pe analiza lui ºi fãrã
scopul de a stipula cum ar trebui
sã fie o arhitecturã idealã, himerã
care i-a urmãrit pe atâþia arhitecþi,
cu rezultate adesea nefaste pentru
urbanismul secolului XX. Studiul
teoretic s-a continuat cu noi
articole de esteticã arhitecturalã,
publicate în þara de origine înainte
de exilul sãu în Germania, deºi
relativul renume îl datora mai mult
activitãþii literare. În acest sens,
faima nu ºi-a câºtigat-o atunci prin
Cuadratura cercului, a cãrei
originalitate probabil i-a surprins pe
unii critici care nu puteau încadra
decât cu dificultate cartea în
science-fiction, aºa cum se scria
atunci, dar nici în literatura
generalã, ale cãrei teme, orientate
spre viaþa cotidianã, se aflau foarte
departe de cele cultivate de
majoritatea scriitorilor canonizaþi în
România sau în alte þãri. Numai un
critic, Victor Bârlãdeanu, a
semnalat asemãnarea cu literatura
postmodernã a lui Mircea Horia
Simionescu, alt outsider literar care
de asemenea scrisese o bunã
povestire de science-fiction (de
exemplu, Norul de argint, 1969).

Însã ºcoala postmodernã se afla
încã în faºã, ºi chiar dacã în
România a atins curând o
ascensiune practic fãrã termen de
comparaþie la nivel european,
tehnicile sale literare nu erau încã
prea cunoscute la data publicãrii
Cuadraturii cercului. Culturalismul,
meta-literatura, ironia ca mijloc
retoric preponderent, sunt trãsãturi
ce înrudesc, de fapt, aceastã
culegere cu postmodernismul,
anticipând câteva din manifestãrile
sale. Astfel, un oraº precum
Verticity, cu întreaga-i populaþie
aflatã în mrejele realitãþii virtuale,
al cãrei nucleu simbolic este un pur
simulacru, anunþã în 1975 nu
numai anumite derive analizate (ºi
implicit justificate) de ideologia
postmo-dernã, ci ºi expresia
primordialã în domeniul literaturii
speculative, aºa-numitul
cyberpunk de mare succes în anii
’80. Recrearea ludicã a diverselor
momente istorice; utilizarea liberã
ºi demistificatoare a tehnicilor ºi
motivelor din genurile etichetate
drept paraliterare, precum cel de
teroare (Oldcastle ºi fantomele
sale), SF-ul galactic (Cosmovia,
care exploateazã tema navei

generaþionale) sau naraþiunea de
aventuri exotice (Sah-Harah);
preaslãvirea dorinþei sexuale
(Virginia, Arcanum), sau etalarea
ironicã a unei culturi enciclopedice
(de exemplu, explicaþiile despre
Antar în oraºul cu acelaºi nume,
sau expediþia arheologilor la
Hatushásh, folosind fraze într-o
limbã imaginarã formatã din
cuvinte hitite, în dialogul rãz-
boinicilor cu arheologul numit
Hrozný, precum lingvistul ceh care
a descifrat chiar vechea limbã
anatolianã), toate sunt trãsãturi ce
se repetã în operele literare
postmoderne, cel puþin în prima
fazã a miºcãrii, atunci când cultura
livrescã avea o mai mare
importanþã. Însã Cuadratura
cercului apãrea probabil prea
timpuriu, fapt la care se poate
adãuga cã autorul ei nu activa în
cercurile obiºnuite ale lumii literare.
În 1979 a apãrut a treia sa colecþie
de povestiri, Himera, în seria de SF
a Editurii Albatros, în care au fost
publicate majoritatea titlurilor vâr-
stei de aur a genului din România,
sub semnãtura lui Vladimir Colin,
Horia Aramã, Mircea Opriþã, sau
a maestrului recunoscut de
Sãsãrman, Adrian Rogoz.

Mai mult, primul lui roman, 2000
(1982) este ºi el în mod clar unul
de science-fiction, deºi cuprinde
totodatã douã povestiri inde-
pendente care nu sunt decât ex-
tensiunea narativã a douã oraºe
din Cuadratura cercului (Moebia ºi
Sah-Harah), într-un cadru me-
taliterar foarte interesant pe care
în ediþia româneascã a trebuit sã-l
suprime, dar care figureazã în
traducerea germanã a cãrþii,
intitulatã Die Enklaven der Zeit
[Enclavele Timpului]. Cartea a
apãrut în 1986 în principala colecþie
de SF a Republicii Federale
Germane, în Editura Heyne, fapt
care i-a adus onoarea de a fi unul
dintre puþinele exemple de science-
fiction românesc cunoscute în
Occident. În acest fel, Sãsãrman
a ocupat un loc privilegiat în
panorama SF a þãrii sale, chiar
dacã acest lucru nu s-a putut
spune public pânã la cãderea
regimului comunist, deoarece erau
interzise pânã ºi aluziile la cei care
dezertaserã de la construcþia
socialismului, aºa cum fãcuse el

Hazardul
receptãrii sau
cum sã (nu)
recunoºti o

capodoperã:

Gheorghe
Sãsãrman,
Cuadratura
cercului ºi
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însuºi în 1983, profitând chiar de
ocazia ivitã odatã cu proiectul de
traducere a cãrþii sale în limba
germanã.

Dupã revoluþia democraticã din
1989, Sãsãrman a vrut sã se
reintegreze vieþii literare din
România, însã cu dezavantajul de
a continua sã locuiascã în
Germania ºi de a concura cu
nume cu greutate precum Mircea
Eliade, Emil Cioran sau Eugène
Ionesco, înainte interziºi ºi apoi
recuperaþi în mare grabã, dar ºi cu
numeroºii scriitorii tineri care
scriau pentru a îngropa trecutul
literar din vremea comunistã. Cu
toate acestea, a reuºit sã publice
un roman alegoric, de atmosferã
kafkianã, despre totalitarismul
cultului personal al regimului
naþional-comunist, înainte domi-
nant, în douã versiuni uºor diferite
(Cupa de cucutã, în 1994, ºi Cupa
cu cucutã, în 2002), pe lângã alt
roman de science-fiction, mai puþin
reuºit, Sud contra Nord (2001),
dupã care au urmat o colecþie de
povestiri foarte variate, Vedenii
(2007) ºi o culegere de articole
(Între oglinzi paralele, 2009).

Însã punctul culminant al
acestei perioade este, în opinia
noastrã, publicarea integralã a
Cuadraturii cercului în 2001 în
limbã românã, cea definitivã, aºa
cum o concepuse ºi o scrisese
autorul înainte de prima ei
publicare în 1975. De fapt, ediþia
din 1975 fusese cenzuratã, fie din
raþiuni editoriale (dupã cât se pare,
erau prea multe oraºe), fie din
raþiuni politice, intervenind cenzura
care, cum obiºnuieºte sã se
întâmple, a contopit cruzimea cu
neghiobia. Dupã cum povesteºte
autorul în postfaþa traducerii
franceze a cãrþii, s-au scos nu mai
puþin de zece oraºe, precum ºi
ultimele trei paragrafe din
Stereopolis. Printre textele eli-
minate cu forþa figureazã ºi ne-
vinovata Arca, poate pentru cã
cenzorii nu obiºnuiesc sã aibã
simþul umorului ºi credeau cã
pagina albã de sub titlu era o glumã,
nu un imbold pentru imaginaþia
cititorului, sau primul, Vavilon, în
ciuda faptului cã  acesta permitea
o lecturã de stânga: tabloul
societãþii antice nu este neapãrat
demn de laudã, iar detaliul

rampelor alunecoase care trebuie
urcate pentru a promova pe scara
socialã reprezintã un simbol
transparent al diviziunii claselor în
societãþile capitaliste ºi respectiv,
al dificultãþii de a avansa în cadrul
lor, în contrast cu egalitarismul
teoretic din þãrile socialismului
real... În schimb, a supravieþuit,
printre altele, primul oraº descris
de Sãsãrman,  din care se va
naºte întreaga carte, Musaeum,
conceput ca rãspuns la cultul
marilor personaje ale naþiunii, ce
s-a înfãptuit prin ridicarea a
numeroase monumente come-
morative,  pe mãsurã ce regimul
din România îºi accentua
naþionalismul  sub conducãtorul
suprem, Nicolae Ceauºescu.

Vinietele ce însoþesc fiecare
oraº apar împreunã, incluse într-
un pãtrat, pe copertã, astfel încât
cititorul are în faþa ochilor o
construcþie geometricã ce poate
evoca desenele lui M. C. Escher
ºi, indirect, echivalentul ei literar,
povestirile speculative ale lui Jorge
Luis Borges, în special La
biblioteca de Babel  [Biblioteca din
Babel] (1941). Crearea de cãtre
Borges a unui spaþiu labirintic
textual ca o imitaþie exactã a
universului  reprezintã un model al
procedeului adoptat de Sãsãrman,
aºa cum el însuºi recunoaºte în
prefaþa recentei ediþii spaniole (La
Cuadratura del círculo, Colmenar
Viejo, La biblioteca del laberinto,
2010), în timp ce în postfaþa
francezã (publicatã ca text pe
coperta posterioarã a volumului)
menþiona Le città invisibili [Oraºele
invizibile] (1972), de Italo Calvino,
o carte care se aseamãnã mult cu
Cuadratura cercului în ceea ce
priveºte structura ºi tema, deºi cu
importante diferenþe de concepere,
cea italianã neavând aproape deloc
caracter speculativ. Oricum,
influenþa lui Calvino, spre
deosebire de cea borgesianã,
trebuie scoasã din discuþie,
deoarece Sãsãrman nu cunoºtea
limba din Le città invisibili, a cãrei
traducere în românã s-a publicat
ulterior (1979) Cuadraturii cercului,
deci era vorba de o simplã
coincidenþã, cu toate cã ar pãrea
sã presupunã o comparaþie
implicitã cu o referinþã literarã
occidentalã de prestigiu ºi ar

sugera apartenenþa cãrþii la un
curent de literaturã fantasticã cultã
ºi intelectualã care, deºi tempera
în aparenþã extrema ei originalitate,
putea sã orienteze receptarea sa
în direcþia înnobilãrii dorite.

În cele din urmã, cãrþii i se
acordã atenþie pe mãsura
importanþei ei, în cea mai recentã
ºi voluminoasã istorie a literaturii
române, cea a lui Marian Popa, din
2009, deºi încã fãrã a se desprinde
din încadrarea tradiþionalã ºi
echivocã în science-fiction, aici pe
cale de a fi acceptatã în fine ca
specie literarã demnã de stimã.
Chiar dacã menþine diferenþierea
acestui gen faþã de restul literaturii,
la fel cum face cu literatura
ficþionalã poliþistã, Marian Popa îi
dedicã mai multe pagini dense ºi
pline de respect, unde explicã în
primul rând cum science-fiction-ul
a contribuit la obiective serioase,
precum crearea unui cadru propice
umorului ºi satirei ºi, mai ales în
cazul românesc, alegoriei politice,
citând în acest sens pe autorul
nostru. Îi menþioneazã apoi,
analizându-le fãrã prejudecãþi
operele, pe numeroºi scriitori ºi,
deºi nu pare a fi consultat istoria
lui Opriþã, care i-ar fi dezvãluit
autentice nume importante ale SF-
ul românesc, Popa îl situeazã pe
Sãsãrman la un loc de seamã, el
fiind subiectul singurei analize
detaliate rezervate unui autor din
aceastã secþiune, analizã
focalizatã mai ales pe Cuadratura
cercului. Popa defineºte volumul
ca fiind memorabil  în ceea ce
priveºte caracterologiile urbane,
ale cãror substanþã filozoficã,
moralã ºi politicã se articuleazã
simultan în jurul tendinþelor
colective, sub formã de scurte
sinteze istorice în care arhitectura
simbolizeazã în mod ingenios
avatarurile evoluþiei umane, o
evoluþie zadarnicã ce scoate în
relief monotonia legilor dezvoltãrii
ei. Descrierile, pliate pe perso-
nalitatea fiecãrui oraº, capãtã un
caracter general datoritã proce-
deului simultan aplicat la materia
unor societãþi diferite, astfel încât
se sugereazã profunda unitate
antropologicã a construcþiilor
omeneºti, iar în acelaºi timp se
eludeazã monotonia, datoritã
varietãþii modelelor de discurs
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folosite, de la proze lirice ºi imitaþii
de texte clasice pânã la jurnalele
de cãlãtorie, fãrã a uita nici
modelele furnizate de utopie sau
chiar science-fiction:

Desigur, impresioneazã des-
crierile imaginare, de la cele
personalizând neoliticul, la cele
utopice ºi S.-F.; generalizarea se
face ºi prin simultaneizarea
materialelor de construcþie,
specifice unor civilizaþii diferite.
Unele bucãþi sunt poeme în prozã,
altele par niºte pastiºe tacitiene
dominate de perfectul compus ºi
corelatele sale, în fine, rezumate
sau dãri de seamã ale vreunui
explorator din secolele 16-19.
(Marian Popa, p. 939)

Prin urmare, un istoric ilustru al
literaturii a afirmat pentru prima oarã
fãþiº ºi fãrã prejudecãþi cã avem de-
a face cu o operã valoroasã, nu
numai prin bogãþia sugestiilor
conceptuale, ci ºi prin mãiestria cu
care acestea adoptã un veºmânt
formal variat ºi eficient din punct de
vedere literar, adicã cu o bogãþie
stilisticã ce depinde de meºteºugul
scriitorului ºi nu al genului pe care
acesta l-a ales pentru a-ºi
demonstra capacitatea în materie
de scris. Marea valoare a
Cuadraturii cercului se pare cã a
început astfel sã ajungã la
recunoaºterea pe care o meritã în
afarã breslei care se ocupã de
science-fiction. Sã sperãm ca noile
traduceri în alte limbi (spaniolã ºi
germanã) sã contribuie la apre-
cierea acestei valori în lume, pentru
cã se poate pune fãrã îndoialã în
discuþie calificarea ei drept
capodoperã (sunt mereu cuvinte
mari), însã ni se pare evident cã
este vorba de o culegere de texte
profund originale ºi expresive,  în
afarã de asta o carte coerentã, în
acelaºi timp unitarã ºi diversificatã
(motiv pentru care este susceptibilã
de o lecturã în salturi, poate reco-
mandabilã, la voia stãrii de spirit sau
a curiozitãþii). O asemenea operã,
care reuºeºte sã  înaripeze
imaginaþia, fãrã a neglija de aceea
arbitrul raþiunii ºi stimularea gândirii,
odatã cu plãcerea lecturii, prezintã,
credem, calitãþile celei mai bune
literaturi speculative.

Traducere: Olivia N. Petrescu

Vasile Sav
in

memoriam

 Ioan Pop-Curºeu

Nu l-am cunoscut personal pe
Vasile Sav. Nu l-am prea citit, nici
ca poet, nici ca traducãtor, poate
din pricina puþinului meu gust
pentru clasicisme ºi pentru
poezia latinã, sau pentru
speculaþiile lui Augustin, teolog
suspect ºi responsabil – indirect
– de toate schismele creºtinis-
mului, din 1054 pânã la Reformã
ºi marchizul de Sade, ba chiar
mult dupã aceea. Dar volumul de
faþã, Vasile Sav, in memoriam
(Casa Cãrþii de ªtiinþã, 2010) –
alcãtuit cu încãpãþânatã perse-
verenþã de d-na Lucia Sav – m-a
obligat cumva sã-l reconsider pe
cel care, totuºi, a fost un eminent
cãrturar al Clujului.

Schiþa bio-bibliograficã de la
început oferã o sintezã con-
vingãtoare a proiectului cultural
cãruia Sav i-a consacrat ani lungi
de muncã, în condiþii materiale de
cele mai multeori deloc încuraja-
toare (vezi textul semnat D. R.
Popescu, Sfântul Augustin,
tradus în limba românã de un
ºomer, pp. 83-84). Dupã cele trei
pagini sintetice, urmeazã o
avalanºã de articole, cronici,
recenzii, evocãri, note ºi notule,
adicã aproape tot ce s-a scris
despre Vasile Sav în decursul
timpului (omul ºi opera). Din
fericire, o serie de „saviene” – cum

numeºte foarte inspirat criticul
Victor Cubleºan poemele satirice
ale autorului – vin sã condimenteze
masa indigestã de texte critice ºi
sã dea savoare lecturii.

Partea cea mai captivantã a
cãrþii este Addenda, unde se
gãsesc fotografii, scan-uri de
manuscrise ºi de coperþi, precum
ºi alte documente care pot
interesa câþiva bibliofili ai veacului
informatic. Aici, în Addenda, îl
surprindem pe Vasile Sav în mai
multe ipostaze ataºante, în
mijlocul scriitorilor clujeni, cu
grupul întemeietor al Echinoxului,
în redacþiile revistelor Steaua ºi
Tribuna, stând la birou printre
munþi de dicþionare, pescuind la
Beliº ºi þinând în mânã un pãstrãv
„uriaº” etc. Dar cred cã cele mai
emoþionante fotografii sunt cele
care-i prezintã pe pãrinþii
autorului, Aurica ºi Ioan Sav,
þãrani din ªoimuº, Sãlaj: aici se
vãd atât mândria ºi prestanþa unei
culturi rurale întemeiate pe valori
seculare, cât ºi reticenþele ºi
slãbiciunile care vor ucide (dacã
cumva nu au ºi fãcut-o deja)
aceastã culturã. Aurica ºi fiul
Vasile, fotografiaþi în faþa statuii

lui Matei Corvin ºi a Catedralei
Sf. Mihail în aprilie 1968:
emblemã fragilã a unui Cluj ro-
mânesc fãrã tradiþii burgheze
prea solide, pol de atracþie pentru
copiii de þãran dornici de afirmare,
a cãror mare strategie existenþialã
ºi culturalã a fost întoarcerea
programaticã spre latinitate!

(chiar dacã nu la
o datã rotundã!)
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De la început îmi asum
perspectiva asimptoticã în a
dezbate problematica femeii ºi
feminitãþii, întrucât, prin chiar
conþinutul nostru identitar, suntem
deseori incapabili sã depistãm/
înþelegem principiile de gândire ºi
sensibilitate ale Celuilalt. Modul în
care cineva se plaseazã în lume,
felul în care îºi percepe propria
identitate, mãºtile prin care
funcþioneazã social, raportul ce-
luilalt cu ceilalþi, toate aceste
chestiuni pot fi investigate mai
degrabã printr-o anchetã de tip
sociologic, decât prin teoretizãri
care, de cele mai multe ori,
speculeazã fãrã fundament ori
sunt intenþionat fundamentaliste!
Tocmai de aceea, cãrþi precum
Divanul scriitoarei (Limes, Cluj-
Napoca, 2010) ºi Cele 4 dimen-
siuni ale feminitãþii româneºti
(Neverland, Bucureºti, 2010),
prima fiind coordonatã de Mihaela
Ursa, iar cea de-a doua de Monica
Tatoiu, sunt binevenite în mediul
gentilic românesc, unde nu doar
misoginismul e ridicat la rang de
îndeletnicire naþionalã, ci ºi iluzia
cã a fi bãrbat conferã stabilitate
ierarhicã ºi autoritate în faþa
celorlalþi. Aºa încât, nu trebuie sã
surprindã pe nimeni cã mulþi dintre
reprezentanþii cu ºtaif ai elitei
actuale ºi dintotdeauna sunt fie
excesiv de complezenþi în privinþa
literaturii scrise de femei, ghidându-
se dupã axioma „meritã apreciat
efortul”, fie trãiesc repulsii virulente
faþã de aºa-zisul imaginar
exibiþionist al anumitor poete ºi
prozatoare, fie sunt cabotini
euforici în cazul scriitoarelor cu
gâtul îngreunat de medalii. Pe de
altã parte însã, nu trebuie negat
faptul cã unele scriitoare din
România practicã un concubinaj
eficient cu misoginismul anumitor
critici-bãrbaþi în stare sã le
improvizeze o minimalã recunoa-
ºtere publicã. Aºa încât, pentru a
împãca ºi scriitoarea ºi criticul
literar, se ajunge la compromisul
echitabil prin care scriitoarea e
indulgentã faþã de reacþiile miso-
gine ale criticului-bãrbat, doar
pentru cã acesta din urmã, dupã
lungi paragrafe concesive, a numit-
o la finalul articolului sãu „o mare
scriitoare”.

În Divanul scriitoarei, Mihaela

Colaj de
autopercepþii

 Marius Conkan

Ursa realizeazã o investigaþie
„asupra felului în care scriitoarele
din România îºi gestioneazã
identitãþile”. La baza acestui colaj
de autopercepþii stau 36 de
întrebãri provocatoare, la care
rãspund Ioana Nicolaie, Rodica
Braga, Ruxandra Cesereanu,
Dora Pavel, Doina Ioanid, Gabriela
Melinescu, Mariana Codruþ, Ana
Maria Sandu, Simona Popescu,
Letiþia Ilea, Elena Pasima, Magda
Cârneci, Angela Marinescu ºi
Iolanda Malamen. Dacã Mihaela
Ursa a iniþiat un demers de sintezã
asupra imaginii femeii-artist din
România, Monica Tatoiu, în Cele
4 dimensiuni ale feminitãþii
româneºti, propune un proiect mai
amplu, la care participã 73 de
femei, dintre care 32,8 % sunt
scriitoare, 21,9 % sunt din dome-
niul economiei, 12,3% din cel al
medicinei, 9,5% sunt sportive de
performanþã, 6,8% sunt jurnaliste,
iar 16,7% sunt din alte domenii
precum politicã, informaticã,
picturã, muzicã ºi actorie. „Cele
patru dimensiuni ale feminitãþii
româneºti”, dupã Monica Tatoiu, ar
fi urmãtoarele: „Eu cu mine,
încotro?”, „Eu cu restul lumii. Eu
cu cei din afara mea.”, „Eu cu
profesia mea. Care dintre ele?” ºi
„Eu cu Creatorul”. Dintre scriitoare,
Ruxandra Cesereanu, Dora Pavel

ºi Simona Popescu au contribuit
la anchetele din ambele cãri.

Dincolo de evidenþa cã acest tip
de proiecte sunt indispensabile nu
neapãrat pentru reevaluarea
statutului femeii în cadrul unei
societãþi patriarhale, cât mai ales
pentru problematizarea acestui
statut, se impun câteva riscuri pe
care coordonatorii (coordona-
toarele) investigaþiilor de gen ar
trebui sã ºi le asume. Unul dintre
ele ar fi substanþa deficitarã a
rãspunsurilor ºi lipsa profunzimii cu
care cele intervievate discursi-
vizeazã, uneori, despre propria lor
identitate. Fapt care lanseazã
anumite suspiciuni cu privire la re-
prezentativitatea celor selectate
ca portavoce a unei comunitãþi
sociale. Al doilea risc e calitatea
precarã a premiselor care iniþiazã
un demers de sintezã. Pornind de
la niºte concepte superflue ºi
cliºeice, investigaþia riscã sã intre
sub auspiciul locurilor comune ºi
al patetismului. Or, atât Divanul
scriitoarei, cât ºi Cele 4 dimensiuni
ale feminitãþii româneºti conþin,
chiar dacã în micã mãsurã,
deficienþe care oscileazã între cum
se pune problema ºi cum se
rãspunde.

Cele 36 de întrebãri ale Mihaelei
Ursa (dintre care amintim: „Credeþi
cã identitatea de gen se asumã ca
un dat natural, sau ca un construct
cultural?”, „Are creaþia dvs. sex/
gen sau nu?” „V-aþi simtit, ca ºi
creator, limitatã biologic?”, „V-aþi
simþit discriminatã sexual?”)
configureazã, din start, premise
tranºante, care nu lasã loc
ambiguitãþilor ºi care impun
rãspunsuri la fel de categorice. În
mari proporþii chiar aºa se
întâmplã, scriitoare precum Ioana
Nicolaie, Ruxandra Cesereanu,
Gabriela Melinescu, Simona
Popescu mãrturisindu-se cu fran-
cheþe ºi autoironie, detabuizând ºi
înfruntând prejudecãþi, uneori din
perspectiva propriilor preconcepþii.
Întrebatã dacã ar fi dorit sã fie
bãrbat, Ioana Nicolaie rãspunde:
„Aº fi vrut sã fiu bãrbat ca sã nu
trec prin multe tentative de viol...
Ca sã nu ascult obscenitãþi suflate
dezinvolt – unele de oameni
serioºi, absolut impecabili – în plinã
stradã.”. Mãrturisind despre
prejudecãþile de gen la care aderã,
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Ruxandra Cesereanu afirmã: „Nu
am prejudecãþi clasice de gen, ci
doar prejudecãþi nuanþate, ca sã
zic aºa. Cã bãrbaþii sunt aproape
dependenþi de sex, este o astfel
de prejudecatã. Cã femeile sunt
mai bârfitoare decât bãrbaþii, este
o alta.” În timp ce Gabriela
Melinescu are ca principalã voca-
þie ratatã imposibilitatea de a
deveni mamã, Simona Popescu,
întrebatã fiind dacã a fost dis-
criminatã sexual, mãrturiseºte:
„Da, mai ales când eram foarte
tânãrã ºi începusem ºi eu sã scriu.
Bãrbaþii stãteau de vorbã pe teme
culturale între ei. Unii mi se pãreau
tare plicticoºi, chiar proºti în felul
în care se luau în serios.”. În
schimb, scriitoare precum Elena
Pasima trateazã cu dezinteres în-
trebãrile Mihaelei Ursa, oferind
rãspunsuri imature ºi de tot hazul
ºi dovedind cã pentru domnia sa a
problematiza imaginea femeii-
artist în România este o chestiune
inutilã („Preferaþi compania
bãrbaþilor sau a femeilor?”, iar
Elena Pasima rãspunde, astfel
încât lasã cititorul perplex:
„Prefer moluºtele. Ele mãcar îºi
schimbã sexul fãrã sã facã din
asta recensãmânt”). Pentru unele
scriitoare, bãrbaþii sunt exclusiv
instrumente bune pentru a se
împlini fizic, aºa încât nu e de mi-
rare cã misoginii din România
vãd în femei exact aceleaºi in-
strumente! Volumul coordonat de
Mihaela Ursa, departe de a fi
„manifestul unei rezervaþii sexuale”
sau un proiect feminist, constituie
procesul verbal al unor conºtiinþe
de sine, cu prolixitãþile ºi insu-
ficienþele lui. Iar acest colaj de
autopercepþii vocifereazã, cum era
de aºteptat, despre identitãþile
unor scriitoare care nu se sfiesc
în a-ºi mãrturisi frustãrile, eºe-
curile ºi prejudecãþile.

Cele 4 dimensiuni ale feminitãþii
româneºti, volumul coordonat de
Monica Tatoiu, are un caracter
eterogen, prin faptul cã investigaþia
nu se limiteazã doar la identitatea
femeii-artist, ci exploreazã identitãþi
ale femeii în general, fie aceasta
medic, jurnalistã, economistã sau
sportivã de performanþã. Din
nefericire însã, proiectul Monicãi
Tatoiu nu are o mizã consistentã,
pornind de la premise deficitare

conceptual, precum: „Eu cu mine,
încotro?”, „cele patru dimensiuni
ale feminitãþii” (care, din
perspectiva mea, pot fi n
dimensiuni), „Eu cu restul lumii”
etc. Dacã Mihaela Ursa iniþia
investigaþia asupra identitãþii de
gen din douã direcþii (1. „în
comentariul cultural din România
se abuzeazã de niºte cliºee de
gen precum cel de poezie femininã
sau cel de scris feminin” ºi 2.
„puterile noastre creative sunt
direct proporþionale cu acciden-
tele fiinþei noastre”), demersul
Monicãi Tatoiu este asemãnãtor
cu iniþiativele revistelor glamour,
fãrã a avea un fundament teoretic.
De aici, o întreagã rezervaþie de
discursuri riscante, întrucât Cele
4 dimensiuni ale feminitãþii
româneºti este mai degrabã o
carte în care se stã la taclale, decât
se problematizeazã. Iatã câteva
mostre de cliºeu cu care opereazã
unele femei din România în radio-
grafierea propriilor identitãþi: „Dacã
ar trebui sã mã reinventez, mi-ar
plãcea sã fiu femeia la care se
gândea Dumnezeu când a fãcut-o
pe Eva: încântãtoare, puternicã ºi
tandrã, sclipitoare ºi neînfricatã.”
(Rodica Mihai), „La 50 de ani mã
uit în oglindã ºi îmi spun ce fericitã

sunt cã încã nu am 80. Am rãbdare
sã-mi cumpãr rochii, caut sã fiu
deosebitã ºi nu-mi doresc sã mai am
40 de ani.” (Cãtãlina Soare-Huell)
etc. ªi lista ar putea continua la
nesfârºit, cu aforisme penibile ºi
mãrturisiri patetice, întrucât Cele 4
dimensiuni ale feminitãþii româneºti
ar putea constitui, în felul ei, varianta
imprimatã a celebrei emisiuni „De
3×femeie”, realizatã de Mihaela
Tatu!

Investigaþiile de gen, trebuie sã
recunoaºtem, sunt aproape inexi-
stente în România (deºi existã
câteva cãrþi publicate în domeniu).
Tocmai de aceea, proiecte precum
cele coordonate de Mihaela Ursa
ºi Monica Tatoiu sunt menite sã
suscite interesul mediilor social-
culturale ºi sã-i provoace pe cei
care s-au baricadat în prejudecãþi.
Dar mai ales, rostul lor e de a
înfrunta patriarhatul misogin care
catalogheazã, din start, o femeie
ca fiind de la naturã mai puþin
înzestratã intelectual decât un
bãrbat. Divanul scriitoarei ºi Cele
4 dimensiuni ale feminitãþii
româneºti vor sta, cu siguranþã, la
baza altor investigaþii de gen, cu
repondenþi capabili sã discur-
sivizeze mai tranºant anumite
problematici-tabu.
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Un studiu deosebit de aplicat
ºi plin de idei personale este
cartea lui Brian McHale,
Ficþiunea postmodernistã (Ed.
Polirom, 2009, traducere de Dan
H. Popescu). Oportunitatea
apariþiei sale, atît la momentul
ediþiei originale din 1987, cît ºi
acum, mai ales pentru noi, pare
cu atît mai mare cu cît elucidarea
ultimului autentic curent din
istoria artei universale, care este
fãrã nici un dubiu postmo-
dernismul, rãmîne încã departe
de concluziile sale ºi poate chiar
tocmai de cele mai importante
dintre ele. Opinia mai recentã cã
vremea lui ar fi trecut denotã în
realitate douã lucruri oarecum
interdependente, pe de o parte,
graba ce caracterizeazã lumea
noastrã de azi ºi care cores-
punde legii privind acceleraþia
evoluþiei generale, pe de altã
parte, cu toatã consideraþia, o
insuficientã cunoaºtere a însuºi
obiectului aflat în discuþie. Cãci
postmodernismul ºi-a dovedit
o enormã disponibiltate, ale
cãrei proporþii anuleazã în fond
orice definiþie limitativã. Dacã
„anything goes”, atunci totul e
posibil ºi nimic nu mai reprezintã
o condiþie obligatorie. Sã se
piardã oare aºadar orice
individualitate, orice identitate ºi
deci orice statut diferenþial, prin
care sã putem recunoaºte
existenþa acestei imense ºi, de
aceea, foarte încãpãtoare
orientãri ce a cuprins nu numai
cultura ultimelor decenii, dar ºi
întreaga viaþã a societãþii noastre
contemporane? Iatã o întrebare
necesarã ºi complicatã, dar
cãreia i se poate da totuºi un
rãspuns destul de coerent ºi mai
cu seamã operaþional. Aºa cum
s-a manifestat la origini, în
arhitecturã, postmodernismul a
însemnat mai întîi un soi de
eclectism stilistic, relativ ludic ºi
ironic, dar în toate împrejurãrile
eminamente lucid. În literaturã ºi-
a adãugat autoreferenþialitatea ºi
demersul metapoetic, în prezenþa
constantã a aceleiaºi conºtiinþe
acute ºi participante la actul
creator.

Dar denumirea însãºi a orien-
tãrii de care vorbim ne împin-
ge inevitabil s-o raportãm la

antecesorul ei, la modernism.
S-a remarcat pe drept cuvînt cã
multe însuºiri ºi feluri de
manifestare îi vin urmaºului de la
înaintaºul sãu. S-a speculat chiar
cã succesorul n-ar fi decît o
simplã ipostazã mai sofisticatã
a precursorului sãu ºi nimic n-ar
fi în postmodernism care sã nu
fi fost mai întîi undeva, în mul-
titudinea de varietãþi a mo-
dernitãþii. Însã mãcar o diferenþã
de atitudine, mai generalã ºi în
primul rînd mai semnificativã,
poate trasa o linie de demarcaþie
între cele douã miºcãri culturale
ale secolului trecut: în moder-
nism, excluderea nu numai a tra-
diþiei îmbãtrînite ºi mortificante,
dar ºi a tuturor propriilor lui
forme din perspectiva ºi în
beneficiul fiecãreia în parte.
Aceste conflicte intestine,
fratricide, sînt o caracteristicã
izbitoare a curentelor de
avangardã. Spre deosebire de
ele, postmodernismul se reco-
mandã prin includere, prin
toleranþã ºi prin integrare, într-o
asociere sintacticã ºi ficþionalã,
ce face farmecul adeseori bizar
ºi totdeauna provocator ale celor
mai multe dintre creaþiile artei
contemporane.

Însã Brian McHale descoperã
în laborioasa lui cercetare ºi o

altã cale de a delimita cele douã
direcþii literare. Încã din pragul
cãrþii sale, el precizeazã: „fic-
þiunea postmodernistã diferã de
ficþiunea modernistã aºa cum o
poeticã dominatã de probleme
ontologice diferã de una domi-
natã de probleme epistemo-
logice” (p. 14). Preluînd ideea de
dominantã de la formaliºtii ruºi,
autorul nostru subliniazã cum
accentul s-a mutat „de la
problema cunoaºterii la cele ale
modurilor de a fi” (p. 29). Pe baza
unui numãr de exemple bine
alese McHale þine sã ne
convingã cã întrebãrile pe care
ºi le pun cele douã tipuri istorice
de ficþiune sînt diferite ºi utili-
zeazã strategii corespunzã-
toare. În modernism, ceea ce
intereseazã este posibilitatea
cognitivã, agentul ei, siguranþa
rezultatelor, limitelor lor etc., în
vreme ce pentru postmodernism
preocuparea vizeazã lumea
textului ca atare, ori ca produs al
imaginaþiei, diversitatea ºi
structura acestei lumi etc.
Amintind de variatele liste de
trãsãturi care încearcã sã-l
caracterizeze pe cel din urmã,
cercetãtorul crede chiar cã
dominanta ontologicã le înrudeºte
pe toate, fiind „principiul sistemic
ce fundamenteazã aceste liste
altfel eterogene” (p. 30).

Înarmat cu asemenea pre-
mise teoretice ºi metodologice,
Brian McHale supune literatura
occidentalã ºi mai ales anglo-
americanã unei amãnunþite
radiografii exegetice, cãutînd cu
insistenþã sã ºi le ilustreze cît mai
temeinic ºi mai convingãtor. El nu
omite însã nici fenomenul de
interferenþã a celor douã poetici,
prezent uneori chiar ºi în opera
unui singur scriitor. Joyce, de
pildã, este modernist în Ulise, dar
postmodernist în Finnegans
Wake, iar Robbe-Grillet pen-
duleazã ºi el între aceste poziþii.
În schimb, cea mai consistentã
mulþime de prozatori de limbã
englezã sînt de departe pro-
motorii noii creativitãþi ºi asupra
lor se îndreaptã atenþia cea mai
concentratã a exegetului. Exa-
menul sãu nuanþat ºi pertinent,
chiar dacã permanent obstinat în
a introduce realitãþile în tiparul

Poeticã
ºi

ontologie

 Florin Mihãilescu
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concepþiei cãlãuzitoare, demon-
streazã în ultimã instanþã o
situaþie de mult observatã, iar
acum încã o datã mai meticulos
evidenþiatã, anume aceea pe
care o semnalase pe seama
poeziei moderne Hugo Friedrich,
în eminenta sa carte din 1956,
sub formula „fanteziei dictatoriale”.
Devine clar ºi incontestabil cã o
libertate totalã ºi la toate nivelurile
se instaleazã în centrul vital al
poeticii postmoderniste. Capitole
ample ne documenteazã asupra
lumilor posibile, paralele, textuale
sau intertextuale, raportate la
genul SF, la fantastic sau la
ficþiunea istoricã, asupra celor
mai insolite forme ale acestora
ca lumi în anulare, din cutii
chinezeºti, lumi tropologice ale
stilului ºi ale discursului, lumi pe
(de) hîrtie, în fine lumi cu autori
sau fãrã autori. Regãsim aici,
tratate într-o manierã originalã,
aproape toate temele discur-
surilor critice din ultimele decenii.
McHale îºi urmãreºte ºi îºi
urmeazã consecvent principiile,
crezînd a le constata validitatea
în cuprinsul unei multitudini de
opere datorate unor autori diferiþi,
dar reprezentativi cu toþii pentru
o libertate absolut nemãrginitã,
care ne poate duce la concluzia
cã, la fel ca în artele plastice ale
aceloraºi ani, mai departe nu se
mai poate merge pentru cã pur
ºi simplu nu mai existã drum.
Totul pare a se fi fãcut, totul s-a
încercat, s-a experimentat,
literatura se autodevorã, iar
discursul ei intrã în crizã de
comunicare.

Sînt prea multe locuri asupra
cãrora ar fi interesant sã ne oprim
spre a le discuta. Dar pentru cã
McHale a propus perspectiva
ontologicã în intenþia de a
identifica postmodernismul vom
alege relaþia acestuia cu rea-
lismul. Încã de la început, ni se
spune cã „mimesisul supravie-
þuieºte cu bine în ficþiunea
postmodernistã” (p. 95), pentru
ca ulterior sã înþelegem cã e
vorba nu numai de realitatea
ficþiunii, ci ºi de aceea propriu-zis
fizicã a cãrþii ca obiect de lecturã,
între care oscilaþia angajeazã o
anumitã instabilitate ontologicã
(p. 277). Implicaþii complexe din

punctul de vedere al realismului
are ºi prezenþa sau absenþa
autorului din text. Postmoderniºtii
au impus metaficþiunea scrii-
torului în actul material de a-ºi
scrie opera, dar tot ei au pro-
clamat „moartea autorului”, cu
menþiunea cã ºi atunci cînd totuºi
acesta apare, el nu mai este cel
real, ci – cum spune Roland
Barthes – unul „de hîrtie”. Oricum,
chiar dacã scriitorii postmoder-
niºti îºi asumã omniscienþa ºi

omnipotenþa celor realiºti, ei nu
o mai fac în vederea reconstiturii
unei realitãþi verosimile, ci pentru
a construi o irealitate care
înseamnã „negarea realitãþii
externe obiective”, încît „astãzi
aproape orice în cultura noastrã
tinde sã nege realitatea ºi sã
promoveze irealitatea” (p. 331).
Impusã ºi oficializatã, irealitatea
devine coercitivã ºi se oferã ca

obiect privilegiat al reflectãrii,
astfel cã, în mod paradoxal,
„ficþiunea postmodernistã, cu tot
antirealismul ei, continuã de fapt
sã fie mimeticã” (p. 332). Un
asemenea mimesis antirealist
este desigur o dovadã de sim-
paticã subtilitate exegeticã ºi nu
e nici pe departe singurul exemplu
ce s-ar putea cita. Pe de altã
parte, este însã greu, dacã nu
imposibil de a nu aprecia diferen-
þa dintre o lume ficþionalã, care
respectã logica realitãþii exte-
rioare, ºi alta care o anihileazã
integral ºi programatic. Dar,
oricum, postmodernismul nu este
antirealism, ci – cu un termen care
i se potriveºte mult mai bine ºi mai
semnificativ – irealism, prilej,
fireºte, de interpretare ºi
comentarii.

Cu siguranþã, cartea lui Brian
McHale se cuvine cititã ºi chiar
studiatã cu atenþie pentru încã
multe alte motive, dar principalul
constã în seriozitatea ºi în
substanþialitatea ei. În masiva ºi
interminabila bibliografie a
studiilor postmoderniste, ei îi
revine fãrã îndoialã unul dintre
primele locuri. Iar pentru criticii
români e un nou ºi autoritar
îndemn la meditaþie ºi la
clarificare, ceea ce ar trebui sã
fie de ajuns pentru a îndrepta
asupra ei atenþia cea mai
stãruitoare.

reuºeºte sã redea în câteva
scene de mare forþã paradoxul
omenirii în ultima ei fazã, impa-
sul total în care se aflã: oricât
de adânc e declinul umanitãþii,
extincþia ei nu lasã în urmã de-
cât un vid ºi mai sumbru, o
inumanitate feroce. „Priveºte
micile vietãþi ce miºunã în
depãrtare; priveºte-le. Sunt
oameni. În lumina care des-
creºte, asist fãrã regret la
dispariþia speciei” (p.23) – iatã
cum formuleazã Daniel neo-
umanul o aserþiune adânc
infiltratã în subtextul ficþiunilor
apocalipsei post-umane.

Posibilitatea unei insule
rãspunde mai amplu ºi mai profund
la întrebarea formulatã deja în

(urmare din pag.24) Particulele elementare („Care sunt
motivele care ar determina
umanitatea sã accepte ingineria
geneticã drept soluþie finalã?”),
construind demonstraþia pe
aceeaºi premisã decadentã, pe
care autorul o formuleazã în
Inamici publici, convins de
caracterul ineluctabil al oricãrui
destin (inclusiv cel al umanitãþii) ºi
de „ireversibilitatea absolutã a
oricãrui proces de degradare”
(p.128). În pofida aparenþelor, la o
lecturã mai atentã, Houellebecq se
dezvãluie ca un moralist pur-
sânge, aºezat de unii critici în
marea tradiþie a moraliºtilor
francezi de secol XVIII,
menþionând în aceeaºi carte
ideea unui postumanism din care
nu lipseºte dimensiunea moralã.
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Apariþia noului roman al
Gabrielei Adameºteanu, Provi-
zorat confirmã statutul romancierei
de scriitoare din prima linie a
prozei româneºti postbelice, dar îl
afirmã ºi pe cel – similar – din
cadrul prozei postcomuniste. Este
un fericit eveniment, acesta, într-
un context istoric care a erodat
multe dintre gloriile romaneºti
dinainte de 1989, de la Buzura la
Nicolae Breban. Dupã o pauzã de
un deceniu ºi jumãtate, timp în
care autoarea s-a ocupat de
publicistica militantã, ea a revenit
la uneltele prozatorului, publicând
romanul Întâlnirea (2003) ºi
reînnodând firul sagãi Letiþiei
Branea din Dãruieºte-þi o zi de
vacanþã (1979) într-un alt roman
bine scris ºi cu putere evocatoare.

Dar dincolo de jubilaþia pe
care o provoacã faptul în sine al
confirmãrii pe termen lung al unei
vocaþii – comparaþia cu Hortensia
Papadat-Bengescu se impune,
mãcar din acest punct de vedere –, talentul de mare
prozatoare al romancierei se lasã observat prin
douã trãsãturi ale construcþiei din Provizorat. Prima
dintre ele se referã la obiectivul însuºi al romanului:
de a surprinde o întreagã epocã, anume cea a
dictaturilor româneºti (din 1938 pânã în 1989). Din
aceasta derivã direct cea de a doua: chestiunea
epopeii aºa-zicând istorice ºi modalitãþile specifice
ale rezolvãrii ei.

Trebuie spus cã, în afarã de Cronica de familie
a lui Petru Dumitriu, proza românã nu a încercat
pariul tolstoian (sau thomasmannian) al construcþiei
epopeice. Ciclul Comãneºtenilor semnat de Duiliu
Zamfirescu, notabil în sine ca tentativã de a urmãri
în durata generaþiilor un fir epic, ºi ciclul Hallipilor
de Hortensia Papadat-Bengescu, convingãtoare
artistic în privinþa tribulaþiilor umanitãþii din mediile
explorate, nu surprind, cu obiectivitatea epopeii, ºi
marile tendinþe istorice ale epocii în care faptele se
deruleazã. Mai aproape de ceea ce ar putea fi
calificat drept ciclu epopeic pare sã stea lumea
Moromeþilor lui Marin Preda, însã discontinuitãþile
care lasã în suspensie viziunea asupra unei întregi
epoci, ca ºi schimbarea unghiurilor de investigaþie,
în funcþie de personajul principal al romanelor care
alcãtuiesc ceea ce s-ar putea numi întregul, nu ajutã
la închegarea proiectului. Mai recent, în romanul în
trei volume Amfitrion, ca ºi în ciclul Ziua ºi noaptea,
Nicolae Breban fãcea tentativa de a surprinde, prin
fanta observãrii unui anumit mediu, în deschiderea
unui singur oraº – Bucureºti, respectiv Cluj – aerul
unei epoci: cea a deceniului dictaturii ceauºite, în
primul caz, ºi cea a tulburei tranziþii postcomuniste
din anii 90, în al doilea. Cu toate acestea, poetica
explicit anti-epopeicã a romancierului împiedicã
înregistrarea lui în ºirul competitorilor la titlul de

scriitori români cu propensiune
cãtre genul inaugurat la noi, în
versuri, de Ioan Budai-Deleanu.

În Provizorat, Gabriela
Adameºteanu trece în revistã ºi
mai multe generaþii – cel puþin douã
(dacã nu-i numãrãm aici ºi pe mai
vârstnicii „naºi” amestecaþi în
politicile de extremã dreaptã ºi
convertiþi oportunist la stalinism)
– de protagoniºti, ºi un timp istoric
ºi o atmosferã schimbãtoare
întinsã pe circa jumãtate de secol.
Ceea ce rezultã este, fãrã
îndoialã, o viziune asupra istoriei
ºi asupra devenirii unei societãþi
intrate într-o spiralã descendentã
a dezvoltãrii ei, prin abandonarea
democraþiei în favoarea exceselor
politice de extremã dreaptã, la
început, ºi de extremã stângã, mai
apoi ºi mai durabil. La acest nivel
al narãrii faptelor, tocmai aces-
ta este provizoratul din titlu: o
istorie ieºitã din þâþâni, care
contorsioneazã o þarã, un mod de

a guverna ºi instituþiile statului, ajungând pânã la
dramatice evoluþii la nivelul nucleului societal care
este familia ºi chiar pânã la atomul social pe care îl
reprezintã insul uman. Datoritã acestei priviri
transversale, care porneºte de la destinul individual
al protagonistei, Letiþia Branea – devenitã Arcan,
dar având, în plus ºi un pseudonim literar -, întreaga
miºcare socialã ºi dinamica istoricã dindãrãtul ei
se reflectã poliedric, ca în cioburile unei oglinzi
sparte, decriptatã prin replici de alcov ºi reflexe
indirecte, într-o atmosferã de teamã, prudenþã ºi
suspiciune reciprocã, de complicitãþi bine pãzite ºi
de imolãri ritualice ale trecutului.

Reuºita de excepþie a romanului tocmai de aici
vine. Ca în Dimineaþã pierdutã, dar altfel la nivelul
mijloacelor, Gabrielei Adameºteanu îi izbuteºte
abordarea condensatã, tensionalã ºi oximoronicã,
a raportului dintre individual ºi general, dintre drama
personalã ºi cea naþionalã, dintre subiectiv ºi
obiectiv. Istoria mare se recompune fracturat, dar
nu ezitant, din schijele atent consemnate ale unui
discurs freudian, iscat împotriva voinþei, din
subsolurile conºtientului unde au fost refulate orice
amãnunte puteau periclita securitatea personalã a
Olarilor ºi Brãneºtilor. Mizeria umanã a celui care,
copil de legionari fanatici, devine membru de partid
„pe linie” ºi colaboraþionist fãrã entuziasm al
serviciului secret ceauºist, se naºte parcã împotriva
voinþei auctoriale, care fãcea din personajul Sorin
Olaru un fost copil necãjit, adoptat, ºi un iubit secret
consecvent, persuasiv, al Letiþiei. Aici se vede
gheara leului, mãiestria prozatoarei care scapã de
orice tezism, de orice subliniere grosolanã, salvând
prin palierul subiectivist al cãrþii impresia de
autenticitate, dar atingând ºi obiectivitatea imaginii
de ansamblu prin alambicate – deºi de o mare

O epopee
româneascã
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simplitate aparentã – operaþiuni de juxtapunere a
vocilor în microfragmente mai curând intimiste.

Avem de a face, în Provizorat¸aºadar, de un alt
model de epopee: nu una întinsã pe mii de pagini, a
la ªolohov, ci una intensivã ºi tensionalã, „oblicã”,

dar nu mai puþin strãlucitã. Foarte probabil cã, premiat
sau nu, purtat în triumf de cronicarii literari sau ba,
romanul cel mai recent al Gabrielei Adameºteanu,
Provizorat, este una dintre cele mai importante
creaþii în prozã ale romanului românesc actual.

Fiindcã scriu despre un roman
biografic, trebuie sã încep printr-o
rememorare autobiograficã. La
începutul anilor ’80, când am
descoperit pentru prima oarã
esenþele tari ale literaturii, am fãcut-
o încercând sã imit un mare
teoretician ºi estetician. Numele lui
este Tudor Vianu. Acum, dupã mai
bine de douãzeci de ani, citind fraza
“amor intellectualis”, am reuºit sã
înþeleg ce înseamnã forþa
transferului de idei, de ce a fost
important pentru o generaþie aflatã
la marginea prãpastiei sã conserve
ºi sã transmitã mai departe ceea ce
mai putea fi pãstrat ºi propagat. Din
aceastã dragoste de culturã emanã
“amor intellectualis”, pentru cã am
simþit “pe pielea mea” puterea
exercitatã de Tudor Vianu, o putere
intelectualã, o seducþie a inteligenþei
care te transformã.

“Am fost Tudor Vianu”, spune
cineva în carte, iar aceastã frazã
poate fi transferatã asupra multora.
Au suferit (cu pasiune) aceastã
influenþã, ºi au fost în mod direct
Vianu, rând pe rând, Balotã, Noica,
Frunzetti, Negoiþescu, Papu ºi chiar
Ion Vianu însuºuºi. Aºa cum
mãrturiºeºte ºi Ion Vianu trebuie sã mãrturisesc ºi
eu, cãrþile au început sã facã parte din viaþa mea, sã
devinã însãºi viaþa mea, iar aici este “amor
intellectualis”. Aceastã parafrazare a lui Spinoza,
care se referea la dublul transfer de iubire, dinspre
creator spre creaþie ºi invers, este reprezentativã
pentru relaþia dintre “Maestrul intelectual”, cel care
intermediazã “viziunea” spre cunoaºtere a
discipolului, cel care poate aprinde lumina spiritului,
iar abilitatea aceasta se transmite dincolo de timp ºi
spaþiu. La polul opus se aflã universul reeducãrii, al
propagandei comuniste, a cãrei forþã funcþioneazã
numai prin prezenþa maleficã a terorii ºi a educatorului
terorist. Un episod de aceastã facturã este
descrierea cursului de marxism-leninism, care este
þinut de o profesoarã însãrcinatã, a cãrei imagine
coºmarescã îl urmãreºte pe Ion Vianu ºi îi provoacã
lupte interne, pentru cã marxismul se opunea tuturor
celor învãþate de la pãrinþi, din mediul în care
crescuse.

De aceea ar fi mult prea simplist sã etichetãm
cel mai recent volum publicat de Ion Vianu, Amor
intellectualis. Romanul unei educaþii (Polirom, 2010)
drept un roman biografic. Deºi autorul introduce

subiectul propriei existenþe în
termeni romaneºti – cartea începe
printr-o tehnicã narativã
ficþionalizatoare, prima frazã (chiar
prima parte) a cãrþii fiind suspendatã
între ficþiune ºi realitate. Descrierea
personajelor este fãcutã cu
detaºare ºi o ambiguitate care nu
permite prea repede accesul la
referinþele extra-textuale. Prima
bãnuialã, prima suspiciune cum cã
nu avem de-a face cu un roman
ficþional apare la paginile 24-25,
când intrã în scenã personaje
precum Jeni Acterian sau Nicolae
Balotã, ºi pânza bine þesutã a ficþiunii
se destramã, fãrã a-ºi pierde din
forþa captivantã.

“Sunt un romancier care-ºi
trãdeazã secretele de atelier sau un
memorialist care alege crâmpeie din
trecutul sãu, creând un montaj”,
spune Ion Vianu. Iatã de ce a trata
cartea ca pe un volum de memorii
ficþionalizate este reducþionist,
pentru cã viziunea lui nu este nici o
cronologie explicitã a unei epoci,
deºi reuºeºte sã prezinte douã
decenii de istorie greu de “disecat”,
nici reconstituirea portretisticã a
celebritãþilor întâlnite, cu toate cã

Vianu este un excelent constructor de caractere, ºi
nici o cronicã de familie. El nu vorbeºte ca un “actor”
ºi nici ca un “martor”, ci scrie ca un desfãcãtor al
sensurilor istoriei. Romanul memorialistic, aflat ºi el
între ficþiune ºi realitate, nu acoperã toate elementele
puse în miºcare de “Amor intellectualis”, subtitlul cãrþii
este ºi el înºelãtor, pentru cã volumul nu este nici
“romanul unei formãri intelectuale”, ar fi prea puþin spus.
Aparent Ion Vianu descrie cititorului evoluþia sa
profesionalã, trecerea dinspre literaturã spre
psihologie, cu largi volute prin alte “ispite” ale gândului,
numai cã “Amor intellectualis” este mai degrabã un
roman psihanalitic, auto-analitic ºi terapeutic, decât o
carte despre formarea unui om.

În centrul cãrþii se aflã forþa rememorãrii, care, o
ºtie orice psihoterapeut, este cu atât mai amplã cu
cât coborârea în memorie este mai profundã ºi mai
nemiloasã, pentru cã finalitatea rememorãrii este
expierea: “reamintirea te spalã de povara pe care a
tras-o dupã ea, în inconºtient”, spune autorul.

Devine relevant faptul cã prima “amintire” a lui
Ion Vianu este legatã de moarte, când, la doi ani,
descoperã moartea unei fiinþe al cãrei zâmbet îi
rãmâne fixat în minte. De fapt, aºa cum cartea începe
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cu o moarte, a lui Alecu, fratele lui Tudor Vianu, ea se
încheie cu o altã moarte, cea a esteticianului ºi
profesorului, a tatãlui ºi maestrului.

Moartea ºi viaþa, cele douã pulsiuni
fundamentale, se întâlnesc ºi se întretaie continuu în
scrisul lui Ion Vianu. Trecerea printre cele douã este
echivalentã cu dezgroparea “straturilor trecutului”, pe
care Ion Vianu le comparã, în cea mai bunã tradiþie
freudianã, cu straturile geologice depuse în timp, “se
suprapun ºi se încalecã”, iar pentru a le discerne este
nevoie de fermitate ºi obiectivitate. Tot în sens profund
psihanalitic, tema centralã a cãrþii este reprezentatã
de relaþia tânãrului cu figurile paterne. Cea mai
importantã dintre acestea este “personajul” T., despre
care aflãm abia târziu, în capitolele finale, cã este Tudor
(Vianu), dar mai ales Tata. Aceastã obturare a numelui
tatãlui, în sensul cel mai profund lacanian, prilejuieºte
în fond dezvãluirea eului. Pãtrunderea în camera
tatãlui (nu degeaba este ea camera “Hieronymus
Bosch”), echivaleazã cu excavarea unor amintiri
pietroase ºi dureroase. T. este deopotrivã “maestru”
ºi “tatã”, iar recuperarea legãturilor acestora îngãduie
scriitorului sã îºi înþeleagã propria evoluþie, la fel cum
descoperirea originilor evreieºti ale familiei nu
împiedicã venerarea lui Iisus ºi rugãciunea tainicã, la
fel cum nu împiedicã dezvãluirea propriei componente
mistice. Acolo unde memorialistica pãtrunde în text,
adeseori reconstituirea universului familial (patern ºi
matern) sau al celui amical sunt resurse pentru
pierderea ºi regãsirea de sine.

Mãturisirile personale sunt intime ºi în acelaºi
timp lipsite de ostentaþie. Aºa este rememorarea
prezenþei lui Angeli, doctorul care dormea în pat alãturi
de pacientul sãu (Vianu tatãl), pentru a nu-l pierde din
supraveghere nicio secundã, la fel este strigãtul
adolescentin “vreau o femeeeeie!” (cuplat cu episodul
aflat la limita dintre grotesc ºi comicul burlesc, în care
unul dintre prieteni plãteºte cu 5 lei o babã fãrã dinþi
pentru sex oral), cât ºi experienþele homosexuale ale
autorului (cu tânãrul Florian pe care îl pândea ºi
urmãrea ca pe o iubitã), ori iubirea ca o luptã cu Tsilla.
Toate aceste experienþe personale sunt descrise de
Ion Vianu cu o onestitate obiectivã, dar nu clinicã, ci
umanizatoare. Exemplarã în acest sens este
descrierea “gãºtii”, imitaþie dupã Matei Caragiale, în
care el ºi prietenii lui creºteau “ca niºte cãþelandri ai
unei mici haite urbane, cãþelandri care citeau cãrþi,
ascultau muzicã, sufereau din pricina tiraniei, discutau
pânã în zori politicã, artã, porcãrii, cãutau femei ºi nu
cãutau mântuirea”.

Remarcabil pentru aceastã carte este faptul cã
din aceastã gaºcã fãcea parte ºi “Geamãnul”,
prietenul ºi tovarãºul de suflet al lui Ion Vianu, Matei
Cãlinescu. De fapt întregul univers din “Amor
intellectualis” este populat de fiinþe exemplare, de
oameni a cãror existenþã în acel timp pare
improbabilã. Chiar ºi Edgar Papu, mult hulitul proto-
cronist, este prezentat într-o luminã umanã, el este
“aprinzãtorul lumânãrii celei mai înalte din vârful
bradului de Crãciun” din casa Vianu.  Întâlnirea cu un
Papu poliglot, locuitor într-o casã de chirpici,
cunoscãtor al barocului european, a cãrui sorã era

profesoarã de marxism-leninism, face ca acesta sã
devinã unul dintre personajele cele mai adevãrate ºi
în acelaºi timp cele mai tragice din carte. Aºa sunt ºi
Nicolae Balotã ºi scriitorii greco-catolici din jurul lui
Vianu, Alecu Paleologu ºi Ion Negoiþescu, sau
“Monseniorul” Ghica, Petru Creþia ori chiar Nichita

Stãnescu, a cãror descriere include elemente de
prezentare romanescã a unei epoci, o lume marcatã
de nebunie religioasã ºi manie isteroidã ideologicã,
ilustrate aºa cum numai un psihiatru poate sã o
facã.

Ion Vianu expiazã nu doar propriile sale mlaºtini
din inconºtient, el reuºeºte sã exorcizeze fantomele
din trecutul nostru ºi chiar din mintea noastrã, cauzate
de cãrþi, de experienþe traumatice sau din memorii
dureroase. “Amor intellectualis” rãmâne unul din
puþinele exemple de prozã psihanaliticã, de facturã
memorialisticã, din literatura noastrã.
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Turism
interior

 Alex Goldiº

MARIN
MÃLAICU-

HONDRARI

Cartea Româneascã,
2009

APROPIEREA

Devine evident, acum, odatã
cu apariþia celui de-al doilea roman
al lui Marin Mãlaicu-Hondrari, cã
prozatorul se detaºeazã complet de
colegii de generaþie prin încrederea
necondiþionatã în forþele literaturii.
Cãci atât poeþii afirmaþi în jurul anului
2000, cât ºi confraþii egoficþionari
din prozã s-au strãduit sã ne
convingã cã practicile lor nu prea au
nimic de a face cu literatura, ci cu
experienþa în sens larg, ºi cã a fi
etichetat drept scriitor poate trece
dintr-o datã drept un lucru ruºinos.
În schimb, cãrþile lui Mãlaicu-
Hondrari sunt, toate, pledoarii mai
mult sau mai puþin mascate pentru
capacitatea poeziei de a scurtcir-
cuita biografia.

A nu se înþelege de aici cã un
ton emfatic-livresc pune stãpânire
pe imaginarul prozatorului.
Dimpotrivã. Frapantã, încã de la
primele rânduri ale „Apropierii”
(Cartea româneascã, 2010), e
scriitura albã, aproape pragmaticã,
fãrã nicio alunecare stilisticã. Confesiunile celor
cinci protagoniºti ai romanului, alcãtuit mozaical,
nu pãcãtuiesc nici prin hiperstilizare, nici prin
supralicitarea introspecþiei, aºa cum ne-am aºtepta
de la o prozã literaturizantã prin excelenþã.
Livrescul e în întregime situaþional, în mãsura în
care literatura modeleazã nu atât interiorul
personajelor, cât mai ales acþiunile lor exterioare.
Grupul de prieteni de la Bistriþa (Adrian Petru
Constantin, Florin Roman alias The Great, Dan
Parfenie ºi Lidia-Stãpâniþa), dar ºi confraþii din
Spania (Maria, Vanessa, Rafael sau Myriam) îºi
trãiesc viaþa de zi cu zi într-o permanentã
beatitudine poeticã. O beatitudine cu atât mai
surprinzãtoare cu cât ea se construieºte în relieful
detaliilor realiste sau a desfãºurãrii aproape logico-
cronologice – sacadatã doar de întretãierea
planurilor – a romanului. Cãci, deºi nu par sã facã
nimic ieºit din comun (în afarã de senzaþionalismul
traficului cu parfumuri din Spania, toate acþiunile
sunt banale),  aproape fiecare personaj acþioneazã
dupã o logicã inefabilã.

Însãºi trama centralã a romanului rezidã în
hotãrârea cât se poate de romanticã a celor trei
prieteni poeþi de a-ºi pierde urma, timp de cinci ani,
în lumea largã. Adrian Petru Constantin pleacã la
muncã în Spania, Florin Roman toacã burse la
Berlin, iar Dan Parfenie, deºi nu intrã în joc, e nevoit
sã rãmânã singur în România din cauza
problemelor cu „cãpicul”. Permanenta alternare a
cadrului, de la o Românie boemã în care legea o
fac festivalurile de poezie ºi nopþile de meditaþie
colectivã sau o Spanie toridã unde iubirile interzise
nu pot fi egalate decât de febra afacerilor ilegale,
pânã la un Berlin îngheþat, dar intim ºi cochet, dã
romanului un exotism aparte. Deºi „Apropierea”

poate fi privit ºi ca o excelentã
colecþie de vederi, peisajele prin
care se perindã eroii lui Marin
Mãlaicu-Hondrari nu sunt cadre
indiferente, ci catalizatori ai
stãrilor sufleteºti extreme.
Romantismul atât de pregnant al
romanului, care poate plãcea în
aceeaºi mãsurã „literaþilor” ºi
amatorilor de vaporoase poveºti
de dragoste, rezidã în fuziunea
aproape totalã a personajelor cu
mediul. Navetiºti permanenþi ai
poeziei ºi ai literaturii (iubirea
imposibilã a lui Petru pentru
Maria, o femeie cãsãtoritã, se
desfãºoarã exclusiv pe traseul
vaporului de lux în care aceasta
cântã, Dana penduleazã între
Cordoba ºi Berlin, angajatã în
douã iubiri egal de himerice), eroii
lui Marin Mãlaicu-Hondrari îºi
schimbã configuraþia sufleteascã
odatã cu fiecare loc vizitat.
Singura forþã care-i apropie pe
aceºti pe aceºti neobosiþi

practicanþi ai turismului interior e poezia însãºi.
Din acest punct de vedere, romanul ar fi putut

deveni, într-adevãr, tezist. Cãci toate drumurile,
oricât de întortocheate ºi de deviate, duc, în cartea
lui Marin Mãlaicu-Hondrari la literaturã. Ea singurã,
într-o lume pânditã de hazard, reprezintã spaþiul
coincidenþelor absolute ºi mobilul întâlnirilor
privilegiate dintre protagoniºti. Fiecare relaþie are
un moment fondator strict literar. Petru o cunoaºte
pe misterioasa Vanessa, o bisexualã cultivatã dar
angajatã în afaceri necurate, prin intermediul unei
cãrþi de Cortázar. La rândul ei, Vanessa e legatã
de frumoasa Myriam atât printr-o relaþie eroticã
intensã, cât ºi prin experienþa cenaclurilor
argentiniene sau spaniole. Ca sã nu mai vorbim de
faptul cã Dana se îndrãgosteºte fatal de Florin
Roman prin intermediul cãrþii lui, sau cã relaþia dintre
Petru ºi Maria se consumã la adãpostul poemelor
lui Rimbaud. În cele mai frumoase pagini din roman,
cei doi îºi restrâng pasiunea convulsivã pe mãsura
dãrâmãrii câte unui etaj dintr-un vapor pãrãsit. Pe
ritmul rimbaldienelor Corabia beatã ºi Marinã, iubirea
ia sfârºit atunci când nu mai rãmâne neatinsã nicio
o aripã a construcþiei: „Am strâns puþinele lucruri
cu care veniserãm ºi înainte de lãsatul serii carele
de-argint ºi de-aramã prorele de oþel ºi de argint
bat spuma am coborât pe chei ºi ne-am îndreptat
cu paºi mici spre oraº ridicã tulpinile de mãrãcini
curenþii câmpiei într-o tãcere de moarte, mutând
din când în când bagajul dintr-o mânã în cealaltã ºi
fãgaºele imense ale refluxului curg circular cãtre
est potrivindu-ne paºii ca sã mergem în acelaºi ritm,
paºi tot mai micuþi, tot mai lenþi pe mãsurã ce ne
îndepãrtam de ºantierul naval spre stâlpii pãdurii
spre trunchiurile digului pe mãsurã ce ne apropiam
de autogarã, pe mãsurã ce mã uitam tot mai
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resemnat la Maria, fãrã sã ºtiu când aveam sã o
revãd ce-n unghi e izbit de vâltori de luminã”.

Toate aceste coincidenþe strict literare nu
devin, însã, deranjante tocmai pentru cã prozatorul
ºtie sã nu le suprasolicite semnificaþiile. Nu de o
metafizicã emfaticã a literaturii e vorba în romanul
lui Marin Mãlaicu-Hondrari, ci de o viziune laicã,
secularizatã. Fiecare secvenþã pare o micã pildã,
cât se poate de nedidacticã, despre modurile în
care literatura poate înfrumuseþa chiar praxis-ul

vieþii. Ceea ce „Apropierea” pierde la nivelul
profunzimii concepþiei ºi a construcþiei – toate
personajele cugetã ºi vorbesc la fel – poate fi
contabilizat drept un câºtig din punct de vedere al
firescului abordãrii: cãci dacã stãm sã ne gândim
bine, puþine romane mai neprogramatice s-au scris
la noi, de la optzeciºti încoace, despre relaþia
tensionatã dintre literaturã ºi viaþã.

De luat neapãrat în vacanþã acest roman
frumos ca o brizã uºoarã de varã.

Intenþia mea primã, aceea de
a nota niºte impresii neutre despre
cartea lui Lucian Boia, Germanofilii.
Elita intelectualã româneascã în anii
Primului Rãzboi Mondial, s-a
complicat în timp prin faptul cã
Germania s-a aflat în ultimele luni în
prim-planul scenei internaþionale.
Dacã nu ar fi decât faptul cã nemþii
suportã mult mai bine ca alþii
nesfârºita crizã economicã, sau
jocul aproape fãrã greº al
Mannschaft-ului la Mondialul din
Africa de Sud, sub ochii Angelicãi
Merkel, ori alte câteva lucruri pe
care nu mã obosesc a le menþiona
ºi pe care oricine le poate deduce
rãsfoind pe Internet presa... În acest
context „semiotic”, cartea lui Boia
îmi apãrea ca nefiind altceva decât
un simptom al eternei boli româneºti
a adorãrii celui puternic, sau – ca
sã folosesc niºte cuvinte mai puþin
aspre – un simptom al pendulãrii
eterne a culturii române între douã
modele concurente ºi aproape incompatibile,
germanic ºi latin. Cei care au citit deja Germanofilii
pot spune cã exagerez, dat fiind faptul cã istoricul
bucureºtean mãrturiseºte doar intenþia de a întreprinde
radiografia unui grup, nu foarte sudat, de intelectuali
care în anii Primului Rãzboi Mondial au optat mai
degrabã în favoarea unei intrãri în confla-graþie alãturi
de Puterile Centrale, nu de Antanta.

Lipsa de coerenþã a „grupului” radiografiat de Boia
apare de îndatã ce pãºim dincolo de aceastã opþiune
de ordin general. Unii înclinau pentru Germania ºi aliaþii
ei din lipsã de clarviziune politicã, alþii din oportunism
sau din pricina durerilor de coloanã vertebralã. În
aceastã primã categorie – largã, flexibilã – figureazã
nume ale cãror poziþii politice din perioada 1914-1918
s-au cam schimbat dupã cum a bãtut vântul victoriilor
pe front: Al. Bogdan-Piteºti, Macedonski, Mihail
Sadoveanu, Victor Babeº, Liviu Rebreanu,
Rãdulescu-Motru. În Moldova mai ales, gemanofilia
îmbrãca formele ororii absolute faþã de imperialismul
rusesc ºi ale nostalgiei dupã o parte esenþialã din
trupul þãrii, Basarabia, mereu ciopârþitã ºi batjocoritã
de Rusia începând cu 1812, pânã la bicentenarul din
2012 ºi probabil in aeternum. Pentru intelectualii

moldoveni sau basarabeni
(Constantin Stere), reintegrarea
Basarabiei se dovedea vitalã,
fezabilã, în vreme ce includerea
Transilvaniei în statul român
rãmânea un proiect extrem de vag,
ba chiar de nesemnificativ.

În afarã de aceste cazuri de
germanofilie circumstanþialã, au
existat la noi ºi intelectuali sau
oameni politici a cãror atitudine pro-
germanã nu s-a clintit o iotã pe tot
parcursul conflagraþiei mondiale, ba
chiar a persistat dupã încheierea
acesteia ºi dupã anii de puºcãrie pe
care unii dintre „germanofili” au fost
siliþi sã-i suporte. Absolutul
filogermanismului se explicã în bunã
mãsurã prin faptul cã majoritatea
componenþilor acestui nucleu dur s-
au format în mediul universitar
german (cu excepþia lui
Marghiloman), ori au dobândit pe
parcursul carierei convingerea
superioritãþii absolute a culturilor

germanice faþã de cele latine. Apar aici câteva figuri
puternice, asupra cãrora judecata istoriei nici mãcar
n-a fost – din pãcate?! – prea durã: Petre Carp, Titu
Maiorescu, Lupu Kostaki, Ioan Slavici, Tudor
Arghezi...

Cartea lui Lucian Boia se prezintã cititorului cu o
parte generalã, de sintezã, Românii ºi rãzboiul, foarte
bine arhitecturatã (de aceasta ar þine în logica
demersului analitic ºi Epilogul). Primei pãrþi îi urmeazã
o a doua, Oameni, idei, atitudini, alcãtuitã dintr-o suitã
de micromonografii ordonate alfabetic, istoricul
încercând sã sistematizeze toate aspectele
germanofiliei personalitãþilor evocate. Din pãcate,
dorinþa de a spori materia cãrþii ºi tendinþa de a fi
exhaustiv îl împing pe Boia sã vadã germanofili chiar
ºi acolo unde lipsesc cu desãvârºire! În acest sens,
surprinde înregimentarea Marthei Bibescu, sau a
celor din prima categorie de gemanofili: oportuniºti,
lichele, încuiaþi, cu toate cã uneori istoricul le prezintã
„dosarele” destul de nuanþat... Cazul lui Mateiu
Caragiale mi se pare, de asemenea, mult mai
complicat ºi cred cã ar fi trebuit sã aibã parte de o
tratare mai amplã ºi mai finã în acelaºi timp: fiul lui Ion
Luca – e drept – frecventeazã cercuri germanofile,

Deutschland
über alles?

LUCIAN BOIA

Humanitas, 2009

 Ioan Pop-Curºeu
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dar e ºi un rusofil înflãcãrat, cum se vede în notiþele
intime sau în Craii de Curtea-Veche. Mai mult decât
atât, cel care fãcuse din francezã limba lui de culturã
nu avea cum sã iubeascã prea mult Germania (ºi
Lucian Boia intuieºte acest lucru)!

Cred cã în partea a doua a cãrþii, în locul
dicþionarului alfabetic de personalitãþi germanofile,
Lucian Boia ar fi trebuit sã adopte un model piramidal
ºi sã prezinte oameni, idei, atitudini, pornind de la vârful
piramidei, de la nucleul dur de germanofili, sã coboare
un etaj la germanofilia nãscutã din anti-rusism, urmând
ca în final sã ajungã la baza piramidei, la germanofilii
fãrã coloanã vertebralã.

Aceste defecte de compoziþie, ca sã le numim
aºa, se pot trece cu vederea pentru cã Lucian Boia
este un istoric cu stil, unul care stãpâneºte toate
tainele retoricii: scriitura lui este limpede, alertã, vie,
plinã de witz-uri, sau – ca sã înclin balanþa în
favoarea Franþei – de mots d’esprit. Doar douã
exemple, între multe posibile: „Ce bucurie pentru
Antipa, mare savant, dar om nespus de mic de
staturã, sã i se spunã, ºi încã de un mareºal geman,
cã este cel mai mare om din România!” (p. 139);
„Doctorul Gerota a fost dintre cei care au sperat cã
din înfrângerea României va putea rezulta purificarea
ei. Doar cã înfrângerii i-a urmat victoria. Iar regele,
iresponsabil pentru înfrângere, a devenit pe deplin
responsabil pentru victorie!” (p. 226).

Dincolo de aceste impresii aproape neutre
despre cartea lui Lucian Boia, lectura ei mi-a revitalizat
germanofobia visceralã, întemeiatã în ultima vreme
pe rãzboiul cu reprezentantul unei companii germane
de materiale de construcþii ºi asfalturi, Kemna,
inginerul Christian Hölscher, care se încãpãþâneazã
– cu complicitatea autoritãþilor române – sã deschidã
o carierã de dacit într-o arie naturalã protejatã, aproape
de satul natal al pãrinþilor mei, Ocoliº, Apuseni. S-au
adãugat la aceasta propuneri venite din stânga ºi din
dreapta sã-mi dau copiii la grãdiniþa germanã: or, eu
refuz categoric modelul de legitimare socialã al
burgheziei române ardelene, cu bone unguroaice,
grãdiniþã germanã ºi voiaje la Viena. Prefer sã privesc
înspre Paris, sã-mi încurajez copiii sã vorbeascã
fraþuzeºte, deºi franceza ameninþã sã devinã o limbã
mai moartã ca latina, ºi sã cultiv imaginar mirajul unei
latinitãþi evanescente. Ca sã nu mai vorbesc de
meciurile de la Mondialul 2010, unde l-am urmãrit
îndeaproape pe Basti Schweinsteiger, mijlocaºul
nemþilor, studiindu-i mutra croitã din topor ºi speriindu-
mã atât de bucuria lui la victorii, cât ºi de disperarea
care l-a cuprins când echipa a ratat calificarea în finalã.
Atât bucuria cât ºi tristeþea lui aveau în ele ceva brutal,
frust, sãlbatic, inuman, criminal, ceva capabil sã
treacã peste un munte de leºuri doar pentru a putea
striga Deutschland über alles!

Colac peste pupãzã, am recitit ºi cartea lui Guy
Bechtel, La Sorcière et l’Occident. La Destruction de
la sorcellerie en Europe, des origines aux grands
bûchers (1997, 2000), unde se descrie în detaliu felul
plin de cruzime cum þãrile de limbã germanã au lichidat
pretinsele vrãjitoare ºi se subliniazã cã mai mult de
jumãtate din totalul victimelor a provenit din aceste

þãri. Totuºi, dintr-un spirit de corectitudine politicã,
Bechtel respinge corelaþia pe care o sugereazã H.
C. Erik Midelfort, între masacrul vrãjitoarelor ºi
lichidarea sistematicã a evreilor în lagãrele de
concentrare. Obiecþiile lui Bechtel cad de la sine în
faþa evidenþei: Heinrich Himmler, ºef al Gestapo-ului
s-a interesat îndeaproape de suprimarea vrãjitoarelor,
ba chiar a comandat unui grup de cercetãtori sã
realizeze un fiºier centralizat al tuturor vrãjitorelor
executate în þãrile de limbã germanã, probabil pentru
a putea avea recurs la un model de exterminare
fiabil. Spre ruºinea lor, ºi alte þãri au ucis vrãjitoare ºi
au cunoscut crize antisemite violente, însã numai
Germania – în sensul larg al termenului – a practicat
eliminarea în masã, elaborând strategii exterminatorii
de o coerenþã înfiorãtoare. O concluzie – poate cam
pripitã – se impune: germanul are în el ceva de
nazist, cultura germanã vehiculeazã fermenþi ai
distrugerii, Germania pârjoleºte tot ce atinge.

Sã ne mai gândim ºi la dezastrul pe care îl
prezintã pentru români orice alianþã cu Germania sau
Austria, orice înfeudare culturalã faþã de modelul
germanic. Analizatã sine ira et studio, în dinamica
amplã a istoriei, dinastia de Hohenzollern a fãcut þãrii
mai mult rãu decât bine ºi ar fi fost mai fericit – dacã
tot voiam un strãin în 1866 – sã aducem pe tron un
prinþ francez, aºa cum se preconiza în planurile
iniþiale ale „monstruoasei coaliþii”. Alianþa cu
Germania în Al Doilea Rãzboi Mondial ne-a adus
atâtea ponoase, încât ºi astãzi mai plãtim oalele
sparte. Nemþii ne-au trimis dupã Revoluþia din ’89
faimosul tren cu deºeuri radioactive. Austriecii
ne-au fagocitat întreg sistemul bancar, ceea ce ne
face din punct de vedere finaciar o colonie a Vienei.
Mã opresc aici, ca sã nu merg mai departe, cãtre
partea neagrã a stãpânirii austriece asupra
Transilvaniei, cãtre secole de iobãgie ºi umilinþe –
suportate ºi din vina noastrã...

ªi, ca sã revin în final la Germanofilii,
germanofobia mi s-a întãrit cu lipsa de interes pe
care o am în ultima vreme – fãrã a fi putut sã mi-o
explic prea bine – pentru conservatorii junimiºti,
inclusiv pentru „poetul naþional”, pentru Maiorescu,
pentru Arghezi (pe care-l salveazã doar Florile de
mucigai ºi câteva scene erotice din romane) ºi alþi
câþiva fani ai Germaniei, de esenþã sau de
circumstanþã. Cartea lui Lucian Boia mi-a întãrit –
prin contrast – convingerea cã România nu se poate
împlini politic decât într-un context de alianþe pan-
latine ºi balcanice, ºi mai ales cã cultura românã
trebuie sã-ºi redefineascã ºi sã-ºi reafirme hotãrât
profunda latinitate.
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O privire criticã, proaspãtã,
îndreptatã cât de cât obiectiv
asupra operei controversate a lui
Petru Dumitriu era necesarã. Iatã
cã la ºapte      ani de la moartea
scriitorului, nu mai puþin
controversat ºi contestat, apare la
orizontul investigaþiilor aºteptate în
domeniu studiul criticului clujean
Victor Cubleºan Petru Dumitriu –
romancier, Editura Limes, Cluj-
Napoca, 2009. Autorul Cronicii de
familie este, fãrã îndoialã, unul
dintre scriitorii despre care s-a
vorbit cã trebuie reevaluaþi,
inventariaþi ºi comentaþi din
perspectiva actualitãþii. Din pãcate,
s-a fãcut prea puþin în aceastã
direcþie ºi cu alþii, dar mai ales cu
el. Poate cã intrigat de acest vid
informaþional, Victor Cubleºan a
rãspuns cu dezinvolturã, probitate
ºi seriozitate acestei cerinþe,
dorind sã urneascã masa criticilor
competenþi la dezbatere:
„Adevãrata discuþie despre ceea
ce pânã acum este în literatura
noastrã cazul, iar nu prozatorul
Petru Dumitriu, nu a avut loc. Eseul
de faþã nu are decât pretenþia de a
fi un preambul al acestei necesare
discuþii”. Nu se ºtie câte luãri de
cuvânt vor urma, problema
aceasta rãmâne deschisã, însã
devine clar cã studiul lui Victor
Cubleºan e cu mult mai mult decât
o simplã provocare la discuþie pe
tema Petru Dumitriu, oricât de
incitant ar fi subiectul în sine. Asta
pentru cã obiectivul principal nu e
de a incita sau de a reaprinde focul
unui scandal stins cu mulþi ani în
urmã, cât de a lumina ºi a apro-
funda cotloanele dezirabile din
scrieri, peste care s-a aºternut
într-un fel praful uitãrii.

Preocupat sã descifreze mai
ales „particularitãþile prozei”, în
speþã din romane, criticul clujean
nu poate face abstracþie de „poza”
omului Dumitriu desprinsã din
epocã ºi nu reuºeºte nici sã ignore
prozele premergãtoare marilor
romane. Poate cã, iniþial,
obiectivele analizei n-au fost sever
stabilite ºi intenþiile au pornit în mai
multe direcþii. Oricum, glisarea
spre nuvelisticã era necesarã,
acolo gãsindu-se multe din
punctele de plecare în tematica
romanelor. Nu puteau lipsi, fireºte,
nici schiþele în desen tuºat aplicate

omului. Curiozitatea ºi plãcerea
documentãrii transpar în carte la
nivelul conturãrii unui portret al
personajului impozant care a fost
în nomenclatura comunistã la vârf,
alãturi de Gheorghiu-Dej ºi
Maurer. Din acest punct de vedere
avem un fel de Dumitru Popescu,
zis Dumnezeu, cochetând ºi el cu
literatura, dar unul al perioadei
de pionierat, fireºte, mai puþin
încrâncenat ca sluga lui Ceauºescu,
înzestrat în egalã mãsurã cu talent,
dar ºi cu un gust sectret al riscului.
Autorul cãrþii despre Petru
Dumitriu îl considerã de aceea, pe
bunã dreptate, „un nomenclaturist
atipic” ºi-l trateazã ca atare, cu
meritele ºi cu neajunsurile sale.
Oricum, informaþiile despre om
sunt puþine ºi succint comentate.
O mai mare atenþie acordã criticul
fixãrii prozatorului în atmosfera
epocii de formare ºi afirmare,
precum ºi analizei pe text. Victor
Cubleºan nu cade în tentaþia
biografismului, dar aceastã
acoladã în atmosfera epocii
(necesarã) îi permite sã examineze
din aproape în aproape
dimensiunile proletcultismului
românesc în ansamblu ºi a modului
în care Petru Dumitriu s-a folosit
de curentul „pur proletar” pentru a
parveni în cercurile puterii. În
excursul sãu, criticul precizeazã

proprietatea ºi originea unor
termeni precum proletcultism ºi
realism socialist, folosiþi uneori
confuz, reuºind sã schiþeze cãile
de implementare a canonului
literar comunist, urmate orbeºte
de scriitorul analizat. Este vorba
despre devoalarea presiunii
ideologice exercitate de regimul
politic asupra actului creator.
Justificarea datã de autor
importanþei analizei „obsedantului
deceniu” este una simplã. Pentru
a cunoaºte zona ºi atmosfera tabu
(pânã în 1990) de unde venim ºi
în care a creat ºi Petru Dumitriu.

Anul 1947, când îi apare
volumul Euridice, lãudat de Ion
Vitner, coincide cu instaurarea
stalinismului la noi. Petru Dumitriu
e pe fazã. Are de ales între a scrie
pentru sertar sau a deveni scriitor
comunist.  Face pactul cu diavolul,
adicã virajul, cum îi spune el, ºi
începe cursa spre literatura
propagandisticã, propulsoare spre
succes. Acceptã orice comandã
ca sã trãiascã. „Acest viraj –
spune criticul clujean – i-a marcat
opera, viaþa, iar în prezent continuã
sã fie una dintre petele aproape de
neºters ale posteritãþii sale literare”.
Într-o primã determinare, Victor
Cubleºan pune în evidenþã trei
pãcate capitale ale prozatorului
vândut puterii totalitare. Mai întâi,
cã a scris despre rezistenþa din
munþi „în modul cel mai înjositor”
în Vânãtoare de lupi. Apoi îl
condamnã pentru calomnierea
grosolanã a lui Arghezi, ca în al
treilea rând sã se oripileze de
modul incalificabil în care a scris
despre Canal în Drum fãrã
pulbere. Justificarea târzie a
scriitorului nu este o scuzã care
sã-l absolve de vinã. În interviurile
date în þarã dupã 30 de ani, spunea
cã a scris cu entuziasm despre
ºantierul Canalului deoarece nu
ºtia cã acolo se lucreazã cu
deþinuþi politici. Nu e de mirare cã
dupã stabilirea în Germania
Federalã, în 1960, copleºit de
remuºcãri, a avut o crizã misticã.

Pe plan estetic, lucrurile stau
puþin altfel. Victor Cubleºan se lasã
de-a dreptul sedus de talentul
descriptiv al prozatorului, minunat
peisagist, mai ales al câmpiei.
Criticul depisteazã douã tehnici
pentru obþinerea imaginii spec-

Petru
Dumitriu-

„un
nomenclaturist

atipic“

 Adrian Þion
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taculoase ºi analizeazã cu o
acribie rar întâlnitã mecanica
raporturilor sintactice folosite în
descriere. Sunt citate largi, unele
apropiate, spune criticul, prin forþa
lor expresivã de descrierile lui
Liviu Rebreanu. Apropierea de
Rebreanu se face ºi în privinþa
construcþiilor circulare ale
romanelor. Una din tehnici vorbeºte
despre acumularea de deter-
minanþi uzuali, dupã care urmeazã,
nu se ºtie unde, ºocul, surpriza.
Surpriza stilisticã este comparatã
cu groapa de pe ºosea. Cu
menþiunea cã acea groapã de pe
ºosea e neplãcutã, nu produce
deliciu estetic. Dimpotrivã. O altã
modalitate de a impresiona ºi a
pigmenta expresia este recursul,
cu desãvârºire nou pe atunci, la
termenii tehnici. Criticul Victor
Cubleºan gliseazã cu dezinvolturã
de la subliteratura lui Petru Dumitriu
la romanele care i-au adus
notorietatea, în fruntea cãrora stã
Cronicã de familie. Aici sunt
apreciate mai ales virtuþile de
portretist ºi de evocator al unor lumi
intrate în penumbrã. Multe figuri
reale au constituit modele pentru
personajele lui fictive. Multe din
întâmplãrile povestite de Ion Vinea
au ajuns materie epicã în romanul
lui. Ca o picanterie se livreazã
informaþia cã Valter Roman a fost
prototipul real pentru Panait Petre
din Autobiografia lui Panait Petre.
Dacã în scrierile anterioare,
expediate în sectorul „sublitera-
turã”, se vorbeºte despre a-
sexualitatea personajelor pozi-
tive, ºabloane propagandistice
lipsite de cãldurã umanã ºi
credibilitate ficþionalã, realismul din
Cronicã de familie „opereazã cu
actanþi, interesul creatorului
mergând înspre producerea de
oameni credibili, de indivizi ficþionali
de gradul I.” Sintetizând pã-
trunzãtor ºi cu eleganþã poeticã
adiacentã verdictului tranºant,
criticul stabileºte cã romanul
Cronicã de familie are structura
unui „desen de fagure, în fapt o
construcþie monotonã arhitectural,
repetitivã ºi autoreferenþialã, care
nu face decât sã asambleze
elemente identice structural într-o
repetiþie care poate fi infinitã”.

Aspectul pe care îl ia proza lui
Petru Dumitriu dupã fuga sa în

Occident din 1960 este de la
cronicã la biografie. A trebuit sã
pedaleze pe biografism pentru a
trezi interesul cititorilor de acolo ºi
s-a adaptat întrucâtva cerinþei.
Nefiind un disident autentic, ci mai
mult un farsor, contestat vehement
de diaspora româneascã pentru
jocul lui politic, nu a fost prea bãgat
în seamã, deºi i s-au publicat
câteva cãrþi ºi criticul le analizeazã
expresiv, dar reþinut, ºi pe acestea.
Prozatorul expatriat trãieºte
sentimentul unui ratat suspendat
între douã lumi. În Ne întâlnim la
judecata de apoi nu condamnã
societatea din care a fugit, ci o
expliciteazã „prin evocãri ºi
portretizãri îngroºate caricatural”,
rãmase anodine în esenþã.

Dupã ce a scris 196 de pagini
despre un scriitor mare cândva,
acum intrat în dizgraþie sau mai
degrabã necunoscut la justa lui
valoare de generaþiile tinere, cu
mari calitãþi, dar cu tot atât de
mari pãcate, cu o operã inegalã
deci, care suscitã sau ar trebui
sã suscite dezbateri aprinse,
Victor Cubleºan îºi exprimã deza-
mãgirea în privinþa faptului cã nu e

comentat îndeajuns, trimiþând,
întâmplãtor, la Dinicu Golescu.  El
nu înþelege de ce despre Dinicu
Golescu s-a scris mai mult ºi mai
bine decât despre Petru Dumitriu.
Poate viitorul sã-i dea satisfacþia
doritã ceva mai repede decât
ameninþarea cu întîlnirea din titlul
lui Petru Dumitriu.

Cartea lui Victor Cubleºan
Petru Dumitriu – romancier oferã
o deschidere vastã, cuprinzãtoare
spre un domeniu din universul
nostru literar încã puþin cercetat,
beneficiind de scriitura unui critic
pasionat de arta comentariului ce
tinde spre completitudine în
demonstraþie, preocupat sã
valorizeze potenþialitãþile ascunse
ale operei. Verva analistului ce
împleteºte cu supleþe ideile se
îmbinã în cazul sãu cu acribia
istoricului literar mereu atent la
nuanþe. Personal, complet detaºat
din context, am un mic regret cã
n-a luat în discuþie nuvela Salata
care a servit ca punct de plecare
la realizarea filmului O varã de
neuitat a lui Lucian Pintilie. Poate
într-un alt studiu dedicat nuvelisticii
lui Petru Dumitriu.
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Cu acest volum de eseuri,
Frumosul artistic ºi frumosul
natural (Editura Casa Cãrþii de
ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2010), Titu
Popescu demonstreazã ceea ce
atât de frumos spunea cineva, în
perioada interbelicã: întoarcerea
poetului la uneltele sale. La
drept vorbind, esteticianul de la
Sibiu, care se lansase atât de
sigur în anii ‘70 în disputele des-
pre artã ºi frumos, publicând
câteva volume apreciate (Mihail
Dragomirescu estetician, 1973;
Idei estetice în scrierile lui Mihai
Ralea, 1974; Necesitatea esteticii,
1979; Arta ca trãire ºi interpretare,
1982; Concepte ºi atitudini
estetice, 1983; D. Caracostea – un
critic modern, 1987) nu ºi-a
întrerupt preocupãrile în domeniu,
dupã stabilirea sa în Germania,
continuând sã se exerseze, e
adevãrat, cu alte arme, intrând pe
teritoriul exegezei artistice (Radu
Maier, 1989; Martin Frei –
fascinaþia culorii, 2000) sau a
poeziei, privitã din unghiul
esteticianului (Poetul Horia
Stamatu, 1953; Estetica para-
doxismului, 1995) º.a. S-au
adãugat la acestea volume de
prozã ºi eseisticã, confirmând
vocaþia sa, dar iatã cã, simþind
nevoia unor clarificãri – cum însuºi
se explicã – “în privinþa distincþiei
formale a frumosului artistic de cel
natural”, în procesul de coborâre
a esteticii din “izolarea academicã”
ºi “racordarea la viaþa socialã”.  “La
nivelul frumosului natural –
precizeazã Titu Popescu –
valoarea esteticã apare ca o
însuºire naturalã a lucrurilor, la
nivelul frumosului artistic, valoarea
esteticã exprimã reacþia umanã
faþã de aceste lucruri”. ªi adaugã:
”Contemplarea naturii induce o
stare de liniºte, de aceea apar
recomandate ca plimbare la aer
curat, în unele afecþiuni psihice”.
Situaþia este însã “extraeseticã” ºi
nu exprimã o constantã valoricã de
duratã ci “este cãutatã exclusiv
pentru efectul ei terapeutic,
nicidecum pentru cel estetic”. Titu
Popescu evocã, în acest sens,
într-o notã de umor, replica lui
I.L.Caragiale: “Ce naturã, mã? Ce
naturã? Natura e în capul meu!”
(Încheiere), la care aº adãuga, în
aceeaºi ordine de idei, replica lui

J.B.C. Corot, marele pictor
francez care, înte-bat de un
discipol al sãu, într-o plimbare prin
nu ºtiu ce pãdure, cum apreciazã
peisajul, a rãspuns, oarecum
exasperat:”O, lasã-mã, dragul
meu, peste tot vãd numai tablouri
de-ale mele (am reprodus din
memorie).

Titu Popescu încearcã sã
aducã, în eseurile sale, o anumitã
perspectivã naþionalã asupra
relaþiei omului cu natura, adicã în
aprecierea frumosului natural.
Românul, spune el, preluând ideea
de la M. Simionescu – se aflã “într-
o relaþie specialã de intimitate cu
natura”, acesta “nu se pune
niciodatã faþã în faþã cu ea, ci se
confundã în sufletul ei, ºtergându-
se pe sine ca om ºi lãsând sã
trãiascã natura ca naturã, ºi
reuºind, ca nici o altã artã din lume,
sã facã din peisaj o nuvelã ºi dintr-
un borcan cu flori o întreagã
expoziþie”. Titu Popescu cautã a
deduce mai întâi felul în care
naturalul participã la “constituirea
esteticã a specificului naþional”,
pentru a lãmuri “felul simþirii
frumosului natural ºi a deosebirii lui
calitative de frumosul artistic”
(Cuvânt de introducere). În acest
sens trebuie vãzutã ºi mãrturisirea
esteticianului, din eseul ce
deschide discuþia (Frumosul

artistic ºi frumosul natural),
recunoscând cã în pasiunea
pentru cãlãtorii nu a cãutat
niciodatã sã admire “impunãtoarea
naturã” (“pe mine nu m-a atras
nimic spre ea, o ignoram ca ºi cum
nu-mi era în preajmã”), natura
fiindu-i mereu “o sursã de stimuli,
descoperiþi în aleatoriul univer-
sului”. De aici ºi concluzia cã
“frumosul natural este un adjuvant
al frumosului artistic, un catalizator
al efectului intenþionat de creator”,
cãci “scopul frumosului natural
este viaþa, cel al frumosului spiritual
este binele ºi adevãrul”. În eseul
Despre indiferenþa naturalului
atrage atenþia asupra nevoii de
lãmurire în noi termeni, azi, a
acestor douã noþiuni: “În haosul
metodologic de azi, fundamentele
disciplinare ale demersurilor
teoretice se pãstreazã, cu rolul,
evident în esteticã, de chemare la
ordine, fapt care duce la
împrospãtare intelectualã tocmai
prin evidenþa relaþiilor esenþiale”.
Titu Popescu explicã cititorului
comun de azi cum la “un decor
natural, oricât ar fi de colosal,
extraordinar, nemaivãzut, epatan-
þa pe care o produce prin cantitate
se traduce prin uimiri – ceea ce, în
ordine esteticã, este doar un prim-
pas, cel al înfiorãrii în faþa monu-
mentalului” – “superlativul” nefiind
preþuit “decât în artã, în naturã este
înlocuit cu entuziasme gâfâite”.

Într-un alt eseu, Esteticul ca
îndepãrtare de naturã, Titu
Popescu gloseazã pe ideea cã “nu
toate plãcerile declanºate sunt ºi
sentimente estetice”, nuanþând
semnificativ: ”frumosul în naturã e
idee, în artã frumosul e o idee mai
determinantã, care se cheamã
ideal”. Într-un alt eseu este tratatã
Arta ca sublimare a realitãþii, apoi
discutã chestiunea legatã de
Insuficienþele limbajului apreciativ
(“Nu existã o criticã a frumosului
natural, pe când toate ramurile artei
se bucurã de o criticã specialã; o
istorie a frumosului natural ar fi
un non-sens”).  Îºi conduce, în
continuare, discursul/comentariul
pe marginea simbolismului estetic
al spaþiului la Lucian Blaga, pentru
care “paravanul” dintre structurile
esteticului natural ºi cele de naturã
artisticã, este “impenetrabil”; se

Viaþa,
binele ºi
adevãrul

Constantin Cubleºan

(continuare în pag. 55)
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DIN PODELE-n tavan, douã braþe
de întuneric,
de nume,

zãbrelite,
douã braþe în  zãpuºealã, de nefiinþã:

înainteazã,
pas cu pas, cãtre peretele din fund, înainteazã.

Douã braþe deschise
între podelele
aprinse. Pânã-n adâncul tãcerii.
Înainteazã
încã puþin: înghesuite,
turtite, înãbuºite, luãri de bun-rãmas.

Obloane închise, uitate. Adunat
trupul lui cu braþe imense, deschise.

De-afarã murmurul
Liturgic al timpului.

În searã deschisã încã, uºa din fund priveºte.

FIBRILAÞII ÎN  INIMA norilor
pestriþi ai serii
ºi-apropiaþi

de soare – lumina ºterge
umbra
imaginilor pe care le acorda, pecetluieºte
durata.

Suflarea
cu suflarea se va uni. Trupuri, douã îºi þin
ochii deschiºi. Câtã vreme þi-a trebuit ca sã
inventezi
cã ºi tu vei muri!

Zdrenþe de cer
îngheþat sau de nori, mai rãtãcesc încã.

Centrul se destramã,
Se deschide tãcerii. Suflarea cu suflarea se va
uni.

Câtã vreme þi-a trebuit ca sã-nveþi
în ce rãmâne
ceea ce-i viu!

IMAGINE

Crengi, o clopotniþã
sau douã,
o pasãre uneori, un
cer

umil
ºi mut – în semicerc în jurul lacului –
un cuvânt.

ªi ce
ne-nconjoarã, la nesfârºit
ne-nconjoarã, din haos vine aici
sã adreseze cuvântul

tãcerii din noi.

ANDREI  TARKOVSKI

Casa

pe care-o vezi arzând, a ta:
e goalã
ºi se mistuie. Copilul care vorbeºte dormind
ºi spune un nume,

ºi poate
sã spunã un nume.

Versurile traduse aici sunt selectate din volumul
cel mai recent al lui Gérad Bayo (n. 1936), Chemins
vers la terre – Drumuri spre pãmânt, Ed. Le Taillis
Pré, 2010). Din creaþia poetului laureat al câtorva
premii literare franceze, dar distins ºi cu premiul
„Lucian Blaga” la festivalul clujean, a fost tipãritã în
1997 o culegere antologicã bilingvã, tãlmãcitã de
Horia Bãdescu, la Editura Fundaþiei Culturale
Române. Foarte legat de þara noastrã, care i-a
inspirat mai multe poeme, Gérard Bayo este
prezent adesea cu versuri în presa literarã de la
noi. Îi regãsim vocea discret-elegiacã ºi în textele
de acum, înscrisã în fine notaþii de peisaj, în
evanescenþa impresiei ºi meditaþia mai degrabã
ºoptitã asupra fragilitãþii ºi duratei  fiinþei.

   Ion Pop

POEME  DE  GÉRARD  BAYO
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NU ALTUNDEVA

Re-
numerotaþi ceaþa,
norii,

cerul,
pietrele din pavaj
ºi iarba
dintre pietre,
noroiul,
noaptea.

Rãmâne. Ceea ce
rãmâne... Nu altundeva.
Ce s-a ºters.

Daþi-le un numãr
(ºi numãraþi) – un
nume, oricare
(ascultaþi).
Nu ne rãmâne
decât iubirea

FEREASTRÃ  DESCHISÃ  CU  OBLOANE
ALBASTRE

Pe strada micã în vârful dealului
copacul bãtrân ca sã moarã
e plin de pãsãri.

Îngheþatã lumina slabã a cerului
între obloanele-albastre. Mai
uitã-te:

        cum se-ntinde-n
azur

ºi în iarbã!

În
ºi din moarte, priveºte.

SÃ  SPUI CÃ AR TREBUI sã ne despuiem,
cã trebuia,
cã ar fi trebuit,
încã de mult. ªi lucrurile
ce ne-nconjoarã sã le redãm
libertãþii. Sã spui

cã va fi prea târziu,
         cã era, cã în clipa asta
e încã târziu.

(...)

Sã spui
în ce mãsurã
am fi putut

sã ne auzim.

ÎN JUR NOAPTE  NEAGRÃ,

agitatã, fãrã de somn,
strãbãtutã de licãririle zorilor, de licãririle
zorilor.
De ce aici muritor
e totul ºi pentru ce?

Marginile albe-s prãpastia.

În centrul
paginii enumerarea numelor: de ce?
Noapte
neagrã de toamnã, ºi ultima
licãrire zorilor gata sã disparã, ultima
va fi pagina
întreagã a poemului scris pentru tine
singur,

ºi nu de tine, dintotdeauna.

PREZENÞA  LUI  PAUL  CELAN

Cântã
cu aripile
pe linia
         de creastã ºi pe mare

cu mult înainte de aurorã, o pasãre fãrã nume.

Iar noi
adãugãm
celui de ieri un cuvânt.

ªi întârzie
sã te adune moartea ta.

DOI  COCORI

cenuºii danseazã, manieraþi,

la jumãtatea-nãlþimii
munþilor, cerului
mãsliníi de aici, ºi surzi – dincoace
de tine care mori.

Zbor
de cocori cenuºii deasupra
cerului care moare, deasupra ta
care nu-i iei în seamã.

Hristos
neliniºtit,
blânde coline. Numai sãracilor
le aparþine Trupul lui.

Traduceri de Ion Pop

ª
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În vara aceasta m-am gãsit
rãsfãþatã în douã locuri sãlbatice
de scris: Cetate (cunoscutã ca
ferma lui Mircea Dinescu de pe
Dunãre) ºi golful Ftelias de pe
insula greceascã Mykonos.

ªato Falit, aºa se numeºte
minunatul vin Sauvignon Blanc
obþinut din viile olteneºti ale lui
Mircea Dinescu de la Galicea
Mare. Îl recomand pentru poveºti
ºi povestitori, dar ºi pentru
auditoriul dornic de pervertire
epicã, fie acesta unul vrednic de
o mie ºi una de nopþi sau de altfel.
E puþin sifonat (se bea rece) ºi
demidulce (varianta tãmâioasã
nu am încercat-o, deºi aº fi poftit,
dar nu fusese adusã din cramã).
Care-i îmbierea fãcutã de
stãpânul vinului? Iat-o: În vremuri
de crizã, mesajul unei sticle de
vin nobil poate fi o dovadã cã,
uneori, chiar ºi Dumnezeu se
joacã de-a naufragiul!

Pe malul Dunãrii grase, la cea-
sul inundaþiilor ºi al paludismului,
credeþi-mã, salvarea doar prin
poveºti vine. Peste plãcinta
crãnþãnitoare cu brânzã, stafide
ºi ciuperci, apoi peste friptura de
viþel cu busuioc ºi sos alb, peste
cartofii bulbucaþi în coajã, peste
peºtele-somn pipãrat ºi aburit,
bãutorul ºi trãitorul falit nu mai
este deloc falit, ci se simte taman
castelan. Drept care poate dirigui
sorþii fluviului ºi himera vaporului-
carcasã legat de mal (care
niciodatã nu a plutit ºi nici nu va
pluti), precum ºi sorþii arun-
cãtorilor ºi sãritorilor de pe
acoperiºul pontonului. Unde ºi
cum vom cãdea se va vedea mai
încolo, iar cine-i Alis ºi Alisã
(alisoºilor din toate þãrile, uniþi-vã,
hah), cu atât mai mult se va
dedulci în cãdere. Aici am scris
poveºti de vrãjit lumea.

Al doilea loc magic a fost la
Ftelias, un sat oarecare din insula
Mykonos. Seara ºi noaptea era
atâta liniºte încât numai vântul
ºfichiuia peste ape ºi singure
luminiþele unei pizzerii aduceau
aminte cã turiºtii existã totuºi ºi-
s mâncãcioºi. Când ºi când am
vorbit aici cu un mãgãruº pe care
l-am botezat Anastasios ºi cu
niºte oi parcã rupte din
experimentele senzaþionaloide
(îngãduit fie calificativul) ale lui

Locuri
de scris

 Ruxandra Cesereanu

Damien Hirst. Sãrãcia abia poate
cumpãra sãrutul unui lepros –
aºa sunã un proverb arab care-
mi tot zornãia prin cap, fãrã nicio
legãturã cu Elada. Am recitit la
Ftelias-Anamar pentru a patra
sau a cincea oarã Cvartetul
Alexandria, aºa cã m-am îmbibat
cu mirosurile oraºului lui Kavafis
(totuºi, poezia lui nu îmi mai
spune astãzi prea mult, de parcã
ºi-ar fi pierdut tocmai aroma
predilectã) ºi al iubirilor pestriþe
din carte. Plaja din Ftelias era
pustie dimineaþa, astfel cã mã
dovedeam a fi singura înotãtoare,
singura cãlcãtoare în nisip ºi
zãcãtoare. La cumpãna zilei de-
abia începeau sã aparã ºi alþi
muºterii, alãturi de stãpânii de
câini, motocicliºtii pufnitori,
familiºtii în confuzie, bãºtinaºii
curioºi. Corin a scris aici la Luiza
Textoris, cel de-al treilea roman
din tetralogia sa Noctambulii. Eu
am scris la romanul care nu ºtiu
încã dacã va fi încheiat ºi nici
cum se va numi. Mâncãm harbuji
cât pentru un an de zile. Stuf,
smochini, cactuºi, carcase de
scoici de obicei pricãjite, cãsuþe
pãtrãþoase vãruite în alb,
cahfeaua de resurecþie la ceasul
arºiþei. De vreo douãzeci de ani,
de la Vama Veche, nu a mai fost
atâta liniºte umplutã cu de toate

ºi pustietate pe brânci. Apoi
amiezile de zãcut pe prispã, cãci
odaia noastrã are ºi un
asemenea loc de tolãnealã.
Mediterana în stare de lucid-
dream ºi geamlâcul din odaie prin
care se zãreºte apa statornicã.
Sãritorii cu paraºuta de surf. Piei
uscate de ºopârlã, turtite de
cauciucurile în vitezã. Somnul
buretos de la amiazã, de parcã
bunicii din Sud ar mai trãi încã ºi
m-ar aºtepta cu ºerbet ºi dude.
În amurg, bisericuþele ºi chiliile
rustice pe dâmburile golaºe,
maronii, cu scaieþi. Serile în zona
terasatã, de parcã m-aº afla în-
tre foliile mele de Persefonã.
Hornurile pitice, obloanele al-
bastre ºi oleandrii cyclamen. E
bine cu ºi la Haidos.

Reveria mea obstinatã ºi
monotonã de câtva timp încoace,
sã mã retrag la bãtrâneþe pe o
insulã ºi sã scriu fãrã ambiþii ºi
fãrã dorinþa de a publica ori de a
avea cititori. La optsprezece ani
buchiseam pe seama insulei lui
Euthanasius, fãrã sã ºtiu cã mulþi
ani mai târziu mã voi întoarce la
buchiseala cu pricina, de data
aceasta, însã, nu în scopuri
cognitive ºi speculative, ci strict
ontice. La douãzeci de metri de
geamlâcul nostru se aflã un
smochin din care culeg fructe
rãscoapte la prânz. O fac cu o
lentoare de parcã amiaza ar þine
cât o sutã de ani. Apoi alung
ºopârlele ºi libelulele adãpostite
în agavele din preajmã. Lumea s-
a preschimbat într-o amiazã
dilatatã.

Pe drumul spre plajã mã
zgâiesc mereu la carcasa de
casã lãcuitã îngrijit în alb: are
ziditã doar faþada, în spate ºi pe
lateral e aer, ferestre ºi uºi trântite
unele peste altele, lemnãrie
putredã deja, ca ºi cum clãdirea
ar fi fost abandonatã din start. Ce
mã uimeºte sunt douã capete de
pãpuºi blonde în ferestre. Niºte
capete tãiate, murdare, de pã-
puºi. Parcã ar fi strigoi de jucãrie.

Într-una din zile meduze
uriaºe ajung pe þãrm. Una mi se
pune pe umãr ºi dacã nu þip este
pentru cã sunt fascinatã de
culoarea ei: chihlimbarie, cu cili
maronii ºi boabe indigo în vârf.
Parcã aº avea o blanã lucioasã
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de jder pe umeri. Scot chiar eu la
mal în zilele urmãtoare câteva
urieºenii, fiindcã sunt destule
care vin din nord. O bãbuþã
bãºtinaºã îmi face semn cã nu
sunt meduze periculoase, fiindcã
nu înþeapã, adicã nu piºcã, deºi
sunt atât de mari. Mã uit la ele
cum zac în nisip: chiar ºi dupã
douã ore meduzele acestea
brune respirã ca un fetus. Dar mai
ales le privesc cum plutesc în
apã de parcã ar fi niºte
candelabre de Murano!

În capitala insulei ajungem de
mai multe ori: de fiecare datã
rãmân în expectativã la taverna
lui Babulas unde, pe un catarg
real de corabie, sunt expuse
picioare tãiate de caracatiþã
(micã), puse la uscat la soare ºi
publicitate ca fiind consumabile.
Turiºti orientali mai ales se
fotografiazã în neºtire lângã
picioarele vineþii ºi tãiate de
caracatiþã, dar nimeni nu îºi dã
ghes ºi sã le mãnânce gãtite la
taverna lui Babulas. În centrul
orãºelului-port zãrim într-o dupã-
amiaza ºi un pelican viu, uriaº ºi
urât, legat cu o brãþarã-fundã de
cãtre stãpânul sãu ºi expus astfel
ca sã fie ingurgitat fotografic. E
un pelican amuþit, deºi enorm, ºi
bine hrãnit de stãpân.

Ce-ar mai fi de spus: mãgarul
Anastasios s-a dovedit a fi o mã-
gãriþã! Aºa cã nu i-am mai pregã-
tit o tavã cu jar ca sã îl preschim-
bãm în cal nãzdrãvan. Mai exact
în mãgar-unicorn, aºa cum se
amuza Corin pe seama lui/ei.

Despre insulele Ciclade am
auzit întâia oarã în Cvartetul
Alexandria: era vorba despre o
insulã micã ºi oarecare unde
Darley (unul din eroii lui Durrell)
scria la cartea lui palimpsest, într-
o cãsuþã rusticã. Atunci a fost
pentru prima datã cã m-am
întrebat dacã eu voi ajunge
vreodatã sã scriu pe o insulã. Pe-
atunci aveam 18 ani, acum am o
grãmadã. ªi am ajuns sã scriu
pe o puzderie de insule greceºti,
aproape în fiecare varã de
cincisprezece ani încoace.

În 12 august, Corin are un vis
cu un demon care ne provoacã
halucinaþii, trãgându-ºi puterea
din ghemotoace uriaºe de pãr ºi
de scame aflate sub pat. Tot visul

lui nu face altceva decât sã
dezvolte bãtãlia cu demonul. Ne
pregãtim sã mergem în capitala
insulei ºi în cartierul veneþian. Dar
Mario, ºoferul de la Anamar, ne
schimbã gândul, sfãtuindu-ne sã
mergem pe insula Delos, fiindcã
marea nu este vântoasã. Aºa ºi
facem. Greºim, fiindcã prindem
o arºiþã de 40 de grade Celsius,
ca la Eleusis acum mulþi ani, când
Corin a scotocit sã gãseascã
subteranele de iniþiere, iar eu am
rãmas blocatã sub un arbust,
întrucât fãcusem ºoc termic. De
data asta, în Delos, mã mobilizez
sã parcurg tot situl arheologic
care seamãnã cu dinþii scoºi ai
unui clan de dragoni. Sunt la fel
de marcatã ca la Delfi ori Micene.
Este un oraº insular unde
odinioarã se practica turismul

religios. Cu agora, vile, cãi sacre,
temple. Plus leii mei delici sau
delosieni, cu trupuri de gheparzi,
cãci sculptorii nu vãzuserã lei
reali la viaþa lor! Parcurgem tot
oraºul orizontal ºi-l scotocim, dar
muntele nu îl mai pot urca la 40
de grade, acolo va sui doar
Corin, eu rãmânând la umbrã,
lângã sanctuarul lui Isis. Lângã
mine îºi trag sufletul doi copii
francezi, o fetiþã de vreo zece ani
ºi un bãieþel de vreo ºase. Iar
bãieþelul întreabã brusc, privind
statuia mutilatã a lui Isis: în þara
asta toate statuile sunt doar pe
jumãtate, n-au capete, nici piept,
nici braþe – oare cum de sunt
încã vii ºi trãiesc? Asta e
Grecia? Încep sã râd nebuneºte.
Da, asta e Grecia, bãieþelul
franþuz are dreptate.
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Mit ºi realitate

Dacã jazzul presupune o nouã
conceptualizare a spiritului
arhaic, opera lui F. Scott Fitzgerald
presupune, într-un mod ase-
mãnãtor, o reinterpretare a
scenariului mitologic, o regestare
a unor factori primordiali într-un
corp modern. Aºa cum jazzul
pãstreazã din muzica arhaicã acea
combustie provocatã de întâlnirea
spontanã a spiritului cu trupul, ºi
personajele lui Fitzgerald sunt
depozitarele unor coordonate
mitologice, pe care, spre deosebire
de muzica de jazz, care deþine un
sistem complex de reinterpreta-
re sau de revascularizare a
elementelor arhaice, nu le pot
interoga pânã la capãt, ºi, mai ales,
nu ºi le pot asuma decât sub forma
lor exterioarã, golitã de substanþã.
Spre deosebire de jazz, care
pãstreazã încã din puritatea
arhaicã, personajele lui Fitzgerald
nu au acces la o transmisie
corectã, purã, a acestor elemente.
Hybris-ul care intervine la
Fitzgerald se manifestã mai
degrabã în relaþie cu statutul
exagerat, cu întâietatea pe care
conºtiinþa colectivã americanã o
acordã poporului englez. De aceea
ºi concepþia platonicã a lui Gatsby
este o imitaþie nu a unui scenariu
divin, ci a unuia tipic englezesc,
ceea ce face ca romanul sã se
elibereze de un tragism pur,
rãmânând într-o subteranã mai
alteratã a acestuia.

De o solemnitate mitologicã
sunt ºi reprezentãrile haosului ºi
ale tãcerii de care se foloseºte
Fitzgerald în opera sa. Aceastã
regizare a densitãþii universului,
tipicã scenariilor arhaice, nu îi este
strãinã nici muzicii de jazz. În
acest sens, trebuie sã îl percepem
pe Fitzgerald nu ca pe un colportor
al stilului ragtime, al cãrui ritm
organizeazã mare parte a scrierilor
sale, ci ca pe dirijorul unei mari
orchestre de jazz, ale cãrei sunete
elibereazã, înainte de fi pãtrunse
de o tãcere mortificatoare, mii de
culori, prin care sunetele rãmân
pietrificate, dar întotdeauna vizibile
ºi accesibile, asemenea fluturilor în
insectar. Existã, la Fitzgerald, un
traseu între universul de butaforie
ºi universul real, al plãcerilor

aproape palpabile care ne
deruteazã, dar ne ºi iniþiazã în
exploatarea unei texturi complexe,
pe care jazzul o pune în miºcare
ca pe un covor fermecat.

Tãcerea din opera lui Fitzgerald
pare înþepatã, asemenea
momentelor de tãcere încordatã
din muzica de jazz, de ace uriaºe
ºi strãlucitoare venite parcã din altã
lume, ce fac ca momentul
încremenit în plãcere sã se
desumfle încet, expirând pe rând
particulele conþinutului sãu ºi
indicând cu o nostalgie deja
existentã, durata paºilor care vor
fi fãcuþi înspre realitate. Aceste
tãceri ce regleazã ritmul operei lui
Fitzgerald sunt, tocmai datoritã
acestei preziceri a propriei extincþii,
aproape întotdeauna însoþite de
imaginea unei bãrci sau a cãlãto-
riei în general. Tãcerea care
închide Marele Gatsby, ca pe o
cutie muzicalã, este, poate, cea
mai reprezentativã. Dar ºi trans-
punerea lui Nicole Diver într-o
astfel de imagine, încremenitã
parcã într-o carte poºtalã, ne
surprinde prin suprafaþa sa de o
acurateþe primordialã: „Stau nemiº-
catã, profilatã pe cer ºi barca asta

e fãcutã sã-mi poarte trupul, tot mai
departe, înainte, în întunecimea
albastrã a viitorului, sunt Pallas
Atena, sculptatã cu evlavie pe
ciocul unei corãbii” (F. Scott
Fitzgerald, Blândeþea nopþii,
Editura Simrom & Europartner,
1993, pp. 51-52). Aceastã trimitere
cãtre imaginile de un arhaism pur
ºi purificator se face, întotdeauna,
printr-un tunel în care vidul este
propagat absolut, printr-un spaþiu
pe care nimicul este delegat sã îl
umple fãrã a profita, în vreun fel,
de el. Calitatea acestei absenþe nu
este întotdeauna purã, ci uneori,
poate apãrea sub forma unui
bibelou, care nu face mai mult
decât sã imite absenþa. Jocul lui
Fitzgerald cu absenþele este pe cât
de incitant, pe atât de primejdios,
acesta fiind poate singurul punct
în care Fitzgerald tinde sã spargã
cadranele jazzului clasic, ºi sã
evolueze înspre o nouã înþelegere,
pe care o lasã însã neexploatatã,
pentru cã ea nu poate reflecta
temperamentul lumii care îl
intereseazã pe autor.

Dacã tãcerea se manifestã ca
penetrare a limitelor universului,
ameninþând sã îl înghitã pe
acesta în totalitate, sau sã ne
joace o farsã, devorând o simplã
miniaturã, zonele mai populate
ale operei lui Fitzgerald se
manifestã la fel de voluptuos. De
cele mai multe ori, aceste zone
zgomo-toase par a fi recitate de
vocile rãzbunãtoare ale zeilor,
fãrã a reþine însã ºi mobilul
rãzbunãrii. Intensitatea sunetelor
înghesuite sub ochii cititorilor
este lipsitã de gravitate, amintind
de un ritual gol, închinat lui
însuºi. De cele mai multe ori,
aceastã cascadã artificialã de
sunete aminteºte de ritmurile
ragtime-ului, iar atunci când
atinge pãmântul se transformã,
treptat într-un swing.

Atunci când tãcerea insularã
sau zgomotul casant nu pot atinge
þintele propuse de autor, intrã în
scenã ecoul care, asemenea unui
sunet stins de saxofon, face
legãtura între cele douã pasaje:
„Împuºcãturile pãtrunseserã în
vieþile lor, ecourile violenþei îi
urmãreau pânã aici afarã, pe trotuar
în faþa gãrii, unde doi hamali fãceau
un fel de autopsie a cazului alãturi

Ritm ºi
mitologie
modernã
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lui F. Scott
Fitzgerald
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de ei, opriþi sã aºtepte un taxi” (F.
Scott Fitzgerald, Blîndeþea Nopþii,
p.133). Acest ecou strãbate
scrierile lui Fitzgerald ca un glonþ
care se fixeazã în finalul fiecãrei
opere în parte, aducând cu el
rãmãºiþe ale vieþii ºi ale morþii, ale
tãcerii ºi ale zgomotului, ale puritãþii
ºi ale ironiei deopotrivã.

Reevaluând aceste inserþii de
facturã mitologicã din opera lui
Fitzgerald observãm, încã o datã,
cã instructajul pe care îl oferã
coordonatelor moderne etalate de
autor este asemãnãtor celui pe
care muzica arhaicã îl oferã
muzicii de jazz în sensul în care
ambele influenþe exercitate sunt
învãluite într-o importanþã de
necontestat. Aspectele arhaice ale
celor douã pãrþi sunt asumate total
în ambele cazuri, ceea ce diferã
fiind modul în care sunt
interpretate. Dacã muzica de jazz
ºi-a propus sã transmitã aceste
elemente într-o stare cât mai
apropiatã de starea lor naturalã,
opera lui Fitzgerald, însã, a ales sã
le interpreteze ºi sã le adapteze,
rezervându-ºi totuºi dreptul ca, din
când în când, sã acceadã direct
la sursã ºi sã transmitã cititorului
mostre de o puritate vibrantã.

Epoca Jazzului

Între cele douã rãzboaie care
au vegheat, asemenea gãrzilor de
la Buckingham Palace, asupra
întregului secol douãzeci, Epoca
Jazzului s-a întins, cu nepãsarea
studiatã a unei curtezane, peste
singurul pãmânt a cãrui fertilitate
nu fusese încã exploatatã în
folosul hedonismului ridicat la nivel
de atribut social. „Cea mai
costisitoare orgie din istorie” (F.
Scott Fitzgerald, Ecouri din Epoca
Jazzului în colecþia de povestiri
Ecouri din Epoca Jazzului, Editura
Marineasa, Timiºoara, 1994, p.14),
cum o numeºte Fitzgerald, a lãsat
în urma sa o lume bulversatã de
calitãþile combinatorice ale
particulelor sale care, din pricina
abuzurilor, au sfârºit prin a fi
demagnetizate, lãsând loc unei
tãceri care întinde ºi elibereazã
arcuri de o tensiune insuportabilã.
„A fost o epocã a miracolelor, a
fost o epocã a artei, a fost o epocã
a excesului ºi a fost o epocã a

satirei” (F. Scott Fitzgerald, op. cit.,
p.6), cãreia, din pricina greutãþii
sale aparente, nimeni nu i-a bãnuit
retractilitatea. A fost epoca în care
personajele lui Fitzgerald s-au
aºezat ca într-o vitrinã, vrând sã
se amuze, fãrã sã ºtie însã cã nu
vor mai putea ieºi din acest spaþiu
care este nu numai închis, dar ºi
transparent.

În ciuda lipsei de gust ºi a altor
nenumãrate vicii pe care le
semnaleazã Fitzgerald, printre
care materialismul, lipsa principiilor
etice ºi crima organizatã, devenitã
la fel de convenþionalã ca un salut,
Epoca Jazzului a þinut sã îºi
etaleze orgoliile, riscând astfel sã
plonjeze, asemenea împãratului în
aºteptarea hainelor sale cele noi,
într-o ipostazã ridicolã, faþã de care
orice politeþe se dovedeºte a fi nu
numai inutilã, dar ºi comicã.

Epoca Jazzului este locul de
gestaþie al unui nou estetism, al
unui nou curent, a cãrui carto-
grafiere începe ºi se terminã cu
numele lui Josephine Baker
(dansatoare, cântãreaþã ºi actriþã
francezã de origine americanã
care a avut un succes rãsunãtor
pe scenele din Paris ºi Berlin ºi
care, de multe ori, dansa complet
goalã), cea care l-a inspirat nu
numai pe Fitzgerald, dar a fost o
sursã de creaþie ºi pentru Ernest
Hemingway ºi Pablo Picasso.
Josephine Baker a adãpostit sub
numele ei toatã lascivitatea ºi
toatã trepidaþia acestei epoci pe
care Fitzgerald a încercat sã o
redea în opera sa, a acestei epoci
care nu se înfãþiºeazã niciodatã
fãrã acel zâmbet larg ºi voluptuos
cu care ne-a obiºnuit. Pe lângã
aceastã galerie de senzaþii care
este încorporatã atât de
Josephine Baker cât ºi de Epoca
Jazzului, cele douã mai împart
acel element a cãrui aderenþã la
opera lui Fitzgerald este imposibil
de înlãturat, ºi anume cãlãtoria
spre acea Europã care devine,
pentru cei doi, spaþiul de
congruenþã al lumii moderne cu o
lume fascinantã, de inspiraþie
miticã.

Epoca Jazzului este o epocã
luminatã excesiv, care, din pricina
amestecului dintre lumina artificialã
ºi cea naturalã, devine obositoare
pentru locuitorii ei. Acest spectacol

de lumini aminteºte de imaginea pe
care o lanseazã Modern Jazz
Quartet în interiorul personajului lui
Fowles, care considerã cã „în
muzica lor nu existã noapte, nu
existã gãuri negre. Doar particule
incandescente, scântei ºi
strãlucire de luminã, spuzeala
stelelor ºi, uneori, soarele puternic
al amiezii. Peste tot o luminã
intensã aidoma unor candelabre
de diamante plutind pe cer” (John
Fowles, Colecþionarul, Editura
Univers, Bucureºti, 1993, p.324).
Epoca jazzului este marcatã de o
colaborare intensã a tuturor
acestor elemente, cu menþiunea
cã aceastã colaborare are loc
simultan, astfel încât efectul pe
care îl produce nu este acela al
unui miraj, ci mai degrabã al unei
nopþi de beþie.

Este firesc ca sub reflectoarele
unei lumini atât de tentante toate
personajele sã se considere actori,
interpreþi ai unor roluri impunãtoa-
re. Asemenea personajelor lui
Pirandello, protagoniºtii operelor lui
Fitzgerald par sã confirme teoria
conform cãreia „te poþi naºte chiar
ºi personaj” (Luigi Pirandello, ªase
personaje în cãutarea unui autor,
Editura pentru Literaturã Uni-
versalã, Bucureºti, 1967, p.45), iar
„cine are norocul sã se nascã
personaj viu, poate sã râdã ºi de
moarte!” (Ibid., p.46) Personajele
lui Fitzgerald, însã, decad chiar ºi
din acest rol al vieþii lor ºi rãmân
blocate între viaþã ºi o moarte
inconsistentã.

Epoca Jazzului a fost denumitã
astfel de autor datoritã calitãþii
jazzului de a fi „o muzicã deconcer-
tantã prin sinceritatea ei aproape
naivã” (Virgil Mihaiu, Cutia de
rezonanþã, Editura Albatros,
Bucureºti, 1985, p. 31) Fitzgerald
nu foloseºte însã aceastã calitate
ca pe un dat, ci o pune într-un sistem
din care face parte ºi ideea de
mascã, de persona. Nu putem
afirma, totuºi, cã jazzul este un
simplu punct de reper, aºa cum îl
percepe Mihail Bulgakov. Jazzul
este, la Fitzgerald, un mod de viaþã
care se propagã absolut în toate
canalele operei sale. Ideea de
persona nu face decât sã þeasã
peste aceastã realitate edificii
sortite pieirii.



52

Dialoguri ritmice în opera
lui F. Scott Fitzgerald

Dacã Fitzgerald a ales ca
relaþia sa cu muzica de jazz sã se
stabileascã în primul rând prin
termenul de Jazz Age, noi vom
alege, pentru a întãri aceastã
legãturã, ºi elemente pe care
opera sa le conþine, le sugereazã,
fãrã a le da însã o denumire clarã.

Jazzul se oferã, înainte de
toate, ca partiturã muzicalã pe care
Fitzgerald aºterne, cu o atenþie
deosebitã, versurile pe care i le
inspirã aceastã muzicã, ce poate
fi ragtime, dixieland sau swing,
dupã caz. Ragtime-ul ºi dixieland-
ul reprezintã decorul acelor
momente care afirmã viaþa ºi
pentru care punctele de întâlnire ale
unor impulsuri ce se îndreaptã în
direcþii opuse nu sunt ceva strãin.
Dacã acceptãm cã „ragtime-ul
înseamnã, în traducere textualã,
timp îmbucãtãþit, tact sacadat”
(George Sbârcea, Jazzul-O
poveste cu negri, Editura Muzicalã
a Uniunii Compozitorilor, Bu-
cureºti, 1974, p.42) înþelegem de
unde vine acea “«amânare»
nervoasã ºi mereu împiedicatã”
(Idem) care se impune în opera lui
Fitzgerald cu o autoritate bine-
fãcãtoare. Swing-ul, în schimb,
regizeazã acele momente care se
înclinã în faþa cititorului cu o
acurateþe a gesturilor ce obligã la
un rãspuns cel puþin egal. El este
asociat, de cele mai multe ori, cu
o senzaþie de prospeþime ºi cu o
galerie de culori ce face reverenþe
în faþa cititorului pentru ca,
imediat dupã aceea, sã se
retragã într-un colþ al operei în
care cititorul nu mai are acces
direct, dar pe care îl poate
observa de la distanþã. Nu dupã
mult timp, însã, el revine pentru
a-ºi justifica rolul: „ceva nou se
ivise în aer; o prospeþime-
prospeþimea întrupându-se în
muzicã pe când vagonul aluneca
peste Glion ºi auzeau orchestra
din grãdina hotelului” (F. Scott
Fitzgerald, Blândeþea nopþii,
p.40).

De cele mai multe ori, jazzul
se prelungeºte în interiorul
personajelor printr-un staccato
care sugereazã prezenþa unei

hiperconºtiinþe, dar ºi a unei
componente ludice. Acest staccato
are, de asemenea, forþa de a
comprima timpul, de a sechestra
personajele într-un timp prescurtat:
„Nicole era tãcutã; Dick se simþea
stânjenit parcã sub privirea ei
directã, asprã. Adesea, se simþea
singur când era numai cu ea, ºi
adesea ea îl obosea cu revãrsãri
scurte de destãinuiri personale pe
care le rezerva exclusiv pentru
urechile lui. «Aºa sunt eu – sunt
mai degrabã aºa», însã în dupã-
amiaza asta i-ar fi pãrut bine dacã
ea ar fi sporovãit grãbitã [n.n. în
original „he would have been glad
had she rattled on in staccato”(F.
Scott Fitzgerald, Tender is the
Night, p.206.)], un timp, ca sã-l lase
sã-i vadã din când în când
gândurile” (F. Scott Fitzgerald,
Blândeþea Nopþii, p. 183).

Swing-ul din opera lui Fitzgerald
lanseazã acþiunea într-un balans
care nu riscã, nici un moment, sã
o rãstoarne înspre o ironie
asumatã total sau, dimpotrivã,
înspre un tragism purificator.
Fitzgerald nu vede în jazz ºi în
special în swing, ceea ce
personajul lui Philip Roth considerã
a fi „doctrina efectului cathartic al
jazzului” (Philip Roth, Pata umanã,
Editura Polirom, 2003, p.25).
Auzind acordurile de swing,
personajul lui Roth din Pata Umanã
observã cum ceea ce e mai stoic
în el „se descleºteazã, iar dorinþa
de a nu muri niciodatã e aproape
insuportabilã ºi toate acestea [...]
pentru cã îl ascult pe Vaughn
Monroe” (Ibid., p. 24). Pentru el,
swingul înseamnã eradicarea a tot
ceea ce presupune simularea ºi
sondarea propriului eu pânã la
contactul cu spaima ºi cu extazul.
Lui Fitzgerald, aceastã racordare
la senzaþiile pure, decorticate, îi
este strãinã. Pentru el jazzul este
lipsit de gravitate, fiind nu atât o
destinaþie cât un proces care se
foloseºte, pentru a prelucra
materialul literar, de celelalte unelte
pe care autorul le pune la dispoziþie.

Jazzul din opera lui Fitzgerald
nu se lasã închis în repere ce se
manifestã ca forme rigide ºi prin
faptul cã nu este categoric nici în
ceea ce priveºte aderarea la o
esteticã a vieþii sau, respectiv, a
morþii. El se aflã la graniþa dintre

cele douã, în singurul loc din care
se pot deschide cele douã orificii,
al vieþii ºi al morþii. Din acest loc, el
poate trimite soli în ambele direcþii,
acoperind astfel toatã suprafaþa
operei lui Fitzgerald.

Cea mai importantã realizare a
jazzului este aceea de a
vasculariza opera lui Fitzgerald, de
a îi injecta acele ritmuri specifice
pentru America anilor ’20. Pentru
cã, în cele din urmã „totul e o
chestiune de ritm. Cole Porter a
revenit în Statele Unite în 1928
tocmai pentru cã a simþit în apropiere
pulsul unor noi ritmuri” (traducere
din F. Scott Fitzgerald, The Lost
Decade, în The Stories of F. Scott
Fitzgerald-Selected with an
Introduction and Notes by Malcolm
Cowley, Charles Scribener’s Sons,
New York, 1951, p. 472).

Aceste ritmuri pline care se
insereazã în opera lui Fitzgerald
asemenea mâinii unui pãpuºar,
sunt ritmuri care secþioneazã,
ritmuri care nu pot pleda pentru
simultaneitate, pentru o existenþã
paralelã. Sunt acele ritmuri care se
aºazã cuminþi unul în continuarea
celuilalt într-o ordine care poate fi
denumitã metafizicã, deoarece nu
poate fi pusã în funcþiune decât cu
ajutorul pãrþilor întregi, care se
înlocuiesc unele pe altele. Nu
existã rest în aceastã împãrþire
dirijatã de genurile ragtime,
dixieland sau swing, ceea ce duce
la reproducerea unei lumi ce are la
bazã colajul.

Nu putem ieºi din opera lui
Fitzgerald fãrã a depune culorile ºi
ritmurile specifice, asemenea unor
arme, în braþele celui cãruia îi
aparþin de drept, singurul care
deþine pârghiile funcþionãrii lor în
interiorul unei voluptãþi dureroase.
O voluptate care se hrãneºte cu
infuzia de culoare, dar ºi cu
extazele spasmodice ale ritmului,
un ritm ce nu poate supravieþui
decât pe orizontalã, un ritm care
secþioneazã, prin precizia sa
cronometricã, cadavrul de plastic
al lumii.

ª
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Haruki Murakami este unul
dintre cei mai cunoscuþi scriitori
japonezi moderni, distins cu
numeroase premii literare,
romanele fiindu-i apreciate de
critica literarã din întreaga lume.
Operele sale exploreazã sen-
timentul de dezrãdãcinare,
confuzie ºi deºertãciune al tinerei
generaþii japoneze de dupã al
Doilea Rãzboi Mondial, puternic
influenþatã de cultura apuseanã.
Cu o notã de realism magic ºi
simbolism, Murakami scoate în
evidenþã defectele unei culturi
capitaliste extrem de dezvoltate ºi
ilustreazã tarele societãþii japoneze
contemporane prin intermediul
unor personaje care se aflã în
cãutarea propriei identitãþi.

Oglinda zeiþei Amaterasu

Se spune cã zeiþa Amaterasu
le-a lãsat drept moºtenire
japonezilor trei daruri, printre care
ºi o oglindã ce reflecta sufletul celui
care o privea. În lumea lui
Murakami, imaginea din oglindã
pare a fi de multe ori cea realã, cea
care capteazã esenþa perso-
najelor. În romanul În cãutarea oii
fantastice protagonistul realizeazã
cã poartã o conversaþie cu spiritul
prietenului sãu doar atunci când
observã cã imaginea acestuia nu
se reflectã în oglindã. Imaginea din
oglindã a personajelor din romanul
În noapte „prinde viaþã”: „În oglinda
din dreptul chiuvetei încã se mai
vede imaginea lui Mari. Se uitã
încoace de pe partea cealaltã.”
Personajele lui Murakami pot
pãtrunde într-un univers alternativ
situându-se uneori la graniþa dintre
real si ireal.

În romanul Cronica pãsãrii-arc,
Toru descoperã un pasaj secret
într-o fântânã pãrãsitã ce îl
transportã într-o lume irealã, a
inconºtientului. Pentru Toru,
fântâna reprezintã cheia dezlegãrii
misterului din spatele dispariþiei lui
Kumiko ºi al eliminãrii lui Noboru,
care se dovedeºte rivalul ºi alter
ego-ul sãu. Fântâna simbolizeazã
diferite aspecte ale singurãtãþii,
nimicniciei, delimitând realitãþi
diferite; prin intermediul acesteia,
Toru reuºeºte sã-ºi înfrângã
demonii interiori ºi dobândeºte
cunoaºterea de sine.

Real ºi
imaginar
în opera

lui
Murakami

 Ribana Moº

Murakami este un maestru al
metaforei iar elementele fantastice
care se îmbinã în romanele sale
conferã o pregnanþã extraordinarã
experienþelor vieþii reale ºi ideilor
abstracte. În Cronica pãsarii-arc,
Murakami schiþeazã violenþa

dramaticã ºi inutilã a rãzboiului,
folosindu-se de elemente fantastice.
Fiecare dintre poveºtile acestui
roman are loc doar în mintea lui Toru,
Kumiko sau a Locotenentului.
Relatãrile despre rãzboi nu
reprezintã fapte istorice, ci sunt mai
degrabã un „bagaj psihologic ” purtat
de japonezii din generaþia lui
Murakami ºi de cei care i-au urmat,
fãrã ca aceºtia sã fie pe deplin

conºtienþi de existenþa sa.
Romanul include experienþe

extra-corporale sau chiar vise
lucide. Autorul ºterge liniile dintre
realitate ºi vis în mod intenþionat,
lãsând cititorul sã se întrebe ce
e real ºi ce e „imaginar”. În po-
vestirea Broscanul salveazã
Tokyo cuprinsã în volumul de
povestiri Dupã cutremur, Katagiri
încearcã sã determine dacã
experienþele pe care le trãieºte
sunt cu adevãrat reale. Acesta îºi
pierde treptat încrederea în propriile
simþuri, iar încercãrile sale de a
descoperi dacã Broasca, Râma ºi
iminentul cutremur sunt compo-
nente ale realului rãmân fãrã
consecinþe. În încercarea sa de a-
l convinge pe Katagiri sã lupte de
partea sa, împotriva doamnei
Râmã, Broscanul îl citeazã pe
Joseph Conrad: „Frica supremã
este cea pe care oamenii o au faþã
de propria lor imaginaþie.” Cu puþin
timp înainte de a muri, Broscanul
îi explicã lui Katagiri cã lupta s-a
desfãºurat pe tãrâmul imaginaþiei.
Faptul cã nu existã alþi martori care
sã confirme veridicitatea
evenimentelor determinã senzaþia
cã nimic din ceea ce s-a întâmplat
nu a fost real: „Katagiri nu reuºea
sã gãseascã linia de demarcaþie
dintre vis ºi realitate.”

Aceeaºi senzaþie o trãiesc
personajele din romanul În noapte
a cãror percepþie se altereazã pe
mãsurã ce graniþa dintre real ºi
imaginar dispare. În romanul Kafka
pe malul mãrii, personajul numit
Oshima afirmã:„Existã o lume
paralelã cu cea în care trãim noi.
Poþi sã intri în ea într-o anumitã
mãsurã ºi sã te întorci teafãr. Dar,
dacã depãºeºti un anumit punct [..]
nu îþi mai gãseºti calea înapoi. E
un labirint.” Protagonistul pe nume
Kafka Tamura pãtrunde în aceastã
lume a spiritelor pentru a se întâlni
cu doamna Saeki. Acest „tãrâm
de trecere” nu este afectat de
scurgerea timpului, aici „vidul ºi
esenþa se suprapun perfect,
trecutul ºi prezentul formeazã un
cerc infinit, neîntrerupt”. Kafka
Tamura se simte prins într-o
„distorsiune a timpului” atunci când
este vizitat noaptea de „fantoma”
doamnei Saeki care „a rãmas în
altã lume, împietritã la cinci-
sprezece ani”. Vizita nocturnã pe



54

care doamna Saeki cea realã i-o
face tânãrului Kafka îi accentuea-
zã starea de confuzie, acesta
,„nereuºind sã mai gãseascã linia
de demarcaþie dintre vis ºi
realitate”. La întrebarea lui Kafka,
dacã oamenii, fiind încã în viaþã,
se pot transforma în spirite,
Oshima îi rãspunde cã acest lucru
este posibil, evocând aºa-zisele
„spirite rãtãcitoare” care se
deplasau în spaþiu pentru a-ºi
putea duce la îndeplinire dorinþele.
Prin crearea a douã lumi paralele
ºi prin introducerea diferitelor
elemente fantastice, Murakami le
oferã personajelor sale un cadru
în care sã se manifeste ºi sã-ºi
contureze propria identitate.

În cãutarea identitãþii
pierdute

„Viaþa este o cãutare continuã”
afirmã proprietarul Hotelului
Delfin unde se cazase prota-
gonistul romanului În cãutarea oii
fantastice, la sosirea sa în
Hokkaido. Romanul descrie
aventurile unui tânãr agent
publicitar din Tokyo, a cãrui viaþã
monotonã capãtã un sens atunci
când este nevoit sã porneascã în
cãutarea unei oi cu puteri
supranaturale. Murakami nu-i
atribuie un nume protagonistului,
ilustrând o tipologie genericã.
Naratorul „Boku” („eu” masculin,
registru informal), se poate
identifica astfel cu japonezul anilor
’60-’70, care încearcã sã evadeze
din monotonia vieþii cotidiene. La fel
ca „Boku”, protagonistul romanului
Cronica pãsarii-arc, este nesigur
în legãturã cu direcþia pe care
trebuie sã o urmeze în viaþã, însã
dispariþia soþiei sale îl determinã sã
porneascã în cãutarea propriei
identitãþi.

În romanele sale, Murakami nu
oferã soluþii la aceste probleme, ci
doar le evidenþiazã, trateazã ºi
analizeazã  într-o manierã
profundã ºi psihologicã. Murakami
îl lasã pe cititor sã afle ce ar putea
lipsi din viaþa acestor personaje,
descoperirile cititorului având astfel
o naturã subiectivã. Personajele
romanului Kafka pe malul mãrii se
confruntã cu probleme legate de
propria existenþã pe care le
rezolvã prin intermediul „metaforei

pietrei” ºi a resemnãrii în faþa morþii.
„Oaia pentru Murakami

reprezintã “un fel de simbol” al
progresului agresiv cunoscut de
Japonia în cursa pentru
modernizare” (Rodica Frenþiu,
Haruki Murakami. Jocul metaforic
al lumilor alternative). În roman, ni
se spune despre oaie cã „plãnuia
sã schimbe oamenii ºi lumea”, „sã
controleze guvernul, economia ºi
mass-media” ºi astfel „cãuta o
formã care sã-i îmbrace gândirea”.
La întrebarea lui „Boku”, ªobolan
justificã actul sinuciderii, aceasta
fiind singura cale de a scãpa de
stãpânirea totalã ºi definitivã a oii
ce sãlãºluia în el ºi care se hrãnea
cu amintirile ºi slãbiciunile sale:
„Am vrut sã fiu eu însumi când
aveam sã te întâlnesc. Eu însumi,
cu amintirile ºi slãbiciunea mea.”,
ceea ce relevã dorinþa sa de a
rãmâne uman, de a fi stâpân pe
propria gândire ºi totodatã de a
scãpa de dominaþia acelui
„monstru necruþãtor” descris de
Okakura.

În ritm de jazz ºi pop

Experienþa dobânditã de
Murakami ca proprietar al unui bar
de jazz pe nume „Peter Cat”
precum ºi cea de traducãtor al
romanelor lui Scott Fitzgerald, John
Irving, Truman Capote, va avea o
influenþã importantã asupra
carierei sale de scriitor. Pentru
Murakami, muzica jazz a anilor ’50-
’60 a constituit o veritabilã sursã
de inspiraþie pentru câteva dintre
romanele sale. Însuºi scriitorul
afirmã într-un interviu: „Când eram
copil iubeam tot ce era american:
filme, muzicã, literaturã. Asta se
întâmpla prin anii ’60 ºi toþi eram
fascinaþi de lumea americanã
fantasticã, care-þi lua ochii. Era ca
un vis, o cale de scãpare din
lumea în care trãiam.”

Fãrã a-ºi pierde nicio parte din
identitatea japonezã, Murakami a
preluat structurile narative
americane de la Raymond
Chandler sau Kurt Vonnegut,
folosindu-le pentru a-ºi crea
sistemul personal, ceea ce explicã
într-o oarecare mãsurã atracþia pe
care romanele sale o exercitã
asupra publicului occidental.
Personajele romanelor sale

ascultã Howard McGhee, Lester
Young – I can‘t get started, Cream,
Duke Ellington, Bob Dylan cu
Blonde on Blonde, The Beatles cu
The White Album, Otis Redding cu
The Dock of the Bay sau Stan Getz
cu Getz/Gilberto etc.

Pãdurea norvegianã, unul
dintre cele mai cunoscute romane
ale lui Murakami se axeazã mai
mult pe condiþia umanã universalã
decât pe cultura japonezã.
Libertatea sexualã a anilor ’60
subliniazã lupta lui Toru pentru
maturitate, iar numeroasele
referinþe la cultura pop îi conferã
romanului un caracter global ºi
universal. Muzica, literatura ºi
filmele devin o parte integrantã a
experienþei post-adolescentine a
protagonistului, ajutându-l sã-ºi
contureze o nouã identitate. Artiºtii
celebri ºi cântecele populare pe
care Murakami le alege sã aparã
în Pãdurea norvegianã sunt
variate, încorporând genuri
precum rock’n roll, pop, jazz, folk,
prin The Beatles, Bee Gees, Miles
Davis ºi Peter, Paul and Mary.
Privilegierea unor asemenea
personalitãþi cunoscute pe plan
global din domeniul muzical indicã
o dorinþã personalã ºi, poate,
colectivã din partea personajelor,
a autorului sau chiar a amândurora,
de a juxtapune iubirea pentru un
anumit gen de muzicã cu formarea
identitãþii personale. Personajele
acestui roman, Toru, Naoko si
Reiko, se luptã cu o stare
universalã de neliniºte simþindu-se
în acelaºi timp uchi ºi soto sau
înãuntrul ºi în afara propriei culturi
ºi societãþi, conexiunea lor cu
muzica permiþându-le sã
experimenteze sentimenul de
solidaritate.

Pãdurea norvegianã are ca
punct de plecare melodia
Norwegian Wood a formaþiei
Beatles, una din primele compuse
(în 1965) de John Lennon pe un
text scris de el însuºi. Asemeni
melodiei Five Spot After Dark de
Curtis Fuller prin care pãtrundem
în atmosfera romanului În noapte,
piesa Norwegian Wood oferã
indicii cititorului în legãturã cu
substratul romanului ºi cu trãirile
personajului principal. Titlul
romanului reprezintã un simbol al
culturii pop, iar în primele paragrafe,
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cântecul rezoneazã cu insta-
bilitatea emoþionalã a prota-
gonistului, chiar ºi dupã 20 de ani.
În timp ce avionul se pregãteº-
te sã aterizeze, Toru Watanabe
ascultã varianta instrumentalã a
melodiei, aceasta având rolul de
declanºator emoþional care, în
mod paradoxal, îl apropie ºi
totodatã îl desparte de Naoko.
Primele versuri ale melodiei: „Am
avut odatã o fatã, sau mai bine zis,
ea mã avea pe mine” („I once had
a girl, or should I say, she once had
me”), reflectã dilema principalã a
lui Toru care nu a avut-o niciodatã
pe Naoko, oricât de mult ºi-ar fi
dorit acest lucru. Totodatã, ea a
avut inima lui Toru în tot acest timp,
dar nu a putut sau nu a vrut sã fie
cu el. Acest conflict este important,
pentru cã tensiunea din povestea
lui Murakami depinde de aceastã
singurã, insolvabilã situaþie.

Versurile melodiei ne trimit mai
apoi la scena care are loc dupã ce
Toru ºi Naoko îºi petrec prima
noapte împreunã: „Când m-am
trezit eram singur, / Pasãrea îºi
luase zborul.” Odatã trezit, Toru
este singur, „pasãrea” lui a zburat.
Motivul pãsãrii poate fi semnificativ,
nu doar pentru cã Naoko si Reiko
curãþã în fiecare zi uriaºa cuºcã
de pãsãri de la sanatoriu, dar ºi
pentru cã Toru, plimbându-se prin
apartament, observã figurine tãiate
din hârtie lipite pe geamul din
bucãtãrie, dintre care una este,
prin coincidenþã, o pasãre.
Simbolismul acestor scene reflectã
convingerea conform cãreia unele
pãsãri, asemeni personajului
Naoko, preferã captivitatea cuºtii,
respectiv siguranþa sanatoriului.
Ultimele versuri ale melodiei: „Aºa
c-am aprins un focºor în sobã /
Oare nu-i acesta lemn bun
norvegian?” fac aluzie la scena din
sanatoriu când Naoko se întoarce
în camerã cu o lumânare albã mare
în mânã pe care Toru o aprinde.
La fel ca în melodie, ºi Toru se
simte bine la sanatoriu, dar în loc
sã reflecteze la binele situaþiei ºi la
compania lui Naoko, gândurile sale
conflictuale ies la suprafaþã
dezvãluindu-i temerile interioare:
„Mã simþeam ca ºi cum aº trãi
singur într-o ruinã extrem de bine
întreþinutã.” Acest pasaj este
semnificativ, deoarece cores-

punde versurilor beatlesiene, dez-
vãluind în acelaºi timp starea
sufleteascã a protagonistului, un
simplu vizitator, un strãin în rândul
comunitãþii sanatoriului, care poate
veni sã observe, dar care este
incapabil a se integra.

Într-unul din interviuri Murakami

afirmã: „Poveºtile mele sunt ca o
pãdure deasã, întunecoasã. De
fiecare datã când scriu, pãtrund
într-un codru întunecat ºi îl cutreier
un timp, zile, sãptamâni, luni, ani,
pentru ca apoi sã ies din noi afarã
la lumina zilei.” Sã fie acesta ºi
sentimentul cititorului de azi?

opreºte asupra cadrului de
consolãri al naturii la Cioran,
abordând teoria încremenirii, aºa
cum o dezvotã Petre Þuþea, glisând
pe marginea indifertenþei faþã de
frumosul din naturã etalat în operele
sale de cãtre Thomas Mann, pentru
a încerca, în eseul Alte argumente,
o “inventariere”, desigur selectivã,
a opiniilor asupra frumosului, încã
de la “vechii greci”, trecând prin Evul
Mediu ºi punctând contribuþiile
unor Baltassare Castiglione,
Hegel, Schleiermacher, Croce,
Hartmann, Max J. Friedlander,
Werner Hofmann, Rudolf Arnheim,
Evanglelos Moutsopoulos, Novalis,

J.J. Rousseau etc, pânã la Matila
C. Ghika, A. E. Baconsky, Tudor
Arghezi, Lucian Blaga º.a., dupã
ce, în alte pãrþi, comentase poziþiile
unor Tudor Vianu, G. Cãlinescu etc.

Volumul de eseuri pe tema
frumosuluiu natural ºi a fru-
mosului artistic, temã de bazã în
esteticã, datorat lui Titu Popescu,
e interesant prin unghiul de
actualitate prin care sunt tratate
ºi dezbãtute cele douã concepte
estetice, aducând în discuþie
nunaþe ºi punctãri ce devin utile
într-o societate atât de bulversatã
sub raportul înþelegerii rosturilor
artei în procesul de formare
umanã.

(urmare din pag.45)
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  La luce delle pietre se intituleazã
mica antologie bilingvã Dinu
Flãmând, apãrutã în traducerea lui
Giovanni Magliocco la editura
Palomar. Cuprinzând poeme din
perioada 1998- 2009 (din volumele
Viaþã de probã, Dincolo, Tags,
Grãdini, Frigul intermediar, Umbre
ºi faleze), cartea îºi propune sã
acopere «o a doua etapã de
creaþie» a scriitorului de origine
românã. Într-o elegantã ºi mi-
nuþioasã traducere, Magliocco
pune la dispoziþia publicului italian
aceastã poezie îndepãrtatã; de
apreciat este însã ºi opþiunea
editurii pentru formatul bilingv care,
dincolo de a familiariza cititorii cu
opera din urmã a poetului, ne oferã
ºi forma originalã.
  Viaþã de probã (1998), primul
volum publicat dupã plecarea în
exil, incluzând ºi versuri ce nu
reuºiserã sã aparã în Stare de
asediu (1983), pare a se afla sub
semnul unei persistente melancolii,
în care trauma desprinderii de un
pãmânt, de o viaþã, deschide
perspectiva desprinderii finale :
«Dacã pe atunci îmi rodeam
unghiile la sânge, acum/ le las sã
creascã, pentru dinþii de lapte ai
morþii./ În curând corbii vor începe
sã rãscoleascã/ prin mãruntaiele
mele, cãutând comparaþii,/
aproximaþii:/ ca… precum…
asemuindu-se cu…/ pare cã...
întrucât... asta este...» Izolarea
apare  ºi ea ca unica posibilitate
de sustragere din faþa unei
contaminãri spirituale iminente:
«Te voi însoþi cu gândul în aceastã
cisternã/ a timpului, în care singur
m-am încuiat/ sã nu-i mai aud pe
ideologii gunoaielor;/ încovoiat
peste coaja golului,/ visând râul
ascuns sub gheaþã care îºi
schimbã întruna/ cuvintele/ ºi le
tipãreºte pe muºchiul pietrelor...»
Reminiscenþele opresiunii nu se
opresc însã aici, imagini ale
acesteia fiind aºezate sub un filtrul
halucinant, dantesc ºi în Pantera,
leul ºi lupoaica: «consimþim cu
ochii deschiºi/ sã închidem ochii;/
în timp ce oglinzile încep sã se

descojeascã,/ în timp ce ei au grijã
de fericirea noastrã/ ºi ne împing
din spate sã întâlnim/ în amiaza
vieþii, pe locul viran:/ hiena, porcul
ºi larvele...» Însã rãmâne
sâmburele bãnuit al unei schimbãri
chiar ºi în cadrul acest peisaj
deºirat ºi deºirant al amintirilor:
«Iar eu îmi pun speranþa în cei doi
adolescenþi/ strecuraþi prin gard în
spatele ecranului/ de unde se vede
toatã comedia pe dos.»
    În Dincolo, poezia pare a se fi
purificat de aceste reziduuri ale
unei lumi pierdute, respiraþia îi este
mai amplã – schiþarea unor cores-
pondenþe universale ocupându-i
din ce în ce mai mult spaþiul: «încã
mai simþim mâna nopþii pe faþã
apãsându-ne,/ are inele fosfo-
rescente pe degete ºi parfumul/
ierburilor crescute la marginea
galaxiilor.» Cu atât mai sur-
prinzãtoare este întoarcerea de
sutã optzeci de grade din Tags,
unde regãsim tema prizonieratului,
de aceastã datã a prizonieratului
iluziei generalizate în societatea de
consum: «Greieri stereofonici
anunþã o searã calmã/ în peºterã
Platon privind la televizor/ crede tot
ce vede…»
   Grãdini readuce în prim plan
imaginea locurilor natale, aminti-
rea oamenilor pierduþi ºi, inevitabil,
meditaþia asupra trecerii dincolo
de timp, gând care parcurge, ca
un fir roºu, ºi poemele volumului
Frigul intermediar. Umbre ºi fale-
ze încheie acest volum în cea
mai purã notã expresionistã,
înscriindu-se anume parcã în arta
poeticã odinioarã desenatã în
Anaerobicã (Tags): (cuvintele) «au
miºcãrile larvelor/ albicioase brusc
stârnite în lacurile de peºteri/ nu
cunosc lumina/ trãiesc în adânc/
fãrã sã aºtepte lanterna sca-
fandrului/ în perfectã simbiozã cu
nonrevelaþia...».

Suzana Lungu

Antologie
româno-italianã

Volumul Þiganiada azi, Cluj-
Napoca, 2010, editat de Filiala Cluj
a USR, îºi revendicã geneza în
cadrul Simpozionului naþional
dedicat împlinirii a 250 de ani de la

Þiganiada azi

naºterea scriitorului Ioan Budai-
Deleanu. Lucrarea se constituie
într-un mozaic de texte, de viziuni
ºi hermeneutici asupra operei lui
Ioan Budai-Deleanu ºi se deschide
cu fragmente din studii critice
semnate de G.Cãlinescu, Ioana
Em.Petrescu, D.Popovici ºi Cornel
Regman.

Ancheta este reluatã în pagini-
le volumului de nenumãrate
personalitãþi literare care
deconstruiesc si scruteazã
Þiganiada pentru a-i deconspira
mecanismele, semnificaþiile,
strategiile si procedeele narative.
Printre cei care contribuie la
þesãtura criticã a cãrþii se numãrã:
N. Manolescu, G. Antonescu, O.
Pecican, M. Petreu, I. Vartic, I. Pop-
Curºeu ºi mulþi alþii. Analiza
acestora insistã pe nuanþarea
metodelor de realizare a parodiei,
a comicului, a caracterului burlesc,
pe întrepãtrunderea dintre scenele
mitologice si tradiþiile româneºti,
locale ºi nu în ultimul rând pe “ideea
de deºertãciune ºi de nebunie” a
lumii pe dos. Þiganiada se naºte
dintr-un proiect ludic, aproape
experimental, este numitã chiar de
Budai-Deleanu drept “jucãrea” ºi
devine “joc de-a literatura”,
rãmânând totodatã “un mit
întemeietor” în literatura românã.
Muzicalitatea epopeii ocupã un
loc aparte în eseurile din volum,
întrucât mélange-ul de arhaisme,
neologisme si regionalisme acordã
cuvintelor valenþe sonore. Este
redatã chiar ºi o partiturã muzicalã
a Þiganiadei realizatã de compo-
zitorul clujean Augustin Bena, care
distribuie vocile textuale în funcþie
de “profilul psihologic al perso-
najelor”. Toate interpretãrile pro-
puse de acest proiect clujean se
înscriu într-un reþetar cu instrucþiuni
de citire si de descompunere a
textului budaidelean care solicitã,
însã, un citior cult, rafinat, dispus
sã repereze trimiterile la Homer,
Ovidiu, Vergiliu, Dante, Tasso,
Voltaire etc.

Volumul se încheie cu
fragmente din “Þiganiada mea” de
Traian ªtef, o rescriere si o
readaptare a operei arhetipale a lui
Ioan Budai-Deleanu, scriere care
strãbate veacurile, dovedindu-ºi
actualitatea si modernitatea.

  Alexandra Georgescu
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În romanul Sfaturi pentru
cãlãtori, publicat la Editura
Ardealul, Târgu Mureº, 2010,
Cornelia Cistelecan îl invitã pe
lectorul-voyageur sã pãtrundã într-
un univers livresc construit pe
coordonate istorice dejisto-

Sfaturi pentru
cãlãtori (roman
dejisto-ceauºist)

ceauºiste, aºa cum indicã ºi
paranteza din titlu. Structural,
cãlãtoria propusã este prefiguratã
în cuprins, deschizându-se cu un
prolog urmat de cele douã pãrþi ale
cãrþii.

Prologul reuneºte o serie de
figuri feminine prezente la o
întrunire familialã desfãºuratã
ritualic o datã pe an, adunare
denumitã “hoarda de pensionari”,
statut pe care personajele ºi-l
asumã în unanimitate din cau-
za bãtrâneþii sau a bolii. Este mo-
mentul în care suntem pãrtaºi la
genealogia familiei, aflatã acum în
stadiu post-comunist, construitã
pe un nucleu maladiv care justificã
ºi absenþa bãrbaþilor, morþi deja de
multã vreme ºi adesea rãpuºi de
ciroze. Personajele par încreme-
nite în timpul dictaturii care ºi-a
lãsat o amprentã vizibilã asupra
lor, fiind ironizate de una din vecine:
“am intrat în UE ºi proastele astea
[…] se încãpãþâneazã sã aibã
bordei cu vedere la stradã” în loc
sã cedeze spaþiul pentru cei care
vor sã îºi extindã proprietãþile,
întrucât e moda caselor cu etaj iar
ele nu îºi permit acest lux.

Prima parte a romanului descrie
viaþa uneia dintre familiile prezente
în prolog, familia unui activist de
partid care îºi va îndoctrina copiii
ce vor trãi iniþial frenetic regimul
comunist, dar vor experimenta pe
parcurs deziluzia, sugestivã cu
precãdere in cea de-a doua parte
a cãrþii. Peste tot în roman apar
slogane precum “partidul e-n
toate”, “partidul nu va fi niciodatã
subiect de glumã pentru toþi proºtii!”
ºi asupriri ale duºmanilor poporului
condamnaþi la detenþie.

Romanul Corneliei Cistelecan e
interesant pentru forþa creionãrii
unor destine robotizate, menite sã
serveascã poporul, întrucât au trãit
în perioada dejisto-ceauºistã iar
dictatura se simte în toþi porii
existenþei lor ºi totodata pentru
observarea urmelor acute pe care
regimul opresiv le-a lãsat asupra
umanitãþii.

         Alexandra Georgescu

Texte ºi textu(ã)ri
Despre cartea lui Gheorghe

Iova (Excursia în plinã desfãºu-
rare, editura Charmides, Bistriþa,
2010) s-ar putea scrie pagini
întregi, la fel de bine cum s-ar pu-
tea rezuma în numai câteva fraze.
ªi aceasta, în afara oricãrui reduc-
þionism pe care l-am putea insinua.
Pentru cã, deºi diversificându-se
tematic de la o secþiune la alta (de
multe ori, chiar de la un paragraf la
altul), reþeta ce pare sã ghideze
îndeaproape volumul lui Gheorghe
Iova se pãstreazã, în cea mai mare
mãsurã, aceeaºi: povestea,
departe de a construi un univers
imaginar solid, o „lume” adiacentã,
aºteptatã, mãcar în parte, de cãtre
receptori, se articuleazã exclusiv
în jurul textului. A scrierii textului,
a elementelor sale ‚pragmatic-
constitutive’, devenind într-un final
(ºi în cel mai literal mod cu putinþã)
o poveste a textului. Sau, aºa cum
adesea aminteºte însuºi autorul,
o „textuare”.

Nu vom putea ascunde nici
faptul cã Excursia în plinã
desfãºurare va întruchipa pentru
lectorul sãu mai degrabã pauza
dintre evenimente. O perma-
nentizare în chiar aceste zone
‚private de istorie’, în zone care,
dincolo de a facilita în vreun fel
avansarea în text, deruteazã ochiul
printr-o multiplicitate de piste. Un
text al excursiei începe în felul
urmãtor: „Cam câte cuvinte. Era
ea, cu ochi verzi ºi dacã spun
fosforescenþi capãt dreptul de a
continua folosind cuvântul pisicã.
ªi arsã. Neagrã cu ochii ãºtia. Ea
avea ochii verzi, mari, mãrimea
globilor introducea ca nuanþã un
albastru capilar sau ceaþa în aer,
uºoarã ca un fum proaspãt, uite,
albãstrui. Nuanþa ui. Sau iu.
Albãstriu. ªi cu ele el ºi eu cu ele,
cu el, cu ei eu.”(p. 5). Iar
continuarea are sã se facã în
acelaºi ritm, purtându-ºi cititorul
prin nuanþe diferite, prin nuanþãri
cromatice, dar mai ales de frazã,
pledând nu atât pentru conþinut,
cât pentru jocurile stilistice ce i-au
servit în procesul de articulare. Nu

existã, aºadar, nici drumuri, nici
constructe propriu-zise, doar aluzii
ce propun începuturi de imagini,
posibilitãþi de drumuri (ºi
suprapuneri contradictorii), aluzii
ce, dincolo de orice, aduc în
acelaºi punct predilect, al potrivirii
de cuvinte, al reducerii lumii la text,
al cum-ului preexistându-i oricãrei
forme de ce.

Un volum construit aproape
exclusiv pe ideea de tãieturã, un
volum ce „practicã tãietura”(p. 276),
un volum pe care evitãm sã îl
clasãm într-un fel anume,
deoarece, într-una din secþiuni ni
se spune: „Proiectez sã exemplific
o literaturã exemplificatã mai multe.
Iar nu roman. Nu compoziþie, nu.
Ci. ªi ci. Ci ºi. Uite aºa cacofon
chiar cacofonf. Bruiaj complet însã
fin ºi discret. Cacofonf.”(p. 51). Or,
dacã la nivel de fragment (cu atât
mai mult cu cât avem de-a face cu
o scriiturã voit experimentalã)
selecþia de un asemenea tip se mai
poate încã susþine – cu toate cã o
obosealã oarecare îi va produce
oricum ochiului neobiºnuit cu
asemenea salturi ºi glisãri spaþio-
temporale – la nivel de ansamblu
ºi pe o întindere de aproape 400
de pagini, textul ajunge aproape sã
se aneantizeze. Estomparea
zonelor de diferenþiere devine din
ce în ce mai evidentã, contururile
ajung din ce în ce mai amestecate,
iar lectura, oricât de superficialã
sau aprofundatã va fi fost ea, se
va trezi suspendatã într-o zonã a
golului. Un volum ce meritã
parcurs de dragul experimentãrii
textualismului, însã cu riscul
asumat de pierdere a respiraþiei.

 Diana Mãrculescu
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În Germania, la Tübingen, aþi
fost unul dintre colaboratorii ai
eruditului ºi distinsului profesor
Eugen Coºeriu, dar l-aþi cunoscut
ºi pe strãnepotul lui Mite Kremnitz.
ªtiu cã prin el aþi obþinut un
important fond de manuscrise,
între care celebrul Caiet roºu, pe
care le-aþi depus la fondul
Bibliotecii Centrale Universitare. E
un episod important pentru
eminescologie. Nu vreþi sã-l
rememoraþi?

Spuneam ca rãspuns la o altã
întrebare cã plecarea la Tübingen,
ca ºi la Leipzig mult mai târziu, din
anii 1990 1995, m-a favorizat, pe
de o parte, cunoaºterea limbii
germane ºi, deopotrivã, experienþa
cu studentul german, în predarea
limbii ºi literaturii române ºi dorinþei
mele profunde de a nu mã limita
doar la atât, ci sã fac ceea ce
credeam cã este mai bine pentru
cultura românã, pentru România.
Este foarte adevãrat cã profesorul
Eugen Coºeriu, director în acea
vreme al Institutului de Roma-
nisticã, a condiþionat cunoaºterea
limbii germane ºi se pare cã nici
de data aceasta alte centre
universitare n-au putut oferi un
astfel de lector. Am rãmas timp de
patru ani în preajma acestui mare
savant, fireºte, a fost o mare
ºansã, dar trebuie sã recunosc cã
prezenþa lui în fruntea instituþiei
menþionate m-a ajutat enorm sã
mã bucur ºi astãzi de ceea ce am
realizat acolo. Mai întâi biblioteca,
organizatã pe principiul „raftului
liber”, care ocupa o întreagã
clãdire în camera rezervatã Ro-
mânei, au intrat numeroase cãrþi,
din tot ce a apãrut în anii aceia în
domeniul filologiei, al istoriei ºi alte
discipline, la cererea expresã a
Profesorului (dicþionare, antologii,
reeditãri etc.); bucuria lui cea mai
mare a fost când soþia profesorului
de limba românã, Vasile Scurtu,
unul dintre celebrii profesori ai
Clujului a fost de acord sã doneze
o parte din biblioteca eruditului
dascãl Institutului de la Tübingen,
ce cuprindea colecþiile complete
ale publicaþiilor româneºti de
specialitate, literaturã dar mai ales
lingvisticã, apãrute în þarã în
perioada interbelicã ºi câþiva ani
mai târziu, pânã la moartea celui

Momente
dintr-un
traseu

existenþial (III)

Convorbiri cu
prof. univ. Octavian ªchiau

care le-a adunat cu multã sârguinþã
o viaþã întreagã. Cu aprobãrile
necesare am transportat aceastã
„comoarã”, cum a numit-o la un
moment dat Profesorul, le-am dus
pe toate cu maºina proprie, una
dintre primele Dacii 1300, care au
intrat în Germania, pentru care
nemþii se intrigau cã pe ea nu scrie
Renault 1300, ci Dacia. Practic îmi
vine destul de greu ca în aceastã
convorbire cu tine sã spun prea
multe despre câte satisfacþii am
avut la Tübingen. Câteva se cer
totuºi amintite. Deºi Profesorul,
cunoscãtor a numeroase limbi, o
datã numãrându-le se pare cã se
ajunsese cãtre 16, mi-a mãrturisit
cã viseazã ºi socoteºte în limba
italianã, l-am prins în mai multe
rânduri cã socotelile matematice,
fãrã sã-ºi dea seama, le fãcea în
româneºte ºi cã distinsa sa
doamnã, italiancã prin obârºie,
s-a hotãrât ca, împreunã cu o
prietenã, sã-ºi însuºeascã limba
românã cu ajutorul meu, fiindcã,
mi-a spus ea cu candoare, soþul
ei nu ºi-a putut face timp niciodatã
pentru aºa ceva. Întrebarea pusã
profesorului cu privire la limba în
care viseazã îmi aminteºte de

întâlnirea pe care am avut o la
Leipzig cu fostul meu coleg de la
Catedra de limba germanã,
Michael Markel, care dupã
revoluþie a plecat definitiv în
Germania. Ne-am întreþinut cu bu-
curie multã vreme, în româneºte,
într-o limbã cursivã, fãrã poticnirile
pe care, dupã cele mãrturisite de
el cã avea parte de ele, în þarã fiind
încã, dar cã viseazã în mod regulat
în limba românã. Interesant, nu-i
aºa?

ªtiam încã din anii studenþiei cã
Tudor Vianu ºi poetul Ion Barbu
au studiat la Universitatea din
Tübingen ºi într-o excelentã
colaborare între profesorul
Coºeriu ºi alþi trei români (Flora
ªuteu, fosta mea colegã de la Cluj,
Stancu Ilin, de la Institutul „Cã-
linescu”, cei doi veniserã cu o bur-
sã, ºi cel ce-þi rãspunde la în-
trebarea pusã), am organizat la
începutul verii anului 1971 un sim-
pozion închinat celor doi scriitori
români, cu o participare nume-
roasã a unor romaniºti din Ger-
mania dar ºi din þara noastrã (am
reþinut între participanþii români pe
academicianul Alexandru Rosetti
dar ºi pe soþia lui Ion Barbu,
doamna Gerda Barbilian) ºi alþi
români aflãtori în Germania: Mircea
Zaciu, care era lector la limba
românã la Köln ºi Bonn, ataºatul
cultural de la Ambasada Românã
ºi mulþi studenþi romaniºti germani.
Cu acest prilej Stancu Ilin a pre-
zentat într-o comunicare rezultatul
cercetãrilor întreprinse de cei trei
organizatori, în arhiva Universitãþii,
în legãturã cu perioada petrecutã
de Tudor Vianu la Tübingen, cu
informaþii exacte despre profeso-
rul bucureºtean, în schimb despre
Ion Barbu foarte puþin, practic doar
o înmatriculare. Cu acest prilej din
þarã ni s-a trimis o placã co-
memorativã, cu efigia celor doi ºi
date evocatoare, turnatã în bronz,
care a ºi fost dezvelitã, de faþã fiind
toþi participanþii la simpozion,
bineînþeles dupã ce înainte a fost
fixatã pe un perete din holul
Institutului. Trebuie sã-þi spun cu
mâhnire cã dupã câþiva ani, în
drum spre Freiburg, mi-a fost dat
s-o gãsesc rezematã, de data
aceasta, pe un perete în cabinetul
de limba românã; adevãrul e cã
între timp Romanistica s-a mutat
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într-o clãdire nouã iar cel ce era
lector de limba românã nu mi s-a
pãrut prea interesat în fixarea
acesteia pe zidul noului sediu. O
Tristeþe! ªi încã una, cam tot aºa.
Relativ recent, sã fie un an de
atunci, într-un reportaj, transmis de
televiziunea românã, despre Berlin
mi-a fost dat sã revãd bustul lui
Caragiale în faþa clãdirii unde se
afla pânã la unificarea Germaniei
biblioteca ce-i purta numele.
Bãnuiesc cã superba vilã în care
se afla biblioteca a fost restituitã
fostului proprietar, cãrþile sper cã
n-au fost arse, probabil au fost
duse într-un depozit, dar bustul lui
Caragiale a rãmas iar cel ce a
realizat reportajul îºi punea în-
trebarea ce cautã acolo?

Revelaþia cea mai mare
pentru anii petrecuþi la Tübingen
am avut o atunci când în
frumoasa vilã a profesorului
Coºeriu, ce se gãsea într-un sat
foarte pitoresc din apropierea
Tübingenului, l-am cunoscut pe
strãnepotul lui Mite Kremnitz,
Georg Kremnitz. Profesorul avea
un foarte frumos obicei: la în-
ceputul fiecãrui an universitar, el
invita pentru o searã la locuinþa
sa pe toþi lectorii ca sã se
cunoascã, fiindcã fiecare nou an
aducea câte unul sau chiar doi
noi, bãnuiesc cã alþii se
retrãgeau. Eram un grup de pânã
la zece: trei sau patru francezi, 2
italieni, 1 spaniol, 1 portughez, 1
catalan ºi unul, bineînþeles,
român, ºi surprinzãtor, era ºi un
german. Acesta din urmã mi-a
produs cea mai mare surprizã
când am aflat cã se numeºte
Kremnitz, cã a fost angajat
pentru douã semestre, la in-
stituþia unde lucram ºi eu, pentru
a preda provensala. Când s-a
convins cã eu mã ocup cu
literatura în þarã, ºi mai puþin cu
limba, ºi mai ales cã eram destul
de bine informat în legãturã cu
strãbunica sa, mi-a mãrturisit
imediat cã la locuinþa pãrinþilor
sãi, ce se aflã într un orãºel
apropiat, Ludwigsburg, se
gãsesc doi saci cu documente de
la ea, fiind aduse de la Berlin ºi
salvate dintre ruinele casei
familiei Kremnitz, care fusese
bombardatã în timpul rãzboiului.
A urmat, la scurtã vreme, o

invitaþie la Ludwigsburg ºi astfel
am cunoscut niºte pãrinþi
bucuroºi cã fiul lor a gãsit, în
sfârºit, pe cineva care e încântat
de tot ceea ce se gãseºte în
respectivii saci. Dupã ce ei înºiºi
ºi-au exprimat pãrerea cã locul
acestora este în România, fiindcã
pânã atunci nici un cercetãtor
german nu le-a dat importanþã,
bucuria a fost ºi mai mare. La o
fugarã evaluare a „comoarei”
descoperite, în care se aflau nu-
meroase manuscrise de-ale lui
Mite, scrisori de la Carmen Silva
ºi de la alþii, descoperind trei
piese care m-au atras în mod
deosebit, mai întâi Caietul roºu,
fiindcã e îmbrãcat în mãtase
roºie, care i-a dat numele, despre
care am scris destul de repede,
chiar înainte de a aduce în þarã
respectivii saci, împreunã cu
fosta mea colegã Flora ªuteu,
reþine cã e din nou o colaborare,
un studiu, însoþit de fotocopiile
fãcute dupã respectivul caiet,
publicat în Studii de limbã literarã
ºi filologie, vol. II, 1972, scos de
Academie, iar de atunci am fost
rugat, în repetate rânduri, s-a
întâmplat ºi anul acesta la 15
ianuarie, cum ºtii, ziua de naºtere
a poetului, sã vorbesc despre
acest document. Din Amintirile
fugare, publicate de Torouþiu, ale
lui Mite, se cunosc împrejurãrile
în care Eminescu i-a dãruit acest
caiet cu ocazia zilei ei de naºtere,
la 4 iunie 1879, el cuprinde patru
copii complete ale unor poezii de
Eminescu ºi ultimele patru strofe
din Atât de fragedã ºi patru copii
caligrafice complete scrise tot de
Eminescu, transcrise însã de
Mite Kremnitz. Foarte valoroasã
este ºi traducerea în limba
germanã a Scrisorii pierdute a lui
I. L. Caragiale, la care m-am
referit deja ºi apoi un foarte
frumos Album, cuprinzând un
numãr de peste 50 de imagini,
realizate mai ales în creion ºi
acuarelã, dar ºi alte tehnici (tuº,
cãrbune, creion colorat); sunt
instantanee din spaþii româneºti,
aºa cum arãtau ele în anii 1875
1880. Am scris despre el într-un
articol destul de mare, cu titlul
inspirat, sugerat de prietenul meu
Miron Scorobete, intitulat Lumea
lui Eminescu în viziunea lui Mite

Kremnitz în Cetatea culturalã,
ianuarie 2000. Despre aceste trei
importante piese aº mai putea
vorbi încã foarte mult. Mai adaug
doar faptul cã toate aceste
documente au intrat în posesia
Bibliotecii Centrale Universitare
din oraºul nostru, deºi au fost ºi
alte instituþii similare care m-au
rugat sã le dau lor. Mã bucur cã
se gãsesc în oraºul nostru, cu
atât mai mult cã întregul fond a
fost prelucrat ºi poate fi consultat
la „cartea rarã”. Mã nãpãdesc
amintirile, despre care aº mai
putea vorbi, mai ales despre
peripeþiile avute când, împreunã
cu strãnepotul, bazându-ne pe o
simplã fotografie fãcutã în timpul
celui de al doilea rãzboi, am pornit
în cãutarea mormântului
strãbunicului sãu, doctorului
Georg Kremnitz, soþul Mitei, care
a fost înmormântat undeva pe
valea Prahovei. Cu greu l-am
descoperit! El se gãseºte pe un
platou mic, în preajma cascadei
Urlãtoarea de pe lângã Buºteni.

Aþi avut o relaþie amicalã
deosebitã cu profesorul Mircea
Zaciu. Nu doriþi sã evocaþi figura
acestuia, aºa cum l-aþi cunoscut,
ºtiut fiind cã era un om dificil dar
un om care ºtia sã preþuiascã
munca ºi mai ales calitatea ei.
Ce a însemnat el pentru dum-
neavoastrã, pentru cariera dum-
neavoastrã, ca universitar, ca
iubitor de frumos?

Am afirmat ºi în alte împrejurãri,
la înmormântarea lui dar ºi în urmã
cu mai bine de un an jumãtate,
când Mircea Zaciu ar fi împlinit 80
de ani, cã el a fost ºi continuã sã
rãmânã mentorul multora dintre
foºtii lui studenþi, între care am fost
ºi voi continua sã mã numãr ºi eu,
deºi vârsta era aproape aceeaºi,
cei doi ani ce ne diferenþiau rãmân
nesemnificativi. Între anii 1952
1953 eram student în ultimii ani de
facultate iar el era proaspãt pre-
parator ºi apoi asistent conducea
seminarii cu dezinvoltura ºi pri-
ceperea unui cadru didactic deja
format, foarte aproape de noi,
deloc distant. O singurã datã a fost
pus într-o micã încurcãturã, eu
însumi fiind autorul acesteia, ceea
ce am regretat pentru un moment,
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la un seminar închinat lui Mihail
Sadoveanu, unde, printre altele, nu
putea sã lipseascã pe atunci mult
trâmbiþatul roman Mitrea Cocor,
despre care am aflat de curând de
la tine cã, în realitate, n-a fost scris
de el, ci de un apropiat al lui pare-
mi-se, cred cã am reþinut bine,
Alexandru Mitru, roman al cãrui
erou principal, omonim cu titlul
cãrþii, nu provenea din categoria
de „þãran sãrac” ºi cu toate aces-
tea intra în categoria eroilor pozitivi.
A fost un moment de uºoarã derutã
pentru cel ce conducea discuþiile
dar a fost depãºit de clinchetul
clopoþelului iar la seminarul ur-
mãtor nu s-a mai revenit asupra
întâmplãrii. Ea a produs pânã la
urmã, în cadrul unor discuþii
particulare, o mai mare apropiere
între profesor ºi student, fiindcã
prin el dintâi teza mea de licenþã
consacratã reflectãrii primului rãz-
boi mondial în literatura românã
prindea noi ºi noi contururi.

Aºa ºi atunci, încã în anii
studenþiei, a pornit o mare prie-
tenie, datoritã cãreia mi-au fost
adresate aproape douã sute de
scrisori ºi pentru care mi-au fost
dãruite, cu dedicaþia momentului,
aproape toate cãrþile lui, ºi nu
puþine la numãr, ce le-a publicat.
O prietenie clãditã pe o preþuire
reciprocã de-a lungul anilor, despre
care sunt numeroase punctãri
scrise, dar, în acelaºi timp, ºi mai
numeroase sunt imprimate în su-
fletul meu. Spuneam ºi altã datã cã
dedicaþiile dar ºi scrisorile sale
vorbesc de la sine de ceea ce
simþea el faþã de prietenii sãi. Ele
constituie cartea de vizitã a unui
mare profesor, a unui scriitor de
mare talent, care, în alte împrejurãri
istorice, ar fi putut ajunge unul dintre
marii prozatori ai literaturii române
(se cunosc împrejurãrile în care
Mircea Zaciu a renunþat sã mai
scrie literaturã!), ajuns cum se ºtie,
în marele for cultural ºi ºtiinþific al
þãrii.

Cum s-a ajuns la acest numãr
de încruciºãri de scrisori între doi
colegi ºi prieteni a cãror activitate
s-a desfãºurat în cea mai mare
parte în urbea de pe Someº se
cere motivatã. S-a întâmplat în trei
etape, a cãror derulare se cere
precizatã. E vorba mai întâi de anii
1955-1958 când eu eram la Berlin

ca lector, în realitate docent aºa
cum am mai precizat, de limba
românã, iar Mircea era la Cluj, apoi
1968-1973, când el se gãsea
pentru început la Köln, apoi la Cluj,
iar eu la Tübingen ºi, în sfârºit anii
1990-2000, când eu eram la
Leipzig ºi apoi la Cluj iar prietenul
meu când la Cluj, când la Bonn.
Din ceea ce s-a întâmplat pânã
acum, dupã decesul sãu, prin
publicarea unor scrisori, pãrerea
mea a fost ºi este cã pentru
scrisorile trimise de Mircea Zaciu
ar fi trebuit sã se facã precizarea
testamentarã (motivele sunt
cunoscute!), ca ele sã fie publicate
abia la împlinirea a cel puþin 20-
25 de ani de la moartea sa. Con-
secvent ºi fidel acestei opinii,
ceea ce am fãcut pânã acum,
pentru anul 2008, când Mircea
ar fi împlinit 80 de ani, am extras
din scrisorile lui fragmente din
prima etapã a corespondenþei
noastre, când eu eram la Berlin,
prin care sper cã am convins cã
Mircea a fost un mentor ideal ºi
nu numai de la catedrã.

Pentru mine, cel ce am fost
elevul propriului meu tatã, format
în ºcolile Blajului, în spiritul unor
celebre dictoane latine, între
acestea poate cel mai frecvent era
„verba volant, scripta manet!”, care
s a fixat ca o recomandare de care
îmi amintesc mereu când îmi este
dat sã pun ceva pe hârtie, un motiv
pentru care Mircea mã îndemna
mereu sã scriu, pentru început mai
ales „corespondenþe” pentru Viaþa
studenþeascã, ce apãrea la
Bucureºti, unde fusese ales
redactor ºi totodatã corespondent
pentru Cluj, dar mai ales pentru
Tribuna clujeanã, al cãrei prim
numãr a apãrut la 10 februarie
1956, la conducerea cãreia avea
un cuvânt ascultat. În condiþiile în
care am gãsit Berlinul la sosirea
mea acolo (noiembrie, 1955), peste
tot ruine ºi o mare tristeþe, mã
bântuiau regrete pentru faptul cã
am pãrãsit Clujul, colectivul atât de
plãcut al Catedrei de literaturã
românã, cu mulþi tineri, a cãror
absenþã o simþeam din plin ºi
aºteptam, cum se spune, „ca
pâinea caldã” scrisorile din þarã.
Dintre toþi colegii se pare cã Mircea
m-a înþeles cel mai bine ºi de
aceea, cred, mã îndemna mereu

sã scriu, sã nu mã blochez în faþa
coalei de hârtie, sã uit dictonul latin
la care mã refeream ºi aºa trep-
tat am devenit corespondentul
berlinez al acestor publicaþii. Tot
printr-o colaborare strânsã, cu aju-
torul extraordinar ce l-am primit de
la el, în lipsa unei biblioteci de
specialitate, mi-am pus la punct
lecþia despre Octavian Goga, pe
care la Facultate nu-l fãcusem, un
referat ºi apoi o prefaþã pentru
ediþia în limba germanã a romanului
Rãscoala al lui Liviu Rebreanu,
apãrut la editura berlinezã Rütten
und Loening, ceva mai târziu, în
1958, dupã revenirea mea în þarã.
Tot din fragmentele extrase din
scrisori se pot vedea ce bogãþie
de informaþii am primit pentru
realizarea capitolului Literatura
umoristicã din România pentru
antologia Die Welthumor, publicatã
ºi aceasta cu mare întârziere la
editura Eulenspiegel, Berlin, 1960.
Am extras informaþii, de asemenea,
pentru o ediþie, în limba germanã,
din opera lui Panait Istrati, pentru
care o editurã berlinezã, prin mine,
a acceptat colaborarea lui Mircea
Zaciu. Sunt apoi rânduri pline de
admiraþie pentru Tudor Vianu care
a þinut la Cluj câteva prelegeri ºi tot
aºa, cu unele nuanþãri, pentru
Al. Dima, care venea de la Iaºi;
revenirea în actualitate a lui Ion
Agârbiceanu, dupã o lungã tãcere,
prin prezenþa ºi colaborãrile sale la
Tribuna; cunoaºterea, prin Ion Brad,
a lui Ion Vlasiu ºi vizitele fãcute la
atelierul sãu – pagini emoþionante;
vizite la muzee, în capitalã, Cluj dar
ºi la Sibiu, la muzeul Brukenthal,
descoperirea celebrului grafician
Hans Hermann; filme ºi spectacole
de teatru vãzute etc. Informaþiile de
acest fel, fãcute cu cãldurã,
competenþã ºi entuziasm au
constituit pentru mine îndemnuri de
a urmãri parcã cu alþi ochi ºi mai
ales interes ceea ce îmi oferea mie
Berlinul, dar m-am folosit de ele ºi
mai târziu.

Constantin Cubleºan

ª
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TLa începutul anului 2007,

Institutul Cultural Român de la
Lisabona a organizat un mini-turneu
(de maxim succes) al grupului
Trigon în Portugalia: evoluþii la
festivalul de jazz din Portalegre, la
Évora ºi Lisabona, primite cu
neobiºnuit entuziasm de cãtre
publicul – exigent pânã la
circumspecþie – al celei mai
occidentale þãri latine europene. În
vara 2010, succesul s’a repetat,
prin douã memorabile concerte – la
Museu do Oriente ºi Onda Jazz din
capitala lusitanã – integrate celei de-
a treia Stagiuni Muzicale Române
în Portugalia (încã una dintre
iniþiativele de anvergurã ale ICRL).

Din 1992 ºi pânã azi, formaþia
din Chiºinãu – fondatã de violistul
Anatol ªtefãneþ – a edificat o
convingãtoare sintezã între melosul
tradiþional de pe întreg arealul
românesc ºi spiritul libertar al
jazzului. Dintr’o perspectivã
istoricã, demersul talentaþilor
muzicieni basarabeni de sub
oblãduirea lui ªtefãneþ nu e singular.
Între precursori se reliefeazã figura
lui Richard Oschanitzky, veritabil
fondator al jazzului de expresie
româneascã. Eforturi similare,
depuse încã din anii 1960-1970 cu
rezultate adeseori remarcabile,
poartã amprenta unor individualitãþi
precum Johnny Rãducanu, Jancy
Korossy, Dan Mândrilã, Marius
Popp, Aura Urziceanu, iar mai apoi
Harry Tavitian, Corneliu Stroe,
Nicolas Simion, Lucian Ban,
Decebal Bãdilã…

Dar parcursul Trigon-ului se
distinge prin caracteristici aparte: în
primul rând, caracterul colectiv –
corolar al valorii însumate a
membrilor sãi – al muzicii pe care o
cântã. Asta ne readuce parcã în
timpurile fericite ale “ºaizeciop-
tismului”, când aportul novator al
anumitor formaþii era asociat,
primordial, cu numele lor generic (sã
zicem, Beatles, Rolling Stones,
Beach Boys, The Who, Cream,
Jimi Hendrix Experience, Mothers
of Invention, Soft Machine, Led
Zeppelin etc.), iar nu neapãrat cu
acelea ale componenþilor lor. Sã
recunoaºtem cã nu e deloc facil în
zilele noastre sã menþii vie flama
creativã a unui grup muzical, fie el
cât de mic.

Ajungem astfel la altã trãsãturã

distinctivã: consecvenþa acestei
acþiuni colective. Nu doar ca timp –
aproape douã decenii – ci mai ales
ca fermitate ºi distincþie concep-
tualã. Anatol ªtefãneþ, ce poate fi
considerat astãzi principalul
reprezentant al violei pe scena
jazzului mondial, ºi-a alcãtuit
versiunea iniþialã a formaþiei (cu
Sergiu Testemiþanu / ghitarã-bas ºi
Oleg Baltaga / baterie) pornind de
la o profundã cunoaºtere a
rãdãcinilor sale muzicale. Mãrturie
stau cele douã albume înregistrate
la finele anilor 1990 sub prestigioasa
siglã Musique du monde a casei de
discuri parisiene Buda Musique.
Taraful condus la acea orã de
Anatol îi includea, între alþii, pe
violoniºtii Marcel & Alexandru
ªtefãneþ, precum ºi pe acor-
deonistul Edgar ªtefãneþ. Ca-
racterul acelei muzici se înscria în
nobila tradiþie lãutãreascã, faþã de

care George Enescu nu ezita sã-
ºi afirme afinitãþile. Nãscut, precum
“compozitorul naþional”, în partea de
Nord a Moldovei, însã dincolo de
Prut (la Grinãuþi), Anatol ªtefãneþ
preia creator numita tradiþie, rafinatã
prin secole de artiºti anonimi, lipsiþi
de minime cunoºtinþe teoretice.
Asemenea rapsozilor ce au pãstrat
viu folclorul literar,  lãutarii se bazau
pe o fabuloasã memorie. Structura
arhaicã, asumat diatonicã a muzicii
din aceste pãrþi de lume le oferea
însã reale libertãþi : strãvechi
melodii erau reinterpretate ºi
îmbogãþite prin melisme, variaþiuni
ritmice, sincope, ornamente sonore
etc. Unii muzicologi mai stricþi
considerã acest mod de a
improviza diferit faþã de cel jazzistic,
întrucât muzica tradiþionalã
româneascã (ºi, prin extensie, cea
balcanicã) s’ar supune unor legitãþi
interne imuabile, de necontestat.

Fapt e cã, prin vasta sa creaþie
pusã sub egida Trigon-ului, Anatol
ªtefãneþ demonstreazã tocmai
fertilitatea tezaurului muzical de pe
întreg teritoriul locuit de români. Aºa
cum muzicienii brazilieni (sau latino-
americani în genere) au în sânge
ritmurile acelui spaþiu, tot astfel
ªtefãneþ ºi succesivii sãi parteneri
muzicali cunosc ºi simt, ca puþini
alþi jazzmeni, esenþele cântecelor
din Basarabia pânã în Oltenia ºi
Banat, din Dobrogea pânã în
Maramureº, din Valahia pânã în
Bucovina, sau din Moldova pânã în
Transilvania. (Ar fi de adãugat aici
cã, pe timpul ocupaþiei sovietice, una
dintre puþinele forme de expresie a
spiritului naþional autohton tolerate
de cenzurã erau cele folclorice,
indeosebi muzical-coreografice.)

Fiindcã veni vorba despre
“complicii” redutabilului violist, dupã
un prim deceniu în formula de trio
sus-amintitã, secþia ritmicã a fost
substituitã o perioadã prin
Alexandru Murzac / bas ºi Mario
Cãldãraru / percuþie, cu o scurtã dar
indelebilã contribuþie din partea
þambalistului Valeriu Caºcaval
(consemnatã pe minunatul album
Vocea Pãmântului, editat de Green
Records la Bucureºti în 2001).
Dupã împlinirea a zece ani, Trigon-
ul lui Anatol ªtefãneþ se remaniazã
radical, prin cooptarea a trei tineri
cu vaste talente: Dorel Burlacu /
pian, keyboards, muzicuþã, Valentin

Trigon,
sau arta

de a cânta
spre a
încânta

 Virgil Mihaiu
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Bogheanu / fluiere, saxofon,
flugelhorn, ghitarã-bas, caval, Gari
Tverdohleb / baterie, percuþie,
xilofon. Drept consecinþã imediatã,
se produce o reorientare a
repertoriului spre piese tot mai
complexe, atingând adeseori
sonoritãþi quasi-orchestrale.
Potenþialul fiecãrui muzician e
utilizat la maximum, la fel ca ºi
cel al instrumentelor – abordate
fãrã complexe, adeseori non-
convenþional. Actuala formulã de
cvartet s’a cristalizat în 2008, când
Bogheanu a decis sa-ºi continue
cariera de unul singul, iar locul sãu
a fost preluat de (încã ºi mai) junele
poliinstrumentist Alexandru
Arcuº / saxofon sopran, flaut, caval,
percuþie, fluiere, ghitarã-bas,
keyboards.

Cele douã concerte estivale
susþinute în 2010 la Lisabona au
fost elocvente pentru nivelul estetic
atins de Trigon. În baza celor auzite
ºi vãzute, se poate susþine cã e
vorba despre una dintre cele mai
valoroase ºi originale formaþii de pe
scena mondialã a jazzului actual.
Profunda ancorare în melosul
nostru ancestral e aliatã unei viziuni
muzicale deschise ºi, totodatã,
coerente. Aranjamentele purtând
marca ªtefãneþ reproceseazã – din
perspectivã sensibilitãþii omului
rãmas om pânã în aceste tulburi
timpuri – nu doar zestrea
etnomuzicalã româno-moldavã, ci
ºi impulsuri provenite din varii alte
contexte: Birdland-ul lui Joe Zawinul
se intersecteazã cu Dansul sãbiilor
de Haceaturian; emblematica
noastrã Ciocârlie se ia la întrecere
cu Cãrãbuºul lui Rimsky-
Korsakov; ecouri levantine
interfereazã cu nostalgii nordice;
“hora bãtrâneascã” îºi dã mâna cu
sprinþara Tarantella, într’o piesã

(Horantella) care i-ar fi plãcut
certamente lui Nino Rota; un Blues
japonez exploreazã modalitãþi
pentatonice ºi se terminã cu un
bizar ritual de percuþie, executat
simultan de trei instrumentiºti pe o
unicã ghitarã-bas; Hãulita de la Gorj
e evocatã prin vocalisme ºi bãtãi
cu pumnul în piept, în maniera lui
Bobby McFerrin; Caravana
ellingtonianã e intonatã cu accente
absolut surprinzãtoare, dar cu
swing implicit, pentru ca – la unul
dintre multele bis-uri – cei patru sã
interpreteze o fugã clasicã,
decupatã dintr’un alt film (de epocã).
Cum se vede, nimic din ceea ce e
muzicã nu le e strãin acestor artiºti
înnãscuþi. ªi – sã ne înþelegem –
nu e vorba de simple inserturi
mecanice, ci de o briantã concepþie
muzicalã integratoare.

Întreg acest conglomerat
eclectic se supune unor subtile
legitãþi, induse ºi controlate de
cãtre gândirea orchestralã a lui
Anatol ªtefãneþ. Mozaicul astfel
obþinut are impetuozitatea ºi
atractivitatea “colajelor sonore” ale
lui Frank Zappa, fãrã componenta
sardonicã a acelora, dar cu
masive doze de autoironie ºi de
humor beningn. Existã ºi momente
de pur teatru instrumental, cum ar
fi încremenirea din finalul piesei
Dodã, când instrumentiºtii se
transformã în “statui umane”, iar
spectatorii rãmân ºi ei cu respiraþia
tãiatã, pentru un timp nedefinit.
Unele dintre poantele vizuale,
presãrate de-a lungul spec-
tacolului, ar putea fi luate drept
rãspunsuri la întrebarea “de ce s’a
înfiinþat la Chiºinãu un teatru
purtând numele lui Eugen
Ionescu?”

Muzicienii se perindã cu lejeritate
de la un instrument la altul, într’o

perpetua jubilaþie de melodii,
combinaþiuni de culori acustice
ºi jerbe de artificii ritmice. În
subtextul acestor bijuterii sonore
existã un permanent travaliu, la
nivelul articulãrii polifonice ºi
contrapunctice a temelor, al doza-
jelor timbrurilor ºi intensitãþilor.
Interacþiunea dintre cei patru
protagoniºti (îi numesc aºa, fiindcã
întregul reprezintã mai mult de-
cât suma eforturilor lor) este
exemplarã. Anatol ªtefãneþ ºtie
sã-i punã în valoare în tot ce au mai
bun. Interplay de înaltã clasã, ca în
marile discuri ale istoriei jazzului.
Inevitabilul reproº al puriºtilor
(sau al eternilor cãutãtori de nod în
papurã) ar viza preponderenþa
elementelor prestabilite din acea-
stã muzicã. Dar, de la Gershwin
încoace, proporþia dintre im-
provizaþie ºi compoziþie în ceea ce
numim jazz a încetat sã fie
condiþionatã de absolutizarea
primului factor. Acceptanþa
postmodenã permite chiar
inversarea proporþiei, ceea ce – s’o
recunoaºtem – se întâmplã în cazul
Trigon. Asta nu înseamnã cã
ªtefãneþ, Burlacu, Arcuº ºi
Tverdohleb ar renunþa cumva la
extraordinarele lor abilitãþi
improvizatorice. Din contra:
momentele solistice sunt
cuceritoare. Atâta doar cã Trigon
refuzã sã se înregimenteze în
cohortele de “artizani ai jazzului”
mulþumiþi sã repete fraze stereotipe
în previzibile solo-uri narcisiste.

Rafinata concepþie muzicalã a
acestei formaþii se sustrage
categorisirilor prefabricate. Sfidând
prejudecãþile, Trigon cântã Muzicã
esenþialã, menitã sã-i încânte pe cât
mai mulþi semeni. Iar asta nu poate
fi decât în beneficiul extinderii sferei
de influenþã a jazzului.
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Nãscut: 17 martie 1971, s.
Sadaclia, R. Moldova. 1989 -
Bacalaureat la ªcoala de Arte
Plastice din Cimislia, R. Moldova;
1995 - Diploma de Licenþã,
Academia de Arte Vizuale Ioan
Andreescu, secþia de picturã, Cluj-
Napoca; 1995 - Diploma C.E.P.
(Civic Education, afiliat la
Universitatea Yale, U.S.A.,
Project); 1996 - Diploma de Studii
Aprofundate în Arte Plastice,
Academia de Arte Vizuale Ioan
Andreescu, Cluj-Napoca. 1996 -
Membru U.A.P., filiala Cluj-
Napoca; Expoziþii personale: 1994
- Bad-Honnef, Germania; 1996 -
Expoziþie de picturã la spitalul
Clujana în cadrul Simpozionului
Internaþional de Sculpturã; 1998 -
Galeria U.A.P., Cluj-Napoca. 2008
- Muzeul Naþional al Unirii Alba
Iulia, expoziþie de picturã Timpuri
2009; Expoziþie de picturã tema
Clovni, la Galeria de Piatrã din Cluj-
Napoca; Expoziþii de grup: 1998 -
Expoziþie de grup la Galeria Black
Thorn, Anglia; 1999 - Expoziþie
intinerantã No Light Matter,
Göttingen, Germany; 1999 - The
Saving Boat - Baackthorn
Galleries UK; 1999 – Gabriella –
The Village, Brombrough UK; 1999
- Artech 2 Exhibition - Royal
Exchange Manchester UK; 2000
- Festivalul Lucian Blaga , Muzeul
de Artã, Cluj-Napoca; 2001 -
Expoziþie de grup Galerie
Moderne Brühl Germany; 2002 -
Simposion de artã Ziua Întâi
Galeria veche UAP Cluj; 2003 -
Galeria de Artã Contemporanã a
Muzeului Brukenthal; 2004 -
Expoziþie de grup - Galeria
Gabroveni 10 Bucureºti; 2004 -
Expoziþie de grup - C.N.R. -
UNESCO Bucureºti; 2004 -
Expoziþie de grup - Centrul
Cultural Ceh Bucureºti; 2006 -
Salonul de iarnã, Muzeul de Artã
Cluj-Napoca; 2006 - Expune cu
sculptorul Giovanni Belletinni la
Alpha Bank Cluj-Napoca; 2006 -
Salonul Naþional de Artã Sala de
expoziþii “Constantin Brâncuºi”
Camera Deputaþilor Bucureºti;
2007 - Expune cu un grup de artiºti
la Muzeul Piatra Neamþ România;
2007 - Expune cu un grup de artiºti
Bucureºti Galeria de Arta Modernã
2008 - Expune cu un grup de artiºti
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Alte realizãri artistice: 1998 -
înscris în lexiconul artiºtilor români
contemporani, Editura Genesis -
Tipo, Cluj-Napoca; 1999 - înscris
în lexiconul artiºtilor plastici
clujeni contemporani, lucrare
apãrutã sub egida Consiliului

Local ºi Primãriei Cluj-Napoca;
2002 - inserat în Catalogul Ziua
Întâi, Simpozion de pictura-
sculptura Galeria Veche Cluj-
Napoca 2003 - inserat în Cata-
logul Deutscher Wirtschaftsclub
Siebenbürgen,Galeria de Artã
contemporanã a Muzeului
Brukenthal 2004 - inserat în
Enciclopedia Artiºtilor Romani
Contemporani,vol. 5, Editura Arc
2000 Bucureºti; 2006 - Catalogul
Sa-lonului Naþional de Artã -
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Simezele Galeriei Plan B
(curator Mihai Pop) amenajate în
spaþiul fostei Fabrici de Pensule
(str. Henri Barbusse, nr. 59-61)
au reunit câteva dintre lucrãrile
unanim apreciatului – caz rar/
unic - pictor clujean, Sorin
Câmpan care ne-a ilustrat unul
din numerele revistei

Expoziþia este o selecþie a
lucrãrilor lui Sorin Câmpan (n.
1940, trãieºte la Cluj) din
perioada 1970 – 2009, fiind prima
dintr-un program la Plan B Cluj
ºi Berlin prin care vor fi
revalorizaþi artiºti remarcabili
aparþinând generaþiei 1970 –
2000 în România, ale cãror
lucrãri fãceau sens ºi în acea
perioadã, fãra sã-ºi fi pierdut azi
din intensitate.

Arta lor nu e legatã de
establishmentul picturii în
România de dinainte de  ’89 ºi
nici de mimetismul noilor modele
în pictura internaþionalã de dupa
’89. Ei sunt posibile repere ale
scenei de artã de azi. (din
Pliantul/anunþ al  expoziþiei)

   În acest caz, inaderenþa la

de gen este o “vânare”, savant
elaboratã, a Luminii de dincolo,
expresia intuiþiilor sale fun-
damentale, unde sensul ima-
ginilor se împlineºte în cadrul
altor dimensiuni existenþiale.

Tablourile sale au încadrãri
exacte, proporþiile aproximate
par raportate cu stricteþe la un
etalon aplicat coerent, însã, în
câteva dintre cele mai remar-
cabile lucrãri ale sale, vagul
sugestiilor volumetrice, minima-
lismul cãutat al reprezentãrilor,
difuzul tratãrilor cromatice lasã
liberã reflexia luminii pe care o
emanã obiectele în tulburãtoare
“corespondenþe” cu
transcendenþa. Sorin Câmpan
pare a desfide bariera artificialã
dintre lumea realã, privitor ºi
opera de artã; densa vibraþie
spiritualã a pânzelor sale nu
desparte, nu pune distanþã între
pictor ºi lumea perceputã în
întregul ei. Cu ochii îngustaþi,
aburiþi de emoþie, pierduþi în mai-
departele imaginii, artistul
vizeazã comuniunea caldã cu
integralitatea lumii fizice ºi
spirituale ce conduce spre
realitãþi esenþiale, doar pre-
simþite, în aºteptarea unei
iminente revelaþii.

Altfel, pictorul Sorin Câmpan
este unul dintre rarii experi-
mentaliºti autentici, cu har, din
pictura clujeanã a ultimelor
decenii ale mileniului trecut.

Livius George Ilea

Sorin Câmpan
sau lumina zãrii metafizice

exigenþele ideologice ale pe-
rioadei comuniste apare drept
consecinþa fireascã a vieþuirii
în alte coordonate spaþio-
temporale, în orizontul misterului.
Aici se regãseºte cu predilecþie
pictorul Sorin Câmpan, iar trãirile
sale autentice transgreseazã
discret, cu vãditã lipsã de os-
tentaþie aparenþele lumii finite.
Acest spaþiu privilegiat nu se
constituie, astfel, într-unul al
evaziunii, al rãului de lume, ci al
împãcãrii în spirit creºtin cu
mediul tranzitoriu al  exilului
pãmântesc. Firea sa caldã,
participativã îi permite, în egalã
mãsurã, sã rezoneze intens
emoþional cu lumea “zãrii
metafizice”, cât ºi “baia” de
realitate, de cotidian. Printr-un
simplu surâs detaºat, blând –
zeflemitor, revolta sa de a
accepta limitãrile conjuncturale
impuse de rãul istoric – privind
realitatea distorsionatã din
România celei de-a doua jumã-
tãþi a secolului trecut – se
estompeazã iremediabil, lãsând
locul unor reverii numai de el
ºtiute. Lumina vermeerianã care
inundã unele din compoziþiile sale


