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LS-au împlinit 166 de ani, la

15 ianuarie, de la naºterea lui
Eminescu, iar ziua venirii lui pe lu-
me a fost celebratã, în acest an,
ºi ca Zi a culturii naþionale, cum ne
amintim. O suitã de ample mani-
festãri în toata þara, de la cele de
la Academia Românã la unele din
cele mai îndepãrtate localitãþi au
reaprins flacãra unui entuziasm ce
pãrea stins pentru poetul care se
bucurã de cea mai mare preþuire,
printre români, un simbol identitar
aproape  sacralizat, sau, dimpo-
trivã, contestat cu înverºunare.

La Botoºani, Consiliul
Municipal, Primãria municipiului,
din iniþiativa primarului  Cãtãlin
Mugurel Flutur,  a finalizat editarea
la editura Paralela 45 a celor 20
de volume ale laureaþilor Premiului naþional de
poezie Opera Omnia, proiect inaugurat de
regretatul Laurenþiu  Ulici ºi de  Gellu Dorian, prin
Fundaþia Hyperion. Un proiect cultural împlinit, dar
care va continua, sperãm, în anii urmãtori.

S-a scris despre zilele puse sub semn
eminescian  la Botoºani ºi la Centrul memorial de
la Ipoteºti, despre lansãrile de carte de acolo,
expoziþii ºi concerte, despre poetul laureat, pe
2010, pentru Opera Omnia,  Dinu Flãmând, despre
debutantul laureat Mihai Duþescu, despre
spectacolul regizat de Ion Caramitru, un recital
insolit din versurile premianþilor din 1991, pânã
acum, recital original, intepretat, în cheie parodicã
ºi umoristicã, total neconvenþional. Voi stãrui, deci,
asupra vizitei noastre, un grup destul de numeros,
în Bucovina de nord, la Cernãuþi ºi în þinutul Herþa,
unde prin eforturile aceleiaºi primãrii ºi ale
oficialitãþilor de dincoace ºi de dincolo de Siret,
poetul nostru paradigmatic a fost omagiat,  cum
nu s-a mai întîmplat decât în urmã cu vreo 70 de
ani.  Scriitorii interbelici au recitat sau conferenþiat,
atunci, la Cernãuþi, acum Ana Blandiana ºi Mircea
Martin, Dorin Tudoran ºi Ion Pop, Ilie Constantin ºi
Cornel Ungureanu, Leo Butnaru ºi Mircea M.
Diaconu, aºadar poeþi impotanþi ºi universitari de
þinutã, alãturi de alþi invitaþi de prima mânã, au
vorbit despre Eminescu ºi poezia românã modernã,
despre Fundoianu ºi peisajul  sãu liric, inspirat de
chiar locurile unde ne aflam. La Herþa, în sala plinã,
a unei ºcoli, unde profesorii ºi primarii participau
cu sentimentul cã limba românã e birutoare prin
frumuseþea  ºi vitalitatea ei, deasupra vitregiilor
istoriei, a fost lansatã de fapt colecþia de poezie
amintitã, dãruitã ºi bibliotecii ºcolii „Gh. Asachi“.

Douã nume se cer elogiate, pentru realizarea
acestor întâlniri, toate cu mare încãrcãturã cultural-
spiritualã. Cel al poetul bucovinean Vasile Tãrâþanu,
un excelent organizator al evenimentului, unul de
amplã valoare simbolicã, evident, un gest de

cinstire a tradiþiei culturale
româneºti în Ucraina de azi, ºi cel
al poetului Ilie Tudor Zegrea,
moderator sensibil, factor
coagulant al literaþilor de aici, pe
care i-a  prezentat cu priceperea
celui care-i apreciazã din interior,
urmãrindu-le traiectoria literarã.

Orice scriitor, sau intelectual,
în general are parte de un moment
memorabil al iniþierii sale în cultura
înaltã, cel mai adesea prin
intermediul unui profesor sau a
unui mentor, clipa astralã, înce-
putul miraculos, când îºi desco-
perã puterile proprii. Este un
privilegiu al cunoaºterii intuitive,
sim-patetice,  sã poþi vedea locul
unde se naºte Dunãrea, de  unde
porneºte  drumul unui poet, Celan

sau Fundoianu, Eminescu,  în cazul nostru, de unde
prinde aripi þãrâna grea, lutul pe care-l frãmânþi cu
tãlpile tale, de-acolo. Casa lui Aron Pumnul. Frunze
cãzute, noroi gãlbui, iarba tivitã cu blana murdarã
a zãpezii, o casã modestã, ferestre mari, o magazie
în curte, de lemne, grãdina unde vara se poate
citi, sub un pom...Curtea copilãriei gimnazistului
din 1865-6. Emoþia urcã, firesc, pe mãsurã ce
descoperi strada în pantã, nu prea departe de
centrul Cernãuþiului. Oraº conceput dupã tiparul
architectural central-european. Cã temeinicul
ardelean ºcolit  ºi la Seminarul iezuit din Cluj, pe
unde a fost ºi Avram Iancu, a fost sau nu  profesorul
poetului, cum susþin unii, nu mai conteazã, esenþial
e cã figura  dascãlului pomenit  e decisivã pentru
viitorul poet, cã el, Aron Pumnul, ºi nu G. Sbiera,
are un rol formator ºi iniþiator pentru junele Mihai
Eminovici. Biblioteca sa, bogãþia sa care l-a
modelat, ori mai ales convorbirile, prestigiul lui Aron
Pumnul. Casa, la data vizitei noastre, evacuatã de
locatari, urma sã fie, în fine, transformatã în muzeu,
dupã 18 ani de cereri ºi insistenþe, din partea
intelectualilor români din Bucovina. Oficialitãþile
ucrainene, spre cinstea lor, prezente în curtea
casei, vorbind  la statuia poetului  român sãrbãtorit,
troienit de flori, ne-au încredinþat ferm de acest
lucru.Sã sperãm cã vom avea aici un loc al
memoriei noastre culturale, aºa cum se cuvine, cât
de curând. Azi, conf. Lora Bostan conduce Catedra
de limba ºi literatura românã, unde Eminescu este
interpretat cu mijloace moderne.

Statuia lui Eminescu din Piaþa Teatrului. Corul
din Mahala Aniþei Nandriº-Culda indiferent de
vârsta vocilor, de la cele de sã spunem 25 la cele
de 75, a rãsunat plin de energia datinilor, folclorului,
credinþei. Oficialitãþile din oraºul Cernãuþi ºi din
România, Varujan Vosganian din partea Uniunii
Scriitorilor din România, consulul român general,
de la Cernãuþi, D-na Tatiana Popa, profesori,
scriitori, au simþit solemnitatea clipei, dincolo de
orice protocol cultural.

Eminescu
omagiat la
Cernãuþi

Adrian Popescu



4

R. C.: Cât de acaparatoare ºi cât
de revanºardã, în acelaºi timp,
poate fi celebritatea ºi lungul/
scurtul ei drum pentru un scriitor?

N. M.: Acaparatoare este obsesia
literaturii, a creativitãþii. Cînd
celebritatea îl acapareazã mai mult
decît literatura, autorul s-a auto-
evacuat din propria sa creaþie, a
înlocuit-o cu arena de propulsare
a vedetelor, fie ei politicieni sau
magnaþi, scamatori sau sportivi,
cãlãreþi rodeo sau stele de cinema,
spãrgãtori de bãnci, de recorduri
aviatice ºi recorduri de librãrie.
Literatura poate fi vãzutã ºi ca o
revanºã, nu doar ca o
compensaþie pentru precaritatea
existenþei, dar coroniþa festivã a
faimei nu doar o celebreazã, ci o
ºi ridiculizeazã pentru cã
transleazã solitudinea actului
creator, atît de personal ºi atît de
singular (ceea ce obiºnuim sã
numim “vocea” distinctã a
scriitorului) într-o competiþie.
Vulgara ºi inadecvata competiþie,
adesea manipulatã, dar inevitabilã,
s-ar zice.

R. C.: Care credeþi cã sunt
virtuþile esenþiale ale unui
prozator? ªi care sunt (ar putea
fi) defectele lui? Dacã ar fi sã
propuneþi un “Decalog” simbolic
pentru tinerii prozatori români
(dar ºi strãini) de astãzi, care
ar fi acesta?

N. M.: De la Homer ºi Biblie pînã
la literatura modernã, epica a
evoluat spectaculos, dar
narativitatea rãmîne, totuºi, sub
orice forme ºi coduri s-ar înfãþiºa,
esenþialã prozei. Un „Decalog”
pentru tinerii prozatori? Fereascã-
ne Satana de asemenea iniþiative.
Dacã aº fi destul de turmentat ca
sã mã pot imagina un nou Moise
descoperind tablele de legi ale
prozei, m-aº grãbi sã sfãtuiesc
orice tînãr prozator sã le spargã
imediat ºi sã uite de ele.

R. C.: Existã în scrierile dum-
neavoastrã o tristeþe matricialã,
o melancolie pusã discret sub
lamele de microscop. De unde
provine aceasta? Este omul de
astãzi (nu doar artistul, scriitorul)
un melancolic incurabil?

Rana
existenþei

este
prezentã

ºi vie
pentru

spiritul de
veghe...

Un dialog între
Norman Manea

ºi Ruxandra
Cesereanu

N. M.: În mãsura în care sînt de
azi sînt ºi de ieri ºi alaltãieri, cel
din biografia mea, nu neapãrat
veselã, dar ºi cel încãrcat de
cãrþile pe care le-am citit, nu doar
scris. Sînt, mai ales, sinele în care
pulseazã firesc stãrile omene-
scului. Cum ar putea lipsi me-
lancolia? „Carnea e tristã ºi-am
citit toate cãrþile” ...spune poetul
francez. Nu doar trupul e deja
trist, însã, ci ºi cugetul care n-a
citit ºi nu va mai apuca sã citeas-
cã toate cãrþile. Fãrã melancolie,
mã vãd supus doar comenzilor
efemerului.

R. C.: Existã un sentiment de
strãinie în scrierile (si scrisul)
dumneavoastrã. Vã simþiþi
strãin (inadaptat, inadaptabil) în
România, dar ºi în America.
Doar limba românã are darul de
a fi acel specific acasã al
dumneavoastrã. Nu este acest
lucru o graniþã impusã pentru
un scriitor?

N. M.: Da, existã nu odatã acest
sentiment al înstrãinãrii de mine ºi
de ceilalþi care îºi aflã temeiuri în
biografie, probabil, ºi în
temperament, dar care þine ºi de
natura scriitorului însuºi, disputat
între contemplare ºi implicare, între
scrutarea interioritãþii ºi detaºarea
de ea, între „modelul” pe care i-l
propune realitatea tot mai
impersonalã ºi evaziunea ludicã ºi
oniricã.
Limba românã – ºi orice limbã -
este o graniþã fireascã, limitativã,
ca toate graniþele. Asta nu
înseamnã cã n-ar deþine
potentalitãþi la care abia încercãm
sã accedem. Aceastã „casa a
melcului”, cum am numit-o în exilul
meu devenit din exil intern unul
extins teritorial ºi lingvistic, este un
„acasã” al intimitãþii ºi creaþiei.
Echilibreazã, mãcar din cînd în
cînd, înstrãinarea conjuncturalã ºi
înstrãinarea originarã, mai
profundã, fundamentalã, a omului
însuºi, oriunde ºi oricînd.

R. C.: Care ºi când a fost cea
mai intensã revelaþie pe care aþi
avut-o ca scriitor?

N. M.: Am menþionat deja, adesea,
tulburarea la contactul, dupã
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revenirea, în 1945,  din neantul
Transnistriei, cu paginile lui
Creangã. Descopeream nu doar
o lume fabuloasã, ci ºi o limbã
asemeni. Nu eram încã scriitor, dar
a fost revelaþia de început a lecturii
din care avea sã se formeze
scriitorul. Cele ulterioare sînt prea
multe sã le enumãr. Sper cã cea
mai intensã va fi cea de... mîine.

R. C.: Mãrturiseaþi, la un mo-
ment dat, cã existã scriitori
“care devin scriitori printr-o
ranã”. Cât de intens (acut)
poate fi investigatã “o ranã”
(traumã)? Nu existã un risc al
redundanþei ºi un efect oþios?

N. M.: Rana existenþei este
prezentã ºi vie pentru spiritul de
veghe ºi capãtã forme dintre cele
mai neobiºnuite pentru unii. Magia
cuvîntului poate produce celor
„destinaþi” o tulburare iniþialã ºi
iniþiaticã de duratã, astfel ºi ºansa
de a ieºi din strâmtoarea insufi-
cientã a realului. Mã numãr printre
ei, dar nu este vorba doar de
contemplarea obsesivã a aceleia
sau a altor rãni, cu atît mai puþin
de o reproducere repetitivã pînã
la manierism ºi chiar oþioasã, ci de
o metamorfozare expresivã,
originalã, prin artã.
Nu de „rãni” duce lipsã realitatea
umanã, prin definiþie imperfectã ºi
perisabilã;  individualitatea nu este
feritã de vulnerabilitate. Pentru a
deveni „pretext” (pre-text) artistic
este nevoie, însã, ºi de altceva
decît aceastã premizã. Depinde
de talentul, imaginaþia, stilul,
anvergura scriitorului pentru ca
rãnile pe care ni le sugereazã zilnic
trecerea noastrã prin lume ºi, nu
odatã, ºi fantasmele irealului sã
devinã text valid ºi durabil.

R. C.: Dacã ar trebui sã faceþi
portretul generaþiei cãreia îi
apartineþi, cum ar suna

acesta?
N. M.: Ar fi la îndemînã ºi justificat
sã spun cã am fost fracturaþi, ºi nu
doar odatã, ci repetat; cã am
aspirat, totuºi, persistent, la mai
mult decît oferea jur-împrejurul ºi
am obtinut chiar, eventual, din cînd
în cînd, fãrîme din ce rîvneam.
Aº prefera, însã, o situare mai
modestã: am trãit, cum am putut
fiecare, timpul ºi locul care ni s-a
dat.

R. C.: Vã consideraþi un scriitor
de niºã (pentru cititorii aleºi pe
sprânceanã)? Sau acceptaþi
formula de scriitor pentru publi-
cul larg? Argumentaþi, vã rog, în
fiecare caz.

N. M.: Statisticile vînzãrilor de
carte ºi opiniile criticilor ar
îndreptãþi, probabil, o asemenea
clasare. Nu a fost, însã, deloc în
intenþia mea de a fi într-o
categorie atît de „selectã”...
formula scriitorului pentru
publicul larg nu m-ar deranja
decît în mãsura în care ar fi falsã,
cum s-a ºi dovedit în cazul meu.
Scriu pentru a exprima ceea ce
gîndesc ºi simt, ceea ce trãiesc,
fie ºi numai în imaginaþie.
Consecinþa nu o pot prevedea ºi
nici nu încerc, o las destinului,
ceea ce înseamnã, de fapt,
hazardului. Necunoscutul cãruia
mã adresez, virtualul meu cititor,
(„mon semblable, mon frère”)
seamãnã, probabil, mãcar parþial
(ºi doar parþial), cu mine. Nu scriu
nici pentru un public larg, nici
pentru unul restrîns. Lupta mea
cu expresia are în vedere mai
ales capacitatea ei portantã de
adevãr, de sensibilitate, de
acuitate stilisticã, nu preferinþele
unui imaginar ºi imprevizibil
destinatar.

R. C.: Care sunt cãrþile pe
care le-aþi putea reciti la

nesfârºit?

N. M.: Senectutea m-a pãgubit ºi
în direcþia asta, atît de dragã mie,
a cititului. Mi-ar fi fricã sã aleg titluri
care mi-erau scumpe, s-ar putea
sã constat cã ºi senectutea lor e
pãgubitã, nu doar a mea.

R. C.: Ce anume consideraþi cã
a adus noul mileniu trei în
literaturã? Existã semne cã
mult clamata crizã spiritualã
umanã ar avea ºanse sã fie
soluþionatã? Suntem mai
aproape ori ºi mai departe de
Dumnezeu?

N. M.: Multe a adus noul mileniu în
realitatea planetei noastre, deci ºi
in literaturã. Tragediile cumulate ºi
tot mai brutale ale secolului
precedent au atins, se pare, un
consens al saturaþiei. Paradoxal ºi
nu cu totul ceea ce a urmat a fost
un abia mascat refuz al tragediei,
devalorizarea prin persiflare. Fisura
în arta modernã, conectatã la
individul des-centrat, rãtãcit deºi
mereu inventiv într-o societate
centrifugã, ºi-a atins, s-ar zice,
limita, masa criticã, ºi s-a convertit
burlesc: dominaþia alertã a glumei,
a umorului ºi sarcasmului, a
absurdului ºi hazului de necaz, a
ironiei ca ultima soluþie a lipsei de
soluþie.
Nu ºtiu dacã sîntem mai aproape
de Dumnezeu, pentru cã nu ºtiu
foarte exact ce înseamna
Atotputernicul tot mai deposedat de
puteri, dar ºtiu cã ne-am tot
depãrtat, parcã, de noi înºine,
înlocuiþi de surogate pragmatice ºi
reþele de conecþie instantanee care
nu conecteazã, de fapt, decît
substitute momentane ºi fugoase,
întruchipãri rapide ºi fulgurante a
ceea ce doar ni se pare cã sîntem.

New York
decembrie 2010
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Nu am ales citatul din titlu la
întâmplare, ci pentru cã aceste
cinci vorbe ale lui Cioran îi sunt
dragi ºi lui Norman Manea, chiar
dacã ele reflectã un adevãr ce
poartã un gust amar. Citatul ar
putea rezuma chiar teza întregului
volum Sertarele exilului: dialog cu
Leon Volovici (Polirom, 2008),
unde Norman Manea este
personajul intervievat, iar Leon
Volovici este maestrul întrebãrilor
bine plasate. Dialogul cuprins în
volum se împarte în trei episoade
istorice, dar cel mai consistent
rãmâne primul dintre ele, petrecut
în prima jumãtate a anilor ’80.
Schimbul de replici fãcea naveta,
prin intermediul scrisorilor, de la
Iaºi la Bucureºti ºi înapoi, dând
naºtere cu timpul unei
corespondenþe „de sertar”,
imposibil de publicat atunci, de
unde ºi titlul volumului.

Despre capitolele acestei cãrþi,
în care se încearcã, printre altele,
o definire a evreitãþii româneºti dar
ºi o cãutare identitarã, se pot
spune multe. Volumul a fost
botezat de Ruxandra Cesereanu
drept un „corpus sau dosar
teoretic” (Steaua, nr. 2/2008),
foarte necesar pentru a înþelege
mai bine opera de ficþiune a
autorului. O altã cheie de lecturã
ne-o oferã Ion Simuþ în articolul sãu
„Ambiguitãþile exilului” (România
literarã, nr. 15/2008), unde afirmã
cã evreitatea lui Norman Manea
este ratatã mai întîi ºi recuperatã
mai apoi, dar cã ea rãmâne o
ratare pozitivã, cãci este
productivã literar. De asemenea,
faptul cã Norman Manea se
autodefineºte cu ironie, inclusiv
când vorbeºte despre propriul
nume, pe care îl considerã ciudat,
ne îndreptãþeºte sã vorbim despre
o dramã identitarã, o cãutare
obstinatã a unui loc cu care
scriitorul sã se simtã identificat.
Sertarele exilului este despre ºi le
include pe toate acestea, ba chiar
mai mult decât atât.

Totul a început cu scandalul
mediatic din anii ’80 ce l-a avut pe
Norman Manea drept protagonist
ºi victimã. Scandalul l-a iscat un
interviu apãrut în revista Familia
(nr. 12/1981), unde Norman
Manea fãcea niºte afirmaþii care
azi ar pãrea cel mult banale, dar

„Onoarea
de a fi

respins“

 Oana Presecan

Norman Manea:
scriitor român.

care atunci au stârnit o furtunã în
rândul publiciºtilor „patrioþi“ ai
vremii, cãci vorbele lui Norman
Manea fuseserã percepute, cu
rea-voinþã, drept un atac la adresa
spiritului românesc ºi un mesaj
militant în apãrarea evreimii. Sã
mai amintim cã presa vremii a
permis apariþia unor articole unde
numele lui Norman Manea era
scris cu minuscule, fiind numit
venetic, evreu ºi extra-teritorial.
Atunci Leon Volovici a provocat
schimbul epistolar ce avea sã se
încheie cu publicarea volumului de
faþã.

România ºi antisemitismul

Norman Manea este un scriitor
de limbã românã. Ba mai mult
decât atât, el nu a învãþat limba
idiº decât în lagãrul din Transnistria
ºi nu a vorbit-o defel în familie, în
timp ce ebraica o stãpâneºte doar
la nivel de lecturã. Cu toate
acestea, înainte de a pleca în exil,
adicã pânã în anul 1986, fusese
atacat pentru cã era evreu sau
fiindcã apãra caracterul intim al
acestei etnicitãþi. Dupã plecarea sa
în exil atacurile s-au înteþit, cãci
Manea era preceput în patria sa
de origine drept un scriitor evreu
de origine românã, eventual
naturalizat american, dar

nicidecum drept un scriitor român.
Drama identitarã a scriitorului
apare exprimatã limpede în
rândurile cãrþii, în secþiunea
redactatã în anul 1982: „Tendinþa
de a-mi înþelege, tardiv, rãdãcinile
s-a accelerat abia în ultimii ani,
somat de o realitate care mã silea
sã iau act de condiþia mea de
«strãin»”. Condiþia de evreu este
catalogatã, spre sfârºitul
volumului, drept o condiþie extremã
care nu poate fi nici exaltatã, nici
abandonatã, ci doar confruntatã
într-un fel sau altul, adesea cu
multe complicaþii.

Capitolul intitulat „Antisemitism
în România socialistã” din
Sertarele exilului, este cel mai lung
ºi totodatã cel mai marcant din
cuprinsul cãrþii. El înglobeazã o
mulþime de aspecte, mergând de
la o scurtã istorie a
antisemitismului românesc pânã la
anecdote tragicomice, de la
povestea propriei familii (cea mai
emoþionantã fiind descrierea
dedicatã bunicului matern, un librar
apreciat ºi cultivat) pânã la
punerea în evidenþã a unor
trãsãturi arhetipale ale neamului
evreiesc. Una dintre acestea, de
pildã, ar fi un simþ autocritic ascuþit,
ajungând chiar la un fel de „apetit
violent de autoinculpare.” În cursul
anilor ‘80 însã, apetitul acesta se
vedea tocit de repetatele atacuri
ale regimului prin intermediul unor
mãsuri neoficiale, cum ar fi
imposibilitatea ca un evreu sã
ajungã într-o funcþie de conducere,
de pildã. Cu toate acestea,
mascarada ceauºistã rãmânea
convingãtoare în cadrul politicii
externe, cãci România era singurul
stat din lagãrul socialist care
menþinea relaþii diplomatice cu
Israelul, iar rabinul-ºef era deputat
în Marea Adunare Naþionalã.
Acest fapt însemna cã un evreu
putea pleca în Israel dacã dorea,
obþinând paºaport fãrã prea multe
piedici, ceea ce punea cetãþenii
români de etnie evreiascã într-o
poziþie privilegiatã faþã de
compatrioþii lor. Norman Manea
însuºi a obþinut un astfel de
paºaport la vârsta de patruzeci de
ani, reuºind sã „iasã din þarc” ºi sã
descopere Ierusalimul, cu lumina
ºi culorile sale nepãmântene.

Deºi durerea ºi indignarea sunt
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mereu vizibile în volumul de
dialoguri Sertarele exilului,
scriitorul rãmâne permanent un
mãrturisitor ponderat, nicidecum
unul agresiv sau incomod.
Criticul literar Paul Cernat
surprinde ºi elogiazã aceastã
calitate a scriitorului, în cronica
din Observator Cultural (nr. 551/
2010) dedicatã celui mai recent
volum de dialoguri semnat
Norman Manea: Curierul de Est.
Dialog cu Edward Kanterian
(Polirom, 2010). Cernat apreciazã
la Manea „autentica moderaþie”
ºi „refuzul tonului inflamat”, dar
ºi cumpãtarea ºi reþinerea în a

pune etichete.
Volumul Sertarele exilului apare

ca o mãrturie necesarã despre
ultimul deceniu al dictaturii
comuniste din România, dar ºi
despre cele ce i-au urmat. Norman
Manea, cel care a dezvãluit
afinitatea legionarã a lui Mircea
Eliade, mai este încã ºi astãzi în
conflict deschis cu o parte a lumii
culturale româneºti. Una dintre
puþinele oaze de normalitate
pentru scriitor pare sã fi rãmas
Ardealul, mai civilizat, unde a
întâlnit oameni de culturã diferiþi de
cei din Bucureºti, mai deschiºi la
acceptarea realitãþii celuilalt ºi la

a-i înþelege corect scriitura. Exilul
lui Norman Manea a fost dramatic
fiindcã nu ºi l-a dorit, iar ruptura
de limbã nu a fãcut decât sã-i
alimenteze inadaptarea ºi
înstrãinarea. Ceea ce a rãmas
peste ani, ceea ce a supravieþuit
în decursul celor douãzeci ºi cinci
de ani cât a durat dialogul din
Sertarele exilului este revolta. O
revoltã care s-a manifestat
imprudent, dupã cum recunoaºte
autorul, atunci când ea a devenit
insuportabilã. O revoltã atât de
intensã încât a ajuns sã legitimeze
pânã ºi întrebarea dacã nu cumva
literatura este zadarnicã.

Latura
lungã a
iniþierii

 Claudiu Turcuº

Norman Manea debuteazã într-
o foaie liliputanã numitã pannesc
Povestea vorbii – un supliment
modernist/avangardist al revistei
craiovene Ramuri – dupã ce
trimisese redactorului ºef, Miron
Radu Paraschivescu, câteva texte
de prozã. Cartea poºtalã adresatã
ca feed-back tânãrului scriitor
conþinea urmãtorul mesaj:

„Stimate tovarãºe, –
întârzierea cu care vã rãspund
vã poate spune mai bine ca
orice cât am de citit ºi de
rãspuns colaborãrilor ºi
corespondenþelor pe care le
rezolv în ordinea termenelor ºi
nu a calitãþii. Proza Dvs. mi s-
a pãrut excepþionalã ºi, cu
foarte mici retuºuri de limbã
literarã, ea poate apãrea în
viitoarele numere din Povestea
vorbii. Eu aº dori, însã, sã fac
un scurt medalion cu
prezentarea acestui prea
talentat Nor. Manea. Pt. asta
am nevoie de date bio-
bibliografice (pot fi ºi fictive de
vreme ce le semnaþi!) ºi o
fotografie reproductibilã la tipar.
Cu cât mai repede, cu atât mai
bine. Salutãri cordiale, Miron R.
Paraschivescu.”
Verdictul – neaºteptat, dupã

cum rezultã dintr-o mãrturisire
retrospectivã – venea din partea
celui care îi lansase, deopotrivã,
pe Marin Preda, Mircea Ivãnescu,
Nora Iuga, Radu Petrescu sau
Virgil Mazilescu, nume de primã
mânã în literatura românã
postbelicã. Inclus, astfel, într-un
cerc de graþie, dar rãmânând,

totuºi, cel din buletin –
sadovenianul Nicolae Manea ºi
fistichiul Nor. Manea n-au fost
ademenitoare, în ciuda
„specialiºtilor” editoriali – Norman
Manea publicã în toamna anului
1966 schiþa Fierul de cãlcat
dragostea, pe care nu o precede,
din pãcate, niciun medalion ºi nu
o urmeazã nici mãcar o aurã
fotograficã. Miron Radu
Paraschivescu plãnuise, de fapt,
sã-i dedice prozatorului un dosar,
însã factori externi au condus la
publicarea urgentã mãcar a
acestei schiþe, întrucât Povestea
vorbei avea sã fie suspendatã la

scurt timp de cãtre monitorii
vigilenþi ai culturii oficiale.

Trei ani mai târziu apare
Noaptea pe laturã lungã, primul
volum de prozã al lui Manea,
generos prefaþat de acelaºi Miron
Radu Paraschivescu. Inegalã
estetic, cartea a stârnit câteva
cronici echilibrat-pozitive, dar ºi o
recenzie vehement-contestatoare.

Cu oarecare prudenþã
evaluativã – „un debut peste nivelul
obiºnuit” –, Valeriu Cristea observa
cã, fãrã a-ºi schematiza
personajele, „proza lui Norman
Manea, densã, analiticã, de pândã
a mutaþiilor mãrunte se dezvoltã
permanent într-un spaþiu social”.
Pe de altã parte, cronicarul
identificã punctul nevralgic în
„psihologismul subtil, dar abuziv”,
cumulat cu hiperintelectualizarea
unor stãri obscure, decretând cã
„viitorul acestui tânãr prozator va
depinde în mare mãsurã de lupta
cu stilul”. Nicolae Baltag
formuleazã o judecatã apreciativã,
prelungitã de identificarea unei
carenþe aºa-zis vizionare: „Cartea
se citeºte cu o plãcere evidentã,
dar trudnicã. [...] Recunoºti uºor nu
doar situaþii ºi peisaje, ci un ritm,
un timbru ºi o psihologie
contemporane. Prin acestea,
scriitorul este solidar – în arta sa –
cu prezentul. Când va deprinde
mai ferm legile perspectivei,
racordarea la viitor ar putea deveni
ea însãºi o realitate”. Iatã cum,
dintr-o obiecþie esteticã se naºte
o soluþie ideologicã, cãci dacã
prozele copilãriei/memoriei (adicã
„trecutul”, în schema diacronicã a
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criticului de la Scânteia) sunt
programatic ignorate, se pare cã
nici atmosfera kafkianã ori
investigarea abisalã a interioritãþii
tinerilor ingineri nu convenea
ajustatorilor de universuri
imaginare. De fapt, grila
„futurologicã” a lui Baltag
sugereazã cã maturitatea literarã
survine prin adoptarea
perspectivei oficiale asupra
actualitãþii (pentru comunistul
autentic, dezideratul prezentului
este viitorul), fapt ce coincide
perfecþionãrii artistice. Din fericire,
Norman Manea nu va ajunge
niciodatã într-atât de progresist
cum i s-a urat încã de la  debut.

Pe fondul unei heterogenitãþi
metodologice – criticã de
promovare (M.R.P.), criticã
esteticã (Valeriu Cristea), criticã
ideologicã (Nicolae Baltag) –
convergente, totuºi, axiologic,
odatã cu recenzia lapidarã a lui
Nicolae Manolescu, Noaptea pe
latura lungã îºi gãseºte un
contestatar tranºant:

„Autorul este, desigur virtual, un
analist. Douã lucruri i se pot
reproºa: stilul afectat insuportabil
ºi falsa dificultate. [...] Norman
Manea a profitat de moda prozei
obscure. [...] Tehnica pare
adãugatã, nu face decât sã
suplineascã insuficienta analizã.
[...] Lacuna în planul expunerii
aratã de cele mai multe ori o
lacunã de substanþã”.

Acum, trebuie spus cã am citat
aproape toatã intervenþia criticului
de la Contemporanul, care nu
acordã mai mult de câteva rânduri
volumului (scanat la pachet cu alte
ºase debuturi), transcriind alert
doar judecata criticã. Asprimea
unei asemenea sentinþe ridicã,
cred, întrebarea dacã criticul, în
urma analizei implicite a  cãrþii, e
îndreptãþit sã ofere cititorului
exclusiv concluziile, fãrã ca
acestea sã fie susþinute de un
parcurs argumentativ sau mãcar
de exemple. E greu de rãspuns.
Inerent, cronica sãptãmânalã
implicã pusee repetitive,
încurajeazã stereotipii de lecturã,
acumuleazã prejudecãþi estetice.
Adesea, nu toate cãrþile favorite
sunt cele mai valoroase sau invers,
de asemenea, numai cine a
coborât în arena actualitãþii ºtie

câtã pasiune/solicitare intelectualã
stârneºte, apoi de câtã
responsabilitate se încarcã
redactarea unei cronici negative
despre un scriitor – considerat
deficitar, însã – promovat de alte
instanþe critice. Ar fi lesne de
afirmat cã Nicolae Manolescu
profereazã judecãþi de gust
travestite în judecãþi de valoare
sau cã distinge retrograd între
„expunerea” ºi „substanþa” operei
literare. Dar retorica, se ºtie,
sacrificã adesea nuanþele în
favoarea stilului, a vanitãþii
profesiei de critic. Numai un lucru
e cert: autorul Lecturilor infidele nu
va mai scrie (vreme de zece ani)
despre cãrþile lui Norman Manea,

urmând sã se pronunþe mult mai
nuanþat cu privire la Anii de
ucenicie ai lui August Prostul
(1979).

Dupã cum am vãzut, Noaptea
pe latura lungã n-a stârnit un
consens, ci, mai degrabã, a
polarizat judecãþile criticilor de
întâmpinare. De asemenea,
despre o maturizare a receptãrii lui
Norman Manea se poate vorbi
abia pe la jumãtatea deceniului
opt, când vor apãrea primele
articole ale lui Mircea Iorgulescu,
Lucian Raicu, Paul Georgescu sau
Liviu Petrescu. Istoria acestei
prime cãrþi nu s-a încheiat, însã,
în 1969. O parte dintre nuvele au
supravieþuit în volumele ulterioare
de prozã scurtã – Primele porþi
(1975) ºi Octombrie ora opt (1981)
– publicate înainte ca Norman
Manea sã pãrãseascã România.
Acestora le-a urmat o carte

apãrutã iniþial în germanã, apoi în
francezã, englezã ºi abia ulterior
în românã: Fericirea obligatorie
(1999). Antologia Variante la un
autoportret (2008), confirmã legã-
tura strânsã dintre cãrþile de short
fiction ale perioadei bucureºtene,
selecþia neincluzând nici o piesã a
Fericirii obligatorii, resimþitã ca
proiect distinct, a cãrui ediþie
secundã a apãrut în 2005.

Pe de altã parte, trebuie adãu-
gat cã nuvelistica de pânã în 1986,
la rândul ei, nu propune un ima-
ginar omogen. Sunt, practic, douã
viziuni asupra lumii – comple-
mentare, fireºte – developate de
acelaºi narator aflat la vârste
diferite. Astfel, seismele ideologice

– fascismul/comunismul – care au
zguduit secolul XX sunt scrutate
(în implicaþiile lor sociale,
psihologice, afective, politice) de
cãtre un copil introvertit (aflat
împreunã cu familia într-un lagãr
de deportare) ºi din perspectiva
unui tânãr inginer retractil (în
cãutarea unei normalitãþi
imposibile). Ar trebui, poate,
clarificatã o chestiune: cele douã
totalitarisme sunt exploatate ca
fundal socio-istoric difuz al
evenimentelor narative, iar nu ca
teme literare. Manea redã
„atrofierea omenescului, [...]
permeabilitatea la rãu a naturii
umane”, alienarea egalã a min-
þilor, disoluþia interioritãþilor, pla-
titudinea cotidianului, mãreþia
eºecului ca formã de supravie-
þuire, excesivitatea opresiunii,
considerând generalitatea crizelor
existenþiale mult mai relevantã
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decât orice denunþ literar militant.

Un caleidoscop de outsider

Noaptea pe latura lungã
conþine, deja, atât povestea
copilãriei pierdute, readusã în
prezent de o memorie afectivã
regeneratã, cât ºi imaginarul vag-
biografic, carceral, absurd al
tinereþii vulnerabile. Proza scurtã
va urma, preponderent, primul
culoar, culegerea din 1975
reprezentând o etapã de tranziþie
spre cristalizarea compoziþionalã
adusã de Octombrie ora opt, carte
de raftul întâi al literaturii române
postbelice. Tocmai de aceea,
nuvele precum Puteam fi patru,
Ghemele decolorate, Pulovãrul,
Moartea, Ceaiul lui Proust, Nunþile,
chiar dacã tipãrite anterior, se
integreazã organic în volumul din
1981 – unde sunt antologate, de
altfel – alãturi de nuvela titularã,
Punctul de inflexiune, Lipova,
Marinã cu pãsãri, Premise pentru
Maria sau Kinderland. Celãlalt filon
imaginar se prelungeºte în ciclul
de romane Captivi (1970), Atrium
(1978), parþial Cartea fiului (1976)
ºi Zilele ºi jocul (1976). Urmãrind
caleidoscopic maturizarea unui
outsider de vocaþie în „socialismul
democratic” al anilor ’60 – ’70, cu
anumite incursiuni chiar în
„obsedantul deceniu”, aceste
scrieri racordeazã supratema
(de)formãrii unei psihologii
derutate în faþa variantelor
existenþiale ce i se deschid. Într-o
lume fãrã opþiuni, individul
descoperã cã dezideratul
autonomiei  este înãbuºit de
imperativul adaptãrii.

Cea mai relevantã nuvelã a
Nopþii pe latura lungã, sub acest
aspect, este Bãtrânul. Dupã
frecvente solicitãri adresate
directorului întreprinderii în scopul
obþinerii unui transfer, un tânãr
inginer – care ar fi putut deveni
asistent universitar/cercetãtor,
dacã lucrurile nu s-ar fi complicat
– se aflã acum, dupã multiple
refuzuri, „la graniþa abandonului”
psihologic: „ajunsesem sã-mi fac
din aceste încercãri o datorie
indiferentã, dar ele îmi mãcinau de
fiecare datã altfel liniºtea cu care
mã pregãtisem, prin misterul care
învãluia eºecurile”. Scena

memorabilã, de manual, evocând
„amabilitatea” solemnã a unei
secretare, surprinde un veritabil
pattern al tergiversãrii birocratice
autohtone. Atitudinea voluntarã,
dar plictisitã a secretarei se înscrie
într-un proiect social mai larg de
implementare a suspiciunii ca
obligaþie de serviciu. Rutina
responsabilitãþilor zilnice a fãcut-o
mai vigilentã. Rolul ei e clar: asistã
angajatul sã completeze integral/
corect formularul, fãrã omitere
intenþionatã sau neglijentã de
informaþii. Metoda – la fel de
categoricã: nimeni nu are
prezumþia de nevinovaþie. Critica
e oricum constructivã, iar atunci
când se dovedeºte redundantã,
normativele socialiste îi vin în
ajutor: puseurile de autocriticã sunt
eficiente. De fapt, secretara se
scuzã nu pentru cã îºi regretã
inadecvarea, ci din fidelitate faþã
de procedurã. Ea rãmâne, în ticul
sãu retoric, impersonalã („scuzaþi!”
îl substituie pe „mã scuzaþi!”). Se
adreseazã nu individului, ci
autoritãþii abstracte care o
mandateazã. Odatã încheiatã
nobila sarcinã de recoltare a
biografiei, curiozitatea sincerã,
mediocritatea de gospodinã avidã
dupã „noutãþi” umanizeazã figura
tovarãºei intangibile.  Din pãcate,
însã, va nimeri direct în literaturã,
printre metamorfoze ºi experienþe
ludice, care îi rãpesc orice putere
de pricepere.

Un fel de Joseph K., având
prejudecata normalitãþii lumii,
tânãrul ajunge, pentru explicaþii
detaliate, la bãtrânul Voinea,
directorul instituþiei. Aflã cã volumul
proiectelor e mare, cã nu se poate
renunþa atât de uºor la un inginer
valoros, cã, sã fie liniºtit, veniturile
sale vor creºte. Unic în ansamblul
caracterelor lui Norman Manea,
Voinea reprezintã puterea care
manipuleazã Puterea. Ajuns într-
o poziþie cheie, cu rezultate
fabuloase în proiectarea
hidrocentralelor, acesta refuzã
numirile politice – propagandiºtii nu
erau specialiºti! –, cerând
întotdeauna intimidant dispoziþie
scrisã de la Partid. Voinea e
indispensabil, nu are adjuncþi decât
pe hârtie, dacã se întâmplã sã fie
plecat, nicio angajare nu se
opereazã, niciun concediu nu se

acordã, nicio primã nu se plãteºte,
niciun transfer nu se aprobã, niciun
contract nu se semneazã. Absenþa
bãtrânului blocheazã totul,
suspendã realitãþii variabilele.
Angrenajul trebuie sã funcþioneze
standard.  „Robot dirijat, într-o
perfectã ignorare a mediului”,
tânãrul Mircea se lasã convins de
superiorul sãu fãrã sentimente. Se
resemneazã. Rãmâne în institut
pânã la împlinirea vremii, când
Voinea îl va elibera complice.

De altfel, personajele din
Noaptea pe laturã lungã cad pradã
unor metamorfoze intermitente,
cotidianul reintegrându-i în circuit.
Spre deosebire de Captivi, unde
prãbuºirea este totalã, aici – sub
auspiciile convenþionalitãþii
sociale – individul se repliazã
psihologic. Lucian Vornicu din
Pierderi subterane trece printr-un
asemenea proces. Derapajului
comportamental îi urmeazã
sevrajul readaptãrii. La fel se
întâmplã cu Mircea dupã scrierea
biografiei imaginare. Chiar dacã la
primul e un deviaþionism în slujba
principiilor socialiste, stârnit de
manipulãrile ideologice succesive
(ce, iatã, îºi confirmã eficienþa), iar
la celãlalt se manifestã curajul
înfruntãrii sarcastice a unui sistem
birocratic înþepenit/suspicios,
mecanismul declanºator al dublei
personalitãþi e similar. Adeziunea
devotatã, alienantã ºi  rebeliunea
instantanee, batjocoritoare, cresc,
în ciuda opoziþiei lor, din aceeaºi
tulpinã a dezechilibrului interior.
Alunecãrile sunt inevitabile pe
latura lungã a nopþii, în „oraºul fãrã
grãdini”. Cum tot fireºti sunt,
imediat, recumpãnirile, atenuãrile,
prin descoperirea unei raþiona-
litãþi pragmatice – barometru
aproximativ al normalitãþii. Vornicu
revine, dupã transa violent-
propagandisticã, la ipostaza sa
ironicã, amicalã, iar Mircea, oricât
de scârbit se dovedise în faþa
secretarei, rãmâne acelaºi inginer
performant, adaptat. Simpto-
matologii ale disfuncþiei sociale,
scurtcircuitele psihologice din
Noaptea pe latura lungã se produc
în descendenþa unor alternanþe de
control. Mintea personajelor e
disputatã atât de retorica
manipulatoare, opresivã, cât ºi de
contradiscursul interior al
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rezistenþei, autonomiei, iar formele
ce traduc în cod public aceastã
tensiune sunt adesea contra-
dictorii. De pildã, Vornicu este în
varianta sa „diurnã” un subversiv
discret, benign, agresivitatea sa
pulsionalã manifestându-se
straniu când adoptã atitudinea
„canonicã”. În contrast, adapta-
bilitatea funciarã a lui Mircea e
subminatã de „creativitatea” lui
disidentã. Prin urmare, sub
camuflajul ambiguitãþii, unde
încolþesc germenii suspiciunii,
oricine poate deveni orice, dar
nimeni nu se sustrage controlului.
Totul funcþioneazã – ca în între-
prinderea lui Voinea – conform
unor standarde. Cu toate cã pare
absent, ochiul invizibil  al Puterii
vegheazã.

Efectul pe care atmosfera
apãsãtoare, potenþial duplicitarã, îl
produce în planul spaþiului intim
este anxietatea. Relaþia eroticã
traverseazã o crizã profundã,
generatã nu de neînþelegeri/
incompatibilitãþi, ci de alienarea
dirijatã a individului. Bãrbatul din
Promisiunea îºi contemplã
singurãtatea – gradul sãu maxim
de libertate – într-o „cofetãrie

liniºtitã, perifericã”. Dupã patru luni
de prietenie se cãsãtorise cu
Felicia, disimulând o singurã
pretenþie, aceea de a se întâlni din
când în când cu o prietenã a sa, o
altã femeie. Suspiciunile de
infidelitate aveau sã aparã curând,
mai ales cã întâlnirile deveniserã
aproape zilnice. Însã Felicia – cu
toatã mobilizarea detectivisticã –
nu va gãsi nicio probã
incriminatorie. El era, de fiecare
datã, singur. Solitudinea lui nu e,
însã, vizionarã (ca a romanticilor),
ci marcheazã o pauzã existenþialã.
Individul iese, pentru câteva clipe,
din ritmul alert al vieþii, se
ghemuieºte în sine, cautã resurse
pentru a face povara zilei mai
suportabilã. În Fierul de cãlcat
dragostea, de asemenea, bãrbatul
îºi îndurã „exasperarea supra-
vegheatã”. Fragilitatea interioarã,
spaima – amplificatã imaginar – cã
pardoseala înfricoºãtoare din sticlã
se va prãbuºi, ezitãrile erotice („e
întotdeauna un gest prea timid sau
prea îndrãzneþ care stricã totul”),
oboseala continuã – toate conduc
spre o sufocare cotidianã, de care
personajul se elibereazã simbolic
odatã cu aruncarea furioasã în

bazinul de înot. „Rãcoarea fluidã”,
banala revelaþie fiziologicã îi
anihileazã, pentru scurtã vreme,
disperarea.

Fãrã a fi una dintre piesele de
rezistenþã ale lui Norman Manea,
Noaptea pe latura lungã anunþa un
prozator substanþial care, încã, nu
îºi cristalizase proporþiile. Noaptea
existenþei – atât de marcantã în
prozele copilãriei pierdute:
Dezlegarea, Puteam fi patru,
Discursul – se prelungeºte, pe
latura ei lungã pânã cãtre vârsta
tânãrului inginer repartizat în tura
de noapte, pe o altã laturã lungã a
unui bloc aflat în construcþie.
Aruncat direct în valþurile istoriei,
naratorul va descoperi cã
„maturitatea e totul” , dar va zãbovi
(implicat) – în romanele ulterioare,
dintre care cel mai realizat estetic
va fi Atrium – asupra rezistenþei în
vremea (de)formãrii. Abia odatã cu
Anii de ucenicie ai lui August
Prostul (1979), volum capital, atât
în consacrarea autorului, cât ºi în
modificarea viziunii sale despre
lume, Norman Manea va privi,
oarecum, de la distanþã cãtre
variantele autoportretului sãu de
tinereþe.

Dupã cum insistã majoritatea
cercetãtorilor imaginarului, pro-
blema memoriei, fie cã ne referim
la o memorie colectivã sau la una
individualã, are un rol esenþial în
radiografierea gradului de ma-
turitate la care o societate a ajuns.
Nu este vorba numai de acel cult
al trecutului de care vorbeºte
Tzvetan Todorov (Memoria rãului,
ispita binelui. O analizã a secolului,
Curtea Veche, 2002): „în acest
moment (...) europenii ºi în mod
deosebit francezii par obsedaþi de
un cult, cel al memoriei. Cuprinºi
parcã de nostalgia faþã de un trecut
ce se îndepãrteazã iremediabil, ei
îi venereazã cu plãcere relicvele
ºi se redau cu fervoare unor
ritualuri vrãjitoreºti, menite sã-l þinã
viu.(pag 159)” Dincolo de aceastã
fascinaþie, memoria are o acþiune
clarã în planul prezentului.  Altfel
spus, modul în care o societate
sau individ îºi confecþioneazã
poveºtile despre trecut, sau cum
ar spune Michel Foucault,
naraþiunile legitimatoare, poate sã

ofere o radiografiere exactã asupra
raportãrii la prezent.

Nu urmãrim aici în ce mãsurã
memoria ce se pãstreazã este

realitate ºi cât anume este alterare
sau reinventare, conºtientã sau nu,
a realitãþii din câteva considerente:

a) Încã de la Aristotel se discuta
despre deformarea pe care o
suferã obiectul în procesul amintirii
(formarea amintirii presupune o
detaºare faþã de obiect ºi o
întoarcere reflexivã la el,
întoarcere care analizeazã ºi
surprinde altfel caracteristicile
acestuia); b) memoria nu are
puterea de a panorama realitatea,
urmele trecutului nu constituie
decât o micã parte a eve-
nimentelor trecute, restul pier-
zându-se; c) conform lui Tzvetan
Todorov, alegerea acestei pãrþi
rãmase nu este, în general,
produsul unei decizii voluntare,
ci al unei întâmplãri sau al
pulsiunilor inconºtiente din
spiritul individului.

Aºadar nu conteazã atât de
mult evenimentul, cât seman-
tizarea lui; nu intereseazã
realitatea, ci proiecþiile psihice
despre ea. Vom urmãri în cele ce

Norman
Manea ca
proiecþie a

sinelui

Resemantizarea
trecutului

sau

 Simina Raþiu
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urmeazã care sunt structurile
recurente, aºa-numitele proiecþii
despre trecut ale naratorului-
personaj din Întoarcerea hu-
liganului (ediþia a II-a, Polirom,
2006) de Norman Manea. Aflat
la limita între autobiografie ºi
roman, volumul prezintã ex-
perienþa naratorului în cadrul a
douã sisteme concentraþionare.
Vom încerca sã panoramãm ele-
mentele recurente, structurile
mentale obsesive, amintirile care
susþin naraþiunea.

Prima mare obsesie este limba.
Ea se instituie mai întâi ca spaþiu.
(Casa melcului este titlul dat unui
capitol). La nivel psihic ea
reprezintã locuirea. Nu mai avem
de-a face cu un spaþiu lingvistic, ci
cu un element integrator ce
conferã identitate. De asemenea,
expulzarea, reîntoarcerea nu este
perceputã ca teritoriu, ci ca limbã.
Cuvintele au putere salvatoare,
dialogul amânã moartea, fiind
elementul care salveazã perso-
najul de idiotizarea comunistã.
Rolul exorcizator al limbii este
evident; pe de o parte reprezintã
un alt spaþiu în faþa realitãþii
limitatoare ºi apãsãtoare, iar pe de
altã parte reprezintã pentru
naratorul personaj o descãrcare de
sine însuºi. Vorbele sunt magie,
iradiere bizarã, dar ºi slogan,
ameninþare, duplicitate, convenþie,
minciunã „minciunile mari ºi mici,
rotunde ºi colþuroase, colorate ºi
incolore, puturoase ºi inodore, ca
ºi minciunile insipide de tot felul, pe
stradã, în casã, în tren, pe stadion,
la spital, la croitorie, la tribunal.” (p.
152). În al doilea rând limba apare
ca parte integrantã a fiinþei, cea care
oferã consistenþã, integritate,
coerenþã. Ea se sedimenteazã în
straturile conºtiinþei, construind-o.
Limba are puterea de a construi
fiinþa ca apoi sã se confunde cu ea.
Eul este instituit ontologic de limba
pe care o duce cu sine în exil,
ajungând se se confunde cu ea.
Metaforele legate de cuvinte sunt
cele mai numeroase ºi cele mai
apropiate de lirism: limba poate fi
rãnitã, infirmã, dar ºi înstrãinatã,
insomniacã. Cetãþenia lingvisticã
trebuie cuceritã în primul rând prin
forþã ca un huligan, forþând intrarea.

O altã recurenþã în paginile
acestei rememorãri este realitatea

comunistã. Mascaradã, horã,
umilinþã, tiranie, dejecþie. Mas-
caradã pentru cã totul este în-
registrat ca o piesã ironicã a marii
extincþii universale. Conducãtorul
Nicolae Ceauºescu este perceput
drept Clovnul Carpaþilor ºi îºi
realizeazã tirania alãturi de
Tovãraºa Mortu în cadrul unei

comedii a prezentului. Faptul cã
eul narator percepe istoria drept o
comedie abjectã a puterii ºi
manipulãrii este extrem de
important în ordinea discursului
nostru. Pentru cã aceastã mãrturie
individualã reprezintã de fapt o
proiecþie de sine a unei comunitãþi.
Farsele istoriei sunt numeroase,
individul fiind doar o marionetã, sau
altfel spus, Jumãtate-de-Om-
cãlare-pe-Jumãtate-de-Iepure-
ªchiop. Moartea ajunge sã fie
concretã, iminentã, iremediabilã,
premisa universalã, iar dictatura
asigurã doar grãbirea ºi violenþa
acesteia. În ordinea unui discurs
cinic, total potrivit pentru aceastã
comedie a prezentului de care se
vorbea anterior moartea provo-
catã, bestialã, pusã la cale de
regim pentru indivizii care nu se
supun nu este cu nimic mai
nedreaptã decât ea însãºi. Altfel
spus oroarea este cinic perceputã
ca stare de normalitate. Aceastã
percepþie este relevatoare pentru
tipologia proiecþiilor psihice despre
perioada istoricã rememoratã.
Apare totuºi o soluþie sumarã a
scãpãrii de moarte: evadarea pe

scara de incendiu, salvarea, cel
puþin, temporarã. Graniþa ajunge
sã fie ieºirea de urgenþã, iar exilul,
deºi implicã pierderea unei pãrþi a
sinelui este singura salvare de la
execuþie, singura posibilã des-
prindere de lumea celor care joacã
hora comunistã.

Multe dintre amintirile nara-

torului-personaj despre perioa-
da socialismului înregistreazã
umilinþa, absurdul, teroarea.
Cabinetele de masacrare din
vremea în care avorturile erau
încã permise înregistrau un
adevãrat scenariu de doliu. De
asemenea orice intervenþie
chirurgicalã cerea procurarea
micilor atenþii cu etichete oc-
cidentale, în timp ce ºi mijlocul de
transport pentru deplasarea la
medic a pacientului cerea
intervenþii sporite. Acuzaþiile pe
nedrept, rolul permanent de
suspect, lagãrul de muncã forþatã,
manipularea memoriei de cãtre
comuniºti prin invocarea per-
manentã a perioadei antisemite,
toate acestea converg înspre
etichetarea perioadei prin acei
termeni propuºi anterior: umilinþã,
absurd, teroare.

Atmosfera suspectã, tensio-
natã nu ar fi suficientã fãrã exis-
tenþa mizeriei, a abjecþiei. Vasul de
toaletã apare în repetate rânduri
în naraþiunea biograficã, fie ca
metaforã a existenþei în comu-
nism, fie cu sens propriu, moment
în care este privit, analizat ºi per-
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ceput drept caracteristic pentru
sãrãcia omului de rând.

Amintirea se vrea uitatã,
alungatã, rãmãºiþele de imagini
trecute într-un registru al unei
minificþiuni aflate în treacãt într-un
loc oarecare: „Am auzit, cândva,
parcã, vorbe despre securiºti
îmbogãþiþi ºi pensionari sinucigaºi,
despre copii vagabonzi ºi câini
vagabonzi.” (p. 314)

În ceea ce priveºte amintirile
legate de primul exil, deportarea
evreilor din1941 este înregistratã
doar parþial prin ochi de copil (Noah
avea 5 ani). Naraþiunea istorizatã,
cântãrirea, sentinþa masacrului este
fãcutã de maturul care a depãºit
etapa pe care o resemantizeazã.
Amintirile pãstrate efectiv din
perioada aceasta sunt pe cât de
selective cu realitatea, pe atât de
adânci. Copilul Norman nu va uita
nici dupã 50 de ani denumirea
punctului de trecere peste Nistru
(Ataki). El înregistreazã traumele
persoanelor în compania cãrora se
aflã, surprinzând elemente demne
de reconstruire personalã a istoriei.
Amintirea legatã de perioada
deportãrii se reduce la câþiva
termeni semnificativi: foame, frig,

fricã (cei trei „F” care vor fi marcat
apoi ºi lumea comunistã),
supravieþuire. Jocul de-a moartea
avea naivitatea ºi duioºia copilãriei:
„Se vedea întins, el însuºi, în patul
de veci. Privea groapa, pãmântul,
firele de iarbã îngheþate, viermii
încã vii.”(p. 213)

O altã metaforã cheie a
perioadei de copilãrie este cea a
camionului din care se descarcã,
într-una din amintiri, mere, iar în
alta evreii care au supravieþuit
perioadei de deportare. Supra-
punerea în plan imaginar a unui
act comercial (aprovizionarea
unui magazin cu fructe) peste o
experienþã umanã traumaticã
este pe cât de poeticã, pe atât
de neaºteptatã. În logica
psihicului, lucrurile funcþioneazã
însã altfel, senzaþiile primeazã
mereu faþã de catagorizarea
obiectivã a lumii.

Eul se percepe pe sine ca
exilatul prin excelenþã, intrând în
aceeaºi categorie a huliganilor cu
Mihail Sebastian, un August
Prostul care trebuie sã suporte
farsele unei istorii negre ºi
imprevizibile.

Se pare cã termenii recurenþi

ai acestei rememorãri se învârt în
jurul câmpului semantic al tiraniei
(mascaradã, teroare) ºi al umilinþei
(dejecþie, foame, frig, fricã).
Singurul spaþiu coerent care
purificã ºi ordoneazã este limba.
Ce pot spune aceste lucruri despre
o societate care în mai bine de 50
de ani se învârte în jurul aceloraºi
termeni, e uºor de înþeles. Senza-
þiile, urmele de trecut rememorate
aici oferã imaginea unei societãþi
bolnave irecuperabil.

Concluzionând, considerãm
cã suma amintirilor despre o
epocã istoricã reprezintã un
element esenþial al culturii so-
ciale. Reflectarea în imaginarul
individual sau colectiv a unor
evenimente majore poate arãta
gradul de desprindere de trecu-
tul traumatizant. Rediscutarea,
analizarea, relocalizarea ºi re-
naturalizarea unor evenimente
poate servi drept catharsis pentru
semnatarii respectivelor mãrturi-
siri ºi ca un domeniu de cercetare
extrem de ofertant pentru cei
interesaþi de evaluarea stãrii
prezente a culturii istorice, stare
relevatã prin prisma proiecþiilor
psihice despre ea.

Daþi
Cezarului

ce-i al
Cezarului

Îndelung discutata carte
Întoarcerea huliganului de Norman
Manea nu prea mai îngãduie
configurarea unor diverse ra-
porturi de preeminenþã în ceea ce
priveºte opera acestuia. Nefiind
de anvergura romanului sus-
menþionat, nici în niºa, pânã de
curând neglijatã, pe care o ocupã
Captivi sau Atrium, proza din Plicul
negru ºi Octombrie, ora opt îºi
gãseºte o binemeritatã poziþie
mijlocie în ierarhia realizãrilor
literare ale autorului.

Orientarea social-istoricã a
operei lui Norman Manea
constituie o axã directoare ºi în
cazul acestor douã cãrþi,
panorama torþionarã pe care o
evocã acesta având o rezonanþã
incontestabilã. Totuºi, recon-
stituirea atmosferei lugubre
adiacente contextului semnalat
de autor se realizeazã în tuºe
sporadice, disonante în interiorul
structurii romaneºti, respectiv
nuvelistice, care de multe ori, în
loc sã potenþeze impresia sinistrã

Octombrie, ora opt. Acest volum
are avantajul unei structurãri
polimorfe, putând fi perceput atât
ca o colecþie de nuvele înrudite
tematic, precum ºi ca un roman de
o fragmentaritate drasticã, fiind
prin excelenþã cinematografic, însã
nu în sens descriptiv, ci prin
derularea de instantanee ce par a
fi triate din viaþa personajelor
aproape aleatoriu, însã se
dovedesc a fi teribil de semnifi-
cative, fiind marcate de o relaþie
determinantã între (im)posturile pe
care le arogã personajele. Întrucât
fiecare episod exprimã o
perspectivã dualã, ipostazierea
concomitentã în postura perso-
najului copil/adolescent/tânãr ºi a
vocii narative care resemantizeazã
evenimentele prin intermediul
memoriei/cunoaºterii ansamblului,
fiecare poziþie implicã ºi o formã
de imposturã. Distanþa mentalã,
opticã dintre instanþe implicã astfel
ºi detaºarea cititorului, simuleazã,
cel puþin, luciditatea, spaþiul unde
adoptarea unei distanþe critice ar

intuitã prin intermediul subiectului,
o anihileazã, senzaþie care se
resimte mai ales în lectura Plicului
negru, dar pe alocuri ºi în

 Oana Furdea
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putea fi posibilã, în raport cu
regimul antonescian ºi experienþa
lagãrelor de concentrare, dar ºi a
condiþiei de evreu ºi implicaþiile
asumãrii acestei condiþii. Pentru
autor, acest procedeu pare a fi
singurul capabil de a extrage o
formã de suferinþã curativã din
„aºteptãri, scânceli, surogate. Prin
însãºi condiþia sa indecisã de
tranzit, un fel de continuum
nedeterminat, o astfel de existenþã
mereu preliminarã ar refuza
pregnanþa, delimitãrile nete.
Eterogena materie vâscoasã
nefiind aptã de tragedie, ar
consuma doar în gol epicul, redus
la un perpetuum minor. Suferinþã
greoaie, speranþã dubioasã,
egalizate în mediocritate, anulând
individualitãþile.” (Octombrie, ora
opt, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1981, p.130).

Anularea identitãþii apare la
Norman Manea ca resort
indisolubil al sistemului. Figurile în
jurul cãrora este centratã acþiunea
nãdãjduiesc a se sustrage
mecanismului puterii, fie cã acesta
are ca referenþi pe subjugatori sau
pe subjugaþi, astfel încât
ansamblul maselor, în cazul cãrora
ar fi justificabilã imposibiliatatea de
a ieºi din eterogena materie
vâscoasã, nu le include decât
aparent. Totuºi, costul neplãtibil al
individualitãþii e plictisul datorat
lipsei unui spaþiu de manifestare
de oricare tip a acesteia. Aºadar,
un aspect fundamental asupra
cãruia se insistã fãrã ezitare este
cel al limitãrii psihice pânã la
neutralizare totalã a unui individ
cu resurse virtuale inepuizabile
versus claustrarea care, în pofida
impedimentelor de naturã fizicã,
poate constitui un mecanism re-
dutabil pentru psihic. Demonstraþia
realizatã în Plicul negru semna-
leazã cã instrumentul cel mai util
al unui sistem opresiv este
plictiseala. Efortul pe care îl
presupune romanul este un
exerciþiu al autonomiei, o tentativã
de a susþine reflexul libertãþii într-o
societate proscrisã. În vreme ce în
Octombrie, ora opt asimilarea unei
forme de libertate se realizeazã
firesc, datoritã capacitãþii intrinseci
a vârstei (5-13 ani) de
esenþializare, reinventare,
monstruozitatea fiind relevatã prin

mijloacele nefireºti prin intermediul
cãrora se procurã aceste debuºee
(ghemele de aþã ca jucãrii; gustul
dulce perceput mental, privind un
cub de zahãr; un pulover ponosit
râvnit ca un dar inimaginabil etc.),
în acest roman soluþia este
similarã, însã nefireascã, prin
acuplarea unui histrionism de
frondã cu o formã de retard
emoþional, generat de
imposibilitatea comunicãrii, în aºa
fel încât chiar personajul Anatol
Dominic Vancea Voinov/ Tolea se
autoproclamã un adolescent
îmbãtrânit. Însã excelentele

mostre de funcþionare (atât
umanã, cât ºi a sistemului) în
interiorul comunismului, cum ar fi
scenele de la hotelul Tranzit,
primirea pacienþilor în cabinetul
doctorului Marga sau scrisorile
informatorului, sunt contrabalan-
sate de frica autorului de a nu
pierde omenescul în meandrele
totalitarismului, lucru care
prejudiciazã stilul. Expunerea
desluºitã a faptului cã „trebuie sã-
þi respecþi rangul, nu te compromiþi
cu nimic omenesc, tu eºti statuie
perfect dresatã sã-ºi onoreze
misiunea, atât ºi e prea destul”
(Plicul negru, Editura Fundaþiei
Culturale Române, Bucureºti,
1996, p.70), cautã corespondenþa

unei ponderi  pentru a fi echilibratã,
în pofida reafirmãrii constante a
tuturor formelor posibile de
instabilitate. Dacã discursul
aluvionar aflat de multe ori la
incidenþa indefinitã a stream of
consciousness-ului ºi a dicteului
automat funcþioneazã în zonele de
afabulaþie schizoidã, în
fragmentele unde transpare
disperarea de a dovedi cã existã
afecte general umane care nu sunt
subsumate comunismului, acest
tip de discurs se pierde într-o zonã
de lirism exagerat. Chiar dacã
acesta mãrturiseºte într-un interviu
acordat revistei Echinox în aprilie
1980 cã „m-a preocupat mai puþin
inovaþia stilisticã ºi «noul roman»
decât racordul estetic cu unele
dintre propunerile fizicii moderne
ºi ale psihologiei; articularea
mobilã în realitatea stratificatã a
actualitãþii am considerat-o posibilã
doar prin cãutãri ºi adecvãri
specifice”, codificarea tropicã a
discursului, enumeraþiile dispuse
în progresii geometrice generând
un corp infinit de sensuri, migala
calofilã cu care este întreþinutã
obscuritatea, peste care troneazã
lipsa (putând fi confundatã chiar cu
absenþa) verbului, inactivitatea,
inerþia cerebralã patologicã
transpusã în limbaj, toate astea
întreþin atmosfera paranoicã din
anumite fragmente, însã pot
deveni ºi sufocante, textul
supraîncãrcat alunecând în zone
de preþiozitate, care puteau fi
evitate. Justificarea cea mai
puternicã a acestei metode se
gãseºte în reconfigurarea pe care
o impune la nivel de coerenþã,
plecând de la limbaj, orice sistem
antiutopic (de la Orwell citire), însã
acest resort al limbajului trunchiat,
e aplicabil, dupã cum spuneam,
doar pe anumite pasaje.

Dincolo de dezbaterile supuse
exigenþelor ce þin mai degrabã de
gust, programul principal pe care
îl propune Norman Manea este
unul admirabil, iar într-o grilã de
lecturã tributarã acestui program,
este indispensabilã validarea
autorului.

ª
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Volumul lui Norman Manea,
Întoarcerea huliganului (Editura
Polirom, Iaºi, 2003) mi-a amintit de
la primul contact de o altã carte,
cea a lui Dumitru Þepeneag,
Întoarcerea fiului la sînul mamei
rãtãcite. Apoi, cu fiecare paginã,
cîte un alt autor era chemat în
scenã, fragmente pe care nu
credeam cã le mai reþin din atîtea
lecturi îmi apãreau în memorie.

Întreaga construcþie din
Întoarcerea huliganului nu este
altceva decît un lung travelling
circular, punctat de zoom-uri. O
construcþie aproape rebrenianã,
care pleacã din Upper West Side,
Manhattan (SUA, noul “pardadis”),
descrie o buclã largã peste ocean
ºi spaþiu pînã la Bucureºti
(România), Burdujeni (România) ºi
Transnistria (undeva la limesul
infernului), pentru a reveni în ultima
frazã la adresa iniþialã. Dar aceastã
construcþie circularã e perforatã în
plan vertical, pe axa timpului, de o
serie de flash-back-uri care iniþiazã
o altã cãlãtorie de întoarcere, una
în timp, pe filonul amintirilor.

Întoarcerea huliganului este
povestea unei cãlãtorii de
douãsprãzece zile pe care
Norman Manea o face în aprilie
1997, revenind dupã 11 ani în þara
pe care o pãrãsise în plinã
dictaturã comunistã. ªi, ca oricare
întoarcere înspre  un trecut
dureros, înspre ceea ce lãsãm în
urmã fãrã a avea curajul de a
întoarce capul ºi a privi direct în
ochi, reîntoarcerea este în acelaºi
timp recuperatoare, slujind
memoria, clarificînd trecutul, ºi
hipnoticã, prin rememorarea ºi
preluarea integralã a memoriei –
aceasta, liniºtitã, ca o obsesie
satisfãcutã, se stinge, adoarme,
trecutul retrãgîndu-se ºi lãsînd loc
liber prezentului. Volumul se
încadreazã în acea zonã ambiguã
de frontierã, între memorii, roman
autobiografic, jurnal ºi purã
broderie ficþionalã.

Personajul Norman Manea
este o proiecþie jucatã a autorului
Norman Manea. Reacþiile sale, atît
de detaliat notate, trebuie privite
ºi ca o parte a tehnicilor de
construcþie. Angoasa reîntoarcerii
nu este însã una jucatã. Angoasã
a (re)descoperirii trecutului, a
originii, a apartenenþei. Autorul-

Un
huligan

ºi o
vizuinã

 Victor Cubleºan

personaj se proclamã un “huligan”,
într-o accepþiune pornind direct de
la textul lui Sebastian – un
apartinic, un însingurat, un
dezrãdãcinat, un nealiniat, un
exilat. Norman Manea face parte
din acea categorie de refugiaþi care
priveºte cu suspiciune ºi
amãrãciune în urmã. Conºtient cã
sub raport afectiv nu se va putea
rupe niciodatã de locul natal, dar
nutrind sentimente confuze în
legãturã cu acesta. Este categoria
celor condamnaþi perpetuu la
inasimilare, incapabili de a se
regãsi integral în propriile amintiri,
incapabil de a se încadra în locul
de adopþie. Întoarcerea huliganului
este aceastã poveste emoþionantã
ºi tulburãtoare, a celui care
priveºte din exterior România, care
încearcã sã o judece, sã o
conformeze cu ceea ce “ar trebui
sã fie”, dar care e supra-conºtient
cã adevãrata patrie e una
interioarã, independentã de
mutaþiile pe care poate sau nu
poate sã le realizeze în planul real.
Aceastã “luptã” cu amintirile ºi cu
propriul eu nu poate avea decît o
singurã soluþie, reîntoarcerea la
status quo, în acest caz la
apartamentul newyorkez, singu-
rul loc în care împãcarea cu Patria
nerecunoscãtoare mai poate
avea loc.

Spirit de maximã luciditate,
capabil de analize de mare fineþe,
mereu dornic de a surprinde
nuanþa, de a captura esenþialul prin
relevanþa secundarului, Norman
Manea se adînceºte în acest voiaj
interior prin meandrele sincopate
ale memoriei în cãutarea, nu a unui
eu, nu a unei identitãþi, ci a uitãrii.
ªi, poate, a iertãrii. Scriitura
nervoasã, care apeleazã deseori
la paranteze în paranteze ºi
construcþii paralele, la
micrometafore ºi simboluri
desfãºurate sub forma unor scurte
povestiri, secondeazã admirabil
demersul ideatic. E o lecturã
tensionatã ºi pasionantã, care îºi
þine cititorul în prizã pînã la ultima
frazã.

Întoarcerea huliganului este
mai mult decît o simplã întoarcere
a exilatului. Norman Manea este
evreu, unul care a suportat ororile
deportãrii ºi lagãrului din perioada
celui de-al doilea rãzboi mondial,
care a suportat ororile ºi vici-
situdinile perioadei comuniste.
Este un evreu care îºi pune cu
acuitate problema antisemitis-
mului, a diferenþelor culturale, a
destinului sãu, a situaþiei din
România, de odinioarã ºi de acum,
a acestui popor ºi religii. Ceea ce
pentru un cititor neutru constituie
o asimilare de informaþii, constatãri
mai mult sau mai puþin emoþionale
ºi emoþionante, pentru Norman
Manea este o problemã vie ºi
directã. Un subiect care nu are
nimic de-a face cu discursul
teoretic, abstract. Întoarcerea
huliganului îºi poartã cititorul pe
urmele unei experienþe comune,
cea a unei familii de evrei din
România, începînd cu anii ’30 ºi
pînã în prezent. Adicã de la o
relativã perioadã de “bunãstare”
pînã în anii “huliganici”. Un discurs
lucid, obiectivat, jucat de un narator
care vorbeºte cînd la persoana întîi
cînd la a treia, un discurs
emoþionant ºi (poate nu e cel mai
fericit termen) captivant. Aici
discursul ia pe alocuri ecouri de
eseu, permiþînd o dezbatere
contradictorie a condiþiei de evreu
în România. ªi în care centralã
devine atitudinea lui Mihail
Sebastian. Sînt pesemne cele mai
bune pagini de acest tip pe care
le-am citit. Discursul lui Norman
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Manea este unul deschis ºi violent
asumat ca singular, ca subiectiv,
ºi tocmai de aceea nu se poate
adresa decît subiectivitãþii ºi
singularitãþii fiecãrui cititor.

O carte despre care meritã sã
scrii, dupã cum e o plãcere sã o
citeºti, indiferent cît de ciudate,
amestecate ºi violente reacþii ar
putea provoca. Un roman dens ºi
care îºi va avea propria carierã, un
roman autobiografic cu adevãrat
excepþional, ºi care are toate
ºansele sã rãmîna capodopera sa.

Romanul Vizuina (Norman
Manea, Vizuina, Editura Polirom,
Iaºi, 2009), are ambiþii mult mai
mari ºi la o primã vedere dispune
de un arsenal absolut impre-
sionant de argumente care sã îl
impunã atît în prim-planul atenþiei
criticii, cît ºi al publicului.

Vizuina este genul de roman cu
ambiþii arãtate explicit, de la
subiectul ales, la tema tratatã, de
la arhitectura spectaculoasã la
tehnica scriiturii frazelor, de la
implicaþiile politice la mesajul
filozofic. Norman Manea ºi-a
selectat cu grijã ingredientele
astfel încît sã clameze uºor
modernitatea, inteligenþa, jocul
intercultural al volumului. Roma-
nul, într-o tradiþie tot mai întãritã
de romancierii de succes ai
momentului, se construieºte pe
scheletul unei intrigi poliþiste: o
crimã care va rãmîne nerezolvatã
(cu soluþii sugerate ºi induse, dar
nevalidate ºi lãsate generos în grija
unui cititor bine instruit de vocea
narativã), o ameninþare nebuloasã
ºi poeticã (permiþînd digresiuni
intertextuale), o poveste de iubire
în triunghi. Vizuina e povestea
profesorului Augustin Gora, exilat
în SUA din faþa comunismului din
þarã, confruntat cu fosta sa soþie
Lu ºi vãrul ºi iubitul ei, Peter
Gaspar, (re)apãruþi brusc în viaþa
sa. Roluri importante au ºi Cosmin
Dima ºi Mihnea Palade, ultimul
fiind victima asasinatului.

Romanul ar putea fi, din acest
punct de vedere o poveste a exi-
lului, o poveste a “pelerinilor”, cum
îi place lui Norman Manea sã-i
numeascã, aflaþi într-o altã culturã,
într-o altã societate, într-o altã
lume, dar în aceeaºi viaþã care-i
þine legaþi de trecut prin amintiri,
antipatii ºi iubiri. O poveste a

cãutãrii identitãþii, o poveste a re-
descoperirii esenþei eului ascuns
pentru aceºti condamnaþi la exil.
Norman Manea vrea sã impre-
sioneze, vrea sã facã paradã de o
erudiþie ºi o subtilitate nesolicitate
de o situaþie de viaþã atît de simplã
ºi de durã. Prozatorul ar avea
suficientã experienþã proprie în
aceastã problemã (de altfel
introduce o sumã de elemente
autobiografice în naraþiune, doar
cã acestea au un rol marginal în
roman), dar preferã sã fantazeze
pornind de la un caz real. Toatã
lumea a citit în Vizuina povestea
lui Mircea Eliade ºi a lui Ioan Petru
Culianu. Dar, pe de-o parte s-a
argumentat cã ar fi doar modele
îndepãrtate pentru personajele de
aici sau cã ar fi doar supra-mãºti
pentru caractere mult mai generale
ºi mai puþin ancorate într-o realitate
concretã a istoriei. Personajele
rezultate sînt figuri prea speciale
pentru a rezista ca etalon. Pe de
altã parte, dacã figurile reale din
istorie nu sînt decît un pretext,
atunci greul ar trebui sã cadã pe
umerii personajelor ficþionale, care
ar trebui sã fie suficient de
interesante, credibile ºi viabile încît
sã poatã prinde o viaþã distinctã.

Romanul ar putea fi un thriller
cultural-politic, în care tema morþii
s-ar împleti cu cea a conºtiinþei, a
vinovãþiei ºi a mîntuirii. Norman
Manea include suficiente pasaje
eseistice (decupabile din contextul
jocului personajelor). Jocurile inter-
textuale propuse sînt generoase,
iar ideile provocatoare. În plus, cine
nu ar fi tentat de atît de disecatul
mediatic caz al lui Ioan Petru
Culianu, chiar dacã personajul
care-l joacã nu face un rol prea
bun?! ªtiind cã avem de-a face cu
un stilist versat (arhitectura verbalã
din Întoarcerea huliganului e
sclipitoare) nu putem decît
concluziona cã ºi-a ales armele
greºit. Recurgînd la o frazã scurtã,
albã ºi afirmativã, scriitorul
construieºte un fel de poezie a
rostiri monotone, a curgerii egale
a evenimenþialului.

Norman Manea este constant
un autor al provocãrilor, al
subiectelor care te silesc sã alegi
tabere ºi sã îþi revizuieºti
convingerile, un autor a cãrui
fascinaþie nu rezidã exclusiv în
scriiturã, a cãrui valoare se sus-
trage unei analize punctuale,
rãmînãnd, nu în ultimul rînd, un
reper literar.
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Poetul naþional ºi istoria literarã

Nu ºtiu dacã „Eminescu – poet
naþional” a devenit, astãzi, un brand
(cum e la modã sã se spunã...). Am
urmãrit discuþiile despre necesarele
lui 1. sanctificare de cãtre Biserica
Ortodoxã Românã, 2. scoatere din
manuale ºi din canonul literar, 3. re-
branding al imaginii sale, pentru a
fi dusã în Europa de România
recent-aderentã la U.E., 4. re-
introducere în manuale etc. Nu
despre aceste subiecte va fi vorba
aici, acum; despre unele dintre ele
am avut ocazia sã mã pronunþ
altãdatã. În toate aceste circum-
stanþe ceea ce s-a întîmplat a fost
o împroprietãrire a altora –
deopotrivã, perpetuatori ai cultului
„poetului naþional” sau demitizanþi
pasionaþi, îndeplinind cu toþii
aceleaºi gesturi doar cã „de semn
contrar” – asupra lui „Eminescu”.
Aºa cum clamau poeþii proletcultiºti
cînd îi „corectau” revoluþionar viziu-
nile prea pesimiste, Eminescu este
al nostru (suntem con-temporani cu
el, e partea cea mai bunã din noi
etc., etc.). O spunem mai mereu cu
grãbire, întotdeauna fericiþi de aºa
reificare liniºtitoare prin asocierea
noastrã implicitã cu figura „poetului
naþional”, pe care o dorim, în
consecinþã, dãinuind în eternitate.

În contrapartidã la acele su-
biecte legate de numele lui
Eminescu, încerc sã formulez o
întrebare care nu se referã la va-
loarea identitar-naþionalã a figurii
eminesciene (pe care i-a creat-o ºi
i-o întreþine posteritatea), ci la
validitatea poeziei sale pentru
cititorii de azi – ºi mai ales de mîine
– ale cãror orizonturi referenþiale
sunt atît de diferite de cele ale
posteritãþii eminesciene imediate.
Înainte de a mã ralia, eventual, celor
care cred cã Eminescu va fi un
mare poet în eternitate (inclusiv
pentru cã nu îºi pot imagina ei înºiºi
eternitatea altminteri), înainte de a
clama vreunul din locurile comune
care ne învaþã cã geniile Artei nu
au nici timp, nici loc, ºi, desigur, nu
cunosc moartea, înainte de a intra
în acele spaþii ale retoricii... m-aº
întoarce la poezia eminescianã, ca
la realitatea primarã pe care
convingerile ºi judecãþile de valoare
trebuie (ar trebui?) sã se
întemeieze. ªi, desigur, pentru cã

Un poet
pentru
secolul

XXI:
Mihai

Eminescu
 Ioana Bot

sunt istoric literar, nu îndrãznesc sã
privesc viitorul fãrã a mã întoarce
în trecut. Este Eminescu un poet
pentru secolul care începe? – e o
întrebare precedatã, pentru mine,
de altele, pentru care am, cel puþin,
indicii obiective pe care sã
construiesc rãspunsuri. Cu alte
cuvinte: a fost Eminescu un poet
pentru secolul al XIX-lea? Un poet
pentru secolul XX? Subliniez
prepoziþia, care ...nu este un articol
posesiv: nu „un poet al secolului al
XIX-lea” (istoriceºte, obiectiv ºi
incontestabil, Eminescu a fost al
secolului al XIX-lea), ci un poet
pentru gustul, Zeitgeist-ul, liniile de
coagulare sau de fugã... ale
cititorilor dintr-un anumit veac.
Destinat lor, pe mãsura lor, înþeles
de ei. Ceea ce, desigur, mã aduce
în preajma unei alte suite
interogative: cum citeau ei, ceilalþi,
cei care au fost înainte de secolul
XXI, poezia lui Eminescu? Pentru
cã, desigur, ceea ce vãd cititorii într-
însa nu este nici exact, nici complet,
ceea ce poezia respectivã spune,
nici ceea ce ea este.

Rãtãcit în secolul al XIX-lea?

Dincolo de accentele trium-
faliste cu care prea uºor ne
revendicãm de la „poetul naþional”,
trebuie sã începem prin a admite

cã Eminescu, prin noutatea,
complexitatea ºi valoarea operei
sale, a ridicat serioase semne de
întrebare culturii româneºti – ºi în
primul rînd celei care îi era, în a
doua jumãtate a secolului al XIX-
lea, contemporanã. Faþã cu ivirea
– ºi „metabolizarea” – poeziei
eminesciene în istoria literaturii
române, culturii româneºti nu i-a
fost deloc uºor. Ea s-a modificat
ca urmare a impactului operei
eminesciene, primind-o, citind-o, în
cele din urmã – valorizînd-o ºi
redescoperind-o în epoci diferite,
din raþiuni diferite. Eminescu este,
deopotrivã, scriitorul de geniu pe
care nici o epocã istoricã nu-l poate
încãpea, scriitorul naþional care
întrupeazã esenþa eternã a
comunitãþii noastre etnice, ºi
scriitorul istoriceºte activ între 1866
ºi 1886, adicã – la sfîrºitul
romantismului ºi în a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea. Un
scriitor care, de altfel, a declarat
explicit cum vrea el sã fie în istorie
ºi în literaturã: „Eu rãmîn ce-am
fost, romantic..”. Al cãrei vremi sã
fie poetul? Oricine va rãspunde sus
ºi tare „Al vremii noastre!” ar trebui
sã fie conºtient de importanþa
adjectivului posesiv de acolo.

Dar aceasta este una din ambi-
guitãþile literaturii dintotdeauna;
„cazul Eminescu” expune, de altfel,
foarte eficient asemenea situaþii
exemplare (din cele mai diverse)
ale fiinþãrii scriitorului ºi operei sale
în Istorie... De data aceasta, el
trimite la funcþia literaturii –
ambiguã – de a contribui la con-
sacrarea ideologiei dominante, ca
ºi de a subverti respectiva
ideologie, cu precãdere o datã cu
romantismul european ºi cu voga
artistului blestemat ºi blas-
fematoriu. Eminescu se întîlneºte
în acest scenariu al subvertirii lumii
cu marile nume ale poeziei
moderne europene, de la sfîrºitul
secolului al XIX-lea, cu „poeþii
damnaþi” ca Baudelaire, Rimbaud,
Lautréamont sau Nerval. Ca
întotdeauna, evoluþia unui mare
scriitor ne pune dinaintea
problemelor funda-mentale ale
literaturii ca artã-în-context-istoric.
Eminescu „face istorie” refuzîndu-
se istoriei contemporane, el
„devine istorie” abia atunci cînd
istoria îl ajunge din urmã ºi îi
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confirmã intuiþiile sau construcþiile
vizionare.

Cel mai mare poet al secolului
al XIX-lea, cel mai important model
poetic al secolului la XX-lea, un
poet pentru secolul XXI ...acest
clasic al literaturii române ne
readuce în aria unei alte probleme
generice a literaturii universale:
este vorba despre relaþia dintre
istoricitatea receptãrii marilor
scriitori (a oricãror scriitori, de fapt)
ºi clasicitatea lor supra-temporalã.
Într-o relaþie dialecticã a cãrei
claritate nu trebuie confundatã cu
simplitatea, totuºi, clasicul începe
prin a inova radical, pentru ca,
ulterior, inovaþia lui sã fie
„clasicizatã” prin receptare – sã
devinã modelul, vîrful canonului,
înalta normã a unei alte vremi.

Receptarea lui Eminescu în
contemporaneitatea sa este un
exemplu grãitor în acest sens. Ea
rãspunde negativ la întrebarea
dacã Eminescu a fost ...un poet
pentru secolul al XIX-lea. Pe de o
parte, dacã privim scrierile
debutului eminescian, observãm
cã tînãrul poet apãrea foarte
obedient în raport cu modelele
lirice paºoptiste, pe care le imita
cu indiscutabilã graþie, dar ca pe
niºte reþete cunoscute, de succes,
pe care publicul le recunoºtea
imediat. Astfel s-au citit, la început,
De-aº avea ºi O cãlãrire în zori,
Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie
ºi La Heliade, ºi altele, multe;
impresia de obedienþã faþã de
precursori, datã de structura
retorico-stilisticã a poemelor, a fost
mai puternicã – ºi mai „liniºtitoare”
– decît percepþia inovaþiei
dindãrãtul pastiºei. Iar Eminescu
dupã al doilea debut, cel din
„Convorbiri literare”, lasã deoparte
orice pastiºã a modelelor pentru a
se rosti cu o voce inconfundabilã,
maturã, „plinã”. Dar inovaþiile sale
poetice sunt atît insidioase, cît ºi
radicale. Primul sãu orizont de
receptare dã senzaþia cã „nu ºtie”
ce sã facã cu ele, cum sã le
citeascã: asemãnarea cu retorica
paºoptistã, asumarea aceloraºi
teme consacrate (iubirea, patria,
strãinãtatea, moartea) este
liniºtitoare. Intuiþia modificãrii
radicale subiacente este, însã,
prezentã, ºi genereazã reacþii
dintre cele mai interesante, inclusiv

pentru ceea ce numim naºterea
„problemei Eminescu” în cultura
românã.

Se ºtie cã detractorii lui
Eminescu îi criticau poezia în
primul rînd fiindcã era o modalitate
de a-l ataca, indirect, pe Titu
Maiorescu. Dar reacþiile lor nu sunt
chiar atît de simplu de explicat, nu
sunt exclusiv „dictate de baricadã”
ºi, mai ales, vin din partea unor
specialiºti într-ale literaturii
contemporane... Interesante sunt,
astãzi, pentru istoricul literar,
motivele invocate în contestare.
Pentru cã ele sunt dovezile
palpabile ale convulsiilor
orizontului de receptare faþã cu
noutatea reprezentatã de poezia
eminescianã. Al unui orizont de
receptare care se schimba, la
rîndul lui, cu rapiditate, pentru a se
acomoda cu aceastã înnoire:
pentru cã detractorii lui Eminescu
din jurul lui 1890 nu îl combat pe
acesta numai ca pe un „produs al
lui Maiorescu” (ceea ce ar explica
radicalitatea atacurilor de pe
baricade diferite), ci ºi ca pe un
„pericol pentru tinerime”. O
tinerime, se înþelege, contaminatã
de gustul nou, eminescian, al liricii
moderne... Datele istorice se
potrivesc: tinerimea de la 1890 va
deveni generaþia adultã, care va
realiza Marea Unire de la 1918 ºi
îl va transforma pe Eminescu în
„pãrintele fondator” al ideologiei
sale puse în practicã1. La 1890,
însã, ceea ce acuzã detractorii în
poezia eminescianã sunt,
urmãtoarele „defecte”: pesimismul
excesiv ºi înclinaþia spre filosofare,
imoralitatea poeziei erotice, lipsa
de patriotism, utilizarea greºitã a
modelului folcloric, limba românã
incorectã. Convingerea tuturor
acestora cã au dreptate, cã se aflã
dinaintea unui caz de „patologie
literarã”, nu este egalatã decît de
...precizia cu care, numindu-le
„defecte” sau ireparabile „erori”, ei
indicã locurile în care poezia
eminescianã înnoieºte radical
codurile literare ale epocii. Pentru
cã niciodatã înainte de Eminescu
nu s-a construit atît de puternic în
poezia româneascã un ax al
viziunii filosofice, pentru cã
intensitatea eminescianã a
„asfinþirii de idei” îl aduce, inclusiv
în antume, în vecinãtatea (pe-

atunci) inadmisibilei decadenþe,
pentru cã Eminescu înnoieºte într-
adevãr radical temele iubirii ºi
patriei, pentru cã inspiraþia sa din
folclor nu mai ascultã de legile ºi
proiectele paºoptiºtilor (dim-
potrivã), pentru cã limba poeziei
sale nu mai era limba românã a
vremii în care scria... Contempo-
ranii (detractori) numesc „greºeli”
ceea ce este, în opera emines-
cianã, de o radicalitate înnoitoare
pentru moment inexplicabilã ºi –
deci – inacceptabilã.

Prima carte publicatã despre
Mihai Eminescu, ºi subintitulatã
Studiu critic, apare în 1891, îi
aparþine lui Al. Grama ºi este
destinatã a ...apãra tînãra
generaþie de pericolul eminescian;
implicit, ea se întemeiazã pe
mãrturisirea cã un asemenea cult
exista – sau era pe cale de a se
constitui, în jurul lui 1890 – ceea
ce reprezintã o dovadã esenþialã
pentru istoria literarã. Imaginea
schiþatã de Grama este elocventã
pentru ceea ce îi era cititorului
vremii sale de neînþeles, pentru
nivelul interpretant la care acesta
se trudea sã urmeze construcþiile
viziunilor poetice eminesciene:
„afarã de cîteva suspine sporadice
în faþa frumuseþii naturii, în toate
n-a întîmpinat nimic, absolut nimic,
decît simþul sexual sub formã de
amor ºi un urît de lume sub forma
pesimismului lui Schopenhauer”.
Ca într-o exemplarã scenã a unui
malentendu, Grama citeºte cu
osîrdie în poezia eminescianã
ceea ce corespunde definiþiilor sale
despre literaturã ºi poezie. Fireºte
cã nu vedea nimic, dar asta pentru
cã nimic din ceea ce vedea nu
semãna cu ceea ce îi era
cunoscut. În acest sens, am putea
spune cã Eminescu nu este un
poet pentru secolul XIX din simplul
motiv cã secolul acela nu are
instrumentarul necesar pentru a-l
putea vedea ca atare.

Titu Maiorescu însuºi, dacã are
intuiþia valorii operei acestui poet,
nu ºtie „prea bine” cum sã o
argumenteze critic. Direcþia nouã...
este un exemplu impresionant de
tensiune între claritatea unei
argumentãri critice (aceea care îi
gãseºte tînãrului poet ºi destule
„defecte”) ºi entuziasmul unei
opþiuni intuitive, exprimat în
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fractura retoricii, în insistenþa
repetiþiei, în ...„în fine, poet, poet
în toatã puterea cuvîntului”2. De
fapt, Maiorescu consacrã acest
tînãr poet al „direcþiei noi” printr-
un cliºeu lexical, o expresie goalã
de sens a românei vorbite, sau –
o expresie în care orice sens poate
fi aºezat. În finalul articolului din
1889, Eminescu ºi poeziile lui,
criticul pune un pariu cu
eternitatea, prevãzînd dominanþa
poetului asupra poeziei româneºti
a secolului viitor; predicþia sa nu
are nimic dintr-un act critic, dar are
totul dintr-un gest inspirat. Istoria
literarã avea sã îi dea dreptate lui
Maiorescu – rareori istoria literarã
confirmã après coup un critic care
ºi-a încercat forþa prezicerilor. Dar,
ºi aici, Maiorescu este criticul de
excepþie, el este însuºi Criticul...

Este Eminescu un poet pentru
secolul XX?

...Fãrã îndoialã cã da. Însã,
dacã este sã vedem cum a ajuns
un Eminescu, dintr-un scriitor
inadecvat codurilor culturale
contemporane lui, în postura de
tradiþie majorã a secolului urmãtor,
ne vedem readuºi într-un punct de
reflecþie generalã asupra
mecanismelor istoriei literare ºi a
subtilitãþilor jocului dialectic dintre
tradiþie ºi inovaþie. Secolul XX al
poeziei româneºti este cu adevãrat
„secolul eminescian”:
complexitatea modurilor în care
noua literaturã, a modernismului ºi,
apoi, a post-modernismului, se
raporteazã modelul eminescian,
nu este comparabilã, cred, cu nici
un alt fenomen de dialog între
inovaþie ºi tradiþia sa din întreaga
istorie a literaturii româneºti.
Vocilor „interesante” de astãzi, ce
deplîng în aceastã situaþie o
monomanie a literaturii noastre
din secolul abia încheiat, care nu
s-ar putea despãrþi de Eminescu
(...slãbiciune, gamã minorã,
vulnerabilitãþi istorice?), li se poate
atrage atenþia asupra capacitãþii
unice a literaturii eminesciene de
a susþine, ca model, un dialog cu
formule estetice din cele mai
diferite.

Practic, se vede „în act” o
versatilitate particularã a literaturii
eminesciene: aceeaºi care, în a

doua jumãtate a secolului al XIX-
lea, îi permitea sã intre în cetatea
Literelor sub haina obedienþei faþã
de modelele epocii. Eminescologia
este departe de a fi înþeles deplin
resorturile acestei capacitãþi a
operei de a susþine lecturi diferite,
de a oferi modele pentru estetici
în aparenþã contradictorii, fãrã a-
ºi pierde, ea însãºi, profilul
particular ºi axele de coerenþã ale
întregului ce-l reprezintã. Ne-am
obiºnuit sã judecãm raportul lui
Eminescu cu canoanele epocii
sale privind doar rezultatele
schimbãrii aduse de marele poet,
nu ºi modurile cum se realizeazã
aceasta, la fel cum cele mai diferite
voci ale secolului XX ºi-au clamat
filiaþia eminescianã fãrã sã se
întrebe cum e posibil aºa ceva
(pentru cã simplul postulat despre
geniul pãrintelui fondator „nu
rezistã” nici chiar el unei asemenea
durate diverse...). Rãspunsurile
posibile trebuie cã se
înrãdãcineazã în acelaºi nexus
complex al relaþiei operei
eminesciene cu convenþia poeticã:
atît cu cea pe care o „aruncã în
aer”, cît ºi cu aceea pe care o pune
în loc, pentru un secol dupã aceea.

Încã de la primele poeme
publicate – ºi, aº spune, de-a
lungul întregului sãu proiect artistic
urieºesc – Eminescu nu se opune
convenþiei existente, ci o asumã
ºi îi exerseazã atît retorica, cît ºi
temele, ducîndu-le spre zonele
unor experimente care devin,
totodatã, „ultimele lor limite”.
Foarte devreme, în De-aº avea
(unul din cele mai înºelãtor-
inocente poeme ale tînãrului
Eminescu!), autorul pare sã se
întrebe cît de mult se poate lungi
un discurs liric pe model folcloric
alecsandrinian, construit exclusiv
pe juxtapuneri explicative, înainte
de a atinge pragul unei implozii
semantice. Cît este de aparentã
obedienþa tînãrului Eminescu faþã
de modelul „veselului Alecsandri”,
cît de bine se construieºte
subtextual un mecanism ironic,
toate acestea scapã ochiului
contemporanilor poetului. Nu,
hotãrît lucru, Eminescu nu are faþã
de tradiþia din vremea sa nici
atitudinea „cuminte” ce i se atribuie
la început, nici violenþa iconoclastã
a romanticilor „DOC” din Apusul

unde romantismul tocmai se
încheiase... Ulterior, poetul avea sã
tematizeze în repetate rînduri
convenþia poeticã din epoca sa
pentru a o respinge. Gestul
constituie un laitmotiv al artelor
poetice din creaþia de maturitate.
Metaforele convenþiei poetice
contemporane devin aici substi-
tutele unui „portret” al Zeitgeistului
epocii, faþã de care subiectul liric
îºi clameazã revolta, ca în
Scrisoarea II... Însãºi aceastã
tematizare insistentã a convenþiei
poetice face din Eminescu un poet
pentru secolul XX, „în toatã
puterea cuvîntului”. Pentru cã el
este cel dintîi care acuzã limbajul
de limitare ontologicã, respectiv
acuzã poezia de a nu fi altceva
decît repetiþia imperfectã a unei
rostiri primare, inaccesibile omului:
de fapt, este primul poet român în
care filonul modernist al criticii
limbajului iese la lumina paginii.
Poetul subversiunii limbajului
poetic instituit (al vechii retorici,
paºoptiste – în exemplele an-
terioare) devine conºtiinþa criticã –
ºi, în cele din urmã, tragicã – ce
denunþã limitele limbajului inau-
gurat, încercînd distrugerea lui, ca
o poartã spre distrugerea lumii (ºi,
de fapt, urmînd, dincolo de limite,
buna tradiþie logocentricã, înte-
meietoare a spiritualitãþii euro-
pene moderne). Ceea ce Emi-
nescu imagineazã în asemenea
poeme precum Icoanã ºi privaz
avea sã devinã scenariul „naraþiunii
majore” a poeziei româneºti a
secolului urmãtor. Dar aceasta
înseamnã cã el depãºeºte (în
primul rînd, prin tematizarea relaþiei
poetului cu rostirea inauguratã)
romantismul secolului al XIX-lea,
afirmîndu-se ca un poet al limitelor
moderniste ale limbajului.

Cu toatã noutatea sa, cu toate
virtualitãþile conþinute de operã
(sau, poate, tocmai de aceea),
Eminescu ajunge la un moment
dat în ipostaza de tradiþie, de
model poetic la care urmaºii se
raporteazã. Cei aflaþi istoriceºte în
imediata lui vecinãtate, epigonii, nu
îl pot depãºi, nu îl pot citi „altfel”, ci
îl imitã doar, cu rãsuflarea tãiatã,
fãcînd eforturi pentru a ajunge din
urmã o evoluþie a poeziei, cãreia
Eminescu îi impusese un ritm cu
totul nou. Abia generaþia de poeþi
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de dupã primul rãzboi mondial va
fi pe mãsura noului ritm, abia ea
se va regãsi în poezia eminescianã
ºi nu va ...alerga dupã ea, s-o
prindã, într-o imposibilã încercare.
Este foarte adevãrat cã, începînd
cu perioada interbelicã, publicarea
postumelor eminesciene adaugã
modelului componente foarte
importante pentru construcþia
modernismului sãu exemplar ºi
oferã publicului o operã tot mai
complexã, tot mai deschisã
lecturilor plurale.

Ipostaza de „tradiþie” a lui
Eminescu dureazã însã foarte
mult, neaºteptat de mult, practic –
pînã în zilele noastre. Dacã e sã
ne întrebãm de ce, vom atinge
problema raportului dintre „virtual”
ºi „real” în poetica eminescianã. El
aduce în scenã distanþa dintre
programul sau proiectul poetic
asumat al operei ºi obiectivarea
acestuia în discursul liric, ten-
siunea care existã între ceea ce
autorul însuºi îi propusese sã scrie
ºi ceea ce cititorii pot citi în ceea
ce el a scris – o tensiune fertilã

pentru posibilitãþile interpretãrii.

Ceea ce va urma

Mergînd mai departe pe firul
istoriei, este firesc sã ne întrebãm
dacã opera eminescianã are
virtualitãþi al cãror joc sã fie
descoperit de sensibilitatea
secolului XXI, în virtutea cãrora o
nouã lecturã sã îl consacre pe
acest poet ca pe o referinþã
culturalã în canonul literar
românesc. Este Eminescu un poet
pentru secolul XXI? Da. O spun
fãrã sã ºtiu încã, nici mãcar
aproximativ, care vor fi
coordonatele fundamentale ale
noii sensibilitãþi, cãrora poezia lui
le va rãspunde. Îmi îngãdui sã
cred, însã, cu convingerea
istoricului literar, dar ºi a cititorului
impenitent de poezie eminescianã,
cã din pluralitatea lecturilor
permise de opera sa, unele se vor
potrivi noului cititor, neliniºtilor sale,
modului sãu de a se raporta la
marile teme existenþiale.

Istoricul literar poate prevedea

apariþia unor asemenea lecturi, dar
nu le poate anticipa conþinutul, nici
direcþia de evoluþie ulterioarã.
Capacitatea lui, a specialistului, de
a privi înainte se izbeºte de limita
orbitoare a luminii care va veni;
altminteri, el priveºte foarte bine în
urmã, rînduind faptele trecute în
cãutarea unui sens. Orbitor, poate,
ca ºi viitoarele lecturi fãcute de un
cititor încã nenãscut azi, asupra
operei unui poet necunoscut nouã,
astãzi: Eminescu, poetul secolului
XXI.

(Fragment dintr-un volum în
pregãtire, Eminescu explicat
fratelui meu)

1 Despre aceste aspecte ale
consacrãrii mitului poetului naþional în
jurul lui 1918, v. Ioana Bot (ed.), „Mihai
Eminescu, poet naþional român”.
Istoria ºi anatomia unui mit cultural,
Cluj-Napoca, Dacia, 2001.

2 Titu Maiorescu, Direcþia nouã în
poezia ºi proza românã, în Id., Critice,
ed. îngrijitã de Domnica Filimon,
Bucureºti, Minerva, 1984, p. 138.

Armonit
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O nouã traducere a capo-
doperei literaturii române – a
Luceafãrului eminescian –
surprinde fericit nu numai prin
evenimentul fast al facilitãrii
circulaþiei acestui poem în aria
culturalã a limbii ebraice1, ci ºi
prin lãudabilele intuiþii la text ale
poetului Andrei Fischof, care
sem-neazã prefaþa cãrþii.
Concentratã în trei pagini chin-
tesenþializate, de prezentare
generalã, se pot totuºi remarca,
în aceastã prefaþã, mãrcile unei
personale viziuni asupra conþi-
nutului semantic al celebrului
poem, începând cu fraza generalã:
„poemul Luceafãrul... concen-
treazã în cele 98 de strofe ale sale
întreaga filozofie a existenþei ºi
a Universului în sine (de remarcat
jocul de cuvinte în ebraicã:
existenþa = kyum; univers =
yakum, n. n.)”. Filozofia încor-
poratã în poemul eminescian,
se lãmureºte a fi, în continuarea
textului prefeþei, cea la care Tudor
Vianu se referea sub formula
statismului ºi a imobilitãþii lumii,
cu structura ei tripartitã, om, stea,
Dumnezeu2. Din recunoaºterea
legicã a acestei alcãtuiri, a se-
paraþiei lumilor ce nu se pot uni,
extrage apoi T. Vianu accentul înalt
de seninãtate din sfâºitul poe-
mului. Amintesc concluzia lui Vianu
fiindcã aceasta n-a prea fost
urmatã în tradiþionalele exegeze
ale poemului eminescian, fiind de
obicei preferate sensul final al
resentimentului ºi al revoltei de tip
romantic occidental. În prefaþa lui
Fischof îmi pare cã se insinueazã
o astfel de stoicã ºi quetistã me-
ditaþie, în defavoarea dezamãgirii,
a sarcasmului ori a nefericirii
supreme.

De asemenea este de subliniat
– ºi îmi pare remarcabilã – distanþa
autorului prefeþei, Andrei Fischof,
faþã de schema arhicunoscutã a
geniului neînþeles, din moment ce
în expresia textului sãu se poate
detecta o rezervã, mai bine zis o
precauþie, privind nefericirea
poetului: „De-a lungul anilor,
poemul a fost înþeles ca fiind
expresia absenþei unui destin fericit
al marelui poet, în viaþa sa intimã
ºi în cea socialã. Zidul de netrecut
al lipsei înþelegerii reciproce dintre
geniu ºi oamenii obiºnuiþi, cei care

Oportunitatea
unei prefeþe

 Rodica Marian

LUCEAFÃRUL EMINESCIAN –

semnate de
Amdrei Fischof

de fapt îl înconjoarã, rãmâne
veºnic” (s.n.)  În acest context nu
se insistã asupra consecinþelor
statismului alcãtuirii lumii, dar
este evident cã barierele sunt
imuabile, propagând în operã un
întreg arsenal de ecouri tragico-
dramatice, însã aici nu se
subînþelege, nici mãcar implicit,
banalitatea cruntã, aceea care l-a
indignat pe C. Noica, a micimii, a
neputinþei ºi a neînþelegerii venind
dinspre lumea comunã3. De fapt,
ceea ce mi se pare important de
subliniat este faptul însuºi cã în
fraza poetului prefaþator nu se
apasã asupra cauzelor ori a vinei
vreunuia dintre protagoniºtii care
stau dincolo ori dincoace de aceste
ziduri de netrecut. Acest fel de a
pune problema în care se spune
cã poemul Luceafãrul „este de fapt
povestea a douã lumi care n-au
reuºit ºi nu vor reuºi sã se uneascã
în veci” este în esenþã apropiat dar
ºi depãrtat de ideea dominantã a
exegezelor cunoscute, fiindcã
existã adagiul oarecum relativizant
al „lipsei înþelegerii reciproce dintre
geniu ºi oamenii obiºnuiþi”.

Succintele fraze ale poetului
Andrei Fischof despre povestea lui
Hyperion, cel cãruia Eminescu în
vestita notiþã despre sensul
alegoric al poemului sãu îi spunea
cu tâlc Luceafãrul4, par a izvorî

dintr-o comunã viziune exegeticã
asupra fondului de idei al poemului
eminescian, însã, fapt uimitor, se
pot detecta în aceste fraze
consecinþe de sens global total
diferite de majoritatea inter-
pretãrilor comune. În aceastã
privinþã, ca poziþie revenitã
emblematic sub cupola unui elan
de romantism atemporal, trebuie
sã ne raportãm la definiþia lui Petru
Creþia5 privind poezia Luceafãrul
ca „expresia cea mai elaboratã a
inaccesibilitãþii ºi a incompati-
bilitãþii”, subînþelegând evident
perspectiva necesarã a unei
„nepotriviri esenþiale dintre sinele
iubitor ºi ceea ce îi este dat în
lume”, ceea ce limiteazã ºi fixeazã
perspectiva dinspre poet spre
lume. Or, în prezentarea lui Andrei
Fischof despre cele douã lumi ce
nu se pot uni în veci, accentul se
distribuie ºi în nuanþa implicatã de
„lipsa înþelegerii reciproce”, aºa
încât, astfel, mai curând se
depãrteazã de ideea geniului
neînþeles, apropiindu-se parþial, nu
exclusiv, de interpretarea filosofului
Noica, care transferã vina „orbirii”,
a neînþelegerii asupra Lucea-
fãrului, de fapt asupra neputinþei
geniului de a fi fericit ºi de a ferici
pe cineva, precum spusese foarte
limpede ºi Eminescu însuºi.

Este aici, în aceastã sentinþã,
ºi ceva din ceea ce frumos spunea
Noica, în filozofica-i interpretare a
Luceafãrului, privind neîntâlnirea
între lumea contingenþei ºi lumea
necesitãþii, care s-au cãutat totuºi.
Anume este, pe de o parte,
retragerea înapoi a Luceafãrului în
nefericirea sa de-a fi „nemuritor ºi
rece”, în timp ce, pe de altã parte,
„lumea aceea de jos a învãþat cu
adevãrat sã-ºi ridice privirile cãtre
el, sau cãtre altul ca el, de parcã
ar sta sã spargã cercul sãu strâmt,
în care norocul o petrece”6. În
prefaþa lui Fischof se spune cã
povestea lui Hyperion conduce
„spre finalul evident ºi de neocolit”,
fiind „de fapt povestea a douã lumi
care n-au reuºit ºi nu vor reuºi sã
se uneascã în veci”. Dar, se poate
presupune cã forma dramaticã a
cãutãrilor redate în „dialogurile
dintre cele douã personaje –
îndoielile ei ºi încercãrile lui – [care]
ne sunt prezentate sub forma
tragediilor antice” presupun însãºi
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cãutarea reciprocã. Aºa încât
sentimentul final al poemului nu
rãmâne exclusiv pe nota unei
„tristeþi cosmice” cum argu-
menteazã Petru Creþia, ci  poate
sã includã ºi ceea ce C. Noica
înþelegea prin metafora întinderii
mâinilor între lumea generalului ºi
cea a individualului, ºi pânã la
urmã,  „trecerea geniului prin lume,
ca ºi trecerea lui Hyperion – pe-
deasupra-mergãtorul – lasã în
urmã-i o dârã de luminã ºi un zvon
al ordinii”7.

Spun aceasta pentru cã Andrei
Fischof se apleacã cu caldã
simpatie asupra tinerei „plinã de
farmec ºi înþelepciune”, e adevãrat,
fãrã sã arunce vina nereuºitei
uniunii dintre cele douã lumi
asupra lui Hyperion, cum face C.
Noica, dar, ca ºi acesta, nu reduce
personajul feminin la schema
reductivã din arsenalul romantic.
Prin descrierea fetei de împãrat ca
„fiinþa umanã caldã, simplã,”
Andrei Fischof se distanþeazã ºi de
o clasicã interpretare ca aceea a
lui Tudor Vianu: “Elanul omului se
zdrobeºte de muþenia ºi rãceala
pietrii ºi în aceastã confruntare a
elementului animat ºi neanimat
capãtã o expresie alegoricã nu
numai tragismul vecinicei cadu-
citãþi a dragostei, dar ºi resen-
timentul poetului pentru acea ini-
mã a femeii, rãmasã inferioarã
elenului sãu”8.

Îndelungate prejudecãþi ºi lo-
curi comune din aria culturalã a
mentalitãþilor, atât de reticente
la orice schimbare, persistã
încã în înþelegerea ºi judecarea
capodoperei poeziei române,
Luceafãrul eminescian. Feno-
menul nu este singular (ºi alþi
romantici au fost deformaþi în
receptarea culturalã a vremii lor ºi
dupã aceea, precum Novalis,
Goethe, Hölderlin, Hugo) ºi nici
pernicios, decât în mãsura în care
aceastã înþelegere minimali-
zatoare ºi reductivã se perpe-
tueazã în studiile serioase ale
criticii mai noi ori încã considerate
ca fiind de autoritate.

Una dintre coordonatele
condensatei interpretãri fãcu-
te de poetul Andrei Fischof, pre-
zentã fericit în prefaþa la noua tra-
ducere a marelui poem în limba
ebraicã, este cea a caracterizãrii

personajului feminin din Luceafã-
rul ca: „fiinþa umanã caldã, simplã”,
fata de împãrat este o „tânãrã plinã
de farmec ºi de înþelepciune”, ceea
ce depãºeºte evident viziunea
comunã, tradiþionalã ºi tenace a
multor interpretãri, în care Cãtãli-
na este neînþelegãtoare a valo-
rilor înalte ºi nedemnã de iubirea
absolutã. În aceastã scurtã ca-
racterizare se implicã oarecum o
altã perspectivã interpretativã,
confinã cu unele poziþii mai noi
privind-o pe Cãtãlina. De aceea
voi stãrui acum, mai mult, asupra
acestora. Eroina Luceafãrului era
ºi mai este constant opusã, în
genere, personajului numit
Luceafãrul-Hyperion, care repre-
zintã absolutul învestit romantic
în ideea de geniu, plasatã pe
vectorul axiologic orizontal undeva
jos, în con-trapondere cu axul
vertical al întruchipãrii valorii înalte,
atât prin puþinãtatea ei sufle-
teascã, cât ºi prin cea a dorului
ei de inimã, fiindcã lumea ei – cea
a contingenþei – nu are valoarea
hyperionicã a nemuririi astrale.
Pãmânteana fatã de împãrat nu
are nici acel magnetism specific
Luceafãrului, dupã exegezele
tradiþionale ori mai noi, printre
aceºtia ºi D. Caracostea ori Edgar
Papu. Mai recent Svetlana
Paleologu-Matta reafirmã lipsa
de înþelegere a Cãtãlinei,  „in-
capabilã... de elevaþie”9, argu-
mentând prin faptul cã paradigme
precum „farmecul sfânt” ºi „dorul
de moarte”, fiind chei de boltã ale
liricii eminesciene nu-i sunt proprii
pãmântenei. Faptul pe care-l
gãsesc cel puþin paradoxal ºi care
mi se impune cu evidenþã
semanticã ar fi acela cã autoarea
însãºi este nevoitã sã admitã
realitatea textualã a acestor
coordonate semantice, care apar
tocmai în secvenþa de mare
interioritate „atribuitã... fetei”,
respectiv în aºa numita secvenþã
a confesiunii Cãtãlinei. Aºadar,
cum am mai observat ºi subliniat
ºi alteori, în textul Luceafãrului,
este semnificativ faptul cã
pãmânteana fatã „pronunþã” cheile
de boltã ale liricii eminesciene,
ceea ce, trebuie sã recunoaºtem,
schimbã total perspectiva evaluãrii
ei. Eroina poemului Luceafãrul se
lasã totuºi „gânditã” în interpre-

tarea, de acum clasicã, a Ioanei
Em. Petrescu, pe când, din alte
perspective critice are un dor de
moarte de Luceafãrul din cer,
atinsã aºadar de absolutul iubirii
ºi de anihilarea fiinþei (în rein-
terpretãrile semnate de Marin
Mincu sau Rodica Marian), fiind
uneori personajul uman expo-
nenþial (G. Munteanu), alteori
perceputã, în interpretare, ca
unicul personaj al poemului
eminescian, celelalte personaje
fiind simple proiecþii ale Cãtãlinei
care viseazã, respectiv viabile în
tãrâmul somnului ori al visului
profund (P. M. Gorcea).

Ca ºi îndãrãtnica mentalitate
ce o menþine pe Cãtãlina în
contrast cu Luceafãrul-Hyperion,
la un pol al derizoriului, tot aºa
Cãtãlina este în mod obiºnuit
asociatã, în gândirea comunã, cu
marea iubire a lui Eminescu,
Veronica Micle, conservatã în
memoria colectivã ca „imaginea
fiinþei superficiale ºi trãdãtoare... în
dauna fiinþei profunde ºi fidele”10,
cum se dezvãluie ea în scrisorile
postume. Pe de altã parte, cu mult
înainte de revelaþiile scrisorilor, în
ce mã priveºte, fãcând o analizã
semanticã a textului poemului (ºi
al variantelor sale), personajul
feminin, numit numai o singurã
datã în text Cãtãlina, se con-
tureazã a fi o fiinþã complexã,
întreagã, exemplarã (De dorul lui
ºi inima ºi sufletu-i se împle),
fiindcã vrea ºi dorul de inimã ºi
dorul din suflet), fiind totodatã
constantã în aspiraþia spre ideal,
la începtul ºi finalul poemului.
Indecisã între dorul de inimã (cel
din vis) ºi cel de suflet numai în
fragmentele de text care se referã
la visele ei, dar care este în starea
de trezie, înainte ºi dupã vise,
doritoare de deplinul iubirii: în
preiniþierea de la începutul
poemului, dorul de Luceafãr îi
împle ºi inima  ºi sufletul, iar la
finele poveºtii, îmbãtatã de amor,
în braþele lui Cãtãlin, o invocã din
nou binecuvântarea Luceafãrului,
de data asta nu asupra vieþii ei
(adicã a iubirii ei), ci asupra noro-
cului pe care tocmai îl împlinise,
altfel spus vrea confirmarea ºi
desãvârºirea iubirii pãmântene
prin cea idealã.

C. Noica redã demnitate ºi
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înãlþime pãmântenei Cãtãlina, care
ar sta „sub semnul deschiderii, al
dãruirii de sine ºi al transfigurãrii”11,
pe când cel numit în poemul
eminescian Luceafãrul (Noica îl
numeºte uneori Hyperion) are
toate neputinþele ºi durerea naturii
generale care nu poate prinde
fiinþã. Astfel, C. Noica transferã
vina neîmplinirii fiinþei în „orbirea”
Luceafãrului, care nu vede „des-
chiderea” atât de curatã „în
întinarea ei chiar” a fãpturii
individuale, care vrea, ºi în final,
„iubirea cealaltã”12. (Din punctul
meu de vedere, cel al analizei
semantic-poetice, textul lasã
ambiguã în receptare aºa-zisa
trãdare a femeii, atât pe cea
presupusã în alegerea lui Cãtãlin,
cât ºi cea indusã simultan de
despãrþirea de norocul împlinit prin
îmbrãþiºarea cu acesta, fiindcã
aceastã ultimã implorare ºi privire
în sus, de fapt întoarcere spre
Luceafãr, nu mai este un gest al
fiinþei ei particulare, ci sufletul ei,
al fiinþei omeneºti, sperã încã o
uniune cu patria lui cereascã).
Nefericirea ontologicã a geniu-
lui este, pe de altã parte, o coor-
donatã reprezentativã a liricii
eminesciene, inclusiv în poemul
Luceafãrul, dupã cum arãtam
alteori13, dar în rãsturnarea
ecuaþiei, atât de spectaculoasã,
din lectura filozoficã a devenirii
întru fiinþã, Cãtãlina este salvatã
din devenirea întru devenire prin
aspiraþia ei constantã ºi seninã, la
care Luceafãrul rãspunde cu
orbirea din el, aceea pe care nu i-
o „risipise nici mãcar Pãrintele cel
mare, cu lecþia lui”. Explicaþia datã
de Eminescu sensului alegoric al
Luceafãrului se lãmureºte astfel,
în concepþia lui Noica,  prin faptul
cã geniul este eul care ºi-a gãsit
sinele, ºtie „de legi ºi necesitate”
(„este în noi ceva mai adânc decât
noi înºine” spune poetul), iar soarta
Luceafãrului din poveste seamãnã
cu soarta geniului, din cauzã cã nu
poate ferici pe nimeni ºi nu poate
fi fericit. Nefericirea geniului ºi a
Luceafãrului din poem este de
ordin ontologic, fiindcã nu poate sã
ridice la el lumea „norocului” ºi nici
sã coboare în ea14.

Aºadar, cele douã lumi nu s-au
întâlnit, dar accentul semnificativ
al interpretãrii lui Noica cade pe

acest dar s-au cãutat. Acest act
presupus ºi consumat al cãutãrii
reciproce mi se pare sensul cel mai
adânc al poemului, izvorât, cred
eu, din confluenþa sensului alegoric
conþinut de basmul versificat iniþial
de Eminescu, sens amplificat de
construcþia poeticã a poemului
Luceafãrul. De aceea, cuvintele lui
Andrei Fischof privind împletirea
fondului folcloric arhaic cu viziunea
romanticã a literaturii, valide ºi prin
faptul cã legãtura acestor aspecte
este resimþitã în poem, sunt cu
temei justificate în sentinþa cã
aceastã îmbogãþire transformã
„unicitatea [poemului] într-un
tezaur universal”.

1 Mihai Eminescu, Luceafãrul,
Traducere în ebraicã Tomy Sigler.
Prefaþã (în ebraicã) Andrei Fischof,
Editura Onyx, 2008.
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sunã în felul urmãtor: „[...] Înþelesul
alegoric ce i-am dat [poveºtii
Luceafãrului] este cã dacã geniul nu
cunoaºte nici moarte ºi numele lui
scapã de noaptea uitãrii, pe de altã
parte aici pe pãmânt nici e capabil a
ferici pe cineva, nici capabil de a fi
fericit. El n-are moarte, dar n-are nici
noroc. Mi s-a pãrut cã soarta
Luceafãrului din poveste seamãnã
mult cu soarta geniului pe pãmânt ºi
i-am dat acest înþeles alegoriei”.

5 Petru Creþia, Eminescu editat ºi
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8 Tudor Vianu, Eminescu, Editura
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despre sensul alegoric geniul nu e
capabil a ferici pe cineva, nici capabil

de a fi fericit”) ºi ajunge la cu totul alte
idei: „În sinteza acestor discordanþe,
pornite deopotrivã din sufletul bãrba-
tului ca ºi al femeii, se restabileºte un
fel de echilibru, care eliminã resen-
timentele ºi astfel sfârºitul poemului
se poate înãlþa în cerul înalt al
seninãtãþii” (p. 130).

9 Svetlana Paleologu-Matta,
Eminescu ºi abisul ontologic, Editura
Eminescu, Bucureºti, 1994, p. 123.

10 Tia ªerbãnescu, citatã pentru
adevãrurile revelatoare cuprinse în
textele scrisorilor din ediþia Christinei
Zarifopol de Dan C. Mihãilescu,
Despre omul din scrisori. Mihai
Eminescu, Editura Humanitas,
Bucureºti, 2009, p. 85.

11 C. Noica,  op. cit., p. 108.
12 C. Noica, op. cit., p. 106.
13  Rodica Marian, „Lumile” Lucea-

fãrului, Editura Remus, Cluj, 1999, p.
88, 157, 207 etc.

14 În termenii filozofici ai devenirii
întru fiinþã, geniul ar fi aºadar marcat
de tragismul acestei neputinþe, ceea
ce se apropie de interpretarea datã
de Ioana Em. Petrescu, cea a
menþinerii prin gândire a lumilor în
fiinþã, mai bine zis în aceasta ar consta
tragismul Luceafãrului. Doar cã, în
înþelegerea mea, cel care rãspunde
la ultima invocaþie a Cãtãlinei nu mai
este Luceafãrul, ci Hyperion, cel care
a devenit conºtient de sinele sãu
profund (lumea mea în variante în
suflet simt), împreunã cu noul sãu
nume, cel care devine împãcat cu
lumea sa întreagã; astfel el rãmâne
în aceastã lume a generalului, care-i
este acum suficientã, precum ºi fata
de împãrat rãmâne în lumea
contingenþei.  În esenþã, îmi pare cã
statornicia întru aspiraþie a Cãtãlinei
o ridicã întru seninãtate, cu toate cã
ºtie despre Fiinþã, cum spune Noica.
Tot astfel, aº putea sublinia cã noua
ipostazã a Luceafãrului care este
Hyperion, „cel pe deasupra mergãtor,
cel ceresc” (dupã înþelsul etimologic
al numelui) se ridicã întru seninãtate,
fiindcã ºtie de Fiinþã, dar nu este
nefericit, se simte „rece” în suflet (în
variante în suflet = în lumea mea),
ceea ce explicã acþiunile sale, adicã,
nu mai cade ca-n trecut. Prin urmare,
„orbirea” Luceafãrului este împãca-
rea cu nefericirea, conºtientizarea
acestei neputinþe. Nãzuinþa liberã ºi
seninã pe care Noica o conferã fetei,
ca un „splendid exemplar de
feminitate, superior naivã, dar ºi
detaºatã” se armonizeazã, în credinþa
mea, în cele din urmã, cu „zvonul de
ordine” lãsat de „trecerea lui Hyperion
[a geniului] prin lume”, dupã cum
spune acelaºi Noica despre finalul
poemului.
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În 2010, Editura Casa de Pariuri
Literare a reeditat douã dintre
volumele „cult” (ca repere ulterior
asumate de lirica feminine de dupã
2000) ale poetei Nora Iuga.
Dactilografa de noapte (publicat
pentru prima datã în 1996) ºi
Spitalul manechinelor (a cãrui
primã ediþie a apãrut din 1998)
îngroaºã arterele deja supraso-
licitate ale unui portret tensionat:
problematicã, incisivã atunci când
recurge la masca suavitãþii,
obsesivã atunci când frizeazã
detaºarea, insuportabil de pre-
zentã, cu toatã consistenþa ris-
cantã a unui ritm profund cata-
bazic, în insistenþa de-a jongla cu
registrele spontaneitãþii, Nora
Iuga mizeazã pe o voce simultan
gravã ºi tendenþios ludicã. Media-
tã de pasaje retorice diafan-
copilãroase, invocând stafiile
„inofensive” ale unui timp retractil,
poezia nu îºi abandoneazã nicio
clipã ataºamentul faþã de
valorizãrile „întunecate” ale ima-
ginarului ireversibilitãþii. Diptic
întemeiat, tematic, pe teroarea
tandrã a semnelor discrete ale
decrepitudinii construite în jurul
unui discurs al erosului duplicitar,
situat, simultan, de partea tragediei
ireversibilitãþii ºi de aceea a
ridicolului asumat, cu tuºe groteºti,
cele douã volume vorbesc,
spectaculos, cu o atenþie aproape
naturalistã pentru detaliile sau
indiciile sentimentului post-
traumatic al unui jamais de la vie
generalizat despre fâºia bântuitã
de conflicte dintre viaþa de atunci
ºi viaþa în expectativa sfârºitului
marcat de angoasele timpului:
(„aveam douãzeci de ani/ ºi ultimul
domn era aruncat la canal/ aveam
treizeci patruzeci cincizeci de ani/
ºi domnii se isprãviserã/ bãteam
strãzile seara la ora cinci/
adulmecam dupã o dîrã de
naftalinã/ drogul perfect pentru o
beþie aristocraticã/ pleca din mine
lumea/ plecau convoaiele lungi/
feþe scurte pãtrate feþe întoarse pe
dos/ feþe turtite în carlinga istoriei”,
„din zece în zece ani/o revoltã a
glandelor/ºi eu aici în oglindã/cu
fardurile ºi corsetele/ mã în-
cãpãþînam sã rezist/ mã duceam
în fiecare sîmbãtã la cinematograf/
ºi mã sãrutam pe întuneric cu toni/
înaintea vacanþei mã simþeam

În poem
locuieºte

o
d(o)am(n)ã

 Olga ªtefan

solidarã/ cu hîrtia de turnesol/
dimineaþa îmi trãgeam pe mine un
trup mai tînãr”).

Supuse regulilor proteismului
doar în mãsura în care imaginile
metamorfice rãmân cea mai bunã
opþiune atunci când mesajul este
construit în jurul ariei semantice a
degradãrii, a deteriorãrii, a ruinelor
realului, poemele din Dactilografa
de noapte deschid spaþii
neliniºitoare, articulând forme
apocrife ale esteticii decadentiste
(„ce aproape de mine-i veneþia/
imperturbabilã ºi resemnatã/
exersând în fiecare dimineaþã/
þinuta dreaptã în faþa plutonului de
execuþie/ ºi toate aceste amplificãri
sau reduceri ale corpurilor/ nu sînt
concesiile imaginaþiei/ nici scuze
nici explicaþii/ doar amprentele
degetelor/ pe un tron devastat”,
„frumoase zile erau/ cînd ne
aminteam/ ivirea incandescentã/ a
timpului nostru pierdut”). Per-
sonajul principal al acestor
solilocvii crepusculare, definit
insistent sub auspiciile feminitã-
þii, descinde dintr-o zonã care
aminteºte de goticul romance-
urilor de secol XIX („sã nu te doarã
carnea leonora/ cu care-ai învelit
o rasã veche/ sã nu te doarã pîinea
ºi circul/ din care ai muºcat/ balta
sub ghetele tale se tulburã/ la fund

sînt balurile, du-te acasã!/îmbracã-
þi rochia neagrã de mãicuþã/ e prea
mult roz în catedralã”), dar ºi,
adesea, de accesorizarea
simbolicã a unei lolite sinistre, pe
care poeta o transformã într-un
concept inventariat ºi reificat de
urme puse sub semnul pulsiunii
autodistructive ºi penitenþei („nimic
nu-ºi dorise mai mult/ decît sã facã
penitenþã-ntr-un bordel/ ºi dupã
aceea ºorþuleþul negru/ cordeluþa
mierea cîntând cristalin/ în
confesional/ nu poþi fugi de celãlalt
spaþiu/ nu poþi fugi de zidirea din
plumb ºi de beznã/ cu anotimpuri
inversate în toate fãgãduielile/
lumii/ acest atu al realitãþii ºtiute/
vindecã mai puþin decît un parfum
presimþit”). Existã, în poemele din
Dactilografa de noapte, o
fascinaþie ºi aproape o adoraþie a
vinovãþiei pentru preeminenþa
domeniului frivolitãþii în faþa aceluia
al tonurilor ponderate. Fie cã este
vorba despre o frivolitate împinsã
în decorul narativ al trecutului
cosmetizat („corsetul bunicii cu
ºireturi roze/ poate amintirea unui
adulter/ poate doar iluzia unui
secret îndemn/ în celãlalt spaþiu îºi
fumeazã pipa/ îºi aranjeazã ºahul
simþind cum fotoliul/ se descleiazã
cu încetul/ aºa veniserã la început
cu rigle cu compasuri/ ca la
naºterea unei case/ ca la
proiectarea unei închisori”) sau de
apetenþa augmentatã pentru
valorizarea exceselor senzoriale
(„cine mai face dragoste leonora/
cine-ºi mai dã jod de pe ea
ciocolata/ ºi înnebuneºte
cofetãriile/ ai auzit ficþiunea lãtrînd
pe bãncile goale/ ºi labele ei
pãroase frãmântând noaptea”),
natura acestei dimensiuni
superficiale ascunde o nesfârºitã
tensiune instalatã ºi mereu
reconfirmatã între un „eu” teribil,
excesiv, ºi o suitã de „ei” a cãror
irealitate compune, în fapt,
recurentul „muzeu de intimitãþi” în
recuzita sau, mai bine zis, în
patrimoniul cãruia intrã, de altfel,
toate elementele exotice ale liricii
Norei Iuga. Aceºti „ei” sunt fie
semnatarii unor „scrisori de la
oameni/ care mã iubiserã de mult”,
cu „rãsplata tîrzie ºi periculoasã/ a
cercurilor închise/ perfida lor
generozitate”, fie „bãtrînii domni/
care merg încet/ ºi nu ajung
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niciodatã”, „umbrele lor tremu-
rãtoare/ ca perdelele în ceainãrie”.
Prezenþele ºi absenþele cir-
cumscriu un regat al regretelor
conotate, paradoxal, pozitiv („mã
gîndesc la întîlnirile pierdute/ ºi
înlocuite cum te-ai trezi/ într-o
veneþie scufundatã/ ºi ai vedea
magii venind din rãsãrit”, existã o
stare a aerului/ care se poate numi
nostalgie/ ºi pentru mine provine
dintr-o zonã balticã/ o fricã de
dorinþã/ singurul lucru curat înainte
de bãtrâneþe”). În fapt, poemele din
Dactilografa de noapte nu se
feresc sã resemantizeze bucãþile
posibil contaminate de senti-
mentalism ale acestei partituri
riscante, tratând semnele discrete
ale decrepitudinii ca pe simptome
ale unui alt tip de frumuseþe,
carnavalescã, dramaticã, funerarã
(„ºi acum mortul ãsta frumos/ cu
care-mi împart casa/ care primeºte
reviste din þãri îndepãrtate/ ºi
felicitãri de ziua onomasticã/ mortul
ãsta frumos care a rãmas/ în
intimitatea mea/ culcuºul unde te
ascunzi ºi torci/ e un rãsfãþ al
solitudinii”,„seara coboarã
devreme/ profitã de timp leonora/
profitã de lentila fixatã/ perfect pe
vînãtaia amurgului/ fã o
demonstraþie la trapez”).

Între joc tendenþios cu puterea
metamorficã a imaginii ºi punere
în scenã amplã, cu vagi accente
patetice (mimând, mai precis,
retorica unui tip de patetism
anorexic, pe care ceva din corpul
întreg al poemului tinde, mereu, sã
îl respingã, izolându-l sau
înglobându-l baroc, pânã la
confuzia cu alte forme care îºi
arogã firul roºu al discursului),
poezia Norei Iuga rãmâne fidelã
unui construct care-ºi refuzã
împlinirea intrinsecã textului,
propunând, inclusiv, cu ciclul
„reîntoarceri în piaþa cerului”, scris
în sumbrele zile de 13-15 iunie
1990, o ars poetica a rezistenþei
ca act visceral („scriam o carte/
creºtea un golem în pîntecul meu/
îmi ordona altfel rosturile trupului/
dupã o autoritate strãinã/ rupeam
de pe mine folii de piele/ scriam o
carte un cîmp bãtut în cuie / din
care nu rãzbate decît sensul torturii
/un golem creºtea în pîntecul meu/
ºi nu gãsea loc sã se nascã/ stam
în faþa cenzorului / pe o masã

ginecologicã /neruºinarea trebuie
rostitã/ cu candoarea animalului,/
care nu ºtie ce-i o analizã de
laborator/ ºi chiureta rodea cu
perfidie/ puþin cîte puþin/ sã mai
rãmînã un rost de speranþã /ºi
pentru altã datã”).

Omul-pãpuºã

Existã mereu, un „în afarã”, un
„altundeva” spre care converg
toate formele debusolate ale
pierderii, iar aceastã temã este
reluatã ºi acutizatã de Spitalul
manechinelor. Angajatã discursiv
în teoretizarea reformatãrii
distopice a identitãþii feminine sub
auspiciile senzualitãþii refuzate,
dislocate, Nora Iuga schimbã aici
abundenþa imaginilor de sorginte
suprarealistã cu potenþialitãþile
unei ceva mai pregnante na-
rativizãri. Spitalul manechinelor
are, în fond, o tezã aprioricã:
manechinul este „un om pãpuºã,
unu’ care se lasã îmbrãcat ºi
dezbrãcat în vãzul lumii, o fãpturã
derutantã, un fel de paralitic într-
un spital”. Pretextul ºi, pânã la
urmã, substanþa acestei „paralizii”
þine de acelaºi complex al timpului,
ceva mai închegat ºi mai constant
prezent aici decât în ipostazele
fractalice, pulverizate pe care le
conþineau poemele nostalgice din
Dactilografa de noapte („zburau
fluturi pe chipul femeii ºi atunci ea
devenea un peisaj luminos de varã
tîrzie. nu erau ani. nimeni nu are
ani- cine poate arãta cu degetul
aceste ciudate obiecte? cine poate
jura: sînt în posesia a patruzeci de
ani frumoºi sau grei sau rotunzi
sau albaºtri sau veritabili. nu nu nu
! anii nu sînt ceva ce poate fi avut
sau pierdut”). Perspectiva femeii
captive într-un corp care îi
îngrãdeºte expresivitatea „eroticã”
este aici mai acerbã, în ciuda
resemnãrii ºi distanþei dedublante,
când discursul diaristic îºi refuzã
mãrcile distinctive, iar „eu” devine
„tu” sau „ea” („cînd tai un copac
se cutremurã altarul/ din clipã în
clipã se micºoreazã distanþa/
dintre urmãrit ºi urmãritor/ degete
precaute mîini care adulmecã/ linia
orizontului le amestecã ochii/ fugi
din oglindã e prea mult/ umor
pîngãrit în trãsãturile acestei
bãtrîne/ a face parte din peisaj/ a

nu mai vedea nimic decît culoarea
lui/ prelingîndu-se peste somnul
tãu’”, „pe vremuri traducea Calea
regalã/ îºi striga cîinii cu numele
amanþilor/ era un fel ºi ãsta/ de a
te descãlþa de o gheatã prea
strîmtã”, „travestiurile ascun-
zãtorile dupã coloane/ au o
anumitã savoare/ de parcã te-ai
culca în patul altcuiva”, „cum mã
lepãd eu de casa mea/ cum mã
ruºinez de creierul/ demodat ºi
inconfortabil ca o broascã rîioasã/
de douã ori pe zi/ mã duc ºi vin/
îmi schimb tablourile/ sã nu se
vadã/ ce ascunde o idolatrie”). În
aceastã logicã „perversã” a
disimulãrii, amintirile devin parcã
rochii croite pe dimensiunile unei
femei absente, îmbrãcând,
provizoriu, trupul „manechinelor”
infirme, fragilizate de aceastã
cvasi-existenþã fãrã referent
(„mãrunte s-au fãcut întîmplãrile/
doamne /liniºtea chipului meu/
culcatã peste liniºtea chipului
mamei/ o baltã în care nu mai
arunci cu pietre/ pentru cã e gata
încreþitã/- pînã ºi ironia þi s-a ros la
coate/ ºi bãncile sînt ocupate de
ºcolari -/ nu e un anotimp aceastã
toamnã/ e însuºi patul tãu/ în care
faci amor în gînd/ ca într-o
ceainãrie chinezeascã/ ca într-un
autobuz cu cocoºaþi/ ucigãtoare
penitenþã/ cuþit înfipt în glanda
dulce/ unde se distila odinioarã/ un
insidios parfum de tînãrã femeie”).

Tributarã accentelor melan-
colice ale suprarealismului
românesc ºi racordatã avant la
lettre la ceea ce va deveni expresia
revoltei întunecate în lirica actualã,
Nora Iuga invocã pattern-urile
marcant tenebroase ale unei
feminitãþi periferice, puse la
îndoialã. În poemele ei coexistã
stafiile femeilor care ar fi putut fi,
accesorizate baroc, opulent
(venea pe strãzi ocolite/ venea
încet subversiv mai þin minte
rochia/ ºi geanta ei roz/ ca o
fondantã uriaºã/ sînt iremediabil
îndrãgostitã de mine/mirosul
mãnuºilor ºi al ciorapilor de damã/
seara printre clasoare ºi monezi
vechi/ umbra aceea subþiratecã/
magnetismul ei inefabil”) ºi spectrul
solitar al unei  „bãtrâne doamne”
bântuite de apariþiile unei istorii
prohibitive. Ar fi nesfârºit de simplu

(continuare în pag. 38)
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În recent apãruta ediþie de
Opere, în douã volume, de A. E.
Baconsky, (în seria de „Opere
fundamentale” a Fundaþiei
Naþionale pentru ªtiinþã ºi Artã
(2010), prefaþatã de Eugen
Simion, editorii au decis sã
retipãreascã, la Addenda celui de-
al doilea dintre ele, ºi scrierile
„proletcultiste” sau „realist-
socialiste” ale poetului. Gestul,
care poate pãrea excesiv, datã
fiind calitatea  numitã  de prefaþator
„execrabilã” a acestor producþii de
serie, cred cã poate fi, în realitate,
chiar foarte util, întrucât scoate la
ivealã un eºantion dintre cele mai
elocvente ale „literaturii de partid”,
ca sã preluãm sintagma cu atâtea
rele urmãri a lui Lenin. Reaºezate
în ansamblul operei baconskyene
în opoziþie radicalã cu finalul ei,
dupã un parcurs de desprinderi
treptate de convenþiile insalubre,
textele acestea pot servi în chip
ideal unui „studiu de caz”, ilustrativ
pânã la schematizare pentru niºte
evoluþii tipice procesului de dificilã
recucerire a valorilor modernitãþii
lirice româneºti dupã eclipsa ori
sincopa dramaticã a epocii sta-
liniste. Cãci nu e puþin lucru sã
constaþi cã, la un capãt, ai de-a
face cu cea mai primitivã ºi
conformistã supunere la pre-
ceptele dogmelor jdanoviene,
pentru ca la celãlalt sã descoperi
un cu totul alt scriitor, ajuns la
polul radical-estetizant al unei
experienþe scripturale ce nu se
lãsa aproape de nimic prevãzutã,
însã care e singura care îl exprimã
în chip autentic. Sau care n-a avut
timp sã prindã contur, fiind imediat
blocatã, încã de la primele, foarte
interesante, promisiuni. Este proba
certã ºi dezolantã a mutilãrilor
provocate de o ideologie complet
strãinã de creaþia adevãratã, cu
atât mai stridentã în mãsluirile ei
cu cât, iatã, modeleazã aberant,
încã din punctul de plecare, o
materie menitã, în realitate, cu
totul altor tipare. Mai exact, o
contorsioneazã ºi o deviazã de la
calea promisã iniþial ºi pe care
junele poet abia a avut timp sã
porneascã.

Fiindcã încercãrile încã
stângace ale elevului care
„clasiciza” exersându-ºi condeiul
în formule validate de manual,

A.E.
Baconsky

în
paranteza

realist-
socialistã

 Ion Pop

dãduserã totuºi oarecari semne de
orientare cãtre o poezie de facturã
modernistã de o relativã în-
drãznealã, de situat în aria de
ecouri ale liricii practicate de un D.
Stelaru, C. Tonegaru, Geo Du-
mitrescu ori Mihail Crama, cu
fantezismul lor degajat, conser-
vând mãrunte exotisme cliºeizate
de sursã simbolistã, asezonatã la
lumina zilei relativizante a noilor
sensibilitãþi.  Nu e, însã, vorba în
aceste poeme despre vreun
„suprarealism”, cum au susþinut ºi
criticii vehemenþi ai tânãrului
începãtor în epocã, dar ºi mai
târziu alþi comentatori, formulã
reluatã chiar în foarte consistenta
ºi aprofundata cercetare dedicatã
poetului de Magda Wächter, care,
altminteri, face trimiteri juste la
poeþi precum cei citaþi, dezvoltând
exactele caracterizãri ale lui
Dumitru Micu, ce trimitea la masca
decadentã a noilor poeþi ”bles-
temaþi” din anii ’40. (v. M. W., A.E.
Baconsky. Scriitorul ºi mãºtile,
Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-
Napoca, 2007). Doar dupã trei
versificãri cuminþi publicate în
periodice,  aceste câteva piese
semnaleazã, la distanþã, totuºi, de
patru ani (1943-1947),  ecourile
noii sensibilitãþi a poetului. O
poezie ca Necunoscutul câine
Pierrot, criticatã aspru la vremea

ei de o Nina Cassian deja câºtigatã
de partea „realismului socialist”,
dupã ce ea însãºi experimentase
un fel de suprarealism, e o
variaþiune pe tema clovnului trist,
reactualizat în lirica ironic-elegiacã
a momentului: „un nebun care
durea printre culori”, „va creºte
craniul meu ca o înnoptare de faun
/ ºi la amiezi albe voi fi cea mai
tristã paiaþã”, „adio, femeie
albastrã, noaptea desenez pe
mormintele poeþilor cai / cânt
poate, dacã nu am ochii amanetaþi
la librar; / o sorã de caritate a
deschis un azil la Shanghai”. Nu
lipsise nici comparaþia amintirii cu
„un copac, undeva în Capetown”,
iar în ultima strofã mai apãrea ºi
„o radiogramã din Sud” trimisã
cuiva care „vopseºte luna cu
cernealã albastrã”. Aºadar,
eºantioane din recuzita fante-
zismului alert, iritat ºi refractar al
poeþilor marginalizaþi, boemi
nonconformiºti, fãcând haz de
necazul propriei condiþii precare,
manevrând cu detaºare conven-
þia literarã ºi nicidecum dedat
„dicteului automat”, necontrolat
raþional,  ºi imaginarului oniric.
Importantã putea fi, în orice caz,
pentru o evoluþie normalã a
poetului, libertatea afiºatã faþã de
convenþia literarã, cu trimiteri
directe la modéle – Stelaru,
Esenin, într-un Poem pentru o
camerã –, dar ºi cãutarea de un
„snobism” afiºat a asociaþiilor
insolite, un anumit intelectualism
de o teatralitate uºor   subminatã
ironic, în decor tavernal: „Iluminat
ºase femei m-au destrãmat în ochi
ºi în plete, / ªase au cântat
cerebral, / Am defilat ca un amurg
snob printre fete / ªi un cuvânt
dãruit a murit de opal /.../ Vino, îl
vom sãruta pe Esenin, / Vom vorbi
de Dimitrie Stelaru ºi vom râde, /
Apoi vom înãlþa din creier ºi vin /
Un muzeu pentru craniile noastre
divine ºi hâde”.  Saltul asociativ
apare cultivat cu o anumitã
ostentaþie – „ªase orice – vom
arcui bolþi în Sudan - / Luna se va
cãsãtori, vom privi la femei, /
Pentru noi pãsãri vor rãsãri din
ocean / ªi toamna cu sâni
matematici ºi goi”... Doar o
Nocturnã mai urmeazã aceastã
direcþie: luna „apune pe
circomflexul gurii”; sau, în ecou la
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Tonegaru: „În colþul stâng al cetãþii
din lunã, / Sunt  ultimii urmaºi ai
evului mediu astral”...

Cotitura spre „noul” limbaj altfel
convenþionalizat, abia schiþatã într-
o Cuvântare la o promoþie, cu
„flacãra roºie care ne arde în piept”
ºi pãdurile tinere crescute „spre
soare puternic ºi drept”, devine mai
evidentã în versurile închinate Lui
Caragiale: „Pe duºmani nemilos i-
a sãgetat”, „Pe-asupritori în veacu-
þi gãunos / Ai sfâºiat hlamidele
minciunii”, „Puterea celor mulþi,
descãtuºatã, / Ca un vulcan aprins
va clocoti”, desigur „Sub razele
venind din rãsãrit”... Interesant e
cã noua limbã de lemn n-a pãtruns
dintr-odatã în scrisul sãu ºi cã
printre cliºeele deja ameninþãtoare
se mai poate simþi o anume
mobilitate imaginativã. Însã o
incipientã „autocriticã” se schiþezã,
bunãoarã în Gânduri, unde citim:
„Atunci când râul clocoteºte-n
spume, / Uit gloria ºi mediul
literar”, „Nu mã sustrag acestor
elanuri colective”, „singurul meu
rost / E sã-mi închin acestei vremi
viaþa”... Sunt, evident, rãspunsuri
„pe linie” la criticile fãcute
„decadentismului” sãu din cele
câteva poeme amintite, ºi de un
Ovid S. Crohmãlniceau ºi M.R.
Paraschivescu. O astfel de pa-
linodie spune destul despre
psihologia unui tânãr poet  abia
iniþiat în materie de limbaj liric
modern, împins dintr-o datã
într-o confruntare timoratã cu
exigenþele dure ale noii doctrine
literare. Convertirea se face  rapid
sub aceastã presiune generalã în
epocã ºi, ca la orice neofit, cu o
supralicitare a expresiei fidelitãþii
faþã de dogmã, pentru ca orice
suspiciune de „neascultare” sã fie
înlãturatã. A fost reprimat, aºadar,
foarte curând orice impuls
eliberator de convenþii, cum fusese
cel abia schiþat în infimul moment
de ecou neo-avangardist.
Întârzierea cu ani de zile a
manifestãrii talentului lui Baconsky
devine astfel exemplarã, în negativ,
pentru daunele cauzate de
ideologia comunistã întregii
literaturi române a acelor vremi ºi
pentru efortul imens pe care a
trebuit sã-l facã toatã poezia
numitã astãzi „neomodernistã”
pânã sã ajungã a-ºi recupera

fizionomia fireascã. Cãci nu e greu
sã ne imaginãm cã poetul ar fi
perseverat, dacã i s-ar fi îngãduit,
în direcþia modernistã, aflatã atunci
în plinã revigorare.

Cu semne limpezi în ultimele
versuri citate,  regresiunea în
materie de limbaj poetic se va
agrava în anii imediat urmãtori
pânã la instalarea pentru aproape
un deceniu în formule cu totul
anacronice de versificare, de o
viciatã, falsã „clasicitate” ori de
superficialã regãsire a unui „folclor”
pseudo-baladesc ori de snoavã
sumarã, care întorc poezia – cum
am observat altundeva – cu o
jumãtate de secol în urmã ºi chiar
mai mult, la ceea ce deja
simbolismul nostru codamna, prin
ªtefan Peticã,  la discursul clasic,
construit pe concepte ºi  animat
de o retoricã depãºitã chiar în
comparaþie cu practicile romantice.
Despre motivaþiile acestei alinieri
se poate glosa, desigur, la
nesfârºit,  lecturile recente ale
operei vorbesc despre o poezie a
„rolurilor”, despre „mãºtile”
autorului (cercetarea monograficã
deja citatã a fost precedatã de o
alta, la fel de consistentã, a Crinei
Bud – Rolurile ºi rolul lui A.E.
Baconsky în cultura românã, Ed.
Paralela 45, 2006) afiºate oficial
ºi mai mult sau mai puþin ironizate,
subminate, în cercuri intime de
prieteni, încã în etapa Almanahului
literar, adicã în anii 1949-1952. În
ordinea de idei care ne intereseazã
aici, înregistrãm doar efectele
vizibile, concrete, pe paginile
tipãrite în aceastã perioadã, care
ilustreazã perfect condiþia
subordonatã, aservitã, a scrisului
sub dictatura stalinistã.

Or, ceea ce face acum poetul
ce se alãturã voit-nevoit defilãrilor
de plutoane cazone ale poeziei
„realist-socialiste” este tocmai o
muncã de artizanat primitiv aplicat
asupra sloganurilor ideologice ale
„lumii noi”, angajând obiective de
atins prin propaganda de partid,
preluate direct din arsenalul de idei
primite înscris în breviarul  dictat
de la Moscova. Redusã la condiþia
propagandistic-militantã, de ziar ºi
gazetã de perete, literatura – ºi mai
ales poezia era chematã
(obligatã!) la o transparenþã
ideaticã maximã, cu minime

medieri tropice, la comunicarea
unui mesaj adresat „maselor
populare”, aºadar larg accesibil
chiar în afara oricãrei culturi
poetice. Numitele „mase” trebuiau
mobilizate de idei clare,
comportând o unicã interpretare,
urmând o singurã „linie”, a
partidului unic, de la care nu avea
voie sã se „abatã”, sã „devieze”,
înaintând ca într-un marº continuu
de trupe „strâns unite în jurul
Partidului” ºi al conducãtorilor sãi
înþelepþi, „monolitice”, pe un „front”
comun, gata mereu de „luptã”
contra unui „duºman” omniprezent
(cel „de clasã”, în primul rând, dar
ºi cel din afarã, ameninþând
dinspre Occidentul putred,
imperialist etc.), de unde ºi
necesitatea „vigilenþei revolu-
þionare” neslãbite, animat, pe de o
parte de „ura de clasã” ºi, pe de
alta, de nobilele idealuri ale
Revoluþiei sigur biruitoare, þintind
spre o utopicã fericire colectivã, de
uniformizare paradisiacã a unor
mulþimi de „oameni noi”.

În aceste condiþii, poetul nu
putea fi decât un „ostaº credincios”
al aceluiaºi Partid cu majusculã,
militant neobosit pentru o singurã,
mãreaþã Cauzã. Cum s-a observat
de  cãtre toþi cei care au abordat
acest subiect, printre care, de
exemplu, M. Niþescu ºi Eugen
Negrici, poetul e acceptat (tolerat)
în unica ipostazã de exponent al
masei uniformizate, cãreia i se
atribuie prin ucaz partinic credinþa
într-un ideal eliberator nedife-
renþiat, preluând tiparul prestabilit
al comportamentului cazon de
soldaþi mereu în marº ºi cântând,
dispuºi în orice clipã sã combatã
eroic, pe „baricade”, în „tranºee”,
sub steaguri purpurii, orice
„uneltire” a inamicului prezumtiv ºi
glorificând victorii strãlucite.
Respectând sfera semanticã a
luptei, poetul  se „înroleazã” sau
mai degrabã e convocat sã se
înroleze în unitãþile  perpetuu
combative ale „clasei muncitoare”,
urmând avangarda care e acelaºi
Partid, el nu poate fi decât un
„soldat credincios”, bine „înarmat”
ideologic. Poezia sa e definitã, de
altfel mereu ca ”armã”, versul lui e
un soi de instrument contondent,
care „loveºte” necontenit ºi eficient
în acelaºi inamic comun, distruge
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ºi eliminã, în ultimã instanþã, orice
împotrivire, fiind totodatã mereu
dispus „cânte” triumfuri, mari
realizãri, împliniri mãreþe. Între
armele sale muzele nu tac, ostaºul
are într-o mânã puºca ºi în cealaltã
„lira”. Cum va spune un alt poet,
mai târziu ºi cu totul alt sens,
„poetul nu are viaþã personalã”, el
se bucurã ori se întristeazã (mai
rar ºi doar pasager) numai în grup,
ca membru într-un cor ce nu mai
cunoaºte polifonia ci cautã
exprimarea la unison, nivelarea
totalã a vocilor. Dacã îºi pãrãseºte
locul din ansamblul vocal, e
amendat drastic ca intimist,
egoist,  evazionist, mic-burghez,
uneori chiar trãdãtor al Cauzei
celor mulþi.

Toate aceste locuri comune din
noul catehism al „realismului
socialist” au  trecut, din pãcate, tale
quale în discursul poetului  foarte
tânãr Baconsky, cum fuseserã la
fel de repede însuºite de majo-
ritatea congenerilor. În cãutarea,
de pildã, a reprezentãrilor eului
liric (dacã mai poate fi vorba de
aºa ceva) vom descoperi date
autodefinitorii în perfectã con-
formitate cu setul de prescripþii
ideologice recapitulat mai sus, în
volume precum Poezii (debutul
editorial din 1950), Cântece de zi
ºi noapte (1954), Douã poeme
(1956). Cu o fomulã devenitã
repede cliºeu, poetul este mereu
un cântãreþ: „Despre toate eu am
sã vã cânt” – ni se spune în finalul
poemului (epic!) în douãzeci de
lungi secvenþe La frasinii de la
rãscruce –, dupã ce „povestise”,
de fapt, nu numãr de „întâmplãri”
de un  primitivism epic hilar, din
perioada colectivizãrii agriculturii,
cu duºmani, vrãjmaºi, chiaburi
veninoºi, care „pândeau ca hoþii”,
„uneltind sã saboteze planul”, cu
instructor de partid trimis la þarã
care „ºtia... de toate, / Înþelept era
ºi luminat”, ºi care sfârºeºte nu
numai prin a-i lãmuri pe cei încã
neclarificaþi politic, ci prin a se cãsã-
tori, ca-n basme, cu fata unuia din-
tre þãranii protagoniºti. Pozând,
aºadar, în bard al noii epoci, cu un
„cântec... sprinten ca o pasãre
mãiastrã”, cu lira si condeiul alãturi,
poetul nu vorbeºte, de  fapt, nici o
clipã în numele sãu, ci devine doar
un purtãtor de cuvânt, martor ºi

(pseudo)reporter al unor fapte
schematizate rigid, dupã canonul
ideologic. Altundeva, „înaripatul
condei” scrie parcã singur,  o
poezie, De dragoste, dedicatã
soþiei, nu uitã cã poetul o scrie
„când vise(azã) despre comu-
nism”; alta asociazã uzinele ºi
iubirile, invocându-i totodatã pe
yankeii blestemaþi din Wall Street,
„lumina iradiatã de steaua
Kremlinului”, planul (economic) ca
„vis împlinit”, „pentru ca sã
întâmpinãm fiecare zi veseli”...
Alta, „la mutarea într-o casã nouã”
înregistreazã declaraþia de
dragoste sub „drapelele roºii... larg
desfãºurate”. Când „cântã” natura
(v. Odã pãdurii), creºterea pãdurii
face ºi ea ecou   ideologiei („noi
vom construi comunismul / ºi tu,
pãdure, vei creºte, te vei bucura
ºi vei creºte mereu”; un alt
„cântec”, despre drumuri (motiv
recurent, semnificativ în opera mai
târzie) obligã vântul ce suflã prin
pãduri sã se asocieze cu gândul
cã „undeva în Vest se nãruie
puterea”; la Tomis, exilatul Ovidiu
ar vedea  cum „toate s-au
schimbat” într-un loc unde
„construim canaluri” ºi „nu mai sunt
tirani”. O Cuvântare a poetului la
mare (!) începe aºa: “Ce frumoase
sunt apele mãrii, tovarãºi!”, pentru
a îndemna apoi la ura contra
„stãpânilor de sclavi”, a „monºtrilor
din Vest”, iar pescãruºii înºiºi devin
purtãtori de mesaj antiimperialist:
„vor putea spune imperialiºtilor cã
noi îi urâm / ºi cã se vor dãrâma,
în curând, cetãþile lor blestemate”.
Un Cântec la lunã transferã me-
tafora oglindirii spre „tovarãºii” în
care se vrea reflectat ºi poemul;
tema colectivizãrii agriculturrii are
parte ºi de foarte tradiþionaliº-
tii lãutari, care „cântã hora-n
bãtãturã!” ca pe vremuri la ªt. O.
Iosif; „Povestirea”, ridicol imagina-
tã, întinsã pe zeci de pagini cu
versuri penibile, din 1951, Noaptea
în flãcãri, ºi în jurul unui sabotaj
duºmãnos la o fabricã din Turda ,
unde „se fabricau cu roade bune /
izolatori de micã tensiune”,   revine
în Baladã despre Barta Iosif ºi
ortacii sãi, unde un cizmar se
transformã în miner, dupã ce
cunoscuse un alt ortac, sovietic,
care, ca instructorul de partid din
poemul citat, „multe lucruri mai

ºtia”; de pildã ºi acela cã în mina
ruseascã „ne-ncetat zvâcneºte o
luminã / flacãra aprinsã de partid”,
iar aceasta devine, în final ºi lumina
ce-l uneºte pe poetul „întors la
masa de scris” cu minerul care
„porneºte-n muncã”...

Pe acelaºi calapod sunt
modelate compunerile ºcolãreºti
din Cântece de zi ºi noapte, unde,
mai ales în amplul ciclu Copiii de
pe Valea Arieºului, se revine la
„povestirea” schematic-jurnalisticã
a unor „întâmplãri” ce se întrec în
maniheisme de tot felul pe tema
luptei de clasã, a condamnãrii
„cotropitorilor yankei”, a elogierii
soldatului sovietic eliberator (care
dã, într-un loc, ºi sfaturi despre
cum se cultivã porumbul pentru a
obþine recolte mari), a proslãvirii
conducãtorilor partidului-pãrinte,
fie ei sovietici (Lenin, Stalin,
Molotov) fie români (Gheorghiu-
Dej) º.a.m.d.

Ideea cã poezia trebuie sã fie,
în esenþã, un slogan propagan-
distic apare ºi explicit: „Lozinca
vieþii-n zboruri alb pluti”, „Lozinca
primãverii trece-n zbor: / Nicio
parcelã neînsãmânþatã”...; dar ea
se strecoarã peste tot, fie sub
forma îndemnului direct la
creºterea producþiei, la alegerea
noilor deputaþi, la urmarea
exemplului sovietic (”sã facem ca
la bolºevici”), ori la condamnarea
„burjuilor” ºi chiaburilor... Reper-
toriul poeziei pe teme date tinde
sã fie epuizat în texte pe care
Magda Wächter le caracterizeazã
sintetic, scriind cã: „poezia devine
un reportaj rimat, simplist, o
naraþiune didacticã de o platitudine
involuntar comicã, o lozincã
triumfalistã, ce imitã crispat forma
baladei populare ‚cu tâlc’ “ (v.Op.
cit., p.70). Întrebarea „în privinþa
unei posibile intenþii persiflante” se
poate pune, desigur, dar nesigurul
adevãr se va fi aflând undeva la
mijloc, deoarece conformismul
ideologic strident era în foarte
mãsurã  rezultatul presiunilor
contextuale agresive, iar voinþa de
a se menþine în prim-planul atenþiei
critice, plus certul profit material
prozaic vor fi contat desigur mult
în aceastã  ecuaþie dintre poet ºi
regim.

Pe de altã parte, cum s-a ºi
observat, foarte timide unde de
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lirism mai personal se insinueazã
în masa amorfã a verbiajului
propagandistic – ºi  atunci dãm
peste versuri de atmosferã
melancolic-meditativã, ale unui
subiect romantic instalat visãtor în
peisaje ceþoase unde timp ºi
spaþiu se confundã în murmure
nedesluºite, reactualizând timid
vagul simbolist ºi tentaþiile sale
spre evaziune, cu þãrmuri de mare
ºi „somnul marilor zãpezi” nordice.
S-a putut semnala, astfel, ca un
început de fisurare a carcasei
ideologice, Ciclul bulgar, din acest
al doilea volum, centrat pe notaþia
peisagisticã, pe pastelul su-
biectivizat. Paralel, tresãriri de
conºtiiinþã esteticã ºi de lirism
mai autentic se simt în câteva
„arte poetice” precum Rutinã, unde
„exerciþiile ºcolãreºti mã-runte” din
poezia mai nouã sunt puse în

contrast cu „numele uitate” ce „râd
în hohot” din „antologiile mai vechi”
ori se trimite, altundeva, la poeþii
„cãrunþi” de la care autorii mai tineri
de „vorbe mult prea goale” ar putea
primi un „sfat”. Tânãrul Baconsky
nu pare a-l asculta deocamdatã
nici el, dar e totuºi semnificativ cã
el ar putea fi auzit. O face rar ºi
puþin, în versuri rãzleþe despre
meditaþia solitarã, în peregrinãri pe
strãzi urbane anunþând viitoare
peripluri în-gândurate din Dincolo
de iarnã ºi Fluxul memoriei. În
1956, în intervenþia curajoasã de
la Congresul Scriitorilor, vom avea
confirmarea clarã a faptului cã era,
de fapt, la curent cu marea poezie
a lumii cãtre care încearcã sã
atragã atenþia, dar asta se în-
tâmplã într-un moment promiþãtor
de destinderi ale dogmei „realist-
socialiste”, pe care îl va fi aºteptat

ºi la afirmarea cãruia e decis sã
participe substanþial. Drama lui e,
cum avertizam de la începutul
acestor însemnãri, cã drumul spre
marea liricã modernã i-a fost barat
de la primii paºi ºi cã marele sãu
talent a trebuit sã suporte
desfigurãrile  strident caricaturale
din paranteza „proletcultistã”,
înainte de se regãsi. În paranteza
realist-socialistã a fost captiv ºi
scrisul altor confraþi ai momen-
tului, însã cazul lui A. E. Baconsky
rãmâne, poate, cel mai semnifi-
cativ, tocmai datoritã contras-
tului radical dintre extremele
carierei sale poetice, provocat
de rãsturnãrile social-politice ale
epocii. Procesul anevoios de
restaurare „neomodernistã” a
esteticului sub comunism are,
astfel, în el o figurã emble-
maticã.

V
is

ul
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Cu ultimele douã volume de
versuri (Elegii în ofensivã,
Bucureºti, Editura Vinea, 2003 ºi
Litere ºi albine, Cluj-Napoca,
Editura Limes, 2010), Ion Pop
face trecerea, în spaþiul poeziei
româneºti, de la profesionalism
la excelenþã. Pãstrând câteva
dintre dominantele de pânã
acum (în special, dimensiunea
livrescã ºi opþiunea pentru elegie)
ºi un ciclu de poeme (Inedite) din
Descoperirea ochiului (prefaþã de
Gheorghe Grigurcu, Bucureºti,
Editura Cartea Româneascã,
2002), lirica sa înregistreazã
douã câºtiguri majore: simpli-
tatea expresiei ºi profunzimea
experienþei existenþiale. Deloc
întâmplãtor, titlurile care revin cu
insistenþã, în ambele cãrþi, sunt
Cântec simplu ºi Orã. Numai cã
aceastã orã este „orã a
scrâºnetului” (Elegii în ofensivã),
este, ca în rugãciunea rostitã
cândva la Vatican, o repetiþie
pentru „ora della nostra morte”
(„Eram ºi eu acolo. Ca sã-mi
aduc aminte / de acea orã, orã,
orã, – / o, de-acea orã, orã, orã”
– Litere ºi albine), este, nu mai
puþin, „ora când Dumnezeu / va
ºterge cu-un fel de mânã / ce-a
desenat / foarte atent / cu
celalaltã” (Litere ºi albine).

Elegiile pe care le scrie acum
Ion Pop gãzduiesc, aºadar, o
temã tragicã: iminenþa dispariþiei,
a morþii. Din acest punct de
vedere, universul poetic este
omogen în cele douã volume. O
diferenþã existã, totuºi, ºi ea e de
gãsit în mijloacele la care recurge
poetul. În  Elegii în ofensivã, este
ales „un fel / mai catifelat ºi mai
la adãpost / de a vorbi despre
moarte”. Ion Pop apeleazã aici
la înscenarea metaforicã ori
parabolicã pentru a reda
apropierea sfârºitului  ºi
tensiunea atroce pe care o
genereazã. Se vorbeºte, astfel,
despre „Ucigaºul Caligrafic”
(Zvonuri), despre viaþa ca o frazã
„cu litere pline de sânge, lent
ºiroind, latineºte, / spre punctul
cel negru, cel foarte negru”
(Punctul negru) sau despre noua
„ºlefuire” prin intervenþia
Artistului, precum în splendidul
poem Brâncuºi s-a hotãrât, din
care citez fragmentar, deºi este,

Jupuirea
oglinzii

 Sanda Cordoº

în întregime, memorabil: „De
unde pânã unde, nu ºtiu, / mi-a
apãrut Brâncuºi ºi mi-a spus / cã
s-a hotãrât sã intervinã / ºi sã mã
ºlefuiascã. // O sã te fac ca pe
Fundoianu, a zis, – / avea el o
coamã de pãr fluturând / pe
fruntea ridatã foarte, dar eu / i-
am ºters-o cu-o gumã mare – / a
mai rãmas din þeasta lui / doar

un oval, Începutul Lumii. // Aºa
am de gând sã-ºi desenez capul,
/ iar ochii vor fi foarte goi, ca sã-
ncapã-n ei / aproape Totul. ªi
mãri, ºi pãmântul, ºi nori. / De
altceva / nici nu-i nevoie”.

În Litere ºi albine se schimbã,
întâi de toate, durata: „dupã
ºapte ani de la moartea mea, /
când ar fi trebuit sã fiu pietre / ºi
scris pe pietre” (Ba se mai
poate). Acum, „în mine / s-a cam

învechit urletul”(Cãtre Nichita),
prezenþa morþii a devenit
familiarã ºi tocmai prin aceasta
mai uºor de numit. Nu numai
Dumnezeu îl vede „pe servul Ion
Pop, / cum gâfâie repede,
alergând, / cum moare încet,
surâzând, / cum citeºte, scrie, /
vorbeºte singur” (Dumnezeu
vede), dar ºi acesta are puterea
(surâzãtoare ea însãºi) de a se
defini cu predicaþia morþii: „sunt
un biet om / care moare încet /
printre atâtea chermeze ºi
dãnþuiri” (Ba se mai poate).

Trãind pe acest
neliniºtitor prag („cu o mânã în
piatrã, / cu cealaltã în aer, / cu
un picior în geometrie, / cu
celãlalt în confuzie” – Profesorul
îmi mai spune, în Elegii în
ofensivã), viziunea asupra
propriei vieþi se schimbã.
Dureroasã este ieºirea de sub
fascinaþia de altã datã a
Geometriei: „Multã vreme n-am
putut spune / te iubesc, din cauza
Geometriei, / multã vreme / m-
am trezit din vise
dreptunghiulare, / iar ochii mei
erau / presaþi  dureros de trei
laturi, / ca ºi cum nu puteam
vedea din centrul Altarului. /
Steagurile mele îngheþaserã-n
vânt, /  cercuri erau tobele mele
în ceþuri de dimineaþã, / ca
funambulul pãºeam / drept pe
linia dreaptã, / capul meu nu
putea / sã adoarmã decât pe
nimburi...//  Dar, destul cu /
aceste metafore reci. Acum /
iatã-mã cald ºi moale, / eºuând
între albine” (Orã, în Litere ºi
albine). Revenind obsedant,
aceastã convulsivã desprindere
de certitudinea liniilor pure îºi
gãseºte expresia exemplarã în
Influenþe livreºti din Elegii în
ofensivã. Aici, cãutãrii abstracte,
cerebrale, a figurilor perfecte
(„triunghiul, cercul, sfera”) îi ia
locul incizia de sine visceralã,
deschisã de tulburãtoarea
metaforã a jupuirii oglinzii: „Drept
care, lipsindu-mi pumnalul, /
neavând decât unghiile / am
început / sã jupoi oglinda. //
Mãrturisesc cã nu mi-a fost prea
uºor –  /  oglinda asta e un
adevãrat palimpsest. / Totul a
mers bine pentru primele straturi,
/ pânã ce, astãzi, luciul / tot mai
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puþin argintiu / s-a umplut de
sânge, / de vene, de nervi ºi de
mãruntaie. // Stau ºi mã uit la
mine / ca la un animal / hãcuit,
atârnat în cîrlige negre / de
Rembrandt ori de Soutine. / Mã
doare grozav contemplaþia / ºi n-
am dat încã / de nici o linie purã”.

Nu este, de altfel, singurul
poem în care arta oferã repere
pentru a îmbânzi insuportabila
încleºtare. Într-un sens mai
general,  livrescul nu se opune,
ci este parte din viaþa pe care o
anticipeazã arhetipal ºi o face,
astfel, mai uºor de trãit sau de
pierdut. Biblioteca ºi Muzeul sunt
în mãsurã sã dea suferinþei
umane un sens ºi sã asigure un
sentiment de protecþie. Cu multã
ingeniozitate ºi cu tot pe atâta
forþã este folositã celebra ºi
destructuranta definiþie a
frumosului datã de Lautréamont,
investitã, de aceastã datã,
dincolo de vizibila autoironie, cu
o putere salvatoare, atrãgând
magnetic, într-un arabesc livresc
ºi, în acelaºi timp, vital, elemente
întremãtoare: „ «Frumos eºti ca
întâlnirea unei / maºini de cusut
cu o umbrelã / pe o masã de
disecþie.» // Aºa i-a spus, cred,
în ultimii zori de ziuã romani, /
însuºi Contele de Lautréamont,
/ prietenului meu sfârtecat, etalat
/ pe masa lui din Mãcelãrie.
Frumos – / îl aud eu acum, într-
un fel de vis, / rupînd ºi-ntinzând
ca pe un aluat ori ca pe-un tifon /
cele douã silabe luuungi, luuungi,
/ pe când cu ace ºi foarfeci noi, /
mã coseau ºi descoseau Îngerii.
/ În halatele lor alb-sângerii. //
«Ca sã nu te simþi foarte singur,
/ îþi dãruiesc, iatã, aceastã
cântãreaþã maºinã Singer, / o
veritabilã Singerin, mai ceva
decât diva Callas, / deºi n-a
studiat bel canto-ul la santa
Cecilia. / O sa te încânte pe veci
cu o interminabilã „Casta Diva”,
/ cãci are o rãbdare de Penelopã.
/ ªi cred cã o sã-þi facã bine sub
febre / ºi aceastã uuumbroasã
uuumbrelã din Uuumbria»...”.
(Frumos ca, în Elegii în ofensivã).

O altã operã de artã care a
încetat sã mai fie un simplu
obiect de contemplaþie pentru a
deveni însãºi scena vieþii este
Strigãtul lui Edvard  Munch:

„Vreo douã din aceste variante /
le-am vãzut ºi eu, la Paris, la
Roma, – / pe una dintre ele /
(cam prea stridentã, dupã gustul
meu) / îmi pare c-am ºi trãit-o, /
ca ºi cum / m-aº fi aflat exact în
centrul / Muzeului Naþional din
Oslo. / Sunt vreo cinci ani de-
atunci, când dintr-o datã, / din
ramele-aurii ºi demne / în care
mã aflam a început / sã picure, /
dupã atâtea presiuni mocnite, /
neruºinat, umplându-mã de pete
/ ceva care era chiar sânge. / De-
atunci, în diferite expoziþii, / am
revãzut ºi alte versiuni. / Valuri ºi
unde / izbeau de fiecare datã-n
mine, /  încât ieºeam / aproape
surd din Strigãt . // Acum mã uit
din nou, rãnit ºi palid, / la rama
lui. / Ea n-a pãþit nimic”( Strigãtul,
în Litere ºi albine).

Vulnerabilitatea fiinþei care
convieþuieºte cu moartea capãtã
un dramatism aparte atunci când
se exprimã dialogic, sub forma
nemediatã a chemãrii în ajutor.
Existã, în aceastã privinþã, mai
multe variante, în funcþie de
interlocutor. Poate fi un dialog cu
îngerul („«Dar oasele mele
zdrobite, dar sângele, / dar
genunchii mei vineþi târîþi prin
pulbere, / dar braþele mele
vlãguite, dar tâmplele, / dar
urletul, Îngere, urletul meu? [...]»
// Dar el n-a mai zis nimic decît
«Vai  de capul / ºi de sângele
tãu!»  – Ca Demostene,  în Elegii
în ofensivã), o rugã adresatã lui
Dumnezeu („Tu poþi sparge, ºtiu
bine, ºi suliþã ºi jivinã, – / ºi, totuºi,
Te rog mai îngãduie sã rãmân o
vreme / pe centimetrul meu
pãtrat de luminã, / de sticlã
veche, ce încã se teme” – Icoanã
pe sticlã, în Elegii în ofensivã)
sau o chemare sfâºietoare cãtre
femeie: „Îmbrãþiºeazã-mã, pune
o stavilã / grãbitei mele risipe! Fii
digul / sângelui meu ameþit / ºi
palid, prins în vârtejuri. // Eu, care
/ am visat de atîtea ori / un fel de
nemãrginire, /  te rog acum / sã
fii marginea mea. / Cu umilinþã ºi
spaimã te rog sã fii / marginea,
marginea / marginea mea. /
Opreºte-mã, femeie, strigã-mi sã
stau, / urlã de pe ultima ta
baricadã ibericã / « No pasaran!»
// Sper cã a mai rãmas în sângele
meu / mãcar atâta spaniolã /

inteligibilã. // Îmbrãþiºeazã-mã,
pur ºi simplu” ( Eu, care..., în
Elegii în ofensivã).

Aceastã dorinþã intensã ºi
disperatã de a rãmâne în
marginea cunoscutã ºi preþuitã a
vieþii  se împleteºte cu tatonarea
imaginarã, mereu înspãimân-
tãtoare (pentru cã lipsitã de orice
promisiune de odihnã ori
mângâiere),  a  morþii, precum în
cele douã poeme cu titlul Pietà.
În cel din Elegii în ofensivã,
coborârea de pe cruce este
asociatã, necruþãtor,  cu  rãceala
pietrei: „Sã fii coborât de pe cruce
/ cu trupul plin de sânge, / cu
spinii pânã în creier / ºi mâinile
strivite, / cu oþetul pe limbã, / cu
sarea în miezul rãnilor. // Sã-þi fi
dorit, de când au început
caznele, / pieptul ei de mamã,
odihnitor, / genunchii ei moi, /
palma truditã mângâindu-þi faþa.
// Dar sã ajungi, la urmã, / jos ºi
pentru totdeauna, / în poala ei
rece, rece, / ocrotit cu o grijã de
marmurã”. Viziunea nu e mai
puþin atroce în poemul omonim
din Litere ºi albine acolo unde
moartea este vãzutã ca o
repetare obsesivã a momentului
despãrþirii de viaþã, un chin
perpetuu:  „Voi auzi cândva ca
prin vis / cum se scot cuiele, ca
mari rãdãcini /  eliberând lutul, voi
coborî încet / printre tâlhari, spre
genunchii tãi, Mamã / cãtre
insomnia de veci. // Mã va
aºtepta, Doamne, abia atunci, /
truda cea mare / de a vedea
mereu / cum mor ºi cum calc pe
moarte. / De miliarde de ori / îmi
vor obosi braþele slãbite, / de
miliarde de ori / mi se va opri inima
ostenitã / în piepturi ce vor muri”.

Gãsind tonul cel mai adecvat
(un ton atic, vibrant) pentru a
scrie despre vulnerabilitate,
spaimã ºi moarte, Ion Pop dã, în
Elegii în ofensivã ºi în Litere ºi
albine, o poezie de o forþã rarã ºi
de mare originalitate, reuºeºte,
cu adevãrat, „sã spargã în
sclipitoare þãndãri / vuietul din
adânc – / încât aproape cã nu ne
dãm seama / cã stropeºte cu
sânge-mprejur, / încãpãþânat sã
ajungã / pânã la os” (Temã cu
variaþiuni, în Litere ºi albine).

ª
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Ceea ce iese în primul rând
în evidenþã în Domnul K. eliberat
– cel mai recent roman semnat
Matei Viºniec (Cartea Româ-
neascã, 2010) – este cores-
pondenþa (deloc ascunsã) pe
care o întreþine cu Procesul lui
Kafka. O distopie venitã ca
replicã, un Kosef J. avatar al unui
Josef K. nimerit din greºealã într-
un spaþiu inversat, acolo unde
libertatea (indiferent de ce va sã
însemne ea) nu mai este
suprimatã, ci oferitã. Însã
aceasta rãmâne, cumva, numai
povestea de suprafaþã.

De altfel, provocãrile pe care
romanul lui Matei Viºniec le
lanseazã încep sã se contureze
abia dupã ce se va fi stabilit
aceastã corespondenþã, dupã ce
se vor fi zãdãrnicit câteva din
posibilele aºteptãri ale cititorilor
(pentru cã, nu? o eliberare, chiar
ºi forþatã, pare a ridica mai puþine
probleme decât un arest
inopinat), dupã ce se vor fi trecut
cu vederea normele înºelate,
atestând, încã o datã, cã
absurdul nu se sfieºte sã desta-
bilizeze nici cele mai solide
certitudini. În felul acesta,
eliberarea Domnului K. apare nu
ca un capãt final al distopiei, ca
pãtrundere într-o realitate
oarecare (presupunând cã o
asemenea realitate existã), ci ca
un moment esenþial în deter-
minarea concentricitãþii ei.

„Într-o bunã dimineaþã Kosef
J. fu eliberat.” Dar „ce mai putea
sã însemne ºi asta, libertatea?
Oare libertatea însemna cã avea
voie sã se plimbe ºi pe aleea cu
plopi? Oare avea voie sã revinã
la fereastrã ºi dupã cãderea
nopþii, ca sã vadã cum lumineazã
felinarele?” (p. 23) Cãci aceastã
libertate, cãutatã în sens propriu
ºi apãrutã ca un decalaj de la
ordinea fireascã a lucrurilor (uºa
celulei îi rãmâne întredeschisã,
tava cu mâncare înceteazã sã
mai aparã la orele obiºnuite,
programul de muncã – deºi iniþial
este vorba de o zi de duminicã,
zi a cãrei activitate specialã pare
a fi consideratã în unanimitate ca
una privilegiatã – rãmâne ignorat,
toate culminând cu înlocuirea sa
propriu-zisã din celula cu

numãrul 50, celulã care, dincolo
de a-l fi gãzduit, îi conferise ºi o
formã de individualizare nu-
mericã) nu vine decât sã se
instaureze drept o angoasã. Sã
deschidã un gol, fãrã a oferi,
însã, ºi ustensilele necesare
umplerii. Pentru cã, din momen-
tul aºa-zisei eliberãri ºi pânã la
sfârºitul romanului, personajul
viºniecian nu va face decât sã îºi
tatoneze, iar mai apoi sã îºi
acumuleze pas cu pas privilegiile
– sã pãrãseascã chiar ºi aleea
cu plopi, pentru a muºca merele
din grãdina cu meri, lãsându-le
apoi înjumãtãþite în copac, sã
ajungã amantul bucãtãresei,
pentru a asigura accesul coloniei
de „deþinuþi evadaþi“ la alimente,
sã pãrãseascã pentru scurte
intervale de timp chiar peni-
tenciarul, vizitând oraºul în
vederea aprovizionãrii cu pâine,
– ca în momentul final, coinci-
zând cu întoarcerea sa în celulã,
sã renunþe la toate acestea
pentru a se bucura de ceea ce,
în tot acest timp, mintea sa
traducea, de fapt, prin ideea de
libertate.

Fireºte, aici s-ar putea discuta
îndelung despre consecinþe
ideologice, despre dez-indivi-
dualizarea progresivã, despre
numerele celulelor ridicate, în

universul penitenciarului, la
rangul unor semne distinctive
(fals-distinctive, cum se poate cu
uºurinþã remarca în câteva cazuri
concrete, însã stabilizatoare în
lumile particulare ale per-
sonajelor din detenþie), pe scurt,
despre statutul individului în orice
mediu totalitar, opresiv sau, cu o
uºoarã exagerare cãtre teritoriul
în care personajele noastre se
situeazã, distopic. Or, pentru a
evita orice formã de generalizare
„obiectivantã“, stãruind încã puþin
în aria particularului, vom vedea
cã problema libertãþii ºi problema
eului, problema raporturilor de
putere ºi aceea a disimulãrii, la
fel ca ºi vaga sesizare a lipsei de
fermitate a lucrurilor (lipsã de
fermitate ce atinge nu doar
declinarea obligativitãþilor ºi
normelor inoculate de viaþa în
arest, ci care se rãsfrânge ºi
asupra universului propriu-zis,
odatã cu descoperirea curþilor
interioare ale penitenciarului, a
coloniei deþinuþilor aparent
evadaþi, sau a dispariþiei strãzilor
oraºului) rãmân într-o perma-
nentã interdependenþã. „‘Ce
simplu e. Doamne, ce simplu e.’,
gândi Kosef J. ‘Nu?’, gândi omul.
‘Adevãrul e cã amândoi suntem
liberi’, gândi Kosef J. ‘E ade-
vãrat’, gândi omul. ‘Mai mult sau
mai puþin liberi’, gândi Kosef J.
privind în gol. ‘Ce vorbã-i asta?’,
gândi omul privindu-ºi bucãþica
de pâine pe care o þinea cu douã
degete. ‘De fapt, nu se schimbã
nimic’, gândi Kosef J. ‘Ei ºi?’,
gândi omul ducând bucãþica de
pâine la gurã. ‘Nimeni nu se mai
teme de mine’, gândi Kosef J. ºi
îºi puse capul în piept, iar apoi
îºi puse palmele pe obraji.
‘Nimeni’, gândi omul. ‘Aº fi putut
sã fiu acum în oraº. Aº fi putut
sã fiu în oricare alt loc’, gândi
Kosef J. ‘Nu e chiar aºa’, gândi
omul. ‘El nu se teme de mine’,
gândi Kosef J. ‘Deloc’, gândi
omul. ‘Ceva nu e în regulã’, gândi
Kosef J. ‘Asta e adevãrat’, gândi
omul. ‘Nici Franz Hoss nu se mai
teme de mine, nici Fabius nu se
mai teme de mine’, gândi Kosef
J. ‘Pentru cã nu exiºti’, gândi
omul.” (p. 142)

Iar ceea ce se întrevede prin

Despre
libertate ºi
avatarurile

ei

 Diana Mãrculescu
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aceastã „inexistenþã“ nu este
nicidecum o simplã transparenþã
de ordin fizic sau moral; ceea ce
ideea aºa numitei inexistenþe
aduce în joc nu este altceva
decât  o nouã afirmare a insta-
bil i tãþi i  lumii romaneºti, a
instabilitãþii lumilor angrenate în
sistem, unde „fragilitatea liniei
de demarcaþie dintre cele douã
lumi era de naturã sã înne-
buneascã pe oricine” (p. 92), a
chiar instabilitãþii rolurilor pe
care personajele/vocile/nu-
merele ajung sã le joace de la o
„scenã” la alta, de la un moment
la altul. Simptomatice vor fi, în

acest sens, ºi acea permu-
tabilitate a deþinuþilor „activi” ºi a
pre-su-puºilor „eliberaþi”, precum
ºi jo-cul maladiilor închipuite,
care, la fel ca într-o aruncãturã
de zaruri, oferã libertate sau
încarcerare într-un mod pur
aleator. Individul de aici nu alege,
ci se supune acþiunilor exterioare.
Kosef J. nu se construieºte prin
imaginea pe care crede cã o
transmite, ci prin felul în care este
citit (sau, mai degrabã, scris) de
ochii celorlalþi. El nu schimbã
mãºti, ci trãieºte iluzia mãºtilor
ce i-ar putea fi atribuite. Iar când
scopul în vederea cãruia s-a

produs sa-crificiul pare a fi atins,
deschi-derile anterioare ajung,
printr-o rãsucire neaºteptatã sã
con-veargã la loc, spre punctul
de origine. „‘Iatã-l’, jubilã creierul
sãu, ca ºi cum s-ar fi liniºtit în
sfârºit la ideea cã zidurile,
corpurile de clãdiri admi-
nistrative, bucãtãria, magaziile,
etajele cu celule strâmte ºi
perfect aliniate erau acolo,
neclintite, la locul lor. Un punct
sigur în univers, de la care puteai
porni ºi la care te puteai
întotdeauna reîntoarce”. (p. 50)
Întrebarea pe care însã Kosef J.
nu ºi-o pune este pânã când?
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Cel mai recent volum al lui
Mircea Muthu, intitulat Ochiul lui
Osiris – dialoguri (publicat la
Editura Eikon, Cluj-Napoca, în
2010), cuprinde o selecþie extinsã
de interviuri acordate de cãtre
autor ºi publicate în reviste din þarã
ºi din strãinãtate, începând din
1990  pânã în 2009. În scurta
prefaþã a autorului, cu care se
deschide volumul, esteticianul ºi
teoreticianul literar asumã
discursul cultural ºi simbolurile lui
ca metafore ale viziunii multiple,
retrospective, pe care forma
dialogicã a interviului le prilejuieºte
conºtiinþei confesive. Osiris, “cel cu
mulþi ochi”, reprezintã hieroglifa
simbolicã a “memoriei-girofar a
criticului, comparatistului”, care îºi
contemplã propria istorie, cea a
ultimelor douã decenii, prin
selecþie, adiþie ºi catalogare,
configurând o hartã esenþialã a
fiinþei individuale, a lumii, precum
ºi a relaþiei dintre acestea.

Identitatea multiplã (cultural
vorbind) a intervievatului se
reveleazã, încã din primele pagini
ale cãrþii, prin douã tipuri de
atitudini intelectuale esenþiale ºi,
pânã la urmã complementare. Pe
de-o parte, o discreþie funciarã a
persoanei care se confeseazã face
ca mãrturisirea sã apeleze, din
primul moment, la categoriile
discursului cultural. Îndãrãtul
acestuia, eul confesiv se camu-
fleazã cu grijã, evitând orice
teatralitate a reprezentãrii de
sine, ca ºi orice politizare de
tip postmodern a raportului
subiectivitãþii cu alteritatea.
Aceastã discreþie face ca, pe de
altã parte, sã iasã la rampã
aproape exclusiv autorul ca
persona – o persona culturalã,
teoreticã, ce fascineazã printr-un
alt gen de luciditate ºi de
autenticitate a confesiei.

Discursul “dramatizat”, dia-
logic, al acestei persona din
Ochiul lui Osiris joacã (mizeazã)
pe nu mai puþin de patru teme:
istoria literarã, teoria literaturii,
estetica ºi studiile culturale sud-
est europene. Ultimele douã sunt,
în chip evident, discriminate pozitiv
de cãtre autor, ºi ele meritã o
discuþie mai largã. Nu înainte, însã,
de a stabili epistema în care se
înscrie tipologia de cercetare

Omul
„multiplu“

 Cãlin Teutiºan

sau
despre

sistematica
cercetãrii

contemporane

proprie teoreticianului. Este vorba
de modelul sistemic al
modernismului înalt, ale cãrui
construcþii – de tip doric, aº zice –
funcþioneazã ºi se susþin în/prin
toate articulaþiile. El se muleazã
perfect pe tipul de personalitate
(raþionalistã, cartezianã) a
cercetãtorului. Rezultatele sunt
mai mult decât spectaculoase, iar
formalizarea lor „confesivã” din
Ochiul lui Osiris e palpitantã,
trepidantã, urmând (cu o formulã
teoretizatã de Mircea Eliade în
Prefaþa la romanul ªantier) etapele
devenirii unei conºtiinþe.

În câmpul istoriei literare,
formulãrile sunt lapidare ºi
revelatoare. Ele exprimã deja
obsesia sistemicã ce stã la baza
conºtiinþei teoretice a cerce-
tãtorului, precum ºi sugestia
metodei pe care o privilegiazã.
Istoria literarã este – ar trebui sã
fie – un demers critic ºi morfologic
integrativ, având drept scop
identificarea unei forma mentis.
Discursul istoric presupune,
aºadar, o contextualizare
sistematicã, având o funcþie
mediatoare între analizã ºi sintezã,
fãrã a ignora intuiþia interpretativã,
ca nucleu originar al lecturii critice.
Sinteza acestora ar fi identificarea
ºi/sau construcþia de “concepte-
imagini” operaþionale în câmpul

hermeneuticii literaturii/culturii.
Universul ficþional ºi comentariul
sãu ar trebui abordate, în opinia
lui Mircea Muthu, din unghiul
poeticii. Critica se constituie la
rândul ei într-o “operã deschisã –
însemn de modernitate ºi poate
salvarea celui care scrie din
strânsoarea, auritã uneori, a ideilor
condamnate la o perpetuitate
iluzorie”, afirmã autorul, stabilind
astfel, fãrã drept de apel,
dependenþa discursului inter-
pretativ faþã de obiectul sãu. Printr-
o deontologie sui generis a
disciplinei, teoreticianul sanc-
þioneazã implicit, prin ricoºeu,
diletantismul actelor critice care
alunecã în afara acestor cadre.
Principiile esteticii sale sistemice
presupun ºi o excelentã definiþie a
literaturii ca valoare esteticã ºi ca
“filosofie ad concretum, prin
imagine artisticã”. Cât despre
viitorul statut al criticii literare, ea
“va aluviona perimetrul mai larg al
criticii culturale”. În contextul
discuþiei despre direcþiile analizei
culturale, Mircea Muthu face ºi o
scurtã trecere în revistã a
“antipozitivismului” criticii literare
clujene, de la Popovici ºi Breazu,
pânã la Zaciu, specificul acesteia
constând în interesul pentru
lucrãrile de sintezã, individuale sau
colective.

Teoria literaturii reprezintã, la
rându-i, o disciplinã asupra cãreia
privirea criticã se îndreaptã cu
acelaºi interes, al definirii ºi al
circumscrierii. În contra cliºeelor
frecvente ºi a înþelegerii comune,
discursul tipologizant aruncã o
luminã revelatoare peste sensul ºi
mizele acestei ºtiinþe. Aºadar,
teoria literaturii nu este “o «criticã
a criticii» sau o «metacriticã»”, ci
reprezintã o formã a “conºtiinþei de
sine a literaturii, vãzutã în pro-
cesualitatea ei, ca act de comuni-
care eminamente lingvisticã”.

A treia temã majorã prezentã
în interviurile din Ochiul lui Osiris
este estetica. Ea subîntinde
majoritatea preocupãrilor teoretice
ºi aplicative ale lui Mircea Muthu,
dar e prezentã, în chip nemijlocit,
ca fundament al discursului
hermeneutic, în douã volume ale
autorului, menþionate în mai multe
rânduri pe parcursul paginilor din
prezenta carte. Este vorba despre
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Alchimia mileniului (1989) ºi
Cãlcâiul lui Delacroix (1996).
Ambele funcþioneazã, în proiectul
larg al cercetãrii, drept plãci
turnante între tomurile dedicate
studiilor culturale sud-est
europene. Aceastã poziþie de
„intermediaritate” nu le rãpeºte
relevanþa teoreticã, nici indi-
vidualitatea programaticã. Trans-
par în interviuri, din paginile lor,
problematizãri cu privire la istoria
disciplinei, la instrumentele ei,
precum ºi formulãri esenþiale cu
privire la sistemul estetic al
autorului, construit pe ideea forþã
a relaþiei dintre ochi (metafora
concretã a culturii scrise, vizuale)
ºi ureche (metafora concretã a
povestirii, ca reminiscenþã a culturii
orale). Sistemul pleacã, în
domeniul esteticii, de la postulatul
rupturii dintre ele. Considerând
radicalul comun al tridimen-
sionalitãþii – o tridimensionalitate
“narativã”, aº numi-o, ºi cred cã
aºa trebuie înþeles corect sensul
intim al conceptului, dat fiind ºi
vectorul istoric pe care autorul i-l
ataºeazã –, douã mutaþii istorice
au loc în structura de adâncime a
artei europene. Prima, apãrutã la
sfârºitul secolului al XIX-lea ºi
începutul secolului XX, exprimã
redescoperirea bidimensionalitãþii
în artele plastice; a doua, carac-
teristicã secolului XX, aduce cu
sine descoperirea cvadridi-
mensionalitãþii (venind dinspre
teoria relativitãþii, conceperea
timpului ca dimensiune etc.).
Ambele au, considerã esteticianul,
efecte fulminante în câmpul
literaturii, precum ºi în cel al teoriei,
unde se cristalizeazã estetica
aplicatã.

Zona de legãturã între studiile
de esteticã ºi studiile de
balcanologie se gãseºte tocmai în
relaþia dintre vizual (în sensul
culturii scrise) ºi auditiv (în sensul
culturii orale). În teoria esteticii,
postulatul fundamental de la care
plecau construcþiile argumentative
era, dupã cum am vãzut deja,
ruptura dintre cele douã. În teoria
culturalã, premisa va fi, dimpotrivã,
legãtura dintre ele, vizibilã încã în
articulaþiile unei forma mentis sud-
est europeanã. Cercetãtorul
revine, în Ochiul lui Osiris, asupra
paradigmelor teoretice ºi inter-

pretãrilor acestora din volumele,
semnate în ultimele trei decenii,
care trateazã nemijlocit temele
geografiei culturale ºi identitare
balcanice. Schematic, în Ochiul lui
Osiris, analitic ºi detaliat în
Literatura românã ºi spiritul sud-
est european (1976), în Perma-
nenþe literare româneºti din
perspectiva comparatã (1986),
precum ºi în sinteza Balcanismul
literar românesc, autorul stabi-
leºte un sistem de diagnozã ºi
interpretare a elementelor care
vertebreazã spaþiul balcanic,
privit din unghiuri multiple. Suma
acestor perspective e reprezen-
tatã prin viziunea coerentã a sen-
surilor unui bazin semantic doar
aparent gregar ºi contradictoriu,
care-ºi conþine, la o privire atentã
ºi detaliatã, propriile motivaþii
filosofice, ontologice ºi sociale.
Comparatistul formuleazã astfel o
metanaraþiune ºtiinþificã privind
harta mentalitarã balcanicã, prin
care atributele ei specifice ºi mizele
ei în contextul continental devin,
deodatã, extrem de evidente.

Procedural, demonstraþia plea-
cã de la general la particular, iar
interviurile din Ochiul lui Osiris
sintetizeazã cu destulã evidenþã
aceasta. Mai întâi, este stabilit
contextul diagnostic al pro-
blematicii balcanice, prin formulari
revelatoare. El þine, în esenþã, de
poziþionarea pe frontierã, într-un
spaþiu al pragului dintre douã
modele radicaliste, manifeste
uneori convergent, alteori disjunc-
tiv. Între gramatica occidentalã
europeanã, fundamentatã încã din
Renaºtere pe conceptul de
antropocentrism, ºi gramatica
orientalã cosmocentricã, zona
crepuscularã balcanicã devine un
câmp al oscilaþiei, în permanentã
tensiune, a cãrui dimensiune spe-
cificã este tocmai elasticitatea,
fluiditatea categoriilor. Poziþia
geograficã, apoi “ataºamentul
organic la romanitatea prelungitã
prin «forma de universalitate»
(Nicolae Iorga) a Bizanþului milenar”,
ortodoxismul ºi, nu în ultimul rând,
istoria dramaticã ºi tulburatã a
comunitãþilor sud-estice contextu-
alizeazã, în opinia autorului, “atât
clasicitatea constitutivã romanitãþii
orientale, cât ºi ceea ce s-a numit,
pe drept cuvânt, vocaþia noastrã

europeanã”.
Discursul analitic îºi mutã apoi

interesul în câmpul precizãrilor,
definiþiilor ºi diferenþierilor, cu o
pronunþatã notã polemicã la
adresa stereotipiilor ataºate mereu
noþiunii de balcanism. O judecatã
criticã asupra conotaþiei peiorative
a bizantinismului, transferatã, în
mentalul colectiv, asupra
balcanismului, e urmatã de
precizarea cã cel din urmã
reprezintã “un concept-imagine” al
cãrui reflex estetic este
balcanismul literar. Aºadar,
balcanismul literar, ca unul dintre
reflexele balcanitãþii, corespunde
unei linii comune de valori
axiologice venind dinspre istoria
medievalã ºi premodernã a
comunitãþilor sud-est europene. El
îºi manifestã încã prezenþa în
“creºtinismul cosmic”,
fundamentalist uneori, al spiritului
rural contemporan.

Patru accepþiuni ale balca-
nismului (politicã, mentalitarã,
stilisticã ºi axiologicã), precum ºi
sistemul detaliat de cauze ºi efecte
ce reconstituie imaginea globalã a
mentalitãþii balcanice, dominatã de
tipologia identitãþii multiple,
reprezintã, însumate, baza de
plecare a unei discuþii asupra
efectelor estetice pe care mizeazã
modelul cultural sud-est European.
Ca ºi “categorie tipologicã ºi
relaþionalã”, balcanismul literar va
însemna, în termenii autorului, un
fel de rãscumpãrare esteticã, prin
semnul lingvistic, “a unor drame
multiple, cu rãdãcini adânci ºi
amplificate de veacurile de impact
cu Semiluna otomanã”. Între
dramã ºi parodie se joacã,
dinamic, statutul literaturii în spaþiul
balcanic. Ea participã, ca disciplinã
a spiritului epic ºi estetic, la
mitologia central ºi est europeanã,
ca “o modalitate de cunoaºtere ºi
o formã de autoconstrucþie prin
cuvântul ce pãstreazã urma
vorbei rostite”. Specificul astfel
enunþat al balcanismului literar se
regãseºte în particularizãrile pe
care spaþiul literar românesc le
asumã la rândul sãu. Acestea sunt
definite prin uniunea dintre geniul
liric autohton ºi vocaþia epicã a
esticului, sau dintre sancþiunea
eticã ºi autocratismul estetic.

(continuare în pag. 38)
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Masivul roman al lui Radu
Mareº, recent apãrut (Cînd ne vom
întoarce, Editura Limes, 2010),
este o probã concludentã, înainte
de orice altceva, a însuºirilor
narative ale scriitorului, o culme a
particularitãþilor definitorii pentru
scrisul sãu. Prima dintre acestea
este arta observãrii în realul mic,
în imediatul frust, ºi surprinderea
modificãrilor care se produc aici,
chiar dacã legãturile nu sunt
totdeauna evidente (la ºuieratul
locomotivei, caii o iau la goanã; pro-
ducerea încurcãturii imediate – „un
rege neamþ care ºi-a luat þiitoare o
israelitã ºi a burduºit închisorile cu
patrioþi români“; boala contabilului
se transmite ºi fermei; unele
observaþii sunt inaparente ºi ele þin
direct de inventivitatea scriitorului
– ferma semãna cu dispãrutul
Wagner etc.). Dar fraza este plinã,
descriptivã fãrã ostentaþie, cu
membrele echilibrate, cuprinzînd
trimiteri metaforice atît cît sunt
trebuitoare ºi nu încarcã bunul mers
al naraþiunii („Apoi erau ºi tãcerea
din jur, aerul tare ca un rachiu ºi
legãnatul neîntrerupt al trãsurii,
crupele lucioase, ca date cu lac, ale
cailor, drept în faþã, ºi lanurile verzi,
în stînga, pînã departe, unde era
Nistrul, zumzetul gîzelor pe o
singurã notã ºi parfumul sãlbatic,
ºtiut prea bine, de altfel, de polen ºi
de clorofilã ºi de pãmînt care se
încinge tot mai tare pe mãsurã ce
soarele urcã ºi ziua tot avanseazã,
cum se încinge pîinea în cuptor“
sau „vocile aveau, de asemenea,
sunetul special al nerãbdãrii cu care
se pregãteºte ceva deosebit pentru
toatã lumea“ º.a.).

Povestirea reînvie un colþ nordic
al Bucovinei anului 1934. Cu o bunã
intuiþie de romancier, autorul
investigheazã o celulã socialã micã
ºi un perimetru uman bine delimitat,
de unde se rãsfrîng înþelesuri mai
mari ºi mai cuprinzãtoare. Acest
mediu este radiografiat cu vãdite
disponibilitãþi scriitoriceºti de
deschidere, prin comparaþii stabile
(de pildã: „Cu acea subtilã viclenie
a bãtrînilor, dedusã dintr-o lungã
experimentare a eºecurilor,
înþelegea sã tragã un profit ºi pentru
sine, cãci tãcerea poate fi ºi odihnã
ºi voluptate“). De aici observase cã
„funcþionarii austrieci îºi fãcuserã
bãgãjelul ºi pãrãseau aceastã

Un roman
monografic

despre
Bucovina

 Titu Popescu

provincie revenitã la România de
care nu mai exista nimic sã-i lege
pe viaþã“. Din amãnunte bine alese
ºi profitabil etalate, se alcãtuieºte o
atmosferã tipicã, uºor perceptibilã
(„Un aer stãtut, încins, începea sã
umple toate ungherele odãilor de
la parter, chiar ºi cele ferite de
soare, de la nord, unde mai adãsta
un pic din rãcoarea nopþii. Colburile
strãvechi, ca încãlzite pe plitã,
începeau sã-ºi degaje ºi ele
mirosurile ºi din cînd în cînd, de atîta
uscãciune, la cîte un zgomot mai
brusc, ningea cu praf de var din
tavan“). Iar concluzia o citim mai
departe, prinsã între alte remarci
despre fermã, ca o întoarcere la
ceea ce spusese mai înainte
(„Liniºtea uscatã de la amiazã se
aºternea pe nesimþite în pustietatea
odãilor golite de la parter“). Dupã
care urmeazã o interogaþie asupra
situaþiei, retoricã altfel, fiindcã
rãspunsul e cuprins în însãºi în-
trebarea („Aici, la marginea lumii,
unde nu vezi de jur-împrejur decît
cîmp gol, cu ce sã-ºi umple un
bãrbat în putere nopþile lungi de
iarnã, cînd ºuierã crivãþul ºi se
astupã cu nãmeþi potecile?“). Tropii
folosiþi sunt în concordanþã cu
vastitatea ºi misterul þinutului
bucovinean („...existaserã ºi ele în
dreapta, dar curînd le înghiþi ºi pe
ele flacãra de spirt a depãrtãrii cu

pîlpîitul ei orbitor care rãneºte
retina“).

Spaþiul se imprimã asupra tim-
pului ºi în încercãrile meteorolo-
gice: ploaia aduce o întrerupere, o
schimbare de sens în ordinea
lucrurilor. În acei ani paºnici ’30,
istoria vine cu greu ºi, la început,
neconcludentã. Insistenþa autorului
pe faza dinaintea plonjãrii istoriei
în viaþa oamenilor se dezvoltã ca
un ritual calchiat dupã ritualizarea
vieþii bucovinene tradiþionale,
asupra cãreia stãruie cu o plãcere
neascunsã. Aºa, de pildã, poves-
teºte cum din bisericã pãrintele
Posteucã tãlmãceºte drept-
credincioºilor fragmentul din
Epistola Apostolului Pavel cãtre
corinteni, ca pe un imn ºi un
omagiu adus dragostei.

Aºadar, în acest þinut larg ºi
puþin explorat de la malul Nistrului,
istoria se insinueazã cumva greu,
cu lentoare. Romanul dã o mãsurã
potrivitã acestei amînãri a lucrurilor
grave, negrãbit sã le lanseze pe
scena interesului lecturii, spaþiul
fiind scriitorului un aliat în
investigarea timpului. La început,
cîteva aluzii la legionari, la firea lor
neiertãtoare, la prezenþa lor mai
mult în aducerile-aminte ale
localnicilor, fãrã însã nimic precis.
Adîncimea orizontului fãrã margini
aducea „din stepele calmuce“
furtunile îngrozitoare de zãpadã.
Agronomul era colpeºit, în clipele
lui de rãgaz, de singurãtatea „grea,
strivitoare“. Somnolenþa leneºã a
pãmîntului se transmite ºi
oamenilor ºi, prin aceºtia, istoriei,
care se insinueazã prin douã
calificative oponente, cele mai
caracteristice ale vremii:
comunism ºi legionarism. În
privinþa ultimului, autorul evitã orice
simulacru rãspîndit în presã ºi în
luãrile oficiale de atitudine: tinerii
care fãcuserã o tabãrã de muncã
n-aveau nimic periculos, doar
exemplul lor dezinteresat.

Impactul istoriei asupra acestor
locuri bucovinene se realizeazã
dupã o prelungitã expunere a
stãrilor tradiþionale, prinse în toate
datele lor semnificative. Scriitorul
ºtie sã amîne fãrã a plictisi,
fãcîndu-i plãcere sã insiste asupra
amãnuntelor. Îºi gãseºte în naraþie
încã un aliat: pe domniºoara
Katria, al cãrei interes pentru noul
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agronom este vãzut tot în
amãnunte nefireºti situaþiei ei,
amãnunte care semnificã altceva,
lãsîndu-l pe lector sã-i suplineascã,
printr-o participare astfel suscitatã,
aparenta „neglijenþã“, în fond o
foarte abilã continuitate narativã
(„Din capul locului, stabilind cã va
trebui s-o aºtepte tot la Valea
Lupului în lunea urmãtoare, avu-
sese în cele din urmã certitudinea
cã ea va accepta ca pe ceva firesc
apariþia lui. Era o certitudine de
neclintit, cum nu i se mai întîmplase
încã niciodatã“). „Sentimentul
urgenþei“ intrã astfel în tehnica
narativã ºi stã la dispoziþia
scriitorului cum sã-l foloseascã.
Acesta ºtie bine sã joace pe
aceastã claviaturã de du-te-vino.
Ca ºi Katria, autorul poate trãi
îndoiala cã cititorul va „înþelege
exact sensul acestei poveºti care,
într-adevãr, se lungea ºi se com-
plica“, dar se încrede cã nimeni „nu
l-ar fi înþeles cum îl înþelege aceas-
tã fetiºcanã“.

Se asambleazã detaliile în
scene psihologice în care fiecare
amãnunt este relevat ºi dirijat din
umbrã de cãtre scriitor (de felul:
„N-avea motive sã-l suspecteze,
dar sugera prin toatã atitudinea sa
cã mai trebuie ceva. Nu e nimic,
se apãrã, începînd sã-ºi piardã
rãbdarea, Gavril. Ba da, ba da!
insistã celãlalt. ªi explicã: îi fusese
fricã mai cu seamã de faptul cã,
abia ajuns la fermã, aci, noul venit
n-o sã reuºeascã sã se descurce.
Era o avertizare ambiguã. Tînãrul
agronom se mulþumi sã rãspundã
cu un zîmbet rece; nu se
împotmolise de vreme ce nu
începuse încã nimic...“).
Amãnuntele sunt asamblate cu o
grijã deosebitã, de prozator versat,
ca sã se închege într-o imagine
coerentã ºi sugestivã, „plinã“, fãrã
a-i altera fluiditatea alcãtuirii lor.
Presupunerile autorului vin ca un
progres al închegãrii lor într-o
anume perspectivã ºi folosinþã („...
era vocaþia secretã de fiinþã
aventuroasã ºi pierdutã la una din
periferiile lumii civilizate ºi care se
exprima ºi prin asemenea
graþioase înflorituri. Un suflet ºlefuit
iniþial cu un plus de rigoare, dar
care finalmente dãdea semne cã
e ºi mare amator de voluptãþi
orientale, de tabacioc ºi de blãnuri

de urs roase de molii pe care sã
calce cu talpa încã înfiebîntatã de
somn“...). Aceste „deschideri“ vin
cu un aer de adevãratã „situare“
psihologicã ºi de localizare într-un
loc pe care-l caracterizeazã.
Fantezia autorului înainteazã pe
spaþii mici inventariate exhaustiv,
ca nimic sã nu-i scape, fiind atent
la culoarea localã, ca ºi cum ar fi
auzit-o printr-un geam deschis
(„Folosiserã pentru asta ani la rînd
registre vechi, cu rubricaturã
nemþeascã ºi hîrtie gãlbuie, cu un
foºnet ca al frunzelor uscate, dar
ºi cerneluri de la Viena, învechite
ºi ele ºi îngroºate pe fundul
cãlimãrilor, trebuind sã fie rediluate
cu puþin spirt ºi apã cãlduþã“).

Trezindu-se într-o noapte,
agronomul Gavril descoperã
liniºtea („descoperea liniºtea acolo
unde o lãsase în noaptea
precedentã, suspendatã deasupra
cîmpiei, ca ºi bolta cereascã“),
dînd astfel un sens propagãrii
narative prin impresii continue;
comparaþiile dau imediat seama
despre impresia pe care vor sã o
fixeze („Mai ales în cîmp deschis
se vedea necruþarea acestui
curent de aer încins ºi care e tãios
ca o sabie“).

Dacã „mulþi români au uitat cã
existã Bucovina“, insistenþa mono-
graficã a autorului suplineºte
aceastã lipsã, propunînd cunoº-
terea acestui colþ de þarã aºa cum
este el. Abnegaþia scriitorului
pentru demonstrarea acestui lucru
este admirabilã ºi ea trebuie
apreciatã  înainte de orice – o
abnegaþie relevatã prin aplicaþia
de a o înþelege în datele ei ºi nu
altfel („cît de dulce e mulþumirea
cînd se verificã nemijlocit cã n-a
fost o hotãrîre proastã“). Pentru
a-i înþelege ambiþia, prozatorul nu
complicã limba cu regionalisme,
reducîndu-le numãrul la cele ce-i
sunt necesare pentru evocarea
culorii locale. În schimb, cînd
vorbeºte despre stãpînirea acestor
pãmînturi, autorul se aratã ferm,
fãrã nici o tranzacþie „prozasticã“:
„Domnul, mai tãlmãcea Iliuþã, în
mare mila Lui, încredinþase aceste
pãmînturi ale Bucovinei, pãmînturi
fãrã seamãn în frumuseþe,
românilor, spre stãpînire în veacul
vecilor. Va sã zicã nu vreo putere
lumeascã, ci Cel de Sus orînduise

sã fie astfel. Iar acest legãmînt nu
poate fi rupt de nimeni. Slavã,
slavã! Sã punem, aºadar, osul la
muncã!”.

Faptul cã pãrintele Iliuþã era „cu
legionarii“ („Defilãrile, la trecerea
cãrora se trãgeau obloanele la
prãvãlii, mulþimea care se
înghesuie, ordinea ºi cadenþa, de
fapt tot ce e marþial, grav ºi solemn,
le simþise totdeuna cu pielea, parcã
cea de la rãdãcina firului de pãr“),
o rugãciune fãcutã pentru
Cãpitanul care era la închisoare,
ºtirile din ziare despre mîna
hrãpãreaþã a evreilor ºi despre
geamurile sparte, partidul
Cãpitanului, care „putea începe
treaba cea anevoioasã ºi de foarte
lungã duratã de curãþire a
României de putregaiuri“, apoi cã
în satele de lîngã Prut, „pe unde
trecuse pîrjolul rusesc“, totul era
pustiu, cã ei erau veniþi din
„abisurile neguroase ale Asiei“,
unde „nimeni nu ºtie ce se
ascunde“, cã ruºii incendiazã
bisericile – toate acestea sunt încã
prea puþine, doar enunþuri, pentru
a putea contura, în monografia
Bucovinei, ºi realitatea zbuciumului
politic. Cã o învãþãtoare umbla
înarmatã, cã sunt detectate
legãturi cu legionarii din satele din
jur, cã aceeaºi învãþãtoare
umblase în doliu (dar nu pentru
Moþa ºi Marin, ci pentru bunica ei)
sunt elemente încã firave ale
prezenþei istoriei în acest frãmîntat
colþ de þarã; sau, cum scrie autorul:
„Ne-am stricat oare cu toþii la cap
în þara asta mereu bãtutã de
soartã? Am intrat oare toatã naþia
într-un delir istoric fatal?“.
Suspiciunea cã cineva „era spion
comunist“ ºi altele asemenea
puteau susþine cã „eram totuºi
niºte ignoranþi“, într-o þarã de
„þãrani analfabeþi ºi cu slabã þinere
de minte“ – dar nu mai mult.

Scriitorul a contrabalansat: a
mutat accentul de pe senzaþionalul
politic pe elementele configurative
ºi dãinuitoare, de pe trecãtor pe
durabil. Doar asasinatul de la finele
cãrþii poate deschide aºteptarea
volumului urmãtor al cãrþii de faþã.

ª
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Antologia prozei scurte
transilvane actuale (2 vol.),
coordonator Ovidiu Pecican
(Editura Limes, 2010), reuneºte în
paginile sale 91 de scriitori
transilvani contemporani ºi se
remarcã tocmai prin caracterul
sãu regional. Un alt aspect care
diferenþiazã aceastã carte este
libertatea de care s-au bucurat
autorii în selecþia operelor incluse
în antologie, de aceea, regãsim
ºi texte deja publicate sau
fragmente de roman, singura
condiþie impusã de antologator
fiind limita maximã de 20 de
pagini. Dupã cum însuºi Ovidiu
Pecican declarã, aceastã
antologie are valoarea unui
,,recensãmânt”, în urma cãruia se
încearcã sã se afle ,,cine a mai
sosit, cine a mai dispãrut, dar ºi
cine continuã sã se menþinã în box
office-ul prozei literare vii” din
acestã regiune, România
apuseanã (Transilvania, Banat,
Parþiu ºi Maramureº). Mai multe
generaþii de scriitori transilvãneni
sunt imortalizate în aceste douã
volume. Amintim doar o parte
dintre aceºtia, întru totul aleatoriu:
Diana Adamek, Nicolae Balotã,
Ana Blandiana, Mariana Bojan,
Corin Braga, Nicolae Breban,
Augustin Buzura, Ruxandra
Cesereanu, Tatiana Dragomir,
Ioan Groºan, Amalia Lumei,
Alexandru Muºina, Mircea Opriþã,
Dora Pavel, Laura Pavel, Irina
Petraº, Marta Petreu, Dumitru
Radu Popescu, Alexandru Vlad º.a.

Proza scurtã a Anei Blandiana,
Misiune imposibilã, este o
veritabilã mostrã de realism
magic, în care este prezentatã
povestea îngerului Anghel,
coborât pe Pãmânt, într-un
autobuz. Deºi intenþia sa a fost
aceea de a-i ajuta pe oameni,
îngerul ajunge sã cunoascã
suferinþa umanã ºi chiar sã o
augmenteze, în cazul fetei care
se va îndrãgosti de el; totul
întâmplându-se din cauza
renunþãrii la ,,însemnele puterii”.
Pe lângã realismul magic ilustrat
de proza Anei Blandiana se
remarcã ºi unele parodii la adresa
americanilor. Dintre acestea
amintim Tom & Jerry, de Andrei
Mocuþa, sau Lecþii de viaþã, de
Gabriela Leoveanu, cea din urmã

Proza ºi
varza

à la Cluj

 Antonela Suciu

fiind reprezentativã ºi pentru
evocãrile unor episoade familiare
cititorului (traiul la þarã sau
expulzarea rromilor ºi a evreilor).
Acestora li se adaugã Corin
Braga, cu un fragment dintr-un
roman în lucru, Acedia. Jurnal de
vise 2. Aceastã secvenþã se
prezintã sub forma a trei intrãri de
jurnal, cu un acut imaginar oniric,
marcat prin interferenþa subtilã a
planuririlor. Tot un imaginar oniric
de fond întâlnim ºi în proza lui
Mihai Mãniuþiu, Parfumul, unde un
„hingher” de vise încearcã sã
vâneze ºi sã ucidã visele
bântuitoare ale clientului sãu.
Hingherul întreprinde un adevãrat
ritual ,,trans-transcedental” în
vederea alungãrii viselor, pentru
ca, în final, sã ajute tocmai la
materializarea lor în parfumul
femeii insuficient cunoscute.
Atrage atenþia ºi proza Amaliei
Lumei, Punctul trei, de o auto-
ironie finã, în care ,,pasiunea” ro-
mânilor pentru o masã bunã, ce
schimbã perspectiva asupra unei
întâmplãri, este plasatã în centrul
discursului narativ. Însã un text
ironic prin excelenþã este cel al
Iulianei Petrian, Acela sau Aceea,
care are un caracter dramatic,
accentuat ºi prin prezenþa
comentariilor scriitoarei, între
paranteze, transpunând un dialog

implicit între autor ºi cititor. Astfel,
personajele sunt generice:
Personajul, Doamna Zet,
Doamna Strãlucire, Damele,
Ecologistele, fiecare dintre ele
fiind cel puþin o datã ironizate de
autoare (ex. ,,Párle la madama,
miºto, hai párle la madama, cã
ºtii.”). Întregul text este pus, într-
un fel sub semnul întrebãrii de
intrãrile în italic, una, cu titlul de
promo, iar cea de-a doua: ,, în
bucãtãrie, pe masã, un mãr
scobit. În el, o lume.” Aºadar,
întreaga poveste ar putea fi
rezultatul unei emisiuni televizate,
dar ºi a imaginaþiei copilului David
(lumea din mãr).

Deºi valoarea literarã a textelor
cuprinse în cadrul antologiei nu
poate fi contestatã, existã, totuºi,
douã obiecþii ce i se pot aduce
acestei cãrþi ºi implicit coordo-
natorului. Una ar fi legatã de faptul
cã textele propuse în antologie nu
sunt în totalitate nemaiapãrute în
volum, iar cea de-a doua obiecþie
este cea legatã de faptul cã, fiind
vorba despre o antologie a prozei
scurte, sunt prezente mult prea
multe fragmente de roman. Mai
mult, ceea ce e cu atât mai
interesant este faptul cã aceste
fragmente de roman sunt date, în
cea mai mare parte a lor, de cãtre
autori mari, foarte cunoscuþi
(Nicolae Balotã, Corin Braga,
Nicolae Breban, Augustin Buzura,
Dora Pavel, Ovidiu Pecican,
Mircea Tomuº º. a.). Explicaþia
acestei situaþii ar putea fi aceeaºi
cu a prezenþei în antologie a unor
texte deja publicate: „dorinþa de a
nu pierde o participare la volum”,
lucru cu care, în parte, putem fi de
acord, întrucât numele deja
amintite sunt reprezentative
pentru întreaga literaturã româ-
nã ºi, mai ales, pentru cea transil-
vãneanã. Pe de altã parte, acest
lucru ar putea constitui chiar un
imbold din partea autorului înspre
cititor, de a-l determina sã „de-
guste” fragmentul, iar, în cazul
fericit, sã caute, mai apoi, romanul.

Bucate felurite

Cu acelaºi caracter regional,
volumul Varzã à la Cluj. Bucate
felurite de scriitori povestite (Casa
Cãrþii de ªtiinþã, 2010), nãscut la



38

iniþiativa Filialei Cluj a U.S.R. ºi
reunind un numãr de 48 de scriitori
clujeni (mulþi dintre ei putând fi
regãsiþi ºi în paginile Antologiei
prozei scurte transilvane actuale),
aduce în faþa cititorilor sãi un
corpus inedit ºi ludic, în care
scriitorii oferã reþete reale ºi
imaginare, în prozã, dar ºi în
poezie, ale unor mâncãruri
tradiþionale: plãcinte, sarmale, raþã
pe varzã cãlitã, tocãniþã de

dacã despre poezia Norei Iuga s-
ar putea vorbi în termenii
valabilitãþii estetice, ai credibilitãþii
literare, utilizând, în general, cu
toatã iscusinþa improvizatorului,
cliºeele favorabile expedierii
onorabile a unui subiect proble-
matic. Însã ceva din identitatea ei
poeticã nu suportã tramele
reductive. În ciuda vãditei voluptãþi
a experimentului pe care o
trãdeazã jocurile de limbaje ºi
registre stilistice, existã, în poe-
mele Norei Iuga, o componentã
indivizibilã, indecriptabilã, o rit-
micitate puternicã, oscilând între
desuetudine ºi vizionarism, ale
cãrei capricii stabilesc o relaþie
stranie ºi definitorie cu dogmele
temporalitãþii: de aici dejà-vu-ul,
captivitatea în text, inutilitatea
ºabloanelor.

(urmare din pag. 24)

afumãturã cu mãmãliguþã ºi,
bineînþeles, varzã à la Cluj. De fapt,
volumul poate fi considerat o
modalitate de a pãtrunde în
universul cultural clujean, unde un
loc de cinste îl ocupã ºi
gastronomia, mai ales, vestita
varzã à la Cluj. Astfel, autorii se
întrec în evocat reþete, momente
ºi locuri de neuitat, însã, mai ales
în zugrãvirea culorii locale, a acelui
specific ardelenesc, însoþit de

Închizând arcul demonstraþiei
din Ochiul lui Osiris, teoreticianul
oferã ºi funcþia spiritului balcanic
în contextul continental. “Lecþia
sud-esticã”, spune el, trebuie
înþeleasã ca o necesarã “resocia-
lizare efectivã a mesajului, în
condiþiile suprasolicitãrii privirii, ce
nu poate suplini absenþa palpitului
de viaþã oferit de oralitate”.

Inutil sã mai insist asupra altor
detalii. Ochiul lui Osiris e de citit în
integralitatea sa – o lecturã acutã,
fascinantã de destule ori, relevând
faþetele multiple ale unei persona
teoretice care mai are încã multe
cãrþi de jucat.

(urmare din pag. 34)

umorul sãu caracteristic. Imaginile
care însoþesc reþetele întregesc
cartea ºi, totodatã, îi apropie pe
scriitori de cititorii lor.

Pentru a putea cunoaºte mai
bine specificul regiunii transil-
vane, un ghid util ar fi tocmai
lectura acestor douã cãrþi, care
oferã douã perspective diferite,
dar, în acealaºi timp, complemen-
tare asupra literaturii ºi culturii
transilvãnene.

Mitologicã
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Literatura românã din
Basarabia de dupã 2000, an care
era vãzut ca un fel de sfîrºit al lumii,
ºi-a continuat cursul, dezvoltîndu-
se firesc, majoritatea „tinerelor
speranþe” de dupã 1989
confirmînd ºi apãrînd la orizont ºi
alþi scriitori mai mult sau mai puþin
importanþi. Apoi, nici scriitorii
afirmaþi în vremea comunismului
n-au stat pe margine, unii dintre ei
fiind la fel de activi ca tinerii scrii-
tori, dintre care s-au evidenþiat
clar Aureliu Busuioc, Vladimir
Beºleagã, Nicolae Esinencu, Leo
Butnaru, dar ºi cei mai dincoace,
adunaþi o vreme în jurul revistei
„Contrafort” sau cei de la
„Basarabia” (chiar dacã revista nu
mai existã).

Se pare cã între timp mulþi poeþi
au trecut la prozã, încercînd sã
fugã de poezia care se þine scai,
totuºi, de ei, au apãrut cîþiva
dramaturgi de valoare certã, iar
unii dramaturgi au scris ºi publicat
prozã, un fenomen pînã la urmã
firesc, pentru cã nu s-au schimbat
doar genurile sau speciile literare
abordate de aceºti scriitori, ci în
primul rînd s-au schimbat scriitorii,
s-au maturizat sau au pierdut din
sensibilitatea poeticã, s-au
încrîncenat sau pur ºi simplu
vremurile au apãsat foarte tare
asupra lor. (Fireºte cã s-au publicat
în continuare ºi multe cãrþi fãrã nici
o mizã, lipsite de fiorul literar sau
foarte, foarte slabe, patriotarde sau
fals moraliste, care ne fac sã
regretãm moartea copacilor care
s-au transformat în hîrtia pe care
au fost editate, dar despre astfel
de cãrþi nici mãcar nu vom aminti,
pentru cã autorii lor vor crede cã e
„de bine”)…

D u m i t r u
Crudu a fugit de
p o e z i e
refugiindu-se în
dramaturg ie ,
piesele sale fiind
jucate pe toate

continentele, dar a publicat ºi un
roman foarte interesant, „Mãcel în
Georgia” (Ed. Polirom, 2008),
despre care circulau zvonuri de
multã vreme. Dupã „E închis vã
rugãm nu insistaþi” (Ed. Pontica,
Constanþa, 1994), „Falsul Dimitrie”
(Ed. Arhipelag, Tg-Mureº, 1994)

Literatura
românã

din
Basarabia

(2000+)
mic dicþionar la

cerere

Mihail  Vakulovski

ºi „ªase cînturi pentru cei care vor
sã închirieze apartamente” (Ed.
Paralela 45, Piteºti,1996), volume
premiate ºi rãspremiate, Crudu a
publicat mai multe cãrþi de teatru,
majoritatea pieselor sale (dacã nu
chiar toate!) fiind jucate ºi pe
scenele din toatã lumea. Prima sa
carte de teatru, „Crima sîngeroasã
din staþiunea violetelor”, a apãrut
în 2001 ºi a fost un adevãrat ºoc
cultural, o piesã hiper-realistã
delicioasã ºi savuroasã. Teatrul lui
Crudu se aseamãnã cumva cu cel
al lui Eugene Ionesco, Samuel
Beckett ºi Matei Viºniec, dar se ºi
deosebeºte destul de tare, avînd
propria originalitate, Crudu
dominînd un stil inconfundabil.
Absurdul lui e de cele mai multe
ori grotesc, fiind o urmare a
apropierii lupei de realitate, astfel
conturîndu-se ºi ieºind în faþã un
numãr foarte mare de detalii, care
þin cititorul/spectatorul implicat de
la prima la ultima replicã a pieselor
sale. „Mãcel în Georgia”, debutul
în prozã al lui Dumitru Crudu, e un
excelent roman existenþialist,
social ºi psihologic, la fel de
interesant ºi pentru istorici, ºi
pentru filologi. Aici Crudu foloseºte
intens tehnicile teoretice pe care
le cunoaºte la perfecþie, romanul
avînd de toate: ºi violenþe
(ohohohoh, ºi bãtãi, ºi manifestãri

politice cu jigniri ºi umilinþe peste
orice limitã), ºi sex (de tot felul), ºi
iubire, ºi atmosferã literarã cu viaþã
literarã ºi cu mulþi scriitori, unii cu
propriile nume, alþii – cu
pseudonime. Un roman despre
mãºti, despre cum oamenii au mai
multe feþe, ca ofiþerul care
comanda soldaþii cu armele
îndreptate spre greviºtii de la
începutul romanului, dar care e un
cãþeluº cu coada între picioare în
faþa soþiei, care e portar la cãminul
unde locuiau studenþii basarabeni
din Georgia, iar cel mai mare
scriitor al realismului socialist,
considerat semi-zeu, respectat ºi
temut de colegi, scrie doar strunit
de nevastã-sa. Un roman în care
este reconstituitã – cu ajutorul
limbajului, mai ales, datoritã
naraþiunii, dar ºi acþiunii cãrþii –
atmosfera din Moldova Sovieticã.
Spuneam cã despre romanul lui
Crudu circulã adevãrate legende.
Doar cã se pare cã nu „Mãcel în
Georgia” este romanul despre
care se tot vorbea, ci… urmãtorul,
cel cu englezul în Chiºinãu (care
e gata), deci Dumitru Crudu ne mai
pregãteºte alte ºi alte surprize.

Alexandru
Vakulovski a
publicat dupã
2000 celebra
t r i l o g i e
„Letop izdeþ ” ,
compusã din

romanele „Pizdeþ” (Ed. Aula,
2002), „Cactuºi albi pentru iubita
mea” (Idea, 2005) ºi „Bong” (Ed.
Polirom, 2007), dar ºi teatru (mai
ales în strãinãtate ºi underground,
piesele sale fiind publicate ºi jucate
prin Germania ºi SUA, chiar ºi-n
antologii!), poezie: „Oedip, regele
mamei lui Freud” (Ed. Aula, 2002),
„Ecstasy” (Ed. Pontica, 2005), iar
acum cîteva luni a mai publicat un
roman, de altfel, prima lui carte
editatã în Basarabia: „157 de
trepte spre iad sau Salvaþi-mã la
Roºia Montanã” (Ed. Cartier,
2010). Deºi îi place mult sã se
joace în poezie, sã experimen-
teze, textele sale lirice sînt mai
degrabã existenþialiste, oricum,
latura experimentalã este foarte
dezvoltatã, mai ales în „Ecstasy”,
dar ºi-n cîteva cãrþi de poezie care
încã n-au fost publicate. Cît despre
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prozatorul Alexandru Vakulovski,
aici ar fi muuuuulte de povestit. Mã
opresc doar la faptul cã prin
„Pizdeþ” AV a demonstrat cã se
poate scrie ºi altfel, deschizînd o
cale literarã prin limbajul sãu
inovator, proaspãt, direct ºi absolut
necenzurat, dar ºi prin violenþa
scriiturii realist-existenþiale. Piesele
lui Alexandru încã urmeazã a fi
descoperite de cititorii români, ca
ºi romanul care abia a apãrut, „157
de trepte spre iad sau Salvaþi-mã
la Roºia Montanã”, mult diferit faþã
de „Letopizdeþ”, acest nou roman
fiind declarat romanul anului 2010
în Moldova („Timpul”), premiat ºi
la Tîrgul de Carte din Chiºinãu, etc.

ª t e f a n
Baºtovoi a
a b a n d o n a t
facultatea de
filozofie ºi viaþa
literarã ºi s-a
cãlugãrit, deºi

toate îi mergeau ca pe roate,
publicase cîteva cãrþi de poezie
premiate ºi apreciate de absolut
toatã lumea, fie critici literari, fie
scriitori sau cititori, ceva foarte,
foarte rar, trebuie sã recunoaºtem
asta. Deºi era cunoscut ca poet,
cartea care l-a readus în vîrtejul
lumii literare e romanul „Iepurii nu
mor”, dedicat copiilor sovietici care
au crescut mari, o carte care are
deja douã ediþii, în 2002 ºi 2007.
“Iepurii nu mor” este ultimul proiect
de “mirean” al lui ªtefan Baºtovoi.
E un proiect de-a dreptul uriaº,
care a fost gîndit ca un roman
istoric în trei pãrþi, roman social,
roman fluviu, roman sac, roman
total º.a.m.d., însã care, din cauza
cãlugãririi, se terminã în/odatã cu
prima lui parte, numitã iniþial “Sã
mergi la ºcoalã, sã vii acasã”, ºi
care cuprinde perioada de trecere
din clasele primare în clasa a IV-
a, de la octombrei la pionieri, din
“ºcoala micã” în “ºcoala mare” a
unui copil nãscut în URSS.
Alegîndu-ºi ca personaj un copil
“sovietic”, Saºa, despre care
autorul lui “Iepurii nu mor” ºtie
foarte multe, romanul fiind, dacã
nu autobiografic, atunci „din
amintire” (amintiri) – cu siguranþã,
ªtefan Baºtovoi poate sã
recreeze, din fericire, pentru cititorii
dinafarã, doar pe hîrtie, atmosfera

incredibilã a ultimului imperiu
cunoscut de istorie, istoria recentã,
ºi – mai mult – starea, sentimentul
sovietic, comunist, din pãcate mai
mult decît familiar cititorului român,
“care ºtie”. Un roman din care tot
vrei sã citezi, vrei sã citezi tot, o
carte cu adevãrat mare, o carte
excepþionalã din toate punctele de
vedere… În ultima vreme Savatie
Baºtovoi scrie ºi publicã cãrþi
religioase, romane, eseuri,
interviuri, volume interesante, dar
eu vã recomand cãrþile lui dinainte
de cãlugãrire: „Elefantul promis”,
„Cartea rãzboiului” ºi „Iepurii nu
mor”...

I u l i a n
Ciocan, care ex-
perimentase cu
multã îndrãz-
nealã ºi ºtiinþã
proza scurtã în
cartea de debut,

„Metamorfozele narative”, a reuºit
sã scrie un roman deosebit:
„Înainte sã moarã Brejnev” (Ed.
Polirom, 2007), care l-a propulsat
pe Iulian Ciocan între cei mai buni
ºi mai interesanþi prozatori români
contemporani. Dacã romanul
„Iepurii nu mor” de ª. Baºtovoi are
în centru un copil de la sat din
timpul comunismului, „Înainte sã
moarã Brejnev” studiazã aceeaºi
perioadã, doar cã din perspectiva
copilului din oraº. Ca ºi la Ion
Creangã în „Amintiri din copilãrie”,
personajul principal al cãrþii poartã
numele scriitorului, astfel Iulian
Ciocan fiind ºi mai credibil,
ficþiunea lui fiind o „oglindã a
realitãþii”, veridicã, nu doar o
ficþiune de dragul hedonismului
(ceea ce n-ar fi fost „puþin”). Deºi
Iulian încearcã sã ia o distanþã faþã
de timpul acþiunii, folosind acea
tehnicã a camerei de luat vederi,
scrisul sãu e plin de viaþã, de
emoþie, probabil de la acea
neliniºte care-i trezeºte amintirea
copilãriei sale din perioada di-
nainte sã moarã Brejnev, cum ne
spune în „O precizare”. Un roman
scurt, alert, plin de nerv, scris într-
un limbaj direct ºi viu, care ne ajutã
sã înþelegem mai bine personajul
principal, perioada ºi timpul acþiu-
nii (începutul sfîrºitului comu-
nismului), dar ºi sã citim cu plãcere
aceastã „istorie” trãitã, nu in-

ventatã. Deºi „Înainte sã moarã
Brejnev” poate fi citit(ã) ºi pe bucãþi,
text cu text, fiecare „prozã scurtã”
avînd cap ºi coadã ºi citindu-se
perfect ºi de sine stãtãtor, vã
recomand sã citiþi cartea de la „Alte
lucruri” la „din clipã în clipã”, pentru
cã astfel plãcerea lecturii va creºte
ºi veþi putea descoperi cu mare
plãcere „firul roºu” cu care Iulian
leagã textele. Prozele lui Iulian
Ciocan sînt ºi psihedelice, nu doar
sociale - socio-psihedelice, aº
spune - fiecare prozã avînd un
personaj central care are trãiri
sufleteºti contradictorii, fiecare
încheindu-se cu o revelaþie sau cu
o stare sufleteascã intensã, care
ajunge la o limitã. Cartea se
încheie odatã cu descoperirea de
cãtre micul Iulic cu capul lunguieþ
a unui post de radio vrãjmaº care
vorbeºte despre moartea lui
Brejnev ºi – mai ales – cu moartea
lui Brejnev. În concluzie, „Înainte
sã moarã Brejnev” este o carte
importantã a unui scriitor important
– Iulian Ciocan, o carte care ar
trebui tradusã ºi în alte limbi,
începînd cu rusa, off course (între
timp cartea a fost tradusã în
englezã ºi va apãrea în SUA). Dar
Iulian Ciocan e ºi un eseist
deosebit, cãrþile sale de criticã
literarã avînd mereu o susþinere
puternicã teoretico-existenþialã,
dar ºi civicã.

N i c o l e t a
E s i n e n c u
publicã puþin, dar
de fiecare datã
piesele ei sînt
jucate la teatre
importante ºi fac

multã zarvã, „Fuck you, Eu.ro.pa!”
trezind discuþii aprinse ºi-n
Parlamentul României, ºi-n me-
diul cultural. „Fuck you Eu.ro.Pa!”
a apãrut ºi în volum, la Editura
Solitude, Reihe Literatur din
Stuttgart (2005), în limbile
germanã ºi românã, dar poate fi
cititã ºi din „Tiuk! (antologie de
prozã Klu)” (Biblioteca Revistei
la Plic, 2010). Înainte de a
apãrea într-o carte, piesa a avut
o viaþã dramaticã intensã, fiind
jucatã pe scenele teatrelor din
mai multe þãri, România, R. Mol-
dova, Rusia, Germania, Franþa ºi
avînd ºi numeroase lecturi publice.
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Scandalul din România (de
presã, dar ºi politic, fiind implicaþi
direct de la senatori ºi deputaþi pînã
la primul ministru!) a fost provocat
de includerea piesei „Fuck you
Eu.ro.Pa!” a basarabencei
Nicoleta Esinencu în readerul din
Pavilionul României de la Bienala
de Arte din Veneþia, unde, de altfel,
România a avut succes (de data
asta). „Fuck you Eu.ro.Pa!” este o
piesã existenþialã social-politicã
perfect controlatã, concisã ºi foarte
bine scrisã. O piesã în care
scriitorul-narator se întreabã,
adresîndu-i-se tatãlui („Tatã,
trebuie sã-þi spun ceva…”), care-i
este de fapt Patria, amintindu-ºi –
în scris - de perioadele vieþii, trãite,
toate, în altã þarã, chiar dacã a(u)
rãmas mereu acasã. Textul începe
ºi se încheie cu o explicaþie
biograficã (personalã ºi socialã),
pornind de la expresia sovieticã
„Un copil pentru mama, unul
pentru tata ºi unul pentru Þarã”
(naratoarea fiind… al treilea copil
în familie). Amestecul planurilor,
al vîrstelor ºi al evenimentelor
social-politice cu momentele
biografice ale personajului
narator, de fiecare datã de altã
vîrstã, creeazã o senzaþie stranie
care formeazã o atmosferã ºi mai
convingãtoare în acest sens.
„Fuck you Eu.ro.Pa!” de Nicoleta
Esinencu este o piesã din care
vrei sã citezi ºi sã citezi, o piesã
care meritã cititã ºi/sau vãzutã.
Lecturã/vizionare utilã!

Constantin
C h e i a n u ,
cunoscut pînã în
anii 2000 ca
dramaturg ºi
publicist, ºi-a
continuat drumul

în teatru, scriind ºi publicînd piese
actuale, imediat dupã acþiuni ca
revolta din Chiºinãu din anul trecut,
piese puse în scenã foarte repede,
ceea ce e extraordinar, dar
Constantin Cheianu a publicat ºi
un roman deosebit, „Sex ºi
perestroika”, demonstrînd calitãþi
native de prozator (ceea ce se
vedea ºi din piesele sale, de fapt,
dar, totuºi, nu cred cã s-a aºteptat
cineva la un roman atît de bine
fãcut). „Sex & Perestroika” este un
roman-document care poate fi

considerat ºi… lingvistic, nu doar
istoric. Povestea cãrþii începe prin
1989, înainte de primele mitinguri
pro-perestroika ºi se terminã pe 30
iulie 2009, dupã revolta tinerilor de
la Chiºinãu împotriva comuniºtilor
de la putere. Acþiunea are loc în
centrul Chiºinãului, iar naratorul lui
Constantin Cheianu este
homodiegetic ºi seamãnã la fel de
mult cu autorul, ca ºi Nicã a Petrei
cu Ion Creangã în copilãrie… „Sex
& Perestroika” este o carte despre
„o generaþie predestinatã”, despre
„limba moldoveneascã”, despre
prietenia româno-moldoveneascã,
despre alcoolismul pe fond lexical,
despre patriotism ºi despre falsul
patriotism, despre URSS-ul de
atunci ºi Occidentul de acum,
despre kgb-iºtii, ºoviniºtii ºi
comuniºtii înfocaþi care dupã
revoluþia din ’89 au devenit subit
naþionaliºti români, despre
intelectuali ºi despre poeþii puterii,
despre criticii care, de fapt, sînt
lãudãtori de profesie, despre cum
sexul se îmbrãþiºeazã firesc cu
politica ºi, mai ales, cu revoluþia.
O carte foarte bunã, din care avem
de învãþat ºi noi, basarabenii un
pic mai tineri decît naratorul lui
Constantin Cheianu, dar ºi românii
de peste Prut, aici fiind ilustratã o
viziune originalã asupra României,
asupra prieteniei ro-md din pdv al
basarabeanului care iubeºte
necondiþionat þara asta tot mai urîtã
de români. În concluzie, „Sex &
Perestroika” de Constantin
Cheianu este o carte super, o
super carte, frate.

P a v e l
Pãduraru a
trecut de la
poezie la prozã,
publicînd un
roman destul de
controversat la

Editura „Pontica” din Constanþa.
Dar adevãratul Pavel Pãduraru
poate fi gãsit în „Îmi pare cã-s
Pãduraru”, placheta sa de poezie
de la Biblioteca Tiuk! (2003).

Mitoº Micleuºanu, tãticul
„Planetei Moldova” (alãturi de vãrul
sãu Florin Braghiº), tot munceºte
la „poezii execrabile”, dar de
publicat publicã prozã… în
continuare. Dupã volumul de

prozã scurtã
„Organismeca-
nisme”, cu texte
excelente, stil
„Planeta Mol-
dova” (Ed. Ziua,
2002), a publicat

douã romane: „Tuba Mirum” (Ed.
Pontica, 2004) ºi „Kasa Poporului”
(Ed. Polirom, 2008). Cãrþile sale
sînt experimentale ºi amintesc de
unii din cei mai în vogã scriitori ruºi
contemporani, în special de Yurii
Mamleev ºi Vladimir Sorokin, doi
scriitori existenþialiºti ºi expe-
rimentali în acelaºi timp, exact ca
ºi Mitoº. “Kasa Poporului” este cel
mai nou proiect al sãu, editat în
2008 la Ed. Polirom, un experi-
ment „inclasabil”, cum scrie Dan
Lungu în prezentarea de pe ultima
copertã. “Kasa Poporului” este un
volum interzis copiilor ºi
moraliºtilor, o carte plinã de cuvinte
ºi expresii vulgare, dar ºi de acþiuni
deosebit de violente ºi de deviaþii
inimaginabile pentru un om
„normal”, deliruri de tot felul,
descrieri aberante de acþiuni
sîngeroase care au loc în
povestirea dactilografei despre
locul care a dat denumirea cãrþii,
Casa Poporului, simbolul comu-
nismului românesc. Romanul nu
are un subiect, nu are personaje
tradiþionale, nu are o linie narativã
fluentã ºi nu are nici un sfîrºit. Tot
ce aflãm în timpul lecturii e cã
naratorul se întîlneºte cu o dacti-
lografã cãreia intenþioneazã sã-i
dicteze romanul la telefon.
Dactilografa, o femeie de 50 de
ani, preia firul naraþiunii ºi devine
naratoare(a vieþii ei). ªi acesta e,
de fapt, romanul “Kasa Po-
porului”. Cred cã Mitoº s-a distrat
scriind aceastã carte, nu doar
datoritã experimentelor (de
exemplu, „altã viaþã” e scris cu un
„a” de vreo 12 pagini); se vede cã
textul curge ca uns, e fluent ºi bine
scris, chiar dacã lectura lui nu e
atît de ca pe schiuri. Oricum, dacã
nu vã plac ororile ºi nu aveþi de
gînd sã citiþi romanul puteþi sã citiþi
mãcar poemul din roman, adicã
cuvintele accentuate din interiorul
textului, care, citite unul dupã altul,
formeazã un poem. Eu nu l-am
citit în librãrie, pentru cã ºtiam
dinainte cã vreau sã-mi iau cartea,
dar l-am descoperit pe drum, în
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autobuz, în drum spre casã. Nu
ºtiu cum ar arãta “Kasa Poporului”
dacã Mitoº Micleuºanu i-ar fi fãcut
un sfîrºit care sã satisfacã ºi
aºteptãrile cititorului, care aºa are
tot dreptul sã se simtã frustrat,
„într-un gol dezgolit de goliciune!”
(ultima sintagmã a cãrþii). Adicã...
aºa se terminã, în sens cã nu se
terminã? Da’ comunismul
(românesc) s-a SFÎRªIT? Acum
Mitoº munceºte la un nou roman,
ca ºi Crudu ºi Iulian Ciocan, de
altfel.

Dupã debutul
sãu mai mult
decît furtunos cu
volumul de
versuri „Beata în
marsupiu” (Ed.
Cartier, 1996),

care i-a speriat pe scriitorii care s-
au format & afirmat în comunism,
Iulian Fruntaºu a mai publicat o
carte de istorie, „O istorie
etnopoliticã a Basarabiei” (Ed.
Cartier, 2002), ºi una de poezie,
„St. Bosnia Blues” (Ed. Cartier,
2006), dar cartea sa de vizitã
rãmîne, totuºi, „Beata în mar-
supiu”, una dintre cele mai bune
cãrþi de poezie scrise în R.
Moldova dupã cãderea comu-
nismului.

Vasile Ernu
a debutat în forþã
cu o carte des-
pre care s-a scris
foarte mult ºi
care a provocat
multe polemici,

„Nãscut în URSS” (Ed. Polirom,
2006). „Nãscut în URSS” e o carte
de filosofie istoricã ºi culturalã care
chiar se citeºte ca o foarte bunã
carte de prozã. Citind-o, mi-am
amintit – ca structurã – de volumul
de prozã scurtã al lui Vladimir
Sorokin, „Dimineaþa lunetistului” ºi
– ca stil ºi ca plãcerea scriiturii-
lecturii – de „Moskva-Petuºki”,
romanul lui Venedikt Erofeev, mai
ales în capitolele despre ce bea
cetãþeanul sovietic (nu încercaþi
reþetele acasã, cã am auzit cã unii
deja au transformat cartea în carte
de... bãuturi, pãzea!). „Nãscut în
URSS” este o carte importantã
pentru istoria recentã, care trebuie
tradusã imediat în cît mai multe

limbi ºi care meritã o prefaþã scrisã
de un Mihail Gorbaciov, sã zicem,
dacã Vladimir Ilici Lenin tot s-a
lãsat de scris, ºi o postfaþã de
Vladimir Bukovski, de exemplu,
sau mai degrabã de un tînãr istoric
sociolog nãscut în URSS, cum e
Vasile Ernu. „Nãscut în URSS” mã
impune sã-i prevãd lui Vasile Ernu
un viitor luminos, pentru cã debutul
sãu este unul care trimite la
începutul carierei lui Iura Gagarin,
speranþa noastrã fiind ca în viitor
Vasile Ernu sã aleagã, ca ºi
Vladimir Ilici, altã cale (cãci primul
cosmonaut a sfîrºit-o...
inexplicabil), iar vouã vã doresc, ca
de obicei, lecturã plãcutã. Între
timp Ernu a mai publicat o carte
foarte bunã, „Ultimii eretici ai
Imperiului” (Ed. Polirom, 2009,
volum publicat mai întîi la o editurã
din Rusia, de fapt), dar ºi „Ceea
ce ne desparte” (Ed. Polirom,
2010), volum scris împreunã cu
Bogdan-Alexandru Stãnescu. Din
„Ultimii eretici ai Imperiului” vã
recomand sã citiþi mãcar începu-
tul, unde veþi descoperi multe
despre trãirile basarabenilor sta-
biliþi în România, dar ºi despre
România…

E m i l i a n
Galaicu-Pãun
continuã munca
la acea singurã
carte de poezie
pe care o face &
reface de f.

multã vreme, ºlefuind-o ºi
cizelînd-o în continuu ºi tot
schimbîndu-i titlul. Acum ea se
numeºte „Arme grãitoare” ºi a
apãrut la editura chiºinãuianã
Cartier, carte în care gãsiþi cele
mai reuºite poeme ale sale,
inclusiv poemele-fluviu care l-au
consacrat, cum e „Vaca”, care
acum mugeºte pre mai multe
limbi. Deocamdatã Em.G.-P. a
ales sã meargã pe calea poeziei,
deºi-n celãlalt deceniu publicase
ºi o carte de eseuri critice ºi
recidivase ºi cu un roman pe care
l-am vãzut ca pe un început în
prozã, nu ca pe primul ºi ultimul
sãu roman (e adevãrat cã destul
de poetic), adicã scris cu rînduri
pînã la capãtul din partea dreaptã
a foii (nu cã poeziile sale n-ar fi
atît de lungi încît editorii sã nu-ºi

punã mereu problema lãþimii
cãrþii). Un roman plin de gesturi
pe care vi-l recomand, „Gesturi”.

Vasile Gârneþ a publicat dupã
2000 o carte de poezie, „Cîmpia
Borges”, ºi ceva publicisticã. Leo
Butnaru publicã volume de
prozã, poezie, eseu, interviuri,
traduceri, toate de calitate, cu o
regularitate de invidiat. Nicolae
Popa a publicat ºi prozã ºi
poezie, Vladimir Bulat e un fin
critic de artã, Vitalie Sprînceanã
– un critic cultural foarte talentat,
Roman Tolici scrie poezie ultra
hedonistã, Grigore Chiper scrie
poezie ºi prozã modernist-
minimalistã, iar Vitalie Ciobanu
– publicisticã, texte foarte lungi
ºi deosebit de încîlcite... Au mai
atras atenþia tinerii Ruslan
Carþa, Liliana Corobca, Dorina
Bohanþov, Oleg Carp, Doina
Postolachi, Oleg Garaz, Igor
Mocanu, Vlad Bolocan, Hose
Pablo…

D i n t r e
poetele din
umbrã a pãºit
la luminã cu
multã hotãrîre
Diana Iepure,
care a publicat

recent un volum de poezie care-
o evidenþiazã & diferenþiazã
clar: „O sutã cincizeci de mii de
peluze” (Supliment Stare de
Urgenþã, 2009). Diana Iepure e
o poetã maturã ºi completã,
textele ei sînt bine scrise ºi bine
dirijate, iar cartea este unitarã
ºi adunã ºi formeazã o lume
proprie, ceea ce e foarte
important pentru un poet, o
lume contradictorie cu titlul
cãrþii, aºa cum fetiþa din sat
„îºi  inventa nume lungi,
melodioase”. Un experiment
interesant, cu rãdãcini adînci în
.md, care mã face curios în
legãturã cu urmãtorul proiect al
Dianei Iepure. Sincer, aº
prefera sã urmeze o carte
îmbrãcatã în straie moderne,
actuale, fãrã port tradiþional sau
regional, dar depinde doar de
cel din teren/scenã ce etichetã
îºi va alege, cã eticheta lipitã
de criticii literari chiar nu mai
conteazã.
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Noii veniþi în literatura din
Basarabia sînt cei din jurul
HumanZone ºi cenacliºtii din jurul
lui Dumitru Crudu, pe care-i
putem gãsi la Atelierului de
Scriere Creativã Vlad Ioviþã, dar
ºi-n antologia de poezie
basarabeanã de la ICR, „Noua
poezie basarabeanã” (2009), o
antologie foarte interesantã,
adunatã ºi prefaþatã de Dumitru
Crudu. În afarã de poeþii despre
care am vorbit deja aici gãsim
scriitori mai puþit cunoscuþi, fiind
mai tineri. Alexandru Buruianã
scrie o poezie social-biograficã,
aºa cum Luna Amarã cîntã piese
social-existenþiale, poeziile sale
au vînã, forþã, mesaj ºi sînt bine
scrise. Poeziile Stelianei Grama
sînt foarte triste, Ana Rapcea
scrie o poezie modernistã
concentratã prin care curge mult
sînge care nu înseamnã viaþã, ci
tristeþe ºi singurãtate, Horia
Hristov e ca un artist de picturã
naivã care picteazã cu imagini de
cuvinte, Liliana Armaºu scrie o
poezie narativã, în care
povesteºte despre înlocuitorul
omului de alãturi cu un „animal
sãlbatic de casã”, Iurie Burlacu
scrie texte-flash, în care melcul
dintre picioare se transformã în
cioburi de sticlã. Poezia Aureliei
Borzin curge ca „lumina care nu
pãtrunde doar pe geam”, „ca o
spiralã cãreia pur ºi simplu îi dai
drumul”. Corina Ajder este o
poetã de vîrsta revoluþiilor
anticomuniste din Estul Europei,
o poetã care impresioneazã prin
exactitatea exprimãrii ºi totodatã
prin alegerea modului – ºocant
sau surprinzãtor – de transmitere
a mesajului. Poezia ei chiar
reuºeºte sã exprime chestii vitale
printr-o exprimare directã ºi la
þintã. Poezia lui Andrei Gamarþ
e paradoxalã prin faptul cã sub
acelaºi titlu cuprinde multã
cãldurã ºi în acelaºi timp multã
violenþã, combinaþie îngrozitoare
pentru un ne-(ex)sovietic, dar
ceva absolut firesc pentru un
basarabean. De aceea poezia sa
nu e superrealistã, ci existenþialã.
Poezia Dariei Vlas  e
cinematograficã, a Doinei Bulat
– modernistã, a Ecaterinei
Bargan se zbate între o ironie
autoimpusã ºi o disperare

îndîrjitã. Cãtãlina Bãlan,
nãscutã în 1995, are tot viitorul
în faþã, ca ºi noua poezie
basarabeanã. Dar – ca ºi noii
poeþi basarabeni – scrie al
dracului de bine, cu o uºurinþã
evidentã, vesel ºi vivace, cu
plãcere, ceea ce este foarte
important. „Noua poezie
basarabeanã” este o antologie
interesantã, care nu vine sã
impunã un curent sau un grup
poetic, ci sã înghesuie vechea
poezie basarabeanã, sã-ºi
anunþe apãsat prezenþa, sã se
lase pipãitã, ca sã audã: ESTE!

Într-adevãr, Dumitru Crudu ne-a
demonstrat cã în Basarabia
existã o nouã poezie, dar
aceastã antologie e ºi o
provocare pentru fiecare poet în
parte – nu o confirmare. E o
antologie despre un val în
miºcare, nu despre un mo-
nument, despre ceva viu, nu
pietrificat, e o cronicã live, în
timpul meciului, nu dupã meci.
Aºa este, de fapt, ºi l itera-
tura românã din Basarabia,
vie ºi în miºcare, proaspãtã
ºi  de mul te or i  surpr inzã-
toare.



44

În anul 2007 am obþinut de la C.N.S.A.S. ºi am
studiat dosarul individual cu menþiunea Strict Secret
(nr. 324) de urmãrire al bunicului meu patern, Vasile
Cesãreanu (prezent în dosar ºi cu numele Cesãrean,
Cesereanu, Chesãreanu), preot greco-catolic,
nerevenit, catalogat de organele de Securitate ca
ducând “activitate contra-revoluþionarã” de “duºman
înrãit”, “duºman de moarte al regimului democrat
popular” ºi “element proeminent al rezistenþei greco-
catolice care în mod continuu face propagandã în
rîndurile credincioºilor greco-catolici”. Într-unul din
procesele (camuflat ºi fãþiº politice) de care a avut
parte, bunicul meu patern a fost inculpat alãturi de
profesorul ºi istoricul blãjean ªtefan Manciulea (1894-
1985). De aceea, nu este de mirare cã în
documentele xeroxate din dosarul sãu de urmãrire
obþinut de la C.N.S.A.S. am gãsit ºi un manuscris

dactilografiat, confiscat probabil de Securitate,
aparþinându-i profesorului ªtefan Manciulea. Deºi
memoriile concise de închisoare care reprezintã
respectivul document nu sunt semnate, ele îi aparþin
cu siguranþã profesorului blãjean, întrucât puncteazã
exact spaþiile de detenþie prin care a trecut ºi în care
a suferit ªtefan Manciulea. Oferim în cele ce urmeazã
cititorului revistei Steaua întregul manuscris,
precizând cã nu am modificat nimic din redactarea ºi
structura sa, respectând întru totul punctuaþia, sintaxa
ºi reproducând inclusiv greºelile de dactilografiere
(întrucât, deºi anumite cuvinte sunt greºite, sensul
lor reiese din context). Data redactãrii textului nu este
specificatã, dar cu siguranþã este vorba de anii
ºaptezeci ai secolului trecut, dupã ce profesorul
Manciulea a fost eliberat din detenþie.

Ruxandra Cesereanu

AIUD
Percheziþiile erau

momentele cele mai grele...
în celulã auzeai – ocnaºii au
simþul auzului mult mai
dezvoltat decît oamenii liberi
– unele zgomote ciudate pe
salã, aruncãturi de obiecte,
lovituri de tinichele, borcane
sparte, zgomot de saltale ºi
bagaje aruncate, etc., etc
Încolo nici un cuvînt. Era sem-
nul cã a început percheziþia.
În fiecare camerã se pro-
ducea o stare nervoasã. Fie-
care cãuta sã mai doseascã
ceva din bruma lui de avere,
un capãt de aþã, un ac, un
petec de stofã, o bucãþicã de
sfoarã...... ori o bucatã cît de micã de obiele, petece,
un nãsturel pentru “costicã”*, un firicel de sîrmã. Toate
alcãtuiesc pentru bietul puºcãriaº o avere. Toate sînt
dosite la repezealã printre scîndurile priciului, prin
saltele, printre crãpãturile cercevelelor ºi printr-un alt
colþ unde n-ar putea fi gãsite de vigilenþa stãpînirii.
Apoi.... aºteptare înfriguratã. În cele din urmã uºa se
deschide ºi-ºi fac apariþia “gealaþii”. Semnul ºi porunca
datã: toatã lumea afarã din salã cu tot bagajul. Nimeni
nu ºopteºte nici o vorbã. În celulã nu rãmîne decît
salteaua. Oamenii oficialitãþii intrã apoi în celulã,
rãstoarnã totul, cautã prin saltele, scot – dacã e cazul
– paiele afarã, ridicã ºi demonteazã picioarele
paturilor, se cautã prin toate crãpãturile, pe sub þevile
de la calorifer ºi soba spartã ºi în tinete, sã se vadã
dacã nu cumva “bandiþii” ºi-au ascuns vreun obiect
prin care ar putea rãsturna puºcãria. Cei din celulã –
ºi numai cîte una – sîntem puºi cu faþa la perete, la
distanþe de 1 pînã la 2 metri unul de altul. Se
procedeazã la percheziþionarea noastrã. Fiecare
obiect, hainã, etc. este cercetat cu cea mai mare
atenþie. Toate dungile cusãturilor îndoite ºi sucite.

Cuþitul lor intrã în funcþie de
îndatã ce bãnuiesc cã ar fi
cusut ceva în haine. Orice
obiect cît de mic pînã la firul
cel mai scurt de aþã este luat.
Nimeni nu pãstreazã nimic,
nimeni nu spune o vorbã.
Tãcere de mormînt. Dupã ce
se face percheziþia bagajelor
urmeazã persoana noastrã.
Sîntem dezbrãcaþi pînã la
piele. Obiectele cercetate ºi
hainele ºi la camerã. Odatã
terminatã percheziþia ne luãm
fiecare în spate sãrãcia ºi
intrãm la camerã în aceeaºi
liniºte de mormînt ca sã nu
se audã nimica la cei din
camera vecinã. Odatã veniþi

la mizeria noastrã, fiecare constatã cu ce a fost
pãgubit, ce i s-a luat ºi ce i-a mai rãmas. Mulþi sînt cu
adevãrat distruºi sufleteºte fiindcã au fost lipsiþi de
un cãpãþel de aþã sau de un nasture. Repet aceste
lucruri la puºcãrie valoreazã nespus de mult. În
camerã sau celulã aflãm un adevãrat dezastru. Totul
este dat peste cap. Nu a rãmas nimic la locul lui.
Paiele sau mai bine zis gunoaiele din saltele aruncate
pe jos. Un praf ºi o murdãrie grozavã. Totul trebuie
pus în ordine cu cea mai mare urgenþã. Asta e
porunca. Dar nu avem mãturã cîrpe de praf, cu un
cuvînt nici un fel de mijloc de a întreþine curãþenia. ªi
totuºi trebuie sã o facem. În scurt timp reuºim sã ne
adunãm sãrãcia în bagaje ºi gunoaiele în saltele ºi
sã reîncepem viaþa ce-a de toate zilele a celulei cu
aceleaºi mizerii suferinþe ºi uneori sufleteºti ca ºi
înainte de percheziþie.

BAIA SPRIE Percheziþiile erau sãptãmînale. Se
proceda aºa: eram scoºi din baracã toatã lumea. Apoi
intrau gealaþii în baracã. Cu adevãrat totul era dat
peste cap. La ieºire fiecare îºi scotea toate lucrurile
lui. În  baracã rãmîneau numai saltalele. Uneori nu
scoteam nimica cu noi. Ieºeam numai singuri.
Operaþia se fãcea în baracã în faþa cãpitanului, a
ofiþerilor politici ºi a securiºtilor. Totul era rãvãºit. Odatã
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 ªtefan Manciulea

* în jaragonul de închisoare, acesta era un improvizat
ac de cusut [n.e.]
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terminatã operaþia în baracã, se trecea la noi. Eram
tot timpul – uneori cîte 2 ore – þinuþi afarã, orice vreme
ar fi fost în poziþie de “drepþi” aliniaþi la o distanþã
reglementarã unul de altul, fãrã sã avem voie sã
rostim o vorbã, ori sã schiþãm un gest. Eram apoi
dezbrãcaþi la piele ºi percheziþionaþi. Aceeaºi
severitate ca ºi la Aiud. Orice obiect aflat peste ceea
ce prevedea regulamentul, aducea carcera?! lanþurile.
Mai ales dacã era aflat vreun “costicã” proprietarul
lui avea sã încaseze pedepsele cele mai aspre,
însoþite de anchete personale; de unde le are, de
cînd, etc, etc. Cu ocazia acestor percheziþii ni se
ridicau ºi mãruntele bucãþi de roci pe care le aduceam
din minã sub forma acelor admirabile forme de
cristalizare în figuri geometrice sau în aºa numitele
“flori”. Erau de o rarã frumoseþã. Aveam ºi eu cîteva,
care mi-au fost luate ºi aruncate peste sîrma ghimpatã
a coloniei. Tot cu ocazia unei astfel de percheziþii
fãcute în curtea mare din faþa bucãtãriei am asistat
la o scenã care mi-a rãscolit tot strãfundul sufletului
ºi în care am putut vedea cumplita rãutate ºi cîinie a
sufletului omenesc. Eram noi – suprafaþa – ºi schimbul
de noapte scoºi din barãci abia dupã o orã de somn.
Aliniaþi în rînduri de cîte 8, distanþa de cîte un metru
între oameni. Printre noi îºi purta silueta directorul
“Zoli” Szabo Zoltan ºi locotenentul “Mormînt “, beþivul
Pintea ºi Circu. Comenzi scurte: “nu miºca”, “stai
drept”, nu privi decît înainte”, etc., etc, sunau des în
curtea coloniei. Mulþi din oameni erau de-a dreptul
istoviþi decît abia se mai puteau þine pe picioare.
Printre noi se plimbau cei trei cãþeluºi abia de cîteva
sãptãmîni ai cãþelei þinutã pentru stîrpirea ºobolanilor.
Erau grãsuþi ºi rotofei, cãþeluºii formau obiectul de
joacã ai deþinuþilor. Fiecare din noi cînd îi gãseam ne
jucam ºi hîrjoream cu ei, iar ei ne prindeau de picioare,
de ciorapi, înfingîndu-ºi dinþii în þesãturile noastre.
Trogeau de nãdejde, cãdeau ºi se rostogoleau încît
era o adevãratã bucurie pentru noi mica petrecere
cu ei. De la masã le aduceam cîte o micã bucãþicã
de carne ºi-i purtam pe braþe.

Cu ocazia unei astfel de percheziþii în curte
“ocnaºii” stau în poziþie de “drepþi” ore întregi. Cãþeluºii
se jucau între picioarele noastre. Unui deþinut i s-a
fãcut rãu, a cãzut la pãmînt ameþit. Colegii de lîngã el
au sãrit sã-l ridice. Locotenentul “Mormînt” vãzînd
scena a strigat: “Lasã-l pe bandit acolo cã nu moare,
se preface numai”. Fratele nostru a rãmas întins acolo
ºi numai dupã 10 minute, fãrã de voia ofiþerilor politici,
colegii l-au ridicat. Stropit cu apã l-au aºezat pe o
bancã lîngã masã. Omul putea muri, nimeni din cei
ai stãpînirii nu schiþau faþã de el nici cel mai mic semn
de milã. Dar tocmai în acest timp cãþeluºii jucîndu-se
au ajuns în uºa bucãtãriei unde sta “Mormînt”,
privindu-ne ºi supraveghindu-ne. Cãþeluºii s-au
împiedicat ºi de picioarele lui. Atunci s-a aplecat, a
luat pe unul în braþe, l-a gugulit ºi l-a mîngãiat, l-a
dus la bucãtãrie ºl i-a dat carne ºi tot cu el în braþe a
ieºit în curte atunci cînd colegul nostru distrus de
suferinþã ºi de minã a ameþit a cãzut jos. Acesta era
“bandit”, el trebuia sã moarã sub privirile acelor cîtorva
sute de oameni, pe cînd cãþeluºul în braþele lui
“Mormînt” era mîngãiat ºi gugulit.

*
La GHERLA percheziþiile aveau alt aspect. Aici

nu mai eram scoºi din camere, ci puºi pe douã rînduri
faþã în faþã în celulã printre priciuri. Gealaþii intrau cu
grãmada, zeci la numãr. Se urcau cu cismele peste
bietele noastre lucruri, le cãlcau în picioare, scotoceau
totul de prin traiste, colete feþe de pernã ºi sfîrticau
orice li se pãrea cã ar conþine sau cuprinde vreun
lucru interzis. Era un morman de gunoi ºi un nor de
praf dupã fiecare percheziþie. Tot ceea ce vroiau luau
de la noi ca sã fim cît mai lipsiþi ºi privaþi, fãrã ºi de
cele mai elementare lucruri. Totul se opera în faþa
ofiþerilor. Numeni dintre deþinuþi nu are voie sã
rosteascã un cuvînt sau sã schiþeze o privire spre
locul unde se sãvîrºea operaþia percheziþiei. Dupã
ce totul se termina, se da ordin sever sã se treacã la
curãþenia celulei. Lucrul se petrecea cu toatã graba.
Se mãtura apoi cu cîrpele celula, se lustruia mozaicul.

La CARANSEBES. Mare mizerie în camere.
Saltele rupte ºi murdare, pãturile ca vai de ele. La
percheziþii eram puºi pe salã camerã de camerã,
fiecare pe rînd. Gealaþii operau în camerã, desfãceau,
scotoceau ºi cotrobãiau dupã lucruri interzise. Dacã
isprãveau treceau la noi pe salã. Aici erau desfãcute
toate boarfele bieþilor ocnaºi, percheziþionat totul, pînã
ºi borcanele în care îºi þineau oamenii puþinele
alimente trimise de acasã. Nimic nu era cruþat nici
aici. Un ac, un capãt de aþã, o bucãþicã de sfoarã, cel
mai inofensiv cuiºor, un plachiu desfãcut de pe
bocanci, totul era luat. Pînã ºi sãpunul de rufe pe
care-l primeam lunar dacã fãceam economie din el,
era luat ºi acesta. Operaþia luãrii ºi confiscãrii
sãpunului de cãtre securiºtii miliþieni se fãcea ºi la
Aiud, ca ºi la Baia Sprie ºi Caransebeº. De la
Caransebeº la plecare mi s-a reþinut tot sãpunul,
motivîndu-se cã trebuieºte deþinuþilor. Deºi eu am
arãtat cã am primit cîteva bucãþi prin cumpãrare, totuºi
ele nu mi-au fost lãsate.

Percheziþiile se fãceau pe neaºteptate ziua ori
noaptea, dimineaþa, la ameazi, ori spre searã sau la
miezul nopþii, ori odatã cu zorile. Numai administraþia
ºtia, sau mai bine zis conducerea. Erau de urgenþã
strînºi toþi gealaþii ºi se proceda apoi la operaþie.
Veneau cu sutele din toate pãrþile sã nu scape niciunui
deþinut nimic. Ordinul: cît mai severã percheziþia ºi
cît mai multe mizerii fãcute deþinuþilor. Sã fie lipsiþi de
cele mai elementare lucruri. Aºa de pildã: eram grav
bolnav de hemoroizi. Scaun cu sînge. Aveam ceva
bucãþele de cîrpe din o cãmaºe veche pe care le
întrebuinþam în acest scop. La percheziþie mi le-a luat.
Am motivat de ce le pãstrez. Hoþule, nu ai dreptul la
ele”. Aºa mi s-a rãspuns. Dacã la cineva se afla o
bucãþicã de tinichea, care era întrebuinþatã ca un cuþit,
era vai ºi amar de el dacã era gãsitã. La Aiud, Baia
Sprie ºi Gherla eram puºi în lanþuri, uneori pentru cîte
un astfel de obiect, iar în cazul cel mai rãu – ca ºi la
Caransebeº – te alegeai cu cîte o sãptãmînã cu pîine
ºi apã numai a doua zi, sau cu o sãptãmînã de izolare.

Tinetele. În cele 4 puºcãrii pe unde am trecut,
cel mai penibil spectacol pe care l-am vãzut de sute
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ºi mii de ori a fost acela al satisfacerii nevoilor fizi-
ologice pe tinetã. Am fãcut cunoºtinþã cu restricþia
aceasta întîia oarã la Securitatea din Tg.Mureº. Aici
– ca mãsuri de pedeapsã – nu ni se da voie sã avem
în celulã nici mãcar o cutie de conserve goalã de
tinichea pentru urinat. Nevoile ni le fãceam la closet
în fugã mare dimineaþa la orele 4 ºi seara la aceleaºi
ore. Indiferent dacã ascultã sau nu stomacul de
aceste porunci ; atunci erai scos afarã, restul timpului
îl petreceai veºnic sub cheie.  Nu erai scos, afarã de
acest timp nici chiar atunci cînd erai nevoit sã lupþi cu
stomacul, care-ºi cerea dreptul de a fi evacuat, nici
chiar în cazuri de diaree.

Am asistat la aceste scene, ieºind dimineaþa la
deschidere, oamenii ieºeau din celule la closet cu
cismele pline de urinã ºi de materii fecale, cãci peste
noapte nu puteau reþine violenþele stomacului. La
robinetul cu apã apoi ºi le spãlau. Am cerut în mai
multe rînduri sã ne dea cîteva cutii goale de conserve,
erau în curte destule aruncate, pentru urinã, dar nu
am fost ascultat. Din aceastã pricinã ºi de teamã nu
am mai mîncat decît foarte puþin, iar apã nu am beut
de loc, de dupã masã pînã a doua zi dimineaþa. Ciorba
de seara încã mã feream sã o mînînc, ca nu cumva
peste noapte sã am nevoie de urinat ºi sã nu gãsesc
nici un vas. In multe din celule oamenii cu rinichi ºi
bãºica udului bolnave sau mai slabe urinau pe jos pe
lîngã uºe. Urina se strecura pe sub prag în coridorul
securitãþii. Dar faþã de toate aceste stãri de lucruri nu
am gãsit la nimeni nici o ascultare. De la Securitate
în februarie 1952 am trecut la Penitenciar. Aici am
fãcut cunoºtinþã pentru întîia oarã cu tineta. Spectacol
sinistru ºi detestabil. Deºi eram mai puþini în camerã,
tineta nu se folosea decît pentru urinã. Celelalte nevoi
se fãceau afarã la closet dimineaþa cînd se scoteau
tinetele, sau în timpul plimbãrii, atunci cînd ne
supraveghea cîte un gardian mai înþelegãtor. În cazuri
excepþionale, tineta ºi pentru nevoile mari încã se
folosea în camerã. Spectacol hidos, sinistru ºi
detestabil. În faþa tuturora, cel nãpãstuit îºi da jos
pantalonii ºi izmenele ºi se aºeza pe tinetã. Evacuaþille
de gaze ºi duhoare erau în toi. Dar nimeni nu spunea
nimica, toatã lumea tolera ºi rãbda totul. Aici eu
personal n-am folosit tineta pentru nevoile mari
niciodatã. Mi-am orînduit stomacul în aºa fel încît
dimineaþa isprãveam cu socotelile lui. La Cluj la
Penitenciar însã am fost nevoit sã folosesc tineta.
Tot aºa apoi prin toate puºcãriile. Era þinutã tot timpul
în celulã. Murdãrie, mirosind a hoit ºi ce
descompunere era aºezate în cîte un colþ al camerelor
sau celulelor. Aproape peste tot, – la Aiud, Baia Sprie,
Gherla ºi Caransebeº, am avut norocul sã fiu aºezat
cu patul prin preajma lor dacã nu chiar în imediata
apropiere. Singur la Gherla a fost alt caz cãci aici nu
erau tinete, closetul îl aveam în camerã sau în celulã.
Peste tot acelaº spectacol oribil. Dar la Caransebeº
am reuþit – nu la ateliere – sã mai aºezãm cîte o
pãturã în faþa tinetei spre a ne ascunde goliciunea.
Dar ºi aici în cîteva cazuri ne-a fost luatã de cãtre
ofiþerii de serviciu ºi de obicei de cãtre “Ciucalatã”.

La Aiud la secþie era un spectacol ºi mai greþos.
Fiind mulþi în celulã ºi tineta neputîndu-se folosi cu

toþii, atunci cînd eram scoºi la plimbare, ne fãceam
nevoile în closet. Dar nu erau decît 4 locuri ºi noi
numãram cîte 200-250 inºi. Toþi aceºtia trebuiau sã-
ºi isprãveascã treburile în cele 30-40 minute, cît þinea
plimbarea. Atunci oamenii ridicau cele douã capace
ale harnalei din curte ºi se preseau ciuciulete sau pe
vine ºi în vãzul celorlalþi – sutele care se plimbau –
ne fãceam nevoile. Ba ca sã nu pierdem rîndul ºi aici
formam “coade”. Spectacol nu se poate mai              ºi
mai jalnic la care am fost nevoit sã asist. Apoi oamenii
cu mîinile murdare, cu sticlele în care se spãlau, cu
cîrpele tot aºa de pline de murdãrie veneau la ciºmea
unde se spãlau, dar unde se umpleau ºi tinetele cu
apã de beut. Cei de serviciu le spãlau ºi pe unele ºi
pe altele ca sã le poatã duce la data cînd venea
porunca în celulã. Ce promiscuitate, ce focar de
infecþie ºi cîtã cumplitã necurãþenie. Numai D-zeu
ne-a scãpat cu viaþa.

ªefii de camerã. ªi în puºcãrie oamenii se împart
pe anumite grupãri ºi categorii, unii mai asupriþi alþii
mai favorizaþi de soartã. Aceia care ºi aici aveau un
oarecare ascendent asupra celorlalþi ºi care de multe
ori erau un fel de mici tirani, erau ºefii de camerã. De
obicei se alegeau dintre toþi cei din camerã, dar în
realitate ei trebuiau sã fie apreciaþi de plantoane ºi
de cãtre ºefii de secþie. De cele mai multe ori 99%
erau oamenii stãpînirii care trãgeau cu urechea la tot
ceea ce se discuta ºi se ºoptea în camerã ca a doua
zi sub diferite forme sã raporteze platoanelor sau
ºefilor de secþie cele întîmplate. Aºa se explicã cã –
alãturi de turnãtori, speþã tot atît de periculoasã –
stãpînirea ºtia totul, pînã ºi cele mai mãrunte ºi
neînsemnate lucruri care se petreceau în celulã. În
schimbul acestor servicii apoi ºefii de camerã
primeau, de cîte ori rãmînea ceva mîncare în hãrdaie,
cîte un polonic plin sau de jumãtate. Ei erau în fruntea
oamenilor cînd se lua mincarea. Ei dau raportul la
închidere ºi deschidere, ei primeau tot ce se da pentru
camerã ºi ei împãrþeau. La AIUD, la GHERLA ºi la
CARANSEBEª unde se dãdeau uneori murãturi sau
varzã acrã, ºefii erau acei care împãrþeau porþiile sau
bucãþile, cãutînd sã-ºi opreascã ºi pentru ei. Tot ei
erau aceia, care datoritã ºefiei erau scutiþi de
        pe care le fãcea restul camerei. Nu duceau ti-
netele, nu mãturau, nu spãlau pe jos, cu un cuvînt
erau mici favorizaþi ai soartei cãci erau ºefi. Prin faptul
cã deþineau o micã parte din autoritate, atâþia erau
de-a dreptul....... îºi luau nasul la purtare cu ton înalt,
dau dispoziþii ºi cereau sã fie executate în tocmai, în
caz contrar ameninþau cu administraþia – cu
pedepsele date prin ei – de aceea.

Sosim cu duba de la Bucureºti – Jilava la Aiud.
Plecarea din Bucureºti dimineaþa cu personalul de
Bucureºti Oradea. Ieºirea din Jilava dimineaþa la orele
3, dupã ce ni s-a fãcut o severã percheziþie corporalã.
În acelaº automobil – dubã, loviþi ºi tescuiþi unii în alþii
ca sardelele în cutie facem drumul pînã la gara de
nord. Sîntem însoþiþi de zeci de securiºti cu pistoale
automate îndreptate spre noi ºi cu ordinul: “la cea
mai micã miºcare a bandiþilor – adicã noi – trageþi în
ei ca în cîini, fãrã de milã”. La urcare în vagoane
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47(continuare în pag. 84)

dubã, ordinul:  “numeni nu se ridicã de pe bancã ºi
nu priveºte pe geam”.  Zi frumoasã de început de
varã. Pomii în plinã vegetaþie ºi Bãrãganul bogat în
verdeaþã. Trenul trece cu obiºnuita lui iuþealã, opreºte
prin gãri, securiºtii în jurul vagonului dubã, ºi populaþia
curioasã alungatã din preajma noastrã. Sã nu care
cumva sã facem vreun semn, cã s-ar prãpãdi
pãmîntul. Trecem seara la 8 1/2 prin Blaj. O strîngere
puternicã de inimã cînd zãresc casa mea, apoi strada
ºi clãdirile fostelor ºcoli confesionale, îmi fac socotealã
: am 7 ani de puºcãrie de fãcut ºi numai D-zeu ºtie
dacã voi avea fericirea sã mai vãd vreodatã libertatea.

Pe la orele 10 seara sosim în Aiud. Nu ºtim dacã
ne oprim aici. Trenul intrã în garã ºi auzim ciocanul
lãcãtuºului de revizie lovind conducta de aer
comprimat a vagonului. Atunci ne-am dat seama cã
ne vom opri aici. O miºcare a locomotivei ºi sîntem
lãsaþi pe o linie lateralã. Trenul pleacã, apoi uºile dubei
se deschid, apoi ofiþerii securiºti cu ordinul: “Toatã
lumea jos”. Fiecare cu bagajele în spinare ne dãm
jos pe peron. Aici sîntem încolonaþi de vreo 6o
securiºti, toþi cu  pistoale automate îndreptate spre
noi. sîntem încolonaþi patru cu patru, numãraþi, apelul
nominal ºi apoi porniþi din garã spre Penitenciar.
Strãzile pustii. Cîte un trecãtor rãtãcit era somat de
departe de securiºti sã treacã în altã direcþie.

Ajungem în sfîrºit în faþa porþilor zãbrelite ale
sinistrei închisori. Cea mai severã ºi  mai grea din
R.P.R. Cîteva bãtãi în poartã din partea unui ofiþer
securist. Din lãuntru se aude un tornãit de chei, o
cheie se întoarce în broascã, poarta îºi deschide larg
aripile ei ºi noi pãtrundem în lãuntrul închisorii.
Numãraþi ca oile în strungã ajungem la a doua poartã.
Aceeaºi operaþie. De aici la poarta a treia, unde de
asemeni sîntem numãraþi, ca apoi ºi aceasta sã se
închidã peste fiinþa noastrã.

Acum – în plinã noapte – sîntem daþi în mîinile
administraþiei închisorii. Îºi face apariþia ºi cãpitanul
..............  aflãm cã îl cheamã DOROBANTIU. Cîteva
întrebãri ºi începe operaþia înregistrãrii fiecãrui deþinut
cu trecerea întregului lui avut ºi foaia de inventar.
Pãrintele ARON îmi dã o cãmaºã cãci avea mai multe
ºi o bucatã de sãpun. Ajung ºi eu la rînd. Spun datele
cerute, apoi primesc ordin sã mã dezbrac. Sînt
percheziþionat. Mi se iau toate hainele, afarã de un
rînd de schimburi. Toate trebuiesc predate la magazie.
Le legãm în balot, care rãmâne în seama
administraþiei. Dupã ce se terminã aceastã operaþie
sîntem plecaþi de la poartã spre celular. Întîi intrãm în
clãdirea secþiei II. Aici stãm pe salã – ordinul era tãcere
de mormînt vreo orã ca apoi sã fim trecuþi în celularul
nou. Aici ni se deschide o celulã. Intunerec beznã.
Ne punem pe jos, care pe unde ºi cum putem. N-a
trecut bine preþ de un ceas ºi uºa se deschide, sîntem
scoºi ºi duºi din nou la Secþia a-II-a. Aici de asemeni
se deschide o uºã, sîntem poftiþi înãuntru pe niºte
resturi de saltele ºi paie pe jos, unde cãutãm sã ne
întindem oasele trudite. Odatã cu zorile sunã
deºteptarea. Ne dãm seama în ce mizerie de infecþie
sîntem aºezaþi. În faþa celulei noastre – a secþiei –
celularul, vin clocote de miºcare. Schimbul I pentru
fabricã se gatã de plecare. Noi sîntem la carantinã

21 zile, deci nu putem avea nici un contact ºi nici
legãturã cu nimeni. Printre crãpãturile geamurilor
zãbrelite schimbul I.  cum pleacã unul dupã altul prin
curte spre poarta fabricii. Încã nu cunoaºtem nimica
din topografia închisorii. Se face numerotarea de
dimineaþã, apoi sîntem scoºi înaintea secþiei... unde
sub conducerea plantonului IORDACHE ne spãlãm
ºi ne face nevoile ca vai de noi. Discutãm felul cum
am fost primiþi în Aiud de cãtre administraþie ºi
securiºtii ei. Noaptea la intrare ni s-a spus: “Bandiþilor
ºi hoþilor! ªtiþi ce este aici? Aici este AIUDUL. Aici o
sã vã ramînã oasele tuturora, nici unul dintre voi nu
va mai vedea lumina libertãþii!” ªi administraþia ºi
organele penitenciarului aºa au ºi procedat. Doi ani
ºi jumãtate cît am stat aici nu ne-a cruþat pe nici unul
de cele mai grele munci, asprimi, chinuri, foame, frig
ºi lipsuri.

Pe la orele 7 1/2 se deschide uºa celulei ºi sîntem
scoºi pe salã la terciu. Primim fiecare cîte un castron
de tinichea sau gamelã, murdare cu malþul sãrit,
ruginite, apoi cîte o lingurã ºi trecem pe rînd în faþa
hardãului. Dupã ce ni se toarnã terciul, un ciz de
mãmãligã, intrãm in celula unde sîntem din nou închiºi
sub cheie. O tinetã murdarã pentru apã ºi alta pentru
urinã ºi fecale. Pereþii afumaþi, plini de praf ºi de
pãianjeni, fãrã dulce prietenie, cu aºa zisele saltele
care nu sînt decît niºte zdrenþe, prin þesãtura cãrora
curge gunoiul de paie oricît ai încerca sã fereºti ºi sa
pãstrez curãþenia. Aceasta la cea mai micã miºcare
a saltelei. Faþã de dimensiunile camerei stãm
înghesuiþi unii în alþii. Toatã lumea se aºeazã pe o
coastã ºi la comandã se miºcã în altã parte. Dar
numai cînd se comandã. Stau lîngã fratele IOSIF
POP. Ca ºi pînã acum, ºi de acum înainte face
rugãciunile   ºi liturghia. Si cei din camerã – 26 –
participã la aceste acte de reculegere sufleteascã.
Încetul cu încetul timpul trece ºi apoi o scurtã plimbare
de cîteva minute în curtea secþiei, numai noi, cei de
la carantinã. Sîntem flãmînzi, dar nu avem ce face,
ni se dã porþia reglementarã ºi atît. Aºa ni s-au scurs
cele trei sãptãmîni de carantinã. Fraþii din celulã mã
roagã sã caut sã le þin cîte o conferinþã. Mã execut.
Încep chiar din seara a doua –  de la venirea în Aiud,
cu problemele legate de studiul fizic al pãmîntului
romînesc, apoi pe încetul trec la problemele istorice.
Aºa petrec cele 21 zile de carantinã.  Între timp
începem sã avem cîte un mic contact cu ceilalþi fraþi
de suferinþã. Aflãm cã sînt cam 2.5oo de inºi, vârfurile
politice în Aiud. Lucreazã în 3 schimburi în fabricã.
Schimbul I= 6-14, schimbul II = 14-22. Schimbul III
=22-6. În fiecare schimb cîte 75o-8oo oameni. Secþiile
fabricii:  tîmplãrie uºoarã, rotãrie, jucãrii, tinichigerie,
aparate C.F.R. sudurã un mic furnal, apoi diferitele
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Salutatã de unii, criticatã de alþii,
cartea lui Radu Cernãtescu,
Literatura lucifericã. O istorie ocultã
a literaturii române (Cartea
româneascã, 2010), meritã o
discuþie purtatã de pe înseºi
poziþiile de pe care a fost elaboratã,
înainte sã i se defineascã precis
locul pe care trebuie sã-l ocupe în
dinamica ideilor ºi a valorilor de pe
piaþa literarã. Autorul este unul cu
puternice simpatii „masonice” ºi
chiar ne putem permite sã-l
considerãm mason, iniþiat prin
mijlocirea acelui Radu Cernãtescu
(probabil tatãl) pomenit în carte ca
tovarãº de lojã cu George
Cãlinescu la Iaºi (pp. 334-335).
Acest profil al autorului determi-
nã selecþia scriitorilor reþinuþi pentru
„istoria ocultã” a literaturii române,
structureazã interpretãrile ope-
relor literare luate în discuþie ºi
ghideazã axiologizarea lor. În
termeni ceva mai limpezi, pentru
Radu Cernãtescu literatura con-
teazã doar în mãsura în care
colporteazã adevãruri, simboluri
ºi conþinuturi prezente ºi în ritualu-
rile masonice, iar marii scriitori
trebuie sã fi fost într-un fel sau altul
masoni, rozicrucieni, iniþiaþi, ilu-
minaþi, purtãtori de taine ºi trans-
miþãtori de mesaje codate.

Uneori Cernãtescu o nimereº-
te, mai ales când e vorba de opere
al cãror proiect expresiv mizeazã
pe ezoterisme de tot soiul, sau
când apartenenþa scriitorilor din
„istoria” sa la organizaþii oculte
poate fi probatã de documen-
te. Alteori – cel mai adesea –
Cernãtescu o dã în barã, cãutând
cu lupa formule magice acolo unde
nu e vorba decât de jocuri fonetice,
ºi chiar creând grupuri de iniþiaþi în
care sã încadreze autori a cãror
prezenþã în Literatura lucifericã
este cel puþin problematicã. Sã mã
explic. Este, desigur, legitim, ca în
aceastã carte sã figureze masonul
Ion Budai-Deleanu cu a sa
Þiganiadã, însã niciun document
nu probeazã afilierea sa la loja
Phönix zur runden Tafel, pe care
Cernãtescu o dã ca sigurã, fãrã a
indica însã vreo sursã în sprijinul
afirmaþiei sale (p. 65). De
asemenea, nu ne va mira sã-l
întâlnim aici pe Mihail Sadoveanu
(unul din liderii masoneriei
româneºti interbelice) ºi sã citim

Literatura
românã ºi

ezoterismul:
câteva

precizãri

 Ioan Pop-Curºeu

câteva pagini destul de bune
despre Creanga de aur, romanul
sãu cu cheie. În schimb, pare cel
puþin aberant a-i include în „istoria
ocultã” pe Coºbuc, Urmuz, Vinea,
Fundoianu, Arghezi, în condiþiile în
care au fost ignoraþi suprarealiºtii
noºtri (toþi mari amatori de magie,
supranatural, ocultism) ºi în care
Vasile Lovinescu – clasicul absolut
în sectorul ezoterismelor – abia
este citat cu admirativã condes-
cendenþã pe ici ºi colo (pp. 180-
181). În aceeaºi ordine de idei, nu
înþeleg ce cautã aici consideraþii
despre Melchior Cibinensis ori
Johann Heinrich Alsted, un fel de
transilvãneni a cãror activitate nu
are nicio legãturã cu ezoterismul
românesc ºi cu atât mai puþin cu
literatura românã (în orice limbã ar
fi ea redactatã). Iarãºi, capitolul
despre Spãtarul Milescu, mare
ocultist ºi aparþinãtor „ordinului
constantiniºtilor” („ramurã est-
europeanã a miºcãrii rozicru-
ciene”?!!!), mi se pare tras de pãr,
cu atât mai mult cu cât însuºi
autorul afirmã negru pe alb cã se
ºtie foarte puþin despre membrii
acelui ordin de tip militia crucifera.
De ce sã scrii, mã întreb, despre
Spãtarul Milescu ºi sã-l ignori pe
Dimitrie Cantemir, a cãrui operã
poate fi cititã – într-o bunã mãsurã
– prin prisma tipului de lecturã

specific pentru creaþiile alchimice/
magice? Istoria ieroglificã (1703)
sau Imaginea ºtiinþei sacre (1700-
1704) constituie exemple grãitoare
în acest sens, însã pe Radu
Cernãtescu par sã-l fi lãsat cu totul
rece.

Selecþia aproape irelevantã a
autorilor, pe care n-o scuzã nici
mãcar articolul nehotãrât „o” plasat
lângã sintagma „istorie ocultã”,
merge mânã în mânã cu alte –
foarte pronunþate – defecte. Dacã
se admite cã lucrarea lui Radu
Cernãtescu este una de istoria
literaturii, atunci ar trebui ca ea sã
se axeze, printre altele, pe
urmãrirea dinamicii structurilor
literare, chiar în mãsura în care ea
ar fi determinatã exclusiv de
ideologia societãþilor secrete
cãrora le-au aparþinut scriitorii
discutaþi. Or, în Literatura lucifericã
nu vedem niciun fel de evoluþie,
nici literarã, dar nici de altã fac-
turã: totul poartã pecetea unei
eternitãþi care o fi a lui Dumnezeu,
însã nu caracterizeazã nicio
creaþie omeneascã. Toþi autorii
despre care vorbeºte Radu
Cernãtescu au fost într-un fel sau
altul rozicrucieni, toþi au deþinut
Adevãrul ºi l-au transmis în forme
codificate atemporale, pe care
hermeneutul trebuie doar sã le
descifreze pentru a obþine
Iluminarea. Un astfel de imobilism
sãrãceºte nepermis literatura
românã, o transformã într-un
instrument ºi într-o codiþã a înþe-
lepciunii suprafireºti a ocultis-
mului ºi determinã reciclarea
celor mai rãsuflate cliºee ale
protocronismului (care o fi avut el
ºi pãrþi bune, dar nici chiar aºa!).

Exemple ale acestui nou suflu
protocronist (sau am putea sã-i
spunem „rozinscronist”, pentru a
fi în ton cu lucrarea lui Radu
Cernãtescu) abundã în capitolul
De la Zamolxis la Mircea Eliade,
care pare sã fie o combinaþie
savantã între Dacia preistoricã a
lui Nicolae Densusianu (men-
þionatã de altfel în Literatura
lucifericã) ºi scrierile ilustrului Iosif
Constantin Drãgan, totul pigmentat
cu foarte puþin piper legionar. Radu
Cernãtescu crede cã mitul lui
Zamolxis ar putea sã redea
poporului român demnitatea
pierdutã, sã-l scoatã din marasmul
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unei societãþi de consum
preocupate doar de îmbunãtãþiri
tehnice ºi nu de o spiritualitate vie,
autenticã: „Un mit circulã în forme,
vai!, din ce în ce mai diluate prin
venele acestui popor ca un semn
de scãpãtatã nobleþe a unor
vremuri când un popor mic s-a
ridicat la o istorie majorã. [...] Mitul
acesta ilustru, pe care istoricii din
vremea comunismului l-au supus
la o damnatio memoriae, încer-
când sã-i distrugã poporului încã
un tezaur de nobleþe ºi de
sapienþialitate, poartã prestigiul
unei vechimi aproape biblice.” (p.
315). De aici ºi pânã la ideea cã
tot ezoterismul occidental este o
derivaþie a zamolxismului nu mai
e decât un pas pe care Radu Cer-
nãtescu nu ezitã sã-l facã, în ciuda
ridicolului la care expun asemenea
afirmaþii: „Din aceastã perspectivã,
întreg Occidentul ocult ni se relevã
azi ca o Dacia sacra, concluzie
care încã se cere impusã cu tãria
revelaþiilor mistice.” (p. 317).

Cititã la rece, Literatura
lucifericã se vãdeºte prea plinã de
fantasmagorii, protocronisme,
fracturi ºi goluri bibliografice
inexplicabile, ca sã-ºi poatã susþine
în mod onorabil pretenþia de a fi „o
istorie ocultã a literaturii române”.
Autorul nu numai cã a ignorat
autori ºi cãrþi despre care ar fi
trebuit sã discute, dar nici mãcar
nu ºi-a parcurs conºtiincios
bibliografia ezotericã, prezentatã
alfabetic la sfârºitul cãrþii. Doar un
exemplu. La pp. 209-210, existã
câteva consideraþii despre
blazonul lui Pantazi: „pe scut
sprijinit de monoceri înlãnþuiþi, în
câmp albastru lebãda de argint,
luîndu-ºi zborul cu gâtul strãpuns
de o sãgeatã purpurie”. Evident cã
lebãda cu gâtul strãpuns de
sãgeatã este un simbol de origine
alchimicã, o reprezentare plasticã
a ei apãrând la castelul alchimic
de la Dampierre-sur-Boutonne, în
caseta nr. 5 din a ºaptea serie,
însoþitã fiind de o devizã în limba
latinã „Propriis-pereo-pennis”,
adicã „Pier-prin-propriile-pene”.
Aceastã reprezentare a fost
comentatã de Fulcanelli, în Le
Mystère des cathédrales (1926),
pe baza asocierii tradiþionale dintre
pasãrea imaculatã ºi mercur. Radu
Cernãtescu, care-l menþioneazã

pe Fulcanelli în bibliografia cãrþii
sale, probabil ca sã parã foarte
erudit, nu are cunoºtinþã de
aceastã imagine, care l-ar fi ajutat
sã înþeleagã blazonul lui Pantazi
(despre care înºirã niºte banalitãþi
strivitoare), aºa cum nu cunoaºte
nici prezenþa respectivului motiv în
heraldica transilvãneanã, în stema
familiei Dániel, ºi cum habar n-are
de semnificaþiile lebedei în
heraldicã, comentate de contele
Alph. O’Kelly de Galway, care
pune zburãtoarea în legãturã cu
Ordinul lebedei creat în Prusia în
1443 (ceea ce ar fi dat apã la
moarã tipului de lecturã în care s-
a lansat Cernãtescu fãrã sã aibã
toate competenþele de rigoare).
Lipsuri de acest gen pe un teren
bibliografic pe care autorul ar fi
trebuit sã-l stãpâneascã la
perfecþie existã cu zecile!

ªi încã ceva, în ciuda prostului
gust de care pot fi taxate afirmaþiile
care urmeazã! Radu Cernãtescu
îºi ignorã cu o misticã suficienþã
predecesorii sau contemporanii
care s-au preocupat de raporturile
dintre literaturã ºi ocultism, ceea
ce la un cercetãtor e cât se poate
de suspect. Unul dintre aceºti con-
temporani e chiar semnatarul
rândurilor de faþã, interesat de
plurivocitatea simbolurilor ºi
fascinat de magie, alchimie,
vrãjitorie, Tarot, kabbala, orga-
nizaþii oculte, însã în limitele unei
precizii ºtiinþifice maxime ºi fãrã
nicio apartenenþã masonico-
rozicruciano-transcendentalistã. Ei
da, uite cã se poate: existã scriitori
ºi critici care întreprind cãlãtorii prin
„codrii se simboluri”, fãrã sã aibã
nevoie de iniþieri prealabile ºi fãrã
sã poarte ºorþuri ºi costume
pestriþe de carnaval. Dincolo de
încercarea ludicã de aplicare a
principiilor astrologiei în critica
literarã pe care am întreprins-o în
cartea Nu ºtie stânga ce face
dreapta (2004), aº îndrãzni sã mai
prefirez o serie de articole pe care
le-am publicat ºi care – poate – i-
ar fi putut servi lui Radu
Cernãtescu la consolidarea unor
ipoteze ºi la abandonarea imediatã
a altora: Bacovia: semnele pietrei
poeticale, 2002; Enigmele „Cãii
ºearpelui”, 2003; Littérature et
spiritisme : V. Hugo et B. P.
Hasdeu, 2004-2005; Recitindu-l pe

Vasile Lovinescu, 2009; O
comedie criticã: magie, vrãjitorie ºi
supranatural în „Þiganiada” (cu o
privire largã asupra ªcolii
Ardelene), 2010. Aº putea sã
lungesc aceastã listã dacã un ultim
rest de pudoare nu m-ar împiedica!

Prin felul în care-ºi prezintã
Literatura lucifericã. O istorie ocultã
a literaturii române, Radu
Cernãtescu nu sesizeazã cât este
de penibil atacul împotriva criticii
estetice de tip cãlinescian, supusã
unui tir în toatã regula încã din
prefaþa intitulatã pompos Pentru o
antidogmaticã a lecturii. Con-
vingerea autorului este cã
demersul lui George Cãlinescu,
atent la dinamica istoricã a
structurilor literare ºi cãutând
semnificaþia esteticã a textelor
luate în discuþie, rateazã pãtrun-
derea în subteranele metafizice
ale literaturii. În Istoria literaturii
române de la origini pânã în
prezent nu sunt bine analizaþi nici
Eminescu, nici Coºbuc, nici Mateiu
Caragiale, nici Sadoveanu, nici
dadaiºtii, încât cititorul cãrþii lui
Radu Cernãtescu se poate întreba
de ce sã mai citeascã ºi alte istorii
literare în afara Literaturii luciferice!
Desigur cã astãzi se impun
relecturi serioase, reevaluãri ºi
redefiniri ale canonului. Coºbuc
meritã mult mai mult decât
apelativul reductiv de „poet al
þãrãnimii”, însã pornind de aici
trebuie sã ne oprim undeva pe
drum, pânã a nu-l transforma într-
un mare iniþiat ºi a nu face din
Nunta Zamfirei un poem care
comunicã „cu Marea Nuntã
Cosmicã a religiilor de mistere ºi
cu corolarul ei iniþiatic, acea unio
mystica din plan noetic, treapta
finalã a tuturor probelor de
ascensionare fiinþialã” (p. 153).
Dacã George Cãlinescu refuza sã
vadã aºa ceva la Coºbuc ºi la toþi
ceilalþi pe care i-a citit superficial,
înseamnã cã suferea de o formã
acutã de schizofrenie, în condiþiile
în care adesea se trãdeazã
„curioasa bibliofilie ocultistã de
care [...] face caz în întreaga lui
operã” (p. 327). Dacã admitem –
ºi trebuie s-o facem! – un Cãlinescu
mason ºi mare cunoscãtor într-ale
magiei, chiromanþiei, herme-
tismului, spiritismului ºi hipno-
tismului, nu ne rãmân decât douã
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soluþii la îndemânã: fie sã
deducem cã o boalã stranie îl
împiedica sã recunoascã în
operele lui Coºbuc ºi Sadoveanu
simboluri iniþiatice de aceeaºi
naturã cu cele la care el însuºi
recurgea, fie sã presupunem cã
acolo unde radarul lui Cãlinescu n-
a detectat prezenþa respectivelor
simboluri, ele nici nu existau ºi cã
istoria literaturii române a trebuit
sã-l aºtepte pe Cernãtescu ca sã
le inventeze!

Aº putea, înainte sã închei, sã
semnalez frecventele greºeluþe
sau chiar mari aberaþii care dau
culoare ºi savoare cãrþii lui Radu
Cernãtescu, cum ar fi referinþa la
„alchimistul medieval” Raymond
Lully (adicã Ramon Llull, cã
anglicizarea numelui mi se pare
inutilã!), sau ideea cã franc-
masoneria ar fi democraticã ºi
egalitaristã, în condiþiile în care e

mult mai închisã ºi mai piramidalã
decât societatea „Vechiului Re-
gim”... Cred cã toate acestea ar fi
nimicuri pe lângã gravele
dezechilibre care afecteazã
construcþia argumentaþiei: de pil-
dã în capitolul Ion Vinea: De la
anarhismul tradiþiei la tradiþia
avangardei, doar douã-trei pagini
din ºaisprezece îl privesc pe
avangardistul român, restul fiind un
balast ezoterico-misticoid care ar
putea foarte bine sã figureze în
orice alt studiu, despre orice alt
autor (dar din aceastã carte)!
Literatura lucifericã prezintã un
amestec pãgubos de consideraþii
pe care le poate face ºi un istoric
serios ºi de prostii în care nu mai
crede niciun intelectual cu scaun
la cap (într-o notã de la p. 149
se spune cã V. Hugo ar fi fost
între 1844-1885 Mare Maestru
într-un fantomatic Prieuré de

Sion, a cãrui existenþã o contestã
toþi istoricii riguroºi). ªi totuºi,
Literatura lucifericã. O istorie
ocultã a literaturii române nu e
chiar de aruncat la coºul cu hârtie
reciclabilã. Din masa de divagaþii
se pot alege pagini interesante
ºi destul de bine scrise, chiar
captivante uneori (consideraþiile
despre Budai-Deleanu ºi
Revoluþia francezã, sau o parte
din cele despre Mateiu
Caragiale, ca sã nu mai vorbesc
de cele despre rãdãcinile
ezoterice ale comunismului, sunt
aproape excelente!). Pãcat cã un
critic talentat se lasã tulburat de
himere, speriindu-se de balaurul
cel rãu din basme ºi crezând încã
în Moº Crãciun – Venerabil al
unei organizaþii oculte trans-
naþionale, al cãrei scop e
propãºirea planetei prin stimu-
larea tinerelor generaþii.

Poveste medievalã
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«Pãruse cã norocul îºi face de cap în acea
primãvarã, nu alta. ªi anume, sub forma unei cãlãtorii
cu dublu obiectiv între douã bilete de drum, în þara
care-l ademenise pe un strãbun al poetului Ronsard,
nici mai mult nici mai puþin decât un fost „ban”, iar
acum sosise sorocul întoarcerii din acea adevãratã
plutire între realitate ºi vis, de mai bine de o lunã, cu
mintea copleºitã de întâmplãri ºi impresii, la capãtul
unei curse contra cronometru, într-un taxiu, printr-un
Paris febril, pânã-n Gare de l’Est. Respectiv,
proiectate pentru intervale diferite, se nimerise sã fiu
propus, ºi admis, în douã delegaþii cu profil nu similar,
pentru prima, de naturã mai mult „reprezentativã”,
cãlãtorindu-se cu avionul ºi cu paºaport diplomatic.
Dar raþiuni varii decid ca ºi cea de a doua, numai de
„schimb cultural”, sã trebuiascã sã intre pe rol într-un
timp apropiat, motiv de a solicita aprobarea ca eu sã
pot s-o aºtept de unul singur, la faþa locului, fãrã a
mã mai trambala acasã ºi înapoi, inutil.

Mã vãd astfel, dupã zborul cu avionul, într-un
hotel de clasã, „Ambasador”, de pe bulevardul
Haussmann, ºi în tot felul de luãri de contact, cu vorbiri
despre regãsiri prieteneºti între douã state, la dineuri
ºi prânzuri, de apreciabil rang, odatã într-un restaurant
din turnul Eiffel, altãdatã în unul dintr-o pãdure fostã
domeniu regal, în hol cu un bust al Regelui Soare,
din epocã. Sau întâlniri cu demnitari, la instituþii cu
nume, dintre care unul va deveni dupã câþiva ani prim-
ministru ºi citeazã într-un spici câteva versuri în
francezã din Vasile Alecsandri, iar altul este „ministru
al planului”. Cu acesta, în dosul unor mari geamuri,
la un etaj, din Place de la Concorde. Vom fi primiþi tot
astfel la Ministerul Afacerilor Externe, pe Quai
D’Orsay, în biroul directorului general, unde primãvara
anului 1940 îl mai gãsea într-o aceeaºi
responsabilitate pe un anumit Alexis Saint-Leger
Leger. Poet, ce-ºi avea publicat, tradus ºi în
româneºte,  poemul Anabase. O încãpere cu o vastã
tapiserie, pe perete, care se gãsea în acelaºi loc ºi
atunci, reprezentând o alegorie cu douã personaje
într-un car... ceresc.

Dar lucrurile nu oprindu-se numai la elevat ºi
solemn protocolar. Pentru cã în fruntea delegaþiei se
aflã un om de ºtiinþã, preºedintele Academiei, iar în
delegaþie ºi omeni din industrie, dar ºi un reputat
chimist, una din dimineþi e consacratã vizitei la un
centru de cercetãri în domeniu atomic, printre mari
recipiente cilindrice ºi sferice, cu mari capace concave
date-ntr-o parte, ºi butoane ºi cabluri. Sau, pentru cã
întreaga vizitã e una precedând începerea unei
cooperãri economice de hotar, speciale, între douã
þãri care multe-ºi pot aminti, nu numai din timpul lui
Napoleon III: trecerea la fabricarea primului automobil

românesc, pe bazã de licenþã francezã, „Dacia” - o
altã deplasare va fi la Dunkerque, regiunea istoricei
„Invazii”, debarcãri ale forþelor aliate, în Normandia,
cu jerfe de peste 100.000 de soldaþi. Aici e vizitatã
una din uzinele Renault, pentru a vedea întregul
proces tehnologic, de la prefabricate la produsul finit,
un program care nici unei îndoieli sã nu-i lase loc,
pledant, cum încheiat ºi cu o demonstraþie a faptului
cã produsele, exemplarele, încã fierbinþi, ies, din
strãdania halelor, gata rodate.

O demonstraþie, încercând adrenalina. Cu acest
scenariu: în una din cele vreo opt-zece maºini înºirate
pe rampã, strãlucind,  trebuie sã te laºi instalat de
unul singur, în dreptul ºoferului, un pilot de în-cercare
relaxat, cu câte una din gazdele pariziene, cu care s-
a venit împreunã, aºa toþi oaspeþii, dintr-odatã o
coloanã de sãgeþi multicolorã, cu direcþia oraºul Lille.
Unde e prevãzut sã fiþi primiþi, la capãtul unui lung
covor roºu, de însuºi prefectul districtului ºi soþia sa,
un distins. Acest mod de testare a unui rodaj
impecabil. Se porneºte încã de la ieºirile pe poartã
cu o vitezã de circa 180 kilometri la orã, fãrã alte
manevre ºi nici un sunet de fond, de motor. Sã te
crezi un reprezentant comercial, care pune o temelie
ºi el, nu un înfricat care îºi face cruci de cruci în gând.

Evident ºi frumuseþea, distincþia recepþiei din
capitala Flandrei Franceze, oraºul extrem nord-estic,
plin de verdeaþã ºi simetrii, în prezenþa unor demnitari
locali, din administraþie - ca ºi atmosfera întreþinutã
cu o cordialitate, din oraºul cu industrie auto, de pe
þãrmul mãrii, în care nu se va face cale întorsã – ne
putând fi separate de un context politic, cu o senificaþie
mai largã: foarte apropiata vizitã, în plin curs de
pregãtire, în România, a generalului De Gaule,
preºedintele Franþei glorios. Fiindcã anul e 1968. Între
evenimentele de evocat ale grupului situându-se ºi o
vizitã, cu depunerea unei coroane de flori, la
monumentul care-i Arcul de Triumf, din piaþa  Étoile,
unde se va semna în cartea de onoare. O fotografie
sub un cer gri, pluvial, din simboliºti ºi din Senele lui
Pallady prieten cu Matisse autorul unei picturi cu o
femeie în bluzã româneascã „Le rêve”.

Imagini, stãri sufleteºti, care se-nvãlmãºesc,
amestecate cu altele, ulterioare ºi complementare.
Cãci, dupã prier, în calendar vine cireºar. ªi - mutat
în vreo douã hoteluri, pe cont propriu, pe care le
schimbi în funcþie de preþ, în Cartierul Latin, pentru
boieriri de la un lãcaº de artã la altul, Luvrul electrizant,
ºi de la un palat la altul - în oraºul luminã ferment ºi
muzeu la fiecare pas, îþi este hãrãzit, de îndatã ce
Ziua mare Internaþionalã a Muncii a trecut, sã trãieºti
din plin ºi nemijlocit în chiar inima miºcãrilor de stradã
studenþeºti, care vor vrea sã reînvie un freamãt al
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doborârii Bastliei sau proclamãrii Comunei, cu
secvenþe din Mizerabilii, jucate puþin altfel, numai din
acþiuni filmice care presupun ºi fuga de simple
repetãri, dintr-un déja vu. Lângã Jadin du
Luxembourg, una din confruntãrile faþã cãtre faþã cu
forþele de ordine, „les flics”, „je merde sur les
gendarmes”, în care pietrele cubice smulse din
caldarâm, mari cât cãrãmizile, îºi iau zborul lesne
spre sonore scuturi, nimerind când ºi când o tâmplã,
sau frunte mai neatentã, sângele vãrsat pe caldarâm
ne lipsind. ªi replica bastoanelor, matracurilor
netimorate la huiduielile cu marcat accent sorbonist.

Un freamãt, preferabil rãmânerii în camera unui
Hôtel Saint-Pierre, de pe Rue de l’École de Médicine,
unde pe sub uºã, prin închizãtura geamurilor, aerul
de afarã, greu de gaze lacrimogene, þine tot într-un
involuntar plâns - cel puþin acolo mai încape ºi câte o
adiere dinspre salcâmi înfloriþi. Din care trebuie sã te
refugiezi din nou la tine ºi sã reiei o lecturã din romanul
La vingt-cinqième heure, proaspãt procurat, pe care
în þarã nu-l poþi duce fãrã un oarecare risc, la
îngroºarea unei învãlmãºeli în zona Saint-Germain-
des-Prés, unde tot ce-i maºinã rãmasã pe margini
de trotuare e într-un pãcat, sunt rãsturnate mai multe
ºi incendiate cu o mânie de inimi proletare, din vremi.
Trebuie, ce? Schimbate cu orice preþ stãri de lucruri
semne ale stagnãrii, un nume îºi face loc în ziare,
progresiv, dar ºi printre rânduri de manifestanþi: Cohn
Bendit, pe româneºte cu o transparenþã cumva
subminând, ºi câºtigã în rãspândire tirajele unei mici
cãrþulii roºii a lui Mao Tse Dun, acest vânt de fluviu
galben, cu maxime, dar ºi cu poezii. Dar când eºti
nevoit sã te smulgi iar dintre cei patru pereþi, „ces
miasmes morbides”, tocmai e etalat câºtigul de
moment al pãrþii „agresate”, în lungul strãzii Saint-
Jacques, din spre Sorbona spre Sena ºi teatrul unde
s-a jucat prima datã Cântãreaþa Chealã. De aici forþele
beligerante abia  au pãrãsit scena, iar cadavrele
rãmase la faþa locului sunt câte un pantof de damã
cu tocul lipsã, o geantã hârºitã, un sfâºiat fular, felurite
broºuri, un chipiu cazon ori civil, un fragment de scut
spart, iar în aer acelaºi gust înecãcios de pucioasã,
de praf de puºcã. Salvarea putând fi numai la
Orangerie, printre nuferii lai Monet, dacã acolo e
deschis; sau o cãþãrare sub lunã la Sacré-Coeur, cum
þi-ai dori un alt cer.

Situaþie care nu-ºi va schimba evoluþiile,
asprimile, nici pe durata fuzionãrii cu transa celei de
a doua formaþii sau deputãþii. Când vreo trei „acþiuni”
care fuseserã programate anterior, una o întâlnire cu
o Uniune de scriitori, alta o conferinþã despre
structuralism, în mediu universitar, trebuiesc
reconsiderate sau contramandate. În relaþie ºi cu
mãsuri de protecþie fizicã sau dificultãþi de transport
urban. Dar condiþiile de avarie sunt compensate în
fel ºi chip, în primul rând chiar prin ceva din aer, care
e mai presus de evenimenþial. Þinând doar de
verticala locului. Cu o cazare la o pensiune a Pen-
Clubului, pe chiar Champs-Élysées, aceºti alþi
parteneri într-un pariu unde toatã lumea are doar de
câºtigat, sunt doi profesori ºi critici litetari, seniori,
prestigii, pânã nu de mult puºi la index, pentru ideile

sau cãrþile din trecut, veniþi cu soþiile, unul un estet,
altul un analist, ambii cu studii în tinereþe la institute
de învãþãmânt superior de aici, într-o înfiorare nu de
tot stãpânitã, dar ºi câteva voci ale scrisului poetic
mai recent, vârste doar la maturitate sau mai spre
tinereþe, reprezentând vreo trei generaþii, autori de
volume de versuri cu un anumit ecou, dar ºi
traducãtori de poezie, un teren pe care creaþia liricã
e, prin Est, mai la largul ei. Dupã un interval,
participanþi la o masã rotundã, în formaþie completã,
într-o clãdire impresionând, La Maison de la Radio,
undeva lângã Muzeul Omului. Inclusiv cu emisiuni
separate, interviu sau micro-eseu despre interferenþe
între douã literaturi. Dar dialogul, cu un caracter par-
ticular: cineva relatând de o descindere în  Bois de
Boulogne, la niºte rude ale unui mare poet care a
fost închis, de fapt urcare, cãci la etajul unei vile,
cineva despre o vizitã, undeva pe lângã Moulin
Rouge, la un poet care n-a mai intrat în þarã de la
rãzboi, dar sunt întrevederi ºi prin alte case, sãrbãtori,
despre care nu se mai aduce vorba. ªi câteva adânciri
la Bibliothèque Nationale, într-un adevãrat festin de
documentar. Fãrã a pune în seamã raidurile cotidiene
pe cheiurile Senei, la buchiniºti. În acest context, ºi
ºansa cuiva care la o recepþie a fãcut cunoºtinþã cu
un domn care s-a recomandat fratele lui Ion Pillat, un
sprinten scund, smead, cu mustãcioarã, vorbind
repede, cu ochi vii, semãnând ca douã picãturi de
apã cu poetul din anii studenþiei de la Paris. Ori faptul
cã la un moment dat, câteva seri la rând, eºalonul
mai tânãr se aflã sub un asediu al unor seri de poezie,
cu intrare liberã, unde sunt venite celebritãþi din
intrenaþional, ca un Montale, evoluând într-o salã a
teatrului Odéon, la doi paºi de locuinþa unui Emil
Cioran. ªi sã se bucure de o menþiune, inclusiv
întârzieri, prin preajmã, ulterioare, de noapte, într-un
local, una cu vreo trei scriitori tineri francezi care au
cãlãtorit în Bucureºti ºi pe care acum îi revezi, la un
calvados; iar alta, la un tur de mari halbe de bere, cu
entuziaºtii unui mãnunchi redacþional implicat în
lucrarea unei edituri tipãrind feluriþi diasporeni, cu o
evlavie un roman dar ºi eseuri de Mircea Eliade,
avându-ºi asociaþi ºi doi unguri ºi un sârb, salarizaþi
pentru partea tipograficã, oameni de condei de
asemeni, cu þinte din literaturile ºi limbile þãrilor lor.

Aºadar, la capãtul a tot, sã nu uit ºi o plimbare
într-un bateau-mouche, pe sub arcaturile  în nori de
la catedrala Notre-Dame, din prima perioadã, într-o
conspirativitate, cãci numai grupul de români - acum
când eºti numai în grijile identificãrii vagonului de
dormit, despovãrat, deshãmat din bagaje, în gara rã-
sãriteanã. Fapt dus cu bine la îndeplinire cam pe la
mijlocul unei garnituri lungi, ºi într-o cabinã single, cu
douã paturi, conform biletului din þarã care þi-a fost
adus de cãtre unul din confraþi, þie revenindu-þi, la
agenþia parizianã de voaiaj, cu ceva timp în urmã,
doar stabilirea zilei de întoarcere, cum ceilalþi au decis
sã-ºi mai amâie plecarea.

Trebuie sã predau paºaportul, dar ºi biletele,
însoþitorului de vagon, un dotat cu beri ºi tãrii, dar ºi
cafele, acte de care are nevoie ca sã nu fiu trezit la
puncte de frontierã, sã le prezinte la controale el; ceea
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ce îndeplinesc, zorit. Pentru a mã trata numai cu o
porþie de cloral-hidrat, un somnifer lichid, prescris de
un medic umblând la nuanþe, dintr-o perioadã de
insomnii, depãºitã. Despre care el concedea cã putea
fi luat ºi dupã un consum - dacã þi s-a întâmplat sã te
afli într-o astfel de situaþie - de alcool. Hap nelipsit
dintr-o trusã. Dar nu mã mai complic sã adun la loc
iar, într-o valizã mare, multele lucruri rãvãºite pentru
scoaterea pijamalei ºi a trusei cu medicamente, a
periei ºi pastei de dinþi. S-a lãsat cu greu gãsit ºi un
volum de poezii, format „poche”, în cursul dupã-
amiezii primit, cu dedicaþie. ªi-a fãcut însã neîntârziat
efectul, cu anularea unei senzaþii de disconfort, ºi
tableta de propranolol, cu care de regulã redresez
prompt un puls mãrit. Rãmân toate în seama dimineþii,
ca-ntr-o expoziþie, pe patul de deasupra, altele pe
capacul chiuvetei sau pe etajerele pentru bagajul de
mânã, parcã numai sã-mi asiste cineva, ca rãsplatã,
dedulcirea cu un somn deplin meritat, prelung, cât
vreo douã þãri, legãnat de arcuri ºi roþi printr-o jumãtate
de continent.

Dar n-au trecut bine prime scene de teatru de
umbre pe un perete imaginar, gratulãri, promisiuni
de grãdini de Semiramidã, de fapt nu prea ne lãsându-
se aºteptate, prin care o lume rãmânea în mirajul ei,
când brusc bãtãi insistente în uºã, ameninþând sã
rupã prin plauzibil cadrele unui plus de oniric,  vor
pune capãt inclusiv unui proiect privind circumstanþele
sosirii la destinaþie, care ar urma sã fie dupã vreo
douã nopþi, cu coborâre într-o garã la jumãtatea
drumului între frontierã ºi Bucureºti, ºi continuarea
mersului spre casã într-un Fiat, prevãzut sã se afle
în garã la o orã stabilitã nemþeºte, spre a suplini ceea
ce legãturi de trasee, în cãile ferate, printr-un decor
cu vestigii dacice, n-au rezolvat. Bãtãi repetate,
precipitate, ca ºi cuvintele „Treziþi-vã!”, „Trebuie sã
coborâþi imediat!”, printre altele, rãstite, în altã limbã,
destinate mai multor inºi în miºcare în dreptul
geamului, pe un peron care stã.

Este greu sã redai sincron o nebunie, o altfel de
interferare real-ireal, semne totuºi ale treziei, amestec
de ne/explicaþii ºi gesturi din partea ceferistului  confuz
ºi unui grãnicer strãin dârz, cooperanþi cu tine la
grãmãdirea tuturor lucrurilor care-þi aparþin, la
nimerealã, în valizã ºi vreo douã sacoºe, în timp ce
eºti prins ºi cu sãritul din pijama în nãdragi ºi veston,
ºi mai mult luat pe sus eºti coborît pur ºi simplu pe
treptele elegantului vagon. Care se ºi pune în miºcare,
prin surse de luminã electrice, fixe, numai mister.

Ce n-a reuºit sã convingã în prealabil însoþitorul
român de vagon - cã nu sunt necesare, pentru noi,
vize de tranzit, pe care paºaportul meu, e drept,  nu
le avea - îþi este tâlmãcit, ne/lãmurit cu mai mare
amãnunþime, în prezenþa cerberului în uniformã
albastru-verzuie, de cãtre un vorbitor de francezã,
solicitat în acest sens. Te-ai gãsi într-o localitate Kehl.
Prima oprire pe teritoriu vest-german – îndatã dupã
intrare. Iar în spate, ca ultim punct de frontierã de pe
teritoriul francez, se aflã oraºul Strasbourg. Ca sã-þi
reiei drumul spre România, soluþia e sã te întorci în
Franþa, de unde sã revii cu vizã de tranzit austriacã.
Fãrã s-o ai, partea germanã nu-ºi poate da acordul,

aici, pe loc, chiar dacã s-ar trece cu vederea cã nu o
deþii ºi pe-a lor. Iar în Strasbourg austriecii au consulat.
Acolo poþi rezolva inconvenientul uºor, dupã ce vei
coborî nu departe o pantã pânã la o staþie de autobuz.
Iar mai departe vei mai vedea.

Cât priveºte modul de reluare a cãlãtoriei, reþii
cã biletul de tren rãmas valabil nu asigurã ºi un loc,
dar-mi-te unul de vagon de dormit, iar dacã e vorba
sã nu aºtepþi pânã în noaptea urmãtoare, ci sã te
gândeºti la un tren de zi, un asemenea mijloc de a
sprinta existã, ºi este spusã o orã din jurul prânzului.
Pentru acum, atenþia trebuind adunatã toatã pe
miºcarea spre un punct de ieºire din garã prin spate,
spre câmp, a pâlcului de ghinioniºti care au fost daþi
ºi ei fãrã voia lor jos din tren, bãrbaþi de vârste mijlocii,
ºi câþiva tineri, dar ºi câteva tinere femei, care sunt
pe punctul de a încheia o discuþie cu autoritãþile, întind
ºi primesc legitimaþii ºi acte. Ei putând constitui un
bun ghidaj. Îi voi  regãsi dupã ce o mãrinimie s-a mai
manifestat: în asigurarea unei transbordãri, din partea
oamenilor gãrii, cu un cãruþ acþionat mecanic de la ei
la gheretele grãnicerilor francezi, pe care îi convingi
sã-þi gãzduiascã întregul bagaj pânã la întoarcere.
Sunt tocmai încolonaþi în ºir indian, printr-o iarbã.

O vreme au înaintat aºa, la câte o cotiturã pot
sã-i vãd pe cei mai din faþã, hârjonindu-se uneori,
fãcând haz de necaz, sau întorcând câte o expresie
sau poreclã, mie de ne-nþeles, peste umeri, spre cei
cu der die das, nevãzuþi. Era clar cã locuiau prin
împrejurimi ºi practicau poate lucrul la negru, dacã
nu veneau de prin alte pãrþi, vorbeau franceza toþi,
cu un accent mai particular sau flori de argou, purtau
blugi ºi bluzoane subþiri, ºi bãrbaþii ºi femeile, ºi câte
o boccea uºoarã de mânã sau un sac de umãr. Dupã
cum era clar cã nu se aflau la prima confruntare de
acest soi.

Am de mers din Germania în Franþa, noaptea,
pe jos, ca în focul amiezii din ziua urmãtoare sã mã
întorc, mai puþin mofluz, cum sub un steag de fier
dintr-o poezie de Rilke, ºi în buzunarul de la piept, ca
pe vremea împãratului Franz Iosif, cu un salvconduct.
Deocamdatã, ºi în pielea unuia din personajele din
balada patetizantã Grenadirii, de Heinrich Heine, subit
cu alte tâlcuri în versurile primei strofe. „Spre Franþa
pornirã din lagãr duºman / Doi vechi grenadiri din
Rusia”. ªi: „Dar când au ajuns la hotarul german /
Pierdurã pe loc voioºia”. Este necesar sã fiu doar al
peisajului þintã, care învãluie, cu miros de verde -  sã
spui, din pãdurea de la Fontainebleau. Prin întunericul
mult. Un timp omul care m-a ajutat sã-mi duc bagajele
de la cãruþul mecanic la ghereta salvatoare a încetinit
pasul sã-l ajung, distanþându-se de restul ºirului, mai
adresându-mi câte un cuvânt de îndemn. Uit, din
pãcate, sã-l întreb în ce parte curge, foarte pe
aproape, Rinul, a cãrui respiraþie ar trebui sã o simt,
preocupat numai de calea de urmat. Apoi,
prefãcându-mã cã vreau sã mai prind forþe, las
noaptea dintre el ºi mine sã se lãrgeascã, sub un cer
dens, în care constelaþiile mai cunoscute pot fi citite
mai greu, pentru o situare altfel. Când o exaltare mai
mult din teamã de o forþã de peste oameni cedã unei
senzaþii de eliberãri în absolut, într-o silã de omenesc
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convertitã într-o dragoste de ambiant, pe care catã
sã o scobor de unde ea ºi provine. Din scurtul poem
Sensation de Arthur Rimbaud. „Je ne parlerai pas”,
„Eu nu voi vorbi”. Dar, din scandãrile paºilor, celelalte
redãri ale unui prezent: „J’irai dans les sentiers”, „voi
merge pe poteci”, „Prin Naturã”, „heureux comme
avec une femme”. ªi Visãtor, „Rêveur”. „Voi simþi
rãcoarea la picioare”, „la fraicheur à mes pieds” !

O experienþã unicã, mãritã de potriviri livreºti,
dar ºi de un fel de desgrãniþãri. Numai pentru ca o
altã senzaþie, de obosealã, de nesomn, sã se
insinueze,  sã fie ºi mai acutã în staþia de autobuz,
un simplu semicerc de pâmânt bãtãtorit, bordat de o
balustradã de metal, unde, în compania întregului lot
de expulzaþi pentru simplul motiv cã le lipsea într-
adevãr o vizã, nu de tranzit ci de intrare, îmi va fi dat
sã aud cã mai trebuie sã aºtept cel puþin încã un
ceas pânã la ivirea primului mijloc de transport în
comun, cu care sã poþi ajunge în marea capitalã
alsacianã, „cel mai mare port fluvial” francez.

ªi un ceas care se înduioºeazã ºi el. Din urmã,
auzite ºi mai înainte, mai cheamã în fostul miraj
aceleaºi triluri ale unei pãsãri, cunoscute, de pasãre
pe care cel mai inspirat o slãveºte un poet englez, cu
suspinul: „tu, în fericirea ta, driadã”, iar ortacul meu
de cãrare o denunþã: „-Le rossignol!”.  Mãrgelele
cântecului ei, nu al lui, de fraternizãri în alt plâns.
Pentru ca, dinspre niºte case pe care nu le vezi, ca
din Munþi Apuseni, ca într-un zori de zi în Grecia prin
insula Cos, venite peste apã din Turcia, sã
izbucneascã, nu din crestele de ghips ale Cocoºului
de Brâncuºi  de la muzeul atelier rezidit, mai multe
salve de cu-cu-ri-gu. „Le coq gaulois”!

Povestea ar fi chiar spre sfârºit, dacã la sosirea
în apropierea gãrii de tren, mari, neieºitã din noapte,
nu s-ar impune încã un episod, înaintea schimbãrii
carului pe, înarmarea cu un tichet de completare,
simplu, sau de constatare, ca dupã o moþãire pe vreo
bancã sã aibã loc ultima probã de foc a îndoirii mâinii
care sã ridice o rampã de trecere de undeva între
fandãrile de vals ale Dunãrii la Passau ºi încã
înzãpeziþi, la zãri, ºi ei ritmaþi, albi Alpi. Constaþi doar
cã, într-o rânduialã de ceasornic a tuturor
mecanismelor vadului de aici, european, cu excepþia
ghiºeului de Informaþii ºi tihnite miºcãri de impiegaþi,
pe sub neoane tari, mai mult supraveghetori, dinspre
vreun peron la vreun birou luminat discret, solitar, un
drept la odihnã a întregii lumi nu doarme. O salã de
aºteptare vastã, cu vreo doi, trei meditativi în adânci
fotolii, pare sã-ºi aibã uºile, înalte, cu draperii,
zãvorâte, aºa cã, în rãspuns, unui alt de drumeþ nãrãv,
din resem-narea unui Victor Hugo debarcat la
Guernesey: „eu voi privi oceanul!”, sã i se poatã lãsa
liber curs. Voi da o fugã  în consecinþã, pânã la
reluarea întregii activitãþi în garã, aceasta nu mai
curând de oara 7, când vor fi deschise ºi casele de
bilete, sã privesc din apropiere capodopera care-i
Catedrala, din istoria artei. De cum eºti în faþa gãrii, îi
ºi vezi înaltul turn, luminat în noapte. Trebuiau sã fie
douã, dar veacuri de ev mediu timpuriu, din temeritãþi
dar ºi vicisitudini, s-au rãzgândit. Un somnambul pe
care-l întrebi cum poþi ajunge dinaintea frumoasei

faþade, pe care ai recunoaºte-o din ceea ce ai citit,
ca înruditã cu bogãþia de artã sculpturalã de la Notre-
Dame din Paris, fãrã ezitãri, îþi spune cã vei fi ghidat
de fleºa ei de 142 de metri  pe orice stradã ai apuca,
ºi într-adevãr te-a scos, în nu ºtii câte minute, în raza
marei rozete, ca un, de prin zodii, încã necunoscut,
G.P.S.

Surpriza bunã e cã unde te stecori printr-un tunel
de scânduri, printre niºte schele, sã descoperi alte
statui de exterior, casa Domnului e deschisã! ªi
înaintând într-o încredere sobrã ºi o spaimã sfiitã, pe
un interval, te poþi în fine slobozi în unul din scaunele
aliniate, moi, de pai sau de papurã, împletite, cum
într-un sac plin de bolovani în Bosfor.

Un „Slobozeºte-acum Stãpâne, dup-al tãu
cuvânt, în pace...!”, din Noul Testament, când în oase,
în grumazi, îþi auzi inima, într-un fel de somn invocat.
Trecând aºa clipe, veacuri, pânã când prin vitralii,
vitraliile renumite, vechi de peste 600 de ani, pe care
privirile se reazimã, o percepþie de sonor propune
versul, expresia: „primele tropote ale soarelui”. De
fapt e surprinsã, marcatã apariþia Luminii. Aceastã
culpã cu profan, cãci îþi aduni toate puterile sã redai
momentul într-o scurtã poezie de notaþie, cum l-ai
trãit tu. O amintire, ca o încrustãturã de inimioarã pe
o frunzã de agavã vãzutã  într-o excursie la vechi
cetãþi în decor mediteranian, lângã un nume. Dar
pentru a nu recurge la alte cuvine, fiindcã poezia am
pãstrat-o, respectiv am inclus-o într-o carte – cuvintele
de atunci:

„... ºi primele adieri ale soarelui,
care ºterg faþa stelelor,
primele tropote ale soarelui
încã departe -
le simt sfinþii gârbovi,
cavalerii în zale ºi femeile
subþiri, din vitralii...”

Din vitraliile din dreapta, cum stai. ªi sã nu scap
nici Fecioarele Înþelepte, ºi cele Nebune, din parabolã,
din piatra portalului drept, din exterior; pe care le
identific la ieºire.

Pentru cã la clãdirea consulatului cãutat, o casã
cu arhitecturi jucate, încurajatoare de la trepte,
lucrurile vor fi de o caldã normaliate, ca din norocul
dintâi, francez. Prim vizitator, imediat dupã ora de
deschidere, sunt întâmpinat, dupã ce am fost anunþat
de un funcþionar, într-un hol cu plante, de chiar
conducãtorul instituþiei. Sub niºte haine impecabile,
de gentleman, la cravatã, vorbind o francezã perfectã,
un deghizat, afabil, curtenitor conte din Nunta lui
Figaro.

Este desigur dezolat de neînþelegerea ivitã, într-
adevãr între România ºi þara lui funcþioneazã pre-
vederile unei convenþii, de câteva luni, care eliminã
viza de tranzit, ºi acum nu e nevoie de nimic scris,
din parte-i, în paºaport, pe care îl priveºte cu
considearaþie ºi mi-l restituie nou-nouþ. „Fiindcã
funcþionarul de la frontierã a spus cã numai la
grãnicerii noºtri se gândeºte, când v-a întrerupt
cãlãtoria, trebuie doar sã-i spuneþi cã reglementarea
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o are în documentele lui, negreºit”. Totuºi, dupã o
ezitare, acceptã sã aplice o ºtampilã, pentru orice
eventualitate, la insistenþele mele, dar nu cu o
formulare expresã, ci doar cu data, cum un artist ar
da un autograf doar din iniþiale.

Timp mai este, pânã la garnitura de tren care
face legãtura cu un tren de „dincolo”, o cursã doar
pânã la Viena, de zi, unde numai bine vei afla cã nu
mai sunt locuri, nici pentru bagaje, când vei fi în gara
vecinã, ºi cã biletele se vând, de regulã, cu o zi înainte,
la un birou de voiaj. Iar ospitalitatea creºte, în biroul
consular, la un schimb de cuvinte despre natura primei
pãrþi a cãlãtoriei în perimetru francez. ªi pentru ca
exprimarea unor scuze în numele a douã state cu
aceeaºi limbã sã fie cât mai credibilã, e de acceptat
însutit întremarea la o cafea – lângã ceaºca dintr-un
porþelan de Limoges, fãcându-ºi loc ºi o tavã cu
fursecuri ºi bomboane „Mozart”.

Nu trebuie spus totul despre peripeþii, sau
coincidenþe, ele au, cum ºtim, o imaginaþie de temut,
iar în segmentul de drum care a mai rãmas, toate
posibilitãþile. Începând cu un statut de privitor de la
geam, de pe culoar, pe tot parcursul traversãrii primeia
din þãrile de strãbãtut. Oraºe, râuri, câmpii, munþi.
Dar, mai particulare, numai alte douã exemple. Cel
de al doilea, în ordinea derulãrii în timp, implicând
noaptea sosirii la Viena. Când la hotelul la care
recurgi, cât banii româneºti schimbaþi pãgubos o mai
permit, cãlãuzit direct de hamalul  pe care l-ai putut
racola, legãtura cerutã cu un telefon de acasã - pentru
a decomanda într-o ultimã clipã o repezire la un drum
de vreo douã sute de kilometri, gânditã pentru

dimineaþa în care tu cel mult te vei putea învârti de o
avântare pânã la o altã bisericã ºi ea de faimã, Sfântul
ªtefan, îþi este servitã - dupã repetate explicaþii mai
mult într-un esperanto, date proprietarului, un domn
bãtrân vorbind numai limba lui ºi îndeplinind ºi oficiul de
telefonist, mereu înghesuit de alte comenzi, confruntat
ºi cu o micã defecþiune, pânã la urmã reparatã – prea
târziu. Iar cel dintâi exemplu, întorcând în amiaza
zilei precedente, în oraºul de pornire, german. Când
pe ºoseaua europeanã care trece aici paralel cu linia
feratã, direct prin  faþa gãrii, unde mai ai de aºteptat,
un bãrbat atletic, care ºi-a oprit o clipã maºina, un
Mercedes, în care nu erau ºi alþi pasageri, sã-l întrebe
ceva pe un localnic, referitor la drum, ºi apoi a coborât
de la volan ºi cu un pluº galben a îndepãrtat o patã
invizibilã de pe parbriz, îþi pãrea sã semene cu cineva
cunoscut. Îl priveºti pasiv, în lumina toridã ºi-n
amintire, de la distanþa la care eºti, vreo cincizeci
de metri, ºi de lângã movila de bagaje, sau amuzat,
iar dupã ce îºi reia mersul, ºi observi ºi însemnele
de pe numãrul de înmatriculare, din spate, de
maºinã diplomaticã, realizezi cã era chiar cel cu care
pãrea sã semene: secretarul prim al Ambasadei
Române din Paris, pe care-l cunoscuseºi. Un ins,
mereu pe faþã cu un surâs, om de aparat, ce fusese
prezent ºi la câteva din întâlnirile bilaterale, dar
desigur ºi la vizita de la uzinele Renault. Mergea,
evident, la Bucureºti, singur cuc, necesar ºi el în
pregãtirile de ultimã orã pentru importanta vizitã a
marelui preºedinte de stat francez. În direcþia ta de
mers.

ªi totuºi, cãlãtoriile...»
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VEI  TRÃI  CÂT
CUVINTELE  TALE

(Horia Bãdescu)
Într-o vreme îl întâlneam pe

Horia Bãdescu aproape zilnic. ªi
chiar dacã nu-l întâlneam pe el în
persoanã, ca o prezenþã umanã
realã, întâlneam aproape peste tot
în oraºul acesta, în Clujul tinereþilor
noastre, imaginea lui prefãcutã în
cântec ºi baladã. Cãci, nu ºtiu pe
nimeni altcineva care sã fi scris cu
atâta fior ºi emoþie versuri
memorabile despre frumoasele
toamne de-aici, despre vinul ce
gâlgâie în pocale sub bolþi de
beciuri istorice, despre fetele ce-ºi
poartã studenþeºte paºii la întâlniri
romantice pline de iubiri pãtimaºe,
despre dascãlii învãþaþi ai Almei
Mater Napocensis ori despre poeþii
iluminaþi de prietenie sub razele...
Echinoxului. Horia Bãdescu era (ºi
este) trubadurul emblematic al
unui ev pe care îl trãiam în noi,
doritori de viaþã tumultuoasã.

A venit apoi o altã vreme, mai
de pe la amiaza vârstei, când îl
întâlneam arar, abia din când în
când, pe la vreo rãspântie de
drumuri din inima oraºului, plecat
fiind în largul lumii, chemat de
îndeletniciri pe care le împletea tot
sub zodii poetice, în urma sa
rãmânând pe-aici ecouri irepeta-
bile – ºi nu e un paradox – din cân-
tecele ºi baladele lui de mai de-
mult. Aproape nimeni nu ºi-l putea
închipui altfel decât în aura unei
vitalitãþi senine ºi plenare, dãruit
faptei ºi gândului ademenitor de
împliniri în trepidaþia frãmântatu-
lui obºtesc. Nici o clipã nu puteam
sã-mi imaginez cã ºi pentru el, ca
de altfel pentru toþi cei nãscuþi în
lumea aceasta, timpul trecea
implacabil:„Trecãtoare sunt
clipele,/ orele,/  zilele,/ trecãtor eºti
ºi tu”, zice poetul, începând sã
mediteze, cu discreþie ºi inte-
riorizat, la ziua de azi ºi la ziua de
mâine („sã-ngenunchi/ pe pragul
zilei/ fãrã întoarcere”), la împliniri
ºi dezamãgiri, la rostul fiinþãrii ºi la
preaplinul unei alte vieþi, de dincolo
de vreme ºi de vremuri, într-o
existenþã cu dimensiuni infinite,
transcedentale. Iatã, din aceste
meditaþii, din aceste reflexii
filosofale s-au nãscut câteva cãrþi
( Un jour entier, 2006 ºi Miradors

de l’abîme, 2008) pe care acum
poetul le-a sintetizat – poate nu
acesta este cel mai bun cuvânt –
într-un volum  nou (Vei trãi cât
cuvintele tale, Editura Dacia XXI,
Cluj-Napoca, 2010) ce se doreºte
a fi definitoriu pentru o altã vârstã,
pentru un alt anotimp al trãirilor
sale, caracterizat printr-un soi de
privire în sine, în adâncurile pro-
priilor emoþii, cu un duh evaluator
al prea-plinului destin zãmislit
din cuvinte:

Soare ºi frig.
ªi totuºi va ninge;
poate într-una din
zile.
Din anul murit
doar brumele unei
                  memorii uitate
mai strãuie,
doar zdrenþe de zile
ºi nopþi.
Va ninge
poate
într-una din zilele
acestea:
peste numele tãu,
peste viaþa ta,
peste cuvintele tale.

E o poezie de anume
nostalgicã reverie asupra vieþii,
aspra vârstei ºi vârstelor; e o
poezie cu un subsidiar discret

elegiac stârnind reverberaþii de
amintiri în duioºie, ºi mai înainte
de orice e o poezie de dragoste –
în totul o altfel de dragoste, când
sângele pare mai domolit în vene,
când pasiunea devine tandreþe,
când fiinþa iubitã, ca ºi viaþa, îi oferã
un rãgaz al regretelor pentru prea
puþinul dãruit ºi asumat dintr-o
bucurie ori dintr-o tristeþe esenþialã:

E vreme urâtã;
e bine!
E bine
cât încã mai poþi sã simþi
ploaia pieziºã
care-þi rãvãºeºte figura,
vântul care-þi sfâºie pielea
cu biciuºtile vieþii,
aceastã mireasmã de
                femeie-n cãlduri
izvorând din pãmânt,
aceastã mireasmã de
                                 neuitat
pe care dincolo
o vei duce cu tine.

 În felul ei, aceastã poezie de-
acum a lui Horia Bãdescu, e una
hrãnitã din lumini crepusculare
(„despuiatã lumina /.../ a putrezit
deja,/ înainte sã fie umbrã ºi/
pulbere”) când cântecul pasional
se preface-ntr-un soi de litanie, ce-
remonios împãcatã cu ideea cã
„mâinele nu va mai fi niciodatã
asemeni!” clipei de-acum, ori de ieri.
Dar, nimic nu rezoneazã în tragic,
în disperare. E o seninãtate
tulburãtoare în aceastã resemnatã
contemplare a vieþii trecute, a vieþii
trãite cu conºtiinþa înaintãrii într-un
abis definitiv („doar un altfel/ de-a
exista/ e abisul”) din care numai
cuvântul rostit la vreme te poate sal-
va, supravieþuindu-þi: „Cuvintele,/
cãrãri ale vieþii/ spre moarte”. ªi,
totuºi, e încã prea devreme – simte
cu bãrbãþie poetul – pentru marea
trecere: ”Ceea ce vezi acum
întârzie încã/ în prag,/ pentru ceea
ce vezi/ încã n-a venit clipa”. E aici
poezia acestor întârzieri dulci-
amare – o poezie a trãirilor
conºtiinþei cã poetul însuºi s-a
contopit, de-acum, cu eternitatea:
„Totul rãmâne în urmã;/ nimic nu
mai e-al tãu,/ nici tu însuþi”.

Dar existã oare aici, cu
adevãrat, o resemnare, o
renunþare, o fatalã acceptare a
sfârºitului?! Da ºi nu. Importantã

Prezenþe
clujene

 Constantin Cubleºan
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rãmâne pentru poet doar
înþelegerea sensului esenþial al
dãruirii într-o mare decantare
existenþialã a timpului trãirii:

Mulþumeºte clipelor
vieþii tale:
neºtiute s-au dus,
rãsuflarea lor putredã
                     nu te-a atins.
Va scãdea vântul;
lumina de-asemenea.
ªi totuºi sângele-þi curge
încã/ în venele unei zile
fãrã memorie.
Îngãduit e
pe cãile tãcerii sã treci
ºi sã-nþelegi;
doar copilãria morþii
e viaþa.

De la poezia tumultului tineresc
pasional, din care au rãmas
pãstrate cu discreþie, ca petalele
de mãcieº strivite între filele
ierbarului, doar culorile sevelor
nãvalnice („curva asta de viaþã”),
la poezia de azi, a meditaþiei grave
ºi sobre, a reflexiilor de înþe-
lepciune asupra trecerii vieþii ºi a
timpului, a rostului sãu poetic pe
lume, e un arc de boltã sub multiple
împliniri pe care Horia Bãdescu l-a
desenat cu mânã sigurã de artist
autentic, inspirat, impu-nându-se
în peisajul literelor româneºti de azi
cu un profil inconfundabil, statuând
o perso-nalitate ce marcheazã
altitudinal anotimpul generaþiei
sale, asumându-ºi în intemperiile
istoriei contemporane menirea de
a da tradiþiei poetice strãlucirea
înoitoare a modernitãþii prin cuvânt,
prin cuvântul sãu inedit. E, de altfel,
semnul sub care se aºeazã, cu
deplinã maturitate, poezia din
recentul sãu volum, intitulat
semnificativ ºi testamentar: Vei trãi
cât cuvintele tale.

OAMENI DIN BABILON
(Mircea Vaida-Voevod)
Dupã mai bine de douã decenii

de la publicarea acelui roman de
anvergura unei saga, Corinda
(1988), Mircea Vaida-Voevod
revine cu un al doilea roman, de o
altã facturã, dar continuându-l
oarecum pe celãlalt, Oameni din
babilon (Editura Multi Press
Internaþional, Bucureºti, 2010),

instituind, probabil, un ciclu ce-ºi
propune sã focalizeze  în centrul
sãu familia de nobili ardeleni
Corinda, avându-l ca întemeietor
de genealogie pe acel strãbun
ilustru Ioan Corinda Senior de
Gârbãu, din seminþia cãruia s-au
desprins, în timp ºi în istorii,
personalitãþi implicate deplin în
destinele naþiunii, pânã la iden-
tificarea  definitivã cu idealul ei
de independenþã naþionalã (Vezi
acel bãrbat, cu profil dãltuit în
piatra coborâtã din Detunatele
Apusenilor, prezent ca figurã
centralã în primul roman, politician
de marcã, unul din artizanii Marii
Uniri din Decembrie 1918). Eroul
actualei odiseei epice este ºi el un
descendent din aceeaºi familie de
luptãtori, implicat ºi el în vâltorile
istoriei contemporane, doar cã de-
acum e o altã istorie, într-o altã
vreme –  chiar dacã spaþiile rãmân,
geograficeºte vorbind, aceleaºi –
un alt timp, în care se spulberã
imperii ºi se coaguleazã alte
fruntarii etnice, într-o Europã
rãsãriteanã, bulversatã de revoluþii
ºi de rãzboaie civile, oarecum
asemãnãtoare miºcãrilor de
emancipare ce asigurau fundalul
romanului Corinda, acum însã
aceastã “hoaºcã bãtrânã”, istoria,
ce “ieºise din vãgãunile Bal-
canilor”, cum se exprimã la un
moment dat unul din numeroa-
sele personaje ce populeazã
conglomeratul narativ al roma-
nului, stârneºte oamenii unei au-
tentice babilonii militare (ºi nu
numai), pe care prozatorul îºi
propune s-o evoce cu un ochi lucid
ºi cu un verb acidulat, cel mai
adesea, dublând astfel  stratul liric
mereu prezent în subsidiarul
tuturor întâmplãrilor. E romanul
peripeþiilor dramatice ale unui
corespondent de rãzboi (Gândul
ne duce numaidecât la evocãrile
unor Hemingway sau Ehremburg,
din alte momente incendiare –
într-un anume sens aproape
identice – dintr-o altã rãscurce
istoricã ce a frisonat începutul
veacului trecut), spun deci, este
romanul unui angajament de
cunoaºtere ºi înþelegere a tot ce
se întâmplã în lume, prin trãirea
propriilor experienþe de viaþã, prin
trãirea unei aventuri, de cea mai
bunã calitate, pe care ºi-o asumã

eroul, cu întreaga responsabilitate
de martor al unor atrocitãþi  ca ºi a
unor bucurii pe care oamenii – atât
de diferiþi ca structuri morale,
etnice, sociale ºi politice, proiectaþi
pe aliniamentele unor redute
naþionaliste de extremã – le trãiesc
cu îneverºunarea ziditorilor de
lume, sub zodia unor idealuri de
libertate, chiar dacã nevoiþi a utiliza
adesea mijloace de o nepermisã
agresivitate barbarã ºi cinicã. E
romanul, în fond, al unei mãrturisiri
de sine a cuiva, a unui Corinda
hãituit sau numai peregrin pe
treptele indecise al unei alte lumi
babilonice, haotice ºi ea, în care
marele edificiu, ce pare a se
zãmisli totuºi azi, plãteºte acelaºi
tribut – evident, de o altã naturã
decât cel biblic – dar la fel de
dramatic, pentru a se putea
coagula, aproape imperceptibil,
spre o existenþã a sa  normalã ºi
viabilã, într-un final, încã în totul
încet ºi el. “Nu existã nici un dubiu
cã pretutindeni omenirea se
înrãise” – rosteºte la un moment
dat magistrul Raoul, figurã de
înþeleaptã cãlãuzã bãtrânã,
evaluând starea faptelor ce se
petrec în jur  –  “unde nici cu gândul
n-ai fi gândit izbucneau rãzboaie,
se sãvârºeau atrocitãþi, violuri,
crime – continuã ideea povestitorul
– apãruse chiar o sectã ciudatã de
ucigaºi fanatici, numiþi teroriºti. Ne
era teamã, atât de ei, de teroriºti,
cât mai ales de noi înºine”.

Suntem în mijlocul evenimen-
telor de la începutul anilor ’90, când
þãrile din estul Europei ºi-au
scuturat din temelii zidurile
propriilor state opresive, oamenii
rãsculându-se în numele unei
libertãþi încã greu de definit, pentru
fiecare în parte. Tânãrul gazetar
Corinda e mânat dintr-o zonã în
alta a acestui imens teatru de
rãzboi, cunoscând oameni ºi luând
act de evenimente dramatice prin
tãvãlugul cãrora va trece el însuºi,
deloc menajat, pentru ca mai apoi,
retras acasã, angoasat ºi nevrozat
de-a binelea, cãutând un loc de
reculegere într-o clinicã de
psihiatrie, sã-ºi scrie memoriile, ca
un act terapeutic, la care îl
îndeamnã însuºi profesorul Bariþ,
al cãrui pacient este: „Nu o sã vã
relatez o poveste de dragoste –
îºi începe el memoriile – Îmi
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amintesc morþii din Poiana de
Smarald, de lângã Pale, piuitul de
vrãbii al gloanþelor ºuierând pe
asfaltul ºoselei care ne ducea într-
o toamnã târzie spre Banja-Luka,
mirosul de cearã ºi carne arsã al
cenuºei schitului de lângã
Patriarhia din Peci, ochii
schipetarilor din Priºtina, care
priveau cu urã ºi spaimã statuia
voivodului Neagoº-Muntene-
greanul, pãtimaºul zâmbet al
rectorului Popovici, când ne beam
cafeaua fãrã sã ºtim cã sub
maºina sa parcatã în faþa
Universitãþii din Kosovo, o mânã
mãslinie, tocmai lipise un calup de
dinamitã”. ªi aºa mai departe.

 Povestea aceasta, urzitã cu iþe
din realitatea nemijlocitã, se
desfãºoarã evenimenþial în trei
spaþii, diferite în aparenþã, dar la
fel de învãluite în neguri: spaþiul
fostei Yugoslavii, spaþiul ex-sovietic
ºi cel românesc, pe care Mircea
Vaida-Voevod îl zugrãveºte ca pe
un mare ospiciu de alienaþi mintali,
în care la rându-i ocupã un loc în
salonul cu numãrul 7 (Salonul ºase
la Cehov, salonul cinci la
Soljeniþân) din care nu poate ieºi
sau evada (la urma urmelor e
acelaºi lucru), decât prin propria
exorcizare.

Evocator în totul, acest memo-
rial romanesc se dovedeºte a fi o
amplã galerie de portrete în
miºcare, foarte vii ºi nu mai puþin
acaparatoare, printre care eroul se
miºcã nu doar cu pasiune, ci ºi cu
înþelegere frãþeascã, la urma
urmelor. E desenat în linii ferme,
în crochiuri sugestive, cadrul aces-
tor miºcãri, cu detalii semnificative,
individualizat colorate, ce suscitã
participarea cititorului însuºi în
vârtejul atâtor evenimente diurne.
Pe canavaua lor, Mircea Vaida-
Voievod urmãreºte ºi o pasionantã
poveste de dragoste între eroul
romanului ºi o misterioasã femeie,
de o frumuseþe insolitã („Era aurie,
credeþi-mã, în lumina filtratã, cu
pãrul ei nebunatic, cu ochii de
sãlbãticiune la pândã, Maºa
Bakunin, femeia mea de atunci,
din noaptea moskovitã, cea de
acum ºi de mereu, rãspândea un
fior de feminitate temerarã, o
voinþã tiranicã, bici de mãtase
mânuit de un han tãtar”) ºi ea
descendentã dintr-o familie de

activiºti într-o bulversatã istorie
contemporanã, corespondentã de
presã într-un violent teatru de
rãzboi. Miºcarea celor doi are o
linie mereu spiralatã, rotindu-se
unul în jurul celuilalt, pe un ax al
destinului comun, fapt ce dã
acestui personaj feminin alura unui
alter ego al gazetartului Corinda,
mereu în cãutarea de sine prin
vieþile altora, a celor din jur, pentru
a medita asupra rosturilor ºi menirii
sale în acest orizont al realitãþilor
devenite fantome sau invers, a
unor biografii ce par a se scrie
continuu, fãrã sfârºit, într-o
memorie a timpului ºi a umanitãþii
personalizate. „Mã simt strãin în
generaþia mea – se confeseazã
tânãrul Corinda – m-am nãscut
într-un timp strãin, gândurile mele
se adreseazã mai mult delfinilor
decât oamenilor. Am înlocuit
realitatea cu o dimensiune
paralelã, aparþinând amintirii trãite
sau moºtenite. Se face uneori, ca
ºi cum unchiul meu Inocenþiu
Corinda, la mormântul cãruia merg
atât de rar, n-a putrezit, cã el se
plimbã prin livada de meri din
preajma ruinelor. Cautã merele
mari, gustave. Le culege cu

blândeþe, le freacã apoi cu mâneca
sau pe reverul hainei, pânã lucesc
întinerite. Pe semne, mirosul me-
relor în pârg e un vãzduh imaterial,
care se strecoarã lesne dintr-o lume
în alta. Sunt lumi paralele. Cea spre
care tinde sinea, dincolo de trup ºi
aceasta, în care mâncãm, ne scre-
mem a scãpa de excrementele
zilnice, delirãm în fericirea unui
orgasm, în fine, facem politicã, ne
iubim, ne urâm”. Toate aceste
frãmântãri primesc în roman
contururi vii, pe un fir evocator de
viaþã ºi de vis, în alternanþã.

Scris cu o anume precipitare
nervoasã - roman de acþiune ºi de
meditaþie, de picturã grãbitã dar
exactã a epocii, Oameni din
Babilon romanul lui Mircea Vaida-
Voievod e printre puþinele opere
literare scrise în anii din urmã, la
noi, despre un timp al actualitãþii
universale, radiografiat cu
pãtrunzãtoare putere descriptivã ºi
în acelaºi timp ridicând banalul
diurn la valenþe de efigie istoricã. E
un roman aparte, un roman al unei
epoci de rãstriºte, din toate punctele
de vedere, ale istoriei contempo-
rane: romanul unei autentice con-
ºtiinþe de scriitor în veacul sãu.
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O surprizã deosebit de plãcutã
o reprezintã pentru cititorul român
apariþia recentã a unei cãrþi sub
semnãtura unui cercetãtor strãin,
Tom Sandqvist, Dada est, despre
Românii de la Cabaret Voltaire
(Institutul Cultural Român, 2010,
traducere din limba englezã
Cristina Deutsch). Iar aceasta nu
numai pentru cã ne face mai bine
ºi mai pe larg cunoscuþi în cultura
europeanã, din care nu lipsim nici
noi de drept ºi de fapt, dar ºi întrucît
demonstreazã o parte de
contribuþie mult mai substanþialã a
românilor la miºcarea inter-
naþionalã de avangardã. În
calitatea lui de observator
extraneu, autorul se aratã, de o
manierã remarcabilã, stãpîn pe
subiectul sãu, ca ºi pe întregul lui
context istoric ºi literar. El a studiat
o bibliografie bogatã ºi, dacã nu
exhaustivã, în orice caz esenþialã,
vãduvitã totuºi de unele surse, aºa
cum singur recunoaºte cu
sinceritate (p. 8). Cea mai
pãgubitoare ni se pare nouã
ignorarea lui E. Lovinescu,
teoreticianul en titre al moder-
nismului românesc.

Altminteri, puþine ºi nesemnifi-
cative pentru ansamblul lucrãrii
sînt impreciziile, ori exagerãrile pe
care le întîlnim în text, explicabile
ca niºte „scãpãri” sau neglijenþe de
informaþie. Cîteva exemple pot fi
edificatoare: cartea lui Ibrãileanu
din 1909 este socotitã „o mare
anchetã” (p. 45), cînd de fapt ea e
mai curînd un seducãtor eseu,
criticul literar Geo ªerban e calificat
drept istoric de artã (p. 51),
Caragiale, „copilul teribil al
începutului de secol românesc” (p.
165), l-ar fi acuzat de plagiat pe
Caion (p. 168), Adrian Maniu
devine principal promotor al
avangardei dupã 1918 (p. 55),
Arghezi e definit la un moment dat
ca unul „dintre cei mai influenþi
poeþi ºi prozatori ai avangardei” (p.
175), undeva e menþionat „poetul
Smara” (p. 191), care în realitate
a fost celebra „maica Smara” ºi
care, printre altele, a scris într-
adevãr ºi versuri, în fine, acelaºi
Caragiale e prezentat pe cîteva
pagini bune (pp. 165-171) ca un
fel de precursor al unor procedee
ºi forme de avangardã, dupã cum
sugestii în aceeaºi direcþie ar fi

Cele
douã

modernisme

 Florin Mihãilescu

venit ºi de la Eminescu, Creangã
ºi chiar... Sadoveanu (p. 200). Sînt
desigur întrucîtva niºte suprali-
citãri, care ne-ar putea mãguli, dar
„amicus Plato, sed magis amica
veritas”.

În tot cazul, nu asemenea mai
mici sau mai mari inconveniente
dau bineînþeles nota dominantã a

cãrþii lui Tom Sandqvist, ci
examenul atent, aplicat ºi de o
admirabilã amplitudine analiticã ºi
am zice chiar narativã ºi evocativã,
înfãþiºîndu-ne panoramic procesul
de genezã a avangardei noastre
literare. Pretextul l-a constituit
efervescenta acþiune de la Zürich,

dupã primul rãzboi mondial, a unui
grup de români care au participat
decisiv la actul fondator al miºcãrii
Dada. Lui Marcel Iancu ºi fraþilor
sãi, lui Tristan Tzara ºi lui Aron
Sigalu, le sînt consacrate pagini
amãnunþite ºi revelatoare. O tezã
mai generalã a cãrþii lui Sandqvist,
diseminatã în mai toate capitolele
ei, este aceea cã modernismul s-
ar fi dezvoltat prin excelenþã în
mediile evreieºti: „evreii din Europa
Centralã ºi de Est au jucat un rol
decisiv în constituirea centrelor
moderne ale producþiei ºi
consumului cultural”. ªi mai
departe: „Aici, în miezul culturii
evreieºti, s-a nãscut modernismul
artistic ºi literar european, care s-
a rãspîndit pe întreg continentul,
acel modernism a cãrui istorie este
încã nescrisã. Nu este, probabil,
întîmplãtor faptul cã majoritatea
celor care iniþiau, reprezentau sau
susþineau avangardele ruseºti,
ceheºti, maghiare ºi poloneze,
precum ºi matura avangardã
româneascã în anii ’20 ºi ’30
crescuserã în familii evreieºti,
transferînd astfel elemente
importante ale culturii lor în
modernism, dacã nu chiar
înfiinþîndu-l.” (p. 237). În concluzie,
existã circumstanþe convingãtoare
spre a ne pune de acord „asupra
premiselor generale ale avan-
gardei româneºti cu origini în
cultura evreiascã, cãreia ma-
joritatea avangardiºtilor i-au
aparþinut într-un fel sau altul.” (p.
300). Dacã Tom Sandqvist ar fi
cunoscut ºi textul postum al lui
Ovid S. Crohmãlniceanu, „Evreii în
miºcarea de avangardã româ-
neascã” (necitat nicãieri, deºi
apãrut cu cinci ani înaintea ediþiei
originale a lucrãrii sale), ar fi avut
la îndemînã ºi alte probe
convergente la dosarul acestei
cauze, care nu rãmîne mai puþin
supusã unor posibile dezbateri,
mai ales cã autorul nostru de acum
acumuleazã cu foarte lãudabilã
probitate profesionalã cele mai
variate dovezi, inclusiv din folclor,
cã deschiderea cãtre modernitate
ºi în special cãtre spiritul
avangardei îºi poate dezvãlui
izvoarele în cadrul cel mai
cuprinzãtor al culturii noastre
naþionale.

Pentru noi, ca români, satis-
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facþia cea mai deplinã o dã ideea,
însoþitã de cele mai temeinice
argumente, cã în afirmarea avan-
gardei europene spiritualitatea
noastrã creatoare ºi-a avut un loc
deloc oarecare, atestînd o datã
mai mult sincronismul caracteristic
întregii epoci interbelice, „fapt ce
a fãcut ca Bucureºtiul sã devinã
unul dintre cele mai importante
centre ale miºcãrilor din Europa
Centralã ºi de Est, grupurile
româneºti comunicînd continuu cu
grupuri similare din Berlin, Paris,
Lisabona, Roma, Milano, Hanovra,
Praga, Budapesta, Belgrad,
Varºovia, Kiev ºi Moscova” (p.
172). Faþã de o atare incontes-
tabilã împrejurare, dezinteresul
cercetãtorilor strãini se explicã,
dupã însãºi pãrerea lui Tom
Sandqvist (p. 123), prin etnocen-
trismul vest-european, atît de
frecvent, de comod, iar uneori chiar
ºi rãuvoitor.

Dar Dada est se preteazã, prin
multitudinea materialului faptic
înfãþiºat ºi prin semnificaþiile ce se
desprind din analizele sale, la tot
atît de numeroase comentarii ºi
interpretãri, servind astfel ca un
solid punct de plecare ºi veritabil
element declanºator al unor foarte
oportune interogaþii. Printre
acestea, gãsim prilejul pentru
moment de a ne aplecare asupra
statutului înºuºi al avangardei, atît
ca noþiune, cît ºi ca realitate
artisticã. Se ºtie cã, mai în genere,
aceasta e inclusã în sfera
termenului ceva mai vechi ºi mult
mai încãpãtor de modernism.
Suprapunerea sau interferenþa
celor douã concepte, subor-
donarea unuia faþã de altul ori
numai echivalenþa lor se întîlnesc
în diferite proporþii ºi ipostaze,
inclusiv la Tom Sandqvist. Mai
nouã într-o oarecare mãsurã este
izolarea acestora, prin sublinierea
unor particularitãþi ºi, finalmente,
a individualitãþii avangardei. O
atare evoluþie semanticã nu ni se
pare utilã ºi recomandabilã, cãci
estompeazã pînã la dispariþie o
comunitate esenþialã, care indicã
ºi garanteazã apartenenþa la
aceeaºi direcþie a înnoirii tehnicii
ºi viziunii artistice. Ambele noþiuni
sînt solidare în atitudinea faþã de
inovaþie, dar se disting în cea faþã
de tradiþie. Din acest punct de

vedere, se poate constata
existenþa a douã tipuri de
modernism: unul temperat, care se
defineºte printr-o relaþie de sintezã
cu tradiþia viabilã, ºi altul radical,
care se impune prin ruptura sau
antiteza ostentativã cu orice fel de
tradiþie, chiar dacã ulterior îºi
descoperã el însuºi una, din nevoia
unei legitimãri mai temeinice.

Modernismul temperat a fost
cel promovat de Lovinescu, dintr-
o dublã raþiune, socialã, a alinierii
la spiritul timpului ºi la noul sens al
dezvoltãrii civilizaþiei româneºti, ºi
esteticã, a înscrierii în ritmul ºi
direcþia literaturilor occidentale,
aºa cum se prezentau ele la data
intrãrii noastre în albia evoluþiei
burghezo-capitaliste, cu lumea ei
prioritar citadinã. Sincronismul
social a presupus nu doar
urbanizarea inspiraþiei, dar ºi
psihologia ca temã predilectã, iar
sincronismul estetic a orientat în
mod diferenþiat poezia ºi proza,
printr-o simetrie inversã, de la
obiect la subiect ºi de la subiect la
obiect. Pentru criticul Sburãtorului,
avangarda a însemnat o formã de
extremism artistic, mai degrabã
trecãtoare ºi superficialã, spre a nu
spune chiar neserioasã. Dacã
þinem cont cã lecþia avangardei s-
a fructificat de cele mai multe ori
prin depãºire ºi construcþie, iar nu
prin negaþie ºi disoluþie, putem
înþelege reacþia lovinescianã.

În lucrarea sa, Tom Sandqvist
se ocupã în principal tocmai de
varietatea cea mai radicalã a
avangardei europene, care a ºi
eºuat într-un fel datoritã
nihilismului sãu exacerbat ºi fãrã
orizont, motiv suficient pentru ca
dadaismul sã fie întrecut în vigoare
ºi posibilitãþi creatoare de su-
prarealism, în vreme ce pre-
decesorul sãu a rãmas ca un
simplu divertisment, un joc, o crizã
de creºtere, o provocare formalã,
lipsitã în ultimã instanþã de un sens
mai adînc. Însãºi noutatea
dadaismului ºi-a alterat cu timpul
orice interes ºi s-a cantonat în
arhivele curiozitãþilor literare, ceea
ce nu s-a întîmplat nici cu ex-
presionismul ºi nici cu supra-
realismul, care ºi astãzi îºi dau
mãsura impactului lor, probîndu-ºi
rezistenþa ºi longevitatea. Ra-
dicalismul avangardei, y compris

al miºcãrii Dada, nu s-a trans-
format însã niciodatã într-o
desprindere de vocaþia funda-
mentalã a modernitãþii: setea de
noutate, de înnoire, de schimbare.
În dadaism, pe lîngã refuzul
pozitivitãþii, inovaþia a fost con-
testaþia însãºi, totalã ºi fãrã nici un
drept de apel, dar ºi fãrã putinþa
oricãrei supravieþuiri ºi a oricãrei
continuitãþi constructive, de care
înºiºi protagoniºtii curentului se
întreceau mai curînd sã-ºi batã joc,
decît sã ºi le doreascã. Pînã ºi
dispariþia voluntarã a intrat printre
eventualitãþile lor programatice. ªi
a fost exact ca în sloganul „punct
ochit, punct lovit”. Dadaismul a
dispãrut, ori s-a evaporat în naturã
(=literaturã), lãsînd în istoria artei
din secolul trecut amintirea celei
mai „scandaloase” miºcãri literare.

Prezenþa românilor în acest
cadru, alãturi de nenumãraþi alþi
artiºti de cele mai diverse
naþionalitãþi, a gãsit în studiul lui
Tom Sandqvist o imagine pe cît de
flatantã, pe atît de veridicã,
revelînd o datã în plus dispo-
nibilitatea noastrã etnoculturalã
pentru invenþie ºi pentru
schimbare. ªi dacã avangarda a
valorificat aceastã laturã a
temperamentului nostru con-
genital, sau al unor concetãþeni
mai agresivi prin dinamismul lor
spiritual, modernismul temperat a
dãruit literaturii române creaþiile ei
emblematice ºi esenþiale. Cartea
lui Tom Sandqvist le menþioneazã
ºi pe ele, cu meritul de a înþelege
cu pertinenþã ºi luciditate cã ºi
unele, ºi altele, moderne, moder-
niste, dar ºi tradiþionale sînt rezul-
tatul unei ambianþe germinative
care se cheamã cultura româ-
neascã. Într-un cuvînt, o carte
dreaptã ºi folositoare, pentru care
sîntem datori sã exprimãm
autorului ei toatã recunoºtinþa ºi
recunoaºterea noastrã, dincolo de
orice posibile sau necesare
diferenþe de vederi.
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ÃPrimul fapt care frapeazã dupã lectura cãrþii

Ambasadorul invizibil, (roman în ºase
tablouri, Postfaþã de Radu Aldulescu,

Polirom, 2010)  de Nichita Danilov este autonomia
cvasitotalã a pãrþilor care o compun, punând sub
semnul întrebãrii însãºi încadrarea în genul
romanesc. Cele ºase tablouri anunþate pot fi reduse
la trei pãrþi, al cãror unic fir unificator este jocul
naratorilor care îºi predau unii altora ºtafeta relatãrilor,
construind o “matrioºkã” a povestirilor. A doua notã
ce ar putea fi surprinzãtoare la Ambasadorul invizibil
este descendenþa din marea tradiþie a prozei ruseºti,
cu temele ei obsedante (pervertirile puterii, trauma
implementãrii comunismului, crepusculul Imperiului
sovietic etc) ºi combinaþia de
absurd, burlesc ºi umor negru, în
bunã tradiþie gogoliano – harmsiano
- erofeevianã. Nu este atât de
surprinzãtoare aceastã situare
pentru cititorul romanelor ultimelor
douã decenii, când influenþa marilor
maeºtri ruºi s-a resimþit puternic în
literatura postdecembristã, mai ales
în romanele basarabenilor
aclimatizaþi la noi ºi în proza
ieºenilor.  Pe lângã motivele
specifice, cadrul ales este unul pe
mãsura temelor, o margine de
imperiu sovietic (oraºul Odessa),
dar ºi o de-localizare în Cartea a
treia, unde se prefigureazã un
spaþiu utopic, potrivit cu ideea de
putere totalitarã.

Romanul se contruieºte ca un
continuu dialog între un Povestitor
ºi un Ascultãtor, o scarã ierarhicã
în care rolurile se schimbã mereu,
dominatã la un capãt de
interlocutorul tãcut care ar fi
identificabil cu autorul însuºi ºi, la
celãlalt capãt, de preºedintele
Letinski ºi ale sale interminabile
solilocvii. Ei sunt secondaþi de o
serie de martori-naratori interme-
diari, care filtreazã gradual totul,
aducând tot mai pregnant nota de fantastic ºi
îndepãrtându-ne de profilul recognoscibil al realitãþii
cunoscute, de la Evgheni Lein, cel care adunã toate
firele poveºtilor, fiind unica lor verigã de legãturã ºi
consilierul Kuky Kuzin, care îi povesteºte lui Lein
despre bizareriile preºedintelui Letinski. Pe lângã
aceºtia, îl avem ºi pe Alexei, o sosie a þareviciului ºi
un mesager al Apocalipsei, care avertizeazã
preºedintele în privinþa unui dezastru iminent ºi aduce
un manuscris cu o “apocrifã” despre Lenin citind
jurnalul ultimului þar, cu aceeaºi multiplicare a
naratorilor care ameninþã sã fie infinitã: citatele îl aduc
în scenã ºi pe Nicolae al II-lea în postura unui anti-
povestitor, a cãrui relatare se dizolvã în detaliile
irelevante ale cotidianului.

Pãrþile cele mai reuºite mi se par a fi primele
douã (Androginii ºi Ambasadorul invizibil), deºi prima

dintre ele nu pare a avea vreo legãturã cu restul
romanului: Evgheni Lein ne plaseazã în plin univers
gogolian, cu sãtenii din satul Palanga, care dezgroapã
morþii pentru a-i folosi drept momealã pentru anghilele
care aduc prosperitate locului. A doua relatare, mai
amplã ºi ale cãrei iþe se complicã fabulos ºi apocaliptic
se desfãºoarã sub semnul crepuscular al ultimilor ani
trãiþi de Imperiul sovietic, când la Odessa, moartea
lui Agaton se amplificã la dimensiuni nebãnuite: oraºul
babilonic va fi zguduit de apariþiile sale în chip de
Mesia anunþând sfârºitul Imperiului, dupã ce va fi
îngropat cu un bilet loto câºtigãtor, apoi dezgropat,
fapt ce va dezvãlui dispariþia morþilor din cimitir ºi
existenþa unei secte care preia masiv din preceptele

scopiþilor. Pasajul aminteºte de unul
asemãnãtor din Orbitor. Aripa
dreaptã de Mircea Cãrtãrescu, unde
citirea unor pasaje biblice îndeamnã
membrii unei secte sã-ºi elimine
pãrþile din corp care îndeamnã la
pãcat. Prozatorul reuºeºte aici un
melanj de vis ºi realitate profund
original. Surprinde plãcut la Nichita
Danilov abilitatea cu care ne
introduce în fiecare relatare, prin
trecerea în umbrã a naratorului, cu
o artã a divagãrii ce aminteºte de
Günter Grass, poeticã a
digresiunilor amintitã de Lein la
sfârºitul primei cãrþi.

Povestirile lui Lein o vor lua într-
o cu totul altã direcþie, începând cu
Cartea a doua, trecând de la
metamorfozele groteºti ale morþii
spre cele absurd-tragice ale puterii,
pãstrând mereu coordonata eticã,
dar camuflând-o sub faldurile umo-
rului negru, al burlescului ºi parodiei.
„Colportajul” operat de Lein îºi
restrânge teritoriul la spaþiul su-
pravegheat în stil Big Brother al
Ambasadei, ai cãrei funcþionari
sunt erodaþi de un oblomovianism
molipsitor, prinºi iremediabil într-un
mecanism al disoluþiei, într-o

corozivã decadenþã a puterii, reverberatã într-o
multitudine de o oglinzi textuale. Ideea de putere ca
viciu ºi ca virus paralizant  e prezentã sub toate
formele în ultimele douã cãrþi ale romanului, dar poate
cea mai bunã ilustrare a ei este capitolul O zi din
viaþa lui Vladimir Ilici, apocrifa lui Alexei care ne
propune un Lenin literaturizat ºi literaturizant, citind
printre platele rânduri din jurnalul þarului propriul sãu
declin ºi sfârºit, devenind tot mai obsedat de propria-
i moarte pe mãsurã ce avanseazã în lectura jurnalului,
dar ºi a telegramelor înfãþiºând ororile revoluþiei.
Oricâte mãnuºi ºi-ar pune citind jurnalul  ºi oricât de
oripilat s-ar arãta de pasivitatea cu care ultimul þar îºi
aºteaptã moartea, nefãcând nimic sã-ºi salveze
familia, Lenin se molipseºte pânã la urmã de
oblomovianismul incurabil al þarului, fiind magistral
înfãþiºat într-o situaþie de nesiguranþã care îi

NICHITA DANILOV

Polirom, 2008

AMBASADORUL
INVIZIBIL

În
„matrioºka“

ficþiunilor
 Andrei Simuþ
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anticipeazã iminentul sfârºit, atunci când îºi face
intrarea în sala în care e aºteptat de liderii partidului,
unde trebuie sã mimeze relaxarea ºi sã însceneze
rolul conducãtorului  deþinând puterea supremã.

O eroare auctorialã a fost supradimensionarea
Cãrþii a treia, o previzibilã parabolã a puterii, partea
care treneazã cel mai mult ºi care îngroapã toate
pistele altfel foarte interesante în interminabilul
monolog sofistic al preºedintelui Letinski. Paginile sunt
bine scrise, dar eºueazã în câteva locuri comune ale
postmodernismului ºi ale esteticii sale neo-manieriste:
frecventele “puneri în abis”, ficþionalizarea istoriei ºi
prezentarea ei ca un spectacol de marionete, motivul
theatrum mundi, preºedintele Letinski ca demiurg,
dedublãrile, copia care substituie gradual originalul,
jocul gratuit al multiplicãrii infinite a Pãpuºarilor, istoria
umanitãþii prezentatã în cheie ludicã etc.
Dezamãgirea e cu atât mai mare, cu cât apetitul
cititorului a fost stârnit cu atâta mãiestrie în primele
douã pãrþi, când ficþiunea putea urma oricare din
potecile prefigurate de Lein ºi care se anunþau extrem
de fructuoase tematic ºi epic. Cartea a treia se
salveazã însã prin povestirea confesivã pe care
ajunge s-o spunã preºedintele Letinski despre
foametea care a dus la canibalism în satele URSS-

ului din perioada stalinistã, tot cu valoare
exemplificatoare a exceselor puterii, ca ºi marele
muzeu de sosii ale preºedintelui.

Romanul este semnificativ pentru tendinþa tot mai
copios ilustratã la noi de a vedea filmul istoriei
comuniste cu lentile noi, care sã-l insoliteze estetic,
iar principalul procedeu pare a fi acelaºi:
caricaturizarea figurilor istorice arhicunoscute,
coborârea figurilor de muzeu din imobilismul istoriei
oficiale ºi redesenarea palimpsesticã ºi avangardistã
a contururilor diverselor personalitãþi (în cazul de faþã,
de la Lenin ºi þarul Nicolae al II-lea la ampla galerie
de figuri de cearã a lui Letinski).

Cu toate scãderile care i s-ar putea imputa (lipsa
unui fir unitar între cele trei pãrþi, amplificarea
exageratã a Cãrþii a treia, prezenþa locurilor comune
din postmodernism etc), Ambasadorul invizibil
cuprinde o prozã de un stil impecabil (din pãcate cu
multe greºeli de tehnoredactare), o construcþie
ambiþioasã, o galerie de personaje memorabile (de
la Galina, “mama tuturor morþilor”, la apocalipticul
Agaton sau bizarul preºedinte Letinski) ºi mai ales
inconfundabilul timbru de povestitor al lui Nichita
Danilov, care “vrãjeºte” ºi surprinde cititorul cu fiecare
paginã.

În ziua de astãzi nu e prea simplu sã te afirmi
ca romancier. Exemplul lui Radu
Paraschivescu, autor de talent care, în plus,

de ani buni lucreazã el însuºi ca editor, este tipic. S-
a afirmat mai întâi ca traducãtor
(Petru Popescu, Salman Rushdie,
David Lodge sau John Grisham) ºi
bun cunoscãtor-comentator al
sportului românesc (Fanionul roºu,
2005), a devenit apoi cunoscut ca
un colecþionar de „perle” date pe
goarnã de personaje simandicoase
ale zilei ºi de proze umoristice
(Ghidul nesimþitului, 2006; Fie-ne
tranziþia uºoarã. Perle româneºti,
2006; Bazar bizar, 2007; Mi-e rãu
la cap, mã doare mintea, 2008;
Dintre sute de cliºee. Aºchii dintr-o
limbã tare, 2009; Balul fantomelor,
2009), pentru ca abia apoi sã se
afirme ºi ca povestitor original (Cu
inima smulsã din piept, 2008). Abia
dupã acest lung periplu – ucenicie?
Mai degrabã schimbare de
identitate literarã sau metamorfozã
proteiformã – Radu Paraschivescu
ajunge sã publice romanul Fluturele
negru (Bucureºti, Ed. Humanitas,
2010, 312 p.), anunþat oarecum de
preferinþa manifestatã de autor în
istorisirea „portughezã” din 2008,
unde el vãdea predilecþia pentru
explorarea narativã pe care, în lumina noii apariþii, aº
desemna-o ca fiind a vremurilor îndepãrtate,
medieval-renascentiste, ºi a spaþiilor nord-vest

mediteraneene.
Din acest punct de vedere, Radu Paraschivescu

se aliniazã unei linii de prozatori români afirmaþi dupã
1990, dintre care i-aº pomeni aici pe Alex Mihai

Stoenescu (Patimile Sfântului
Tommaso d’Aquino, 1995 ºi
Misiunea dominicanã, 1997), ori pe
Diana Adamek, cu o obsesie lusitanã
alimentatã de Saramago (Vasco da
Gama navigheazã, 2007). În acelaºi
timp, formula romanului ambientat
generos în lumea strãlucitoare ºi,
totodatã, tenebroasã a ecloziunilor
europene diverse – de la strãlucirea
goticului la explozia Renaºterii –
trimite, fãrã dubiu, la o reþetã lansatã
cu excepþional succes de Umberto
Eco în Numele trandafirului ºi
reluatã, tot de el, în Baudolino. De
aici s-au alimentat, mai apoi Gonzalo
Torrente Ballester în Cronica regelui
aiurit, Sarah Dunant în Naºterea lui
Venus ºi În compania curtezanei ori
Federico Andahazi în Anatomistul.
Într-o altã filierã, la originea formulei
practicate în noul lui roman de
Paraschivescu, cu o poveste brodatã
în jurul unui mare artist, eventual
chiar pictor, stau Lion Feuchtwanger
(Goya), Somerset Maugham (Luna
ºi doi bani jumate), Irving Stone
(Agonie ºi extaz) Tracy Chevalier

(Fata cu cercel de perlã, Simetria de temut) etc. Cum
se vede, tradiþia în care se înscrie romanul Fluturele
negru, este generoasã, bine ilustratã, foarte popularã

Reþetar
complex

RADU
PARASCHIVESCU

Humanitas, 2010

FLUTURELE
NEGRU

Ovidiu Pecican
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ºi apreciatã de marele public, garantând o bunã
receptare.

Dupã cum rezumã însuºi prozatorul într-un
interviu recent, „Fluturele negru povesteºte întâlnirea
dintre un artist aparte ºi un oraº pe mãsurã.
Personajele lui principale sunt Michelangelo Merisi,
alias Caravaggio, ºi Roma. De aceea am recurs la
douã planuri. Primul, al naraþiunii omnisciente,
aparþine Romei. E jumãtatea de roman în care
Caravaggio nu apare în carne ºi oase. El e doar
evocat, bombãnit, muiat în sosul bârfelor, blestemat,
ocrotit etc. Al doilea plan îi aparþine sutã la sutã lui
Caravaggio ºi constã într-o lungã scrisoare pe care
acesta i-o trimite lui Simone Peterzano, maestrul
lombard în al cãrui atelier a învãþat sã picteze. Cele
douã planuri se întretaie, dându-i cititorului prilejul sã
penduleze între viaþa Romei lui Caravaggio ºi viaþa
lui Caravaggio al Romei (ºi ulterior al Maltei sau al
Siciliei)” (ªapte seri, 16 decembrie 2010). Rezultã
de aici cã pariul, în materie de construcþie, este
contrastul între naraþiunea omniscientã ºi cea
confesivã, la persoana întâia, puse în alternanþã spre
o depãºire a modelului narativ clasic. Tentativa se
justificã prin þinta de a face ºi romanul unui oraº –
adevãrat omphalos, centru al lumii, alãturi de
Ierusalim ºi Constantinopol -, Roma, dar ºi romanul
unui maestru controversat, Caravaggio. Ceea ce dã
cheia unificatoare, culoarul comun, intersecþia este

mica ºaradã – din familia celor cu care îºi rãsfaþã
cititorii Dan Brown –, anume lectura în oglindã a
numelui metropolei: Roma = Amor. Cu o existenþã
pe cât de scurtã, pe atât de zbuciumatã, împãrþitã
între picturã, gâlceve ºi partide de amor cu femei,
dar ºi cu bãrbaþi, Michelangelo Merisi îºi uneºte
definitiv destinul cu oraºul papalitãþii sub semnul lui
amor, al iubirii exprimate atât carnal, pasional, cât ºi
prin intermediul ardentelor sale picturi.

Nu rãmâne nevalorificat nici Gilbert Durand, pe
care autorul l-a asimilat bine în anii de facultate ºi dupã.
Registrului diurn, solar, al toposului meridional îi
corespunde, prin temperamentul tumultuos ºi neguros,
imprevizibil, al protagonistului, ca ºi prin fondul obscur
al pânzelor lui, celãlalt registru, complementar: cel
nocturn. În aceastã privinþã, Radu Paraschivescu dã
ºi o posibilã pistã de lecturã, ce conduce pânã la titlul
romanului: „Cel mai comod e sã vezi în fluturele negru
echivalentul morþii, dar asta nu e singura interpretare
a apariþiei lui. Fluturele negru poate fi heraldul
dimensiunii nocturne a protagonistului, precum ºi rãul
lãuntric care-l sfâºie pe artist, aducându-l în situaþia
de-a dori sã-l exorcizeze prin aºternerea pe pânzã”
(loc.cit). Fireºte, însã, cã sintagma din titlu poate fi
înþeleasã, pur ºi simplu, ºi ca marcã a exotismului, a
fascinaþiei marcate, deºi nelãmurite, pe care geniul o
stârneºte contemporanilor sãi de care se aflã, mereu,
prea aproape.
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Pesemne cã nu voi
înþelege niciodatã de ce
îmi plac cãrþile lui

Dumitru Þepeneag ºi de ce continui
sã le citesc aproape cu voluptate,
chiar dacã opþiunile mele estetice
sunt atît de diferite, adeseori
antagonice cu cele ale roman-
cierului. Autorul are în literatura
noastrã postura dificilã ºi deloc de
invidiat a unui jalon cultural. E greu
sã continui sã scrii atunci cînd
serveºti de reper, cînd figurezi ca
reper într-o istorie literarã care s-a
grãbit sã tragã cortina peste opera
ta, dupã ce a ignorat-o aproape
douãzeci de ani. Dumitru Þepeneag
e invariabil asociat cu onirismul
estetic pe care l-a teoretizat ºi
ilustrat (alãturi de Leonid Dimov,
Daniel Turcea etc.), e constant
plasat în postura de prim
postmodern român, de „pãrinte” al
optzecismului ºi de neobosit
franctiror literar. Dar dacã a trãi la
înãlþimea unor idei deja în curs de
osificare pare dificil pentru
aproape oricine, pentru Dumitru
Þepeneag pare o simplã
formalitate care nu ºtirbeºte cu nimic din
naturaleþea nejucatã a textelor sale noi.

Literaturã românã înseamnã o lungã alãturare

Frumosul
camion

butaforic

DUMITRU
ÞEPENEAG

Polirom, 2010

CAMIONUL
BULGAR

Victor Cubleºan

de autori care în cel mai bun caz au
cochetat cu teoria (literarã), au
încercat cîteva aventurãri grãbite pe
teritoriul acesteia, dar în general au
preferat sã-ºi urmeze instinctul, iar
nu o construcþie programaticã.
Teoria e bunã ca argumentare a
unui text, ca explicare, dar nu a fost
plasatã mai niciodatã ca resort al
creaþiei, ca motiv. Dumitru
Þepeneag este în acest context o
excepþie. Cãrþile sale sunt în acelaºi
timp text literar ºi text teoretic. Texte
deconstruite sau texte de construit.
Aceastã bivalenþã este definitorie
pentru prozator ºi, adesea,
derutante pentru cititorul neavizat.

Camionul bulgar este cel mai
recent volum al lui Dumitru
Þepeneag. Un roman care refuzã
sã fie roman, un ºantier sub cerul
liber cum îl subîntituleazã autorul.
Cãrþi – ºantier existã destule, nimic
nou sub soare, dar acest ºantier sub
cerul liber doreºte sã fie o ducere
spre extrem a conceptului. Un
ºantier sub cerul liber este supus
tuturor capriciilor vremii, expus
ploilor, furtunii, vîntului, este o

construcþie care îºi propune un plan, dar îl respectã
în funcþie de parametri mereu schimbãtori. Într-un
rezumat tehnic minimal, aceasta este ºi situaþia cãrþii
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lui Þepeneag. Un text despre scrierea unui text în
condiþiile în care autorul-narator-personaj e într-o
„bîjbîire” (jucatã) permanentã, nesigur pe intenþiile
sale, nesigur pe resursele sale. Un alt rezumat, egal
valid, poate surprinde în volum un poem despre
moarte. Sau cine ºtie ce altceva, autorul mizînd
predilect tocmai pe reconstrucþia textualã operatã de
cititor.

La fel ca în oricare alt roman (voi continua sã
vorbesc despre roman în acest caz, definiþia laxã a
genului – dicutatã, desigur, chiar ºi de cãtre prozator
– suportînd anexarea) care vorbeºte despre scrierea
unui roman, despre scrierea sa, existã un plan cadru,
al contextului scrierii, un plan al teoriei literare
dezbãtute ºi un plan al acþiunii propriu-zise a
romanului aflat în ºantier. Familiarizat cu aceastã
organizare textualã, devenitã o marcã proprie,
Dumitru Þepeneag se grãbeºte, abia instaurate
poziþiile, sã le ºteargã graniþele ºi sã le mixeze. Nu
numai cã materialul scrierii romanului devine romanul
în sine (asta se presupunea de la bun început într-un
astfel de demers), ci  subiectul întregului proiect pare
sã transceadã istorisirile ºi teoriile, corespondenþa
transcrisã, dialogurile ºi explicitãrile, pentru a-ºi
formula o altã direcþie.

  Camionul bulgar este, într-o ultimã combinare,
un volum despre moarte, despre sfîrºitul înspre care
galopeazã textul ºi protagoniºtii sãi. Îl avem pe de-o
parte pe autorul-narator-personaj. Autoficþionalizarea
teoretizatã ºi profesatã produce un scriitor bãtrîn, tot
mai conºtient de vîrstã ºi de trecerea timpului,

înregistrînd în trecere, dar repetitiv, modificãrile
fiziologice inerente, simþind moartea în jurul sãu, în
cunoºtinþele care (explicitat sau nu în roman) se sting
pe rînd. Este o dimensiune care pare iniþial secundarã,
detalii adãugate pentru veridicitatea planului ficþional,
dar care, paginã dupã paginã, devine subtil insistentã,
aduce angoasã ºi rãbufneºte în prim-plan în chiar
ultimul pasaj, reuºind un final spectaculos care
rãstoarnã grila de lecturã construitã pînã atunci. Pe
de altã parte avem personajele compuse dupã o
teorie explicitatã, personaje-fragment, de recompus
ºi reasamblat, adunînd sub peceta unei figuri mai
multe persoane-model ºi invers, spãrgînd un singur
model într-o suitã de figuri. Acest joc al recompoziþiei
propune regãsirea personajului central în toate
celelalte, dupã cum, simultan, anuleazã aceastã
interpretare ºi deschide pista anulãrii naratorului sub

prisma descompunerii sale în perspective diferite.
Personajele istoriei propriu-zise a romanului sunt
plãsmuite cliºeic ºi sincopat, lipite din fragmente
disipate ºi aparent fãrã legãturã, favorizînd
inadvertenþele ºi jucîndu-se cu acestea. Un teribilism
de autor atotputernic care se joacã cu posibilitatea
sa de a construi ºi deconstrui propria lume. Þvetan,
camionagiul bulgar, viriloid exacerbat, incert ca
psihologie, actant ca o simplã prelungire a voinþei
naratoriale ºi Beatrice, o senzualã castratoare,
prostituata pe care aproape nimeni nu o poate
pãtrunde, îºi deruleazã rolurile într-o înºiruire de
tablouri disparate, un mozaic a cãrui cheie finalã e
oferitã abia în final. Dumitru Þepeneg scrie despre
moarte, despre moartea personajelor sale, dar
anunþul accidentului din final ascunde în momentul
enunþãrii intenþionalitatea care i se atribuie. Camionul
bulgar îºi opreºte cursa în marginea a ceea ce ºtim
cã urmeazã sã fie un accident fatal. Acolo se va stinge
virilitatea, se va stinge aventura, se va opri
sexualitatea ºi va înceta sensul scrieii. Desigur,
volumul se încheie înainte de accident, iar acesta se
proiecteazã retrospectiv asupra morþii lui Alain
traducãtorul, a morþii neexplicite a Mariannei la New
York, a disoluþiei Milenei în spaþiul kafkian ceho-slovac,
a terminãrii subite a personajului Daisy omorîtã cu o
umbrelã capcanã (precum celebrele arme disimulate
ale serviciilor secrete din estul comunist). Într-o
posibilã identificare în oglindã cu un alt camion întîlnit
pe parcurs, Þvetan transportã în camion coºciuge
goale care urmeazã a fi umplute.

Dumitru Þepeneag scrie cu o lejeritate ºi non-
ºalanþã, cu o cunoaºtere atît de bunã a conversaþiei
triviale, încît lasã impresia puternicã de text scris în
joacã, la modul frondeur ºi neglijent. Anunþurile
despre ºtergerea unor pasaje (care, de altfel, rãmîn
în romanul publicat în paginã), discuþiile despre
scriiturã ºi ce ar trebui sã fie aceasta, reiterarea
permanentã a ideii cã autorul ar trebui sã nu mai
scrie acest roman, cã acesta este romanul în plus,
cã textul e scris prost, cã nu existã un subiect ºi
totul ar trebui rescris sau ºters induc ideea de
mobilitate într-un text altfel extrem de riguros
compoziþional. Dumitru Þepeneag este un autor care
se joacã, dar se joacã ºah, anticipînd dinainte multe
mutãri în avans. Acest paradox, de a avea un text
jucãuº foarte sobru ºi de a vorbi despre idei aride la
modul cel mai dezinvolt propun o lecturã paradoxalã.
Camionul bulgar poate fi citit în modul cel mai
superficial ºi în acelaºi timp poate fi urmãrit cu
creionul în mînã ºi referinþele literare la vedere.
Pentru cineva dispus sã accepte atît postura de
cititor naiv (fie ea ºi falsã, ficþionalizatã) cît ºi cea a
iniþiatului, romanul e cuceritor. Cred.

În literatura noastrã nimeni nu mai scrie aºa.
Adicã post-avangardist, pre-postmodern ºi cu toate
desuurile la vedere. Întoarcerea spre un (fals)realism
e în toi. ªi totuºi, acest roman e profund contemporan
ºi surprinzãtor de acaparant. Camionul bulgar e un
text foarte bun. Unul care, din nou, mã face sã mã
întreb de ce îmi place atît de mult scriitura aiuritoare
a lui Dumitru Þepeneag.
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Tales from
the Crypt

DAN COMAN

Cartea Româneascã,
2010

IREZISTIBIL

Alex Goldiº

Dacã în cazul unor autori
precum Stoian G. Bogdan sau Dan
Sociu virajul spre prozã era
oarecum previzibil (însãºi formula
poeticã tranzitivã îl anunþa într-un
fel), pe Dan Coman aproape nimic
nu-l recomanda ca pe un potenþial
romancier. Expresionismul crud,
sentenþios, doldora de imagini
concentrate, era apanajul unui poet
pur sânge, neconcesiv cu
„prejudecãþile realului”. Ce-i drept,
Irezistibil nu e propriu-zis o
construcþie realistã decât în punctul
de plecare. Accentele marcat
autobiografice cu care debuteazã
fiecare dintre cele cinci povestiri
sunt doar trambuline pentru un
imaginar expresionist, nu cu mult
diferit decât cel din Anul cârtiþei
galbene sau din Ghinga. Dan
Coman nu se dezminte, aºadar:
chiar când pãrãseºte poezia, el nu
face decât s-o regãseascã la
capãtul detaliilor proza(st)ice.

Ceea ce reuneºte capitolele
volumului, perfect independente
unul de celãlalt (eticheta de „roman” de pe coperta a
patra e discutabilã), e mai degrabã o obsesie tematicã
decât o logicã acumulativã. Irezistibil descompune,
cu umor negru ºi cu fantezie caricaturalã, toate
stereotipiile legate de statutul de „poet”: pasiunea
autodevoratoare pentru poezie, sacrificiul de dragul
creaþiei, tocirea inspiraþiei, proverbialul succes la sexul
opus sau invidia de breaslã. Critica a observat, pe
bunã dreptate, cã tematizarea relaþiei dintre existenþã
ºi poezie e preocuparea centralã din ultimele cãrþi
ale „nucleului” scriitoricesc de la Bistriþa. Privitã însã
mai îndeaproape, viziunea din Irezistibil o contrazice
punct cu punct pe cea din Apropierea lui Marin
Mãlaicu-Hondrari. Dacã se poate vorbi de comunicare
între cele douã, e vorba mai degrabã de un dialog
polemic decât de o ficþiune complementarã, cum tind
s-o citeascã Marius Chivu sau Mihaela Ursa.

Pentru autorul Cãrþii bunelor intenþii, poezia
reprezenta forma privilegiatã de comuniune peste
spaþii ºi timp, dar ºi mod de estetizare a existenþei. În
schimb, în cartea lui Dan Coman, poezia nu e decât
egoism, dorinþã de individualizare ºi de afirmare,
dialog inutil cu sine, concurenþã sau impuls spre
autodistrugere. În „Apropierea” literatura absorbea,
precum o sugativã, rãul din caractere, fãcând din
fiecare personaj un mic misionar al „revelãrilor” ei în
cotidian. Coincidenþele fericite din viaþã erau, toate,
apanajul literaturii. Un mesaj radical diferit de cel al
cãrþii lui Dan Coman, pentru care poezia nu e decât
numitorul comun al perversiunilor de toate genurile
ºi calibrele. Cele cinci schiþe sunt, fiecare, câte o pildã
neortodoxã despre farsele pe care literatura le întinde
la tot pasul existenþei. Ziceam „neortodoxã”, pentru
cã, departe de a îmbrãca un aer didactic-moralizator,
sketch-urile lui Dan Coman refac ceva din atmosfera

comic-book-urilor horror (populare
începând cu anii ¼50) de tipul „Tales
from the Crypt”. La fel ca acolo,
umorul, grotescul ºi fantasticul
senzaþionalist conlucreazã pentru a
„trãda” denaturarea caracterelor. Cu
specificul cã în acest caz principalul
factor dezumanizant e poezia
însãºi.

Mai simplu spus, cartea lui Dan
Coman ilustreazã o criticã de
moravuri la adresa celor aflaþi într-
un fel sau altul în atingere cu poezia,
substanþã grav dãunãtoare per-
sonalitãþii. ªi asta nu doar pentru
cã stârneºte invidii, competiþii nemi-
loase sau voluptãþi infracþionale –
într-una dintre poveºti, D Great
Coman furã poeziile maestrului
ajuns cerºetor –, ci mai ales pentru
cã altereazã fibra intimã a dorinþei:
odatã instituþionalizat (sã nu uitãm
cã angoasele încep cu debutul în
volum), impulsul creator deviazã de
la cursul lor firesc toate celelalte
porniri, oricât de omeneºti. „Gândul
cã sunt poate cel mai important poet

din literatura românã contemporanã e una dintre cele
mai erotice substanþe pe care le secretã mintea mea”,
mãrturiseºte D Great Coman la un moment dat.
Orgoliul ºi narcisismul scriitoricesc e redat, de altfel,
în tuºe groase pe fiecare paginã a volumului. Odatã
ajuns scriitor, tânãrul din proza lui Dan Coman îºi
pierde accesul direct la propriile instincte ºi
sentimente. Ceea ce naºte o serie de monstruozitãþi
comportamentale: pasiunea pentru femei în vârstã
n-ar fi o problemã dacã în logica amoroasã n-ar intra,
pe post de fetiº, ºi cãrþile de poezie. Prima piesã din
volum – intitulatã chiar „Debut” – e o suprapunere
perversã, bine manipulatã de prozator printr-o serie
de imagini oximoronice, a trei evenimente din viaþa
tânãrului: relaþia ilicitã cu nevasta unchiului, apariþia
primului volum ºi moartea bunicii. Astfel încât
prelucrarea psihologicã a evenimentelor nu poate fi
decât o aspiraþie morbidã, reprezentativã pentru ºarja
absurdã în care Dan Coman îºi îmbracã proza.
Tânãrul îndurerat viseazã în plinã înmormântare la
nurii mãtuºii cam trecute („plângeam ºi mã durea tot
ce se întâmpla, dar asta nu mã oprea sã-i privesc
liniile coapselor prin fusta neagrã”), excitatã la rândul
ei de postura virilã a fragedului debutant: „of, ºi calul
ãsta pe care mi-am imaginat de atâtea ori cã stã Ioana
ºi rãsfoieºte cartea mea, dumnezeule, ce putea fi
mai plãcut?”. ªi, cum zice tot englezul înþelept, „be
careful what you wish (for it might come true)”, în
secvenþa urmãtoare personajul central devine un poet
atât de important, încât e torturat fizic ºi moral în cadrul
unei „Întâlniri cu cititorii” de la Ilva Micã. De un umor
cu adevãrat irezistibil sunt paginile în care elevii recitã,
în manierã coºbucianã, poemele abscons-funebre din
Ghinga, dar ºi pasajele despre hãrþuirea sexualã a
poetului-invitat de cãtre nevasta directorului de liceu.
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Semn cã poezia are efecte devastatoare nu doar
asupra scriitorului însuºi, ci ºi asupra publicului. Ca
orice viziune profund distopicã, reflecþia implicitã a
prozatorului cu privire la mizele poeziei în societate
îºi trãdeazã miezul utopic: cãci nu poate fi decât un
basm frumos, în ciuda tuturor „atrocitãþilor” din
Irezistibil, ideea cã lirismul de orice tip mai are efecte
atât de devastatoare asupra cotidianului...

Deºi par cã schimbã oarecum registrul, ultimele
douã piese din volum problematizeazã la rândul lor
alienarea dintre intimitatea poeticã ºi masca
scriitorului în societate. „Studio 45" anunþa o reflecþie
incitantã despre limitele limbajului ºi ale introspecþiei,
însã eºueazã, din pãcate, tot într-o poveste
moralizatoare despre pierderea autenticitãþii pe calea
succesului. La fel, imaginile extrem de frumoase din
„Gât de lup”, care trimit la poemele cele mai bune ale
lui Dan Coman, sunt puse în slujba ideii de
depersonalizare (descãrnare) în raport cu eticheta
socialã. Urmãrirea cu sadism a propriei jupuiri („Apoi
am vãzut pielea alunecându-mi lent înspre glezne.
Se strânsese acolo ca o salopetã. Mi-am amintit cum

ea îºi lasã uneori cãmaºa de noapte, aia lungã ºi
transparentã, sã-i alunece la picioare. Era exact
aceeaºi imagine, doar cã acum era pielea mea,
cãzutã cu tot cu pãr acolo, învârtindu-mi-se în jurul
gleznelor.”) ar fi fost demnã de o cauzã mai nobilã
decât ilustrarea angoasei legate de propria celebritate,
dezvãluitã ca poantã de final: „Mi-am deschis gura
ºi, þinând-o aºa, larg deschisã, am început/ D Great
Coman/ D Great Coman”.

Astfel încât limitele ultimului volum al lui Dan
Coman sunt trasate foarte clar de înseºi limitele
mizelor sale. N-aº scoate de la naftalinã toate cliºeele
despre prevalenþa unor teme asupra altora (întreaga
literaturã a secolului trecut n-a fãcut decât sã lupte
eroic pentru democratizarea subiectelor), însã risc
sã spun cã mare prozã din anxietatea poetului faþã
cu poza sa de VIP parcã nu prea are de unde sã
iasã. Umorul de bunã calitate, talentul burlesc, gustul
pentru paradoxul morbid, împreunã cu ºtiinþa
construcþiei în relief, toate puse în slujba unor subiecte
mai consistente, ar putea face însã din Dan Coman
un prozator remarcabil pe viitor.

Grãdina

C
R

O
N

IC
A

  L
IT

ER
A

R
Ã



67

27.04.2000
Am ajuns la Berlin, într-o bucãtãrie cu mobilier

verde ºi clanþe lucioase. Auguststrasse, 83. Podeaua
ºi jumãtate din perete sunt cu gresie grea, ruginie.
Cerul pleacã aici din mijlocul curþii interioare. Dacã
treci de gang, vezi, peste drum, ruina unui turn. În
prima zi, când eu ºi Mircea aºteptam sã ni se dea
cheile, o tânãrã a ieºit ºi ºi-a aruncat hainele de iarnã
în tomberon. Apoi a sãrit liberã într-o maºinã.  Era
soare ºi liniºte, iar noi încã aveam de aºteptat.
Nimerisem la ceas de sãrbãtoare, iar doamna care
ar fi trebuit sã ne preia plecase undeva. Dupã vreo
orã, s-a arãtat în sfârºit, sporovãitoare, ºi am putut
intra în apartamentul nou-nouþ în care vom trãi ºase
luni. Am zburat cu un avion minuscul, a cãrui elice se
zbãtea dincolo de geam. Eram liniºtitã ca înainte de
o operaþie. „Se circulã rar cu astfel de aparate” mi-a
zis Mircea. Am vãzut pentru prima oarã lumea de la mare
înãlþime, era un joc de construit, o imagine pe un monitor.
Aºa, din afarã, ai fi putut-o filma, sus e mereu regizorul,
iar jos, furnicile. Sã fie ºi fraþii mei într-un cadru?

11.05.2000
Am aflat cã soarele acesta mocnind de trei

sãptãmâni pe cerul ca sticla e, de fapt, iluzoriu. Va fi
înghiþit foarte repede de rãcoare. Pentru cã suntem
la nord, ºi vremea, aici, e schimbãtoare. Mergem prin
muzee sau ne pierdem paºii prin târguºorul din Mitte,
doldora de suveniruri pentru turiºti. Eºarfe multicolore,
bijuterii, icoane, bucãþi mici din fostul Zid, decoraþii.
Dar ºi cãciuli ruseºti, de blanã.

De douã ori pe sãptãmânã trecem pe la
Humboldt Universität, pe Unter den Linden, sã ne
verificãm mailurile. Da, e foarte frumos, zicem, ne
simþim foarte bine, zicem, dacã dãm de Edith la
secretariatul de romanisticã. „Salutãri din Berlin, e
extraordinar!” scriem apoi în mesaje.

Am fost la Pergamon, iar azi, nici trei ore n-au
trecut, am vizitat, la Charlottenburg, muzeul de
egiptologie. Cu Nefertiti (frumoasa care, iatã, vine) la
loc de cinste, luminatã din toate pãrþile, sã nu se piadã
detalii. Faþa europeanã, trãsãturile delicate ºi
moderne, machiajul perfect, toate te duc cu gândul
la perfecþiunea trucatã din reclame. Doar cã ea e mai
bãtrânã decât toate ºi, de aceea, chiar e celebrã. Stã
aici, printre statui rotunjite, cu craniile alungite straniu
la spate, printre trupuri greoaie, cu burþi proeminente,
stã ºi aºteaptã sã fie admiratã. De jur-împrejur e plin
de podoabe, pergamente, hieroglife. Într-o vitrinã
strâng din dinþi nu ºtiu câþi zei, mici statuete,
reprezentând uitate forþe stihinice. Nici mãcar ochii
perindaþi zi de zi prin sãlile grele nu-i mai iau în seamã.
Cãci – tata ar spune – idolii au fost mãturaþi ºi ºterºi
precum praful. ªi totuºi, în faþa acestora, oamenii de

Cu mâinile deja lipiteCu mâinile deja lipiteCu mâinile deja lipiteCu mâinile deja lipiteCu mâinile deja lipite
 Ioana Nicolaie

fragmente de jurnal
demult au stat în genunchi. ªi toate statuile acestea
s-au cioplit cu veneraþie. Zei ºi zeiþe, faraoni fãrã
identitate. În pãdurea de busturi ºi braþe se va mai
clinti vreodatã ceva?

Peste drum, intrãm într-un muzeu privat,
Berggruen Museum, cu mult Picasso, Paul Klee, dar
ºi Braque, Matisse ºi Giacometti. Tablourile sunt
autentice, ºi nu dintre cele imaginate de mine. Trecem
prin faþa lor, fãrã sã se desprindã din ele vreun luciu.
Vedem pânzã ºi culoare, începuturi ºi precizãri, nisip
ºi carton, niºte colaje. Spaþiul se fãcuse doar o
amprentã, pulverizatã-n o mie de stãri. Picasso a
pictat, la tinereþe, arlechini. Roz, albastru, alb. Pe-
atunci fãcea exerciþii. Într-o încãpere de la etaj, dãm
peste Standing Woman III, linii deºirate de Giacometti.
N-ai putea sã le iei niciodatã în palme. Poate duc
spre ieºire.

12.05.2000
Într-un interior, îi vãd pe mama ºi pe tata cum

se ceartã. Nu înþeleg ce-ºi spun, sunt ca un arc, nu
mai suport. M-apropii, mã pregãtesc de reproºuri.
Dumnezeule, cum au putut sã trãiascã! „De ce aþi
mai stat împreunã, de fapt, de ce aþi rãmas
împreunã?” strig. „De ce v-aþi apropiat unul de altul,
zic, de ce aþi ajuns aici, cu atâta urã?” ªi nu mã opresc,
gura vorbeºte, nu cred cã aºtept vreun rãspuns.
„Sssst!” fac ei, sssst, ºi încep sã povesteascã. Dar
nu-i mai aud, nu-i nevoie, dinainte-mi se desface
povestea. Doi tineri, da, aºa îmi apar, nu se iubesc,
s-au întâlnit din întâmplare. Mama, într-o dupã-
amiazã, venise din satul ei în oraºul unde tata s-a
oferit s-o ajute sã-ºi rezolve ceva – la Primãrie, la
Ocolul Silvic, poate la Dispensar. Merg pe trotuar,
schimbã vorbele amical, când dau de doi beþivi. Doi
oameni puºi pe harþã, vorbind în dodii, proþãpindu-se
în faþa lor ca pentru scandal. Aceºtia le spun
amestecat cã a doua zi sã se ducã la o anume
bisericã, gata de cununie. „Dar nu, e o greºealã!...
Noi nu...” ªi riposta se pierde în corul beþivilor ce deja
oficiazã: Cântarea Cântãrilor, voce popeascã, tu,
Ioane o iei în cãsãtorie pe roaba lui Dumnezeu, Ana...;
ºi, înainte de predicã, beþivii încep sã-ºi schimbe faþa.
Sunt tot mai subþiri, ajung piele ºi oase, se prefac în
douã Morþi: Moartea cu banderolã pe ochi ºi Moartea
în haine de nea. Pãrinþii mei sunt speriaþi, n-au cum
s-o întoarcã, dacã e hotãrât... ªi-atunci, în ziua aleasã,
nu vor lipsi de la nuntã.

Merg apoi cu Mircea, pe o strãduþã pieziºã,
aducând prin multele-i galerii de artã cu
Auguststrasse. Doar imobilele îmi par parcã mai vechi
ºi complet nemiºcate. Ne þinem de mânã. Ajunºi la o
rãspântie - trei strãzi se desprind ca dintr-un punct
trei raze - ne odihnim. Stãm pe loc, Mircea îºi strânge
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pleoapele. Siluetele rare haºureazã aerul doar într-o
parte. Mã uit cãtre ele, iau de undeva o hârtie. O
coalã, albã, deloc mâzgãlitã. Încep, cu un creion, sã
desenez. Deºi ºtiu cã nu sunt în stare, nu am cum sã
fac un portret. Dar pe foaia mea, uite, s-a ivit întreaga
stradã. E evreiascã, pe-aproape e Sinagoga. ªi, chiar
în centru, mi-a ieºit un chip de bãrbat. Îl studiez cu
atenþie, îl cunosc de undeva. Un rever anume de
hainã, uitãtura amarã. Înþeleg dintr-o datã cã-i una
din cele douã Morþi ale mamei ºi tatei, parcã e Moartea
albã. Se precizeazã apoi umerii, veºmintele largi,
sandalele. „Hai sã-þi arãt ceva!” îi spun lui Mircea.
„De ce ne-am aºezat aici, în mijlocul drumului, lipsiþi
de apãrare?” continuu. ªi-i flutur foaia prin faþã. Doar
cã acum imaginea de pe ea s-a schimbat. Nu înþeleg,
poate cã e pe cealaltã parte... Dar ºi acolo e desenat
altceva. O scutur, o întorc iarãºi pe faþã. E un cadru
diferit ºi de al doilea, deci mã agit contrariatã. La
fiecare miºcare, vãd, conþinutul se schimbã. Clãdiri
impetuoase, oameni, trãsuri, faþade. Dar nu, eu îmi
vreau prima foaie. Unde e chipul acela? O întorc
repede, tot mai repede, am deja o vitezã uluitoare.
Moartea aceea, cum ar putea ea sã mai aparã?

31.05.2000
Aici timpul e pastã. Ce vom face noi atâtea zile,

sãptãmâni ºi luni? Cu ce vom înlãtura cleiul de la
baza zãbrelelor, cum vom pãºi cu mersul calm, de
plimbare uºoarã, în direcþia comunã încã aºa de
încurcatã? Caietele mele de adolescentã s-au uscat
într-un sertar. Abia îmi mai ghicesc pãrul mov, de
revoltã, fustele scurte ºi strânse pe coapse. Atunci
eram altcineva, ºi mai apoi altcineva. Toate pozele
se fac pentru chipurile tale deja aruncate. ªi-acum
sunt copilul care ºi-a ars pe rând degetele, deºi i s-a
spus sã nu se apropie de prizã. Cuminþenia e mare,
dacã tot voi schimba încã un an. Îl va schimba ºi
Mircea, tot mâine, e coincidenþa noastrã. Îmi vin în
minte douã gogolaºe de griº. Plutesc în ceaunul de
tuci aºezat pe un aragaz foarte modern, cu plitã
translucidã ºi butoane colorate.

Am cumpãrat, pentru ocazie, ºampanie, vin ºi
lichior. Tortul face cu ochiul din frigider. L-am luat
înainte de prânz, din Edeka de la U-Bahn. Unui om,
unui bãrbat tânãr i se fãcuse rãu pe scãrile rulante.
Gemea lângã însoþitoarea isterizatã, nu era un simplu
loc public, nu doar o scenã. N-am putut sã mã uit,
ce-i de fãcut pânã vin brancardierii? Da, uite acolo,
lângã vitrinã, un cãþel! Lipãie dintr-o strachinã, are
lãbuþele ude de ploaie. Pe caldarâmul Berlinului bãlþile
sunt o raritate. Ambulanþele trebuie cã între timp ºi-
au pus girofarul.

Aici, în apartamentul pus la dispoziþie de
Fundaþia Anna Krüger – doamna care ºi-a lãsat
averea ºi pentru întrajutorarea scriitorilor aflaþi în
dificultate –, îndãrãtul uºii care ne desparte de Péter
Esterházy ºi la un etaj distanþã de artistul care
fotografiazã numai þãrani, suntem, de fapt, doar unul
cu celãlalt. Dimineþile scriem, Mircea la Orbitor, eu,
la un roman. Cana de ceai îmi frige palma, jos sunt
picamere. Zilele acestea ºi-au pus guleraº îngheþat.
Dupã-amiazã poate vom ieºi puþin afarã.

25.06.2000
„Gurile rele mi-ar fi putut bãga vinã cã e mai

proastã cartea decât s-au aºteptat, ºi cã aici mi-am
dat pe faþã firea. Dar eu am fãcut-o pentru mine, am
înºirat în ea numai gânduri de-ale mele, la întâmplare
ºi fãrã nici o socotealã. Mã-ntrebam: oare poate sta
cartea mea în rând cu altele” Sei ªhOnagon,
Însemnãri de cãpãtâi

M-a mirat cã scriitoarea aceasta, care a trãit în
Japonia acum o mie de ani, e ca ºi noi, e din viaþa
noastrã. Oamenii din Însemnãrile ei au gesturi
asemãnãtoare cu ale noastre, au complexitate ºi
interioritate, sunt aidoma nouã. O frunzã înduioºeazã,
un desen schiþat în grabã te face sã stãrui asupra lui,
ironia ºi zâmbetul sunt aceleaºi, dragostea doar e
mai stilizatã. Un palat de sticlã, cu încãperi ºi paravane
de sticlã, un rând de veºtminte ºi-apoi încã unul, pânã
la opt rânduri, pe acelaºi trup, culori vii, cochetãrie ºi
gratuitate, iatã clopotul magic sub care trãieºte lumea
aceea. Prin geamuri se-aud încã versurile, poeziile
lor de câte cinci versuri, se simte parfumul scrisorilor
de dimineaþã, se revarsã cântãrile fiecãrei zile în care
bãrbaþi ºi femei se întrec la lãutã sau fluier.

30.07.2000
Ne-am întâlnit la Friedrichstrasse, în staþia de

metrou. Dormisem puþin, poate vreo ºase ore, dupã
ce-n seara de dinainte ieºisem cu Mircea,Teo ºi
Gerhard într-un local turcesc din Kreutzberg. Am bãut
bere, chelneriþa avea faþã de bãrbat, bãiatul de la bar
îºi lãrgise lobul urechii cu un suport rotund cam de
mãrimea unui ou. Erau dintr-un desen animat; ca ºi
lãmpile vopsite din hârtie. Dar restul se dovedea
prietenos, cartierul turcesc foºneºte de viaþã, aºa e
aici, în Berlin, de-aceea râdem, ºi spunem bancuri ºi
ne gândim cum va fi a doua zi când vom face o
excursie la lagãr. Fixãm plecarea pentru ora 11. E
înnorat, dar încã nu plouã. Formaþia e completã, doar
Teo ajunge în staþie ceva mai târziu. Ne spune cã se
simte rãu ºi cã mai bine nu se aventureazã. „Bea suc
de grapefruit, îi zic, o sã-þi mai taie din greaþã!” (citisem
asta într-un ziar din þarã). U-Bahn-ul ne duce când
pe sub pãmânt, când pe deasupra pânã-n
Oranienburg. Schimbãm bani la o patiserie ºi ne
facem provizii de ciocolatã. Oraºul e aproape pustiu,
galben ºi gri, punctat ici colo de ghivecele cu muºcate.
În faþa unei vile cu gazon aranjat, Bibi întreabã: Oare
atunci nu simþeau mirosul de carne arsã? Fiindcã
lângã paºnicul burg, la Sachsenhausen, în 1943, au
început sã fie folosite cuptoarele. Dar despre astea
am aflat abia dupã ce am trecut de casa de bilete ºi
de intrare. Eram puþini, spectatori întârziaþi pe o scenã
unde, cândva, performaserã delirul, suferinþa,
teroarea. Încã din prima clãdire, istoria comprimatã
pe panouri se servea în trei limbi. În 1938, peste o
mie de studenþi cehi au fost aduºi în închisoarea de
muncã forþatã – care încã nu devenise viitorul lagãr -
înfiinþatã cu doi ani înainte. Se revoltaserã împotriva
invaziei militare germane, aºa cã au fost prinºi la
întâmplare ºi deportaþi la marginea Berlinului. Au murit
toþi între gardurile de sârmã ghimpatã. Privirile lor din
poze nu aveau nici o bãnuialã. Erau niºte copii, frezaþi
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cu atenþie, unii purtând ochelari, erau mirese, o mamã
tânãrã ºi tristã lângã fetiþa ei, o familie întreagã, foarte
numeroasã, zâmbind la comandã, fraþi ºi surori, pãrinþi
ºi copii, morþi toþi la Treblinka, Auschwitz, la Birkenau
sau aici, la Sachsenhausen. Barãcile care au mai
rãmas în picioare sunt azi puncte de informare. Þigani,
homosexuali, bolnavi psihic, evrei, prizonieri ruºi, cehi
etc. care se uitã spre tine pânã þi se face o cruntã
ruºine. Monstrul în costumele nazi era unul de-al tãu,
din specia ta criminalã, iar victima împuºcatã pe
gardurile de sârmã ghimpatã, îmbucãtãþitã în
laboratorul unui medic nebun, victima arsã ºi victima
fãrã viaþã erai tot tu, ai fi putut sã fii tu, dacã te nãºteai
cu câteva zeci de ani mai devreme. ªirurilor de câte
trei paturi suprapuse le-a rãmas umbra, oamenii care-
au stat o datã pe ele vâslesc printr-un abur, spânzuraþii
din colþul barãcii vegheazã, dinþii, pãrul, hainele lor
vãrgate sunt în saci, dupã sticlã. În mai puþin de ºapte
ani, la Sachsenhausen s-au stins 200.000 de oameni,
dintre care 18.000 prizonieri ruºi de rãzboi. Nebunia
avea atunci haine la dungã, deci nu putea sã nu se
vadã. Da, Bibi, trebuie sã fi mirosit tot oraºul a carne
arsã. Otrava sigur se vedea, nu poþi sã verºi benzinã
în baltã ºi sã nu-i zãreºti curcubeul. „Evrei din toate
þãrile, uniþi-vã, dar nu în satul nostru!” scria pe o
pancartã. „Evreul e nenorocirea noastrã. El e
duºmanul a tot ce e bun ºi frumos. Luptaþi împotriva
lui!” sau „Eu sunt ruºinea acestui loc!” ªi „ruºinea”
era un tânãr înalt, pe pieptul cãruia atârna tãbliþa cu
textul, împins de mulþime, batjocorit de mulþime.

ªi-acum sunt afiºele, cu feþele lor, cu cifrele
rãsunãtoare. Pe unul e-un schelet, încã viu, cu bube
negre pe oase, cu gura numai ranã - un alt tânãr. Îl
folosiserã pentru experienþe, îi administraserã tortura
cu încetinealã. Se uitã la tine, îi ghiceºti disperarea ºi
ºtii cum în spatele lui se mai miºcã-un cadavru.
Fotografia a fost fãcutã în 1945.

Când soarta rãzboiului devenise clarã, coman-
danþii lagãrului au hotãrât sã scoatã deþinuþii ºi sã-i
ducã, în marº forþat, spre altã zonã concentraþionarã,
unde sã nu fie gãsiþi uºor de aliaþi. Pe drum, în acea
primãvarã fãrã seamãn, au murit mii de oameni. Cei
care au supravieþuit, au fost ajunºi din urmã ºi eliberaþi.
ªi-atunci, cineva a pozat grozãvia: numai resturi. Opt
butoaie cu pãr cântãrind peste cinci sute de kilograme,
lãzi pline cu dinþi ºi mandibule, cranii goale, cuptoarele,
magaziile cu haine, zdrenþele încãlþãrilor pentru
condamnaþi. Toate strigã, ºi cocoloaºele strigãtului
ni se sudeazã nouã pe faþã.

Dupã-amiaza a început ploaia, o ploaie
torenþialã, care n-avea sã se mai opreascã pânã
seara. Nu aveam umbrele ºi, uzi pânã la piele, cãutam
un loc sã ne adãpostim. Fugim ºi ajungem chiar lângã
cuptoare, acum înconjurate de un gard de care nu
se poate trece. Acoperiºul drept, la nivelul pãmântului,
s-a surpat din loc în loc. Dedesubt au fost camerele
de gazare. Nu stãm prea mult, suntem leoarcã ºi
cãutãm cu ochii ieºirea. Spaþiile sunt largi ºi, cum
poarta este exact în partea opusã, la jumãtatea
drumului, surprinºi de o nouã rafalã, încercãm sã ne
mai adãpostim o datã. Intrãm în prima baracã, buluc,
dar apuc sã citesc totuºi deasupra uºii: „Patologie”.

Pe jos e ciment, pe pereþi atîrnã alte poze. Un bãrbat
þine în mânã un cap de om, cu ochii deschiºi. Un
bust e secþionat. Mâini ºi picioare desprinse, corpuri
amestecate. În vitrine, stau ustensilele medicale:
foarfece, cleºti, fierãstraie. Citesc despre veioze
fãcute din cranii sau despre suveniruri din piele
umanã. Fuseseã expuse ºi ele, pânã când neo-
naziºtii – care incendiaserã locul de mai multe ori – ,
au reuºit sã le distrugã. În 1992 au fost gãsite în parcul
din faþa lagãrului mai multe gropi comune a cãror
existenþã nici mãcar nu se bãnuia. Sachsenhausen,
la o aruncãturã de bãþ de Berlin, e considerat unul
dintre multele lagãre secundare. Seara a fost atunci
atât de aproape, dar cineva a ºters-o cu guma, n-a
lãsat-o sã adaste.

17.08.2000
Douã sãptãmâni lungi, neînchegate, în care n-

am putut lucra. A venit la noi Ioana, fiica de
treisprezece ani a lui Mircea. Am revãzut Pergamon
ºi Muzeul Egiptean, am fost la Zoo ºi la Aquarium.
Culorile incredibile ale anemonelor de mare fluturau
în curenþii artificiali, ºi prada lor n-avea habar de
urzicãturile paralizante. Peºti de toate culorile în
lãcaºul de sticlã, peºti vii, aduºi de departe, dintr-o
lume tot transaprentã, doar cã mult mai bizarã. ªi noi
deasupra, în ea, cu pupile lipite de flãmânzii piranha,
de þipari, anaconde ºi, mai departe, de crocodili
nemiºcaþi. Rechinii sãgetau apa, îþi venea sã-i mângâi
cu palma. O lãcustã-orhidee îºi rãsfira trupul de floare,
picioare întunecate de crabi scormoneau sub o piatrã,
minunatele broscuþe fosforescente îºi croºeau în
liniºte stropi de venin. Era pace, insectele puteau fi
beþigaºe, ºi noi, cei uriaºi ºi foºgãind la câþiva
centimetri distanþã, ne aflam dupã zid, în cosmosul
pe care ele cum sã-l poatã vedea? Nici unele din
fiinþele acelea n-aveau sã mai iasã vreodatã afarã.
Dar noi?

M-am visat, deci, într-un timp îndepãrtat...
(acesta nu-i rãspunsul, ci, mai curând, o ghicitoare).
ªi spaþiul din vis era al meu, deºi nefamiliar. Mã uitam
pe fereastrã spre uliþa medievalã pe care treceau
oameni cãlãri, târgoveþi sau femei în rochii sobre ºi
largi. Un sat de picturã veche, un sat desigur al meu.
Aici oamenii m-ar fi putut iubi, îi spun sorei mele,
numai cã nu mai conteazã. ªi sora mea e strãinã,
îmbrãcatã în haine întunecate, dar ºtiu cã mi-e sorã
ºi tocmai îºi pãrãsise bãrbatul. Vorbeam cu ea despre
astea, tristeþe ºi amãnunte, tot vorbeam, ºi-n timpul
acesta ne tot schimbam, colþul gurii cãzut, cuta clarã
pe frunte, pânã ce îmbãtrâneam, eram vârstnice
acum ºi viaþa noastrã încã se rostogolea dincolo de
fereastrã, fãrã sã ne prindã, complet în afarã. Noi
eram în cuvinte ºi-atât. O lumânare fumega pe o
mãsuþã din alt veac.

Dupã plecarea Ioanei, s-a fãcut liniºte. Distraþi
încã, am reuºit încetul cu încetul sã ne încropim
programul de lucru. Mircea e în Orbitor doi ºi lucreazã.
Eu, într-un personaj care nu are început, deci nici
capãt. Mã miºc pe lângã el, ca-ntr-un joc de copii,
doar cã mâinile micuþe sunt deja lipite. Voi putea trece
de ele?
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Interogaþiile asupra câmpului
de expresie propriu poeticului s-au
afirmat deseori în cadrul istoriei
literare; totuºi dezbaterea rãmâne
deschisã întrucât nicio esenþã
ultimã nu s-a propus. Acest fapt
pare a fi exemplificat prin volumul
de poezii Biopoeme de Dinu
Flãmând, volum apãrut în 2010,
la Editura Academiei Române.
Realizat sub forma unei antologii
de autor, volumul reuneºte poeme
din diferite perioade de creaþie,
oferind posibilitatea unei lecturi
diacronice. Astfel, antologia
contureazã modalitatea în care
societatea, realitatea, morala, etica
ºi celelalte arte s-au raportat la
poezie, la creaþie în sens larg.

Privirea diacronicã nu pre-
supune însã discuþii asupra
posibilelor evoluþii sau involuþii; în
fapt, se sugereazã un discurs
poetic care e de fiecare datã altfel.
Discursul poetic e o devenire ºi o
dinamicã angajatã. Altfel spus,
acesta se prezintã sub forma unui
dialog lansat cu societatea tim-
pului sãu. De aici ºi notele de
autenticism ºi de trãire a bine
cunoscutului prezent viu. Plu-
rilingvismul ºi multivalenþa se
afirmã treptat; dacã primele poe-
me se aflã sub semnul unui univers
dens, substantivizat, chiar dez-
articulat, ultimele creaþii se pot citi
ca poeme ale privirii. Într-o primã
etapã de creaþie, se poate vorbi
despre un imaginar expresionist,
despre reflectarea eului ºi trãirilor
lui în câmpul dezumanizant al
mecanismului rizomatic al
societãþii. Poemul Interior
transpune aceastã viziune asupra
creaþiei: “Acest violoncel umflat e
teama,/ stãm în puterea ei ºi
aºteptãm/ legaþi adânc cu fire
placentare.[…]Acest violoncel,
aceastã teamã,/ aceastã aºtep-
tare, acest chin,/ teama aduce
aburi de tetanus/ prin zid, prin varul
timpului.”

Teme sociale se regãsesc în
poeme precum Þigani români în
metrou la Paris sau Arta poeticã a
maidanelor. Preocuparea pentru
actualitate se poate citi ca o replicã
datã artei gratuite sau partizanilor
ideii conform cãreia poezia ºi poeþii
trebuie daþi afarã din cetate. În
acelaºi timp, trebuie consemnate
ºi remarcate tendinþele spre

În
cãutarea
definiþiei
poemului

 Anamaria Lupan

expunerea unui univers banal, unui
microunivers. Poezia cotidianului
se îmbinã cu elemente arhetipale,
formând astfel un univers hibrid,
multiplu ºi plurivalent. Insolitarea
se realizeazã tocmai prin inserþia
pasajelor mitice în prozaismul
cotidian; astfel, se afirmã un ritual
al fiecãrui prezent; în Mit sumerian
regãsim pasaje care susþin
aceastã idee: “dis-de-dimineaþã/ tu
te întorci cu borcanele de iaurt;/ de
îndatã ce îmi vorbeºti naºti un
cosmos meschin:/ ratele de plãtit,
gazele, pâinea palidã tot mai
improbabilã…[…]Am citit cã
sumerienii fãceau la fel:/ nãºteau
toate lucrurile pronunþându-le”. Eul
mascat de textualism, care apare
în primele creaþii, nuanþeazã ºi mai
mult posibila definiþie a poeticului.
Angoasa resimþitã faþã de operele
devenite clasice se materializeazã
în nenumãrate poeme; Cheia Fa
sintetizeazã aceastã stare într-o
notã gravã: Depind de unele citate,
depind de altele… Presiunea
canonului ºi a personalitãþilor
recunoscute în domeniul artistic se
poate citi ºi în poemul Sfaturile
societãþii care prezintã ºi mãrci ale
dramaticului sub forma unui dialog
lansat între vocea liricã ºi alte
entitãþi, fie ele abstracte sau
concrete, colective sau individuale:
“Eºti prea umed, îmi strigã din uºã

broscoiul,/ eºti prea rece, lasã
iubita sã se-nþeleagã,/ eºti un
gãinar, mârâie Dimitri Karamazov
aruncând/ dupã mine cu sticle de
ºampanie goale…[…] Iar din
Lusitania balaurul cu multiple
capete/ numit Fernando Pessoa îmi
trimite un bileþel:/ «Nu reuºesc
totdeauna sã simt ceea ce ºtiu cã/
ar trebui sã simt»…” Dar
textualismul nu se înfãþiºeazã doar
ca o recompunere din trecut a
prezentului, ci acesta apare sub
forma unui dialog, unei relaþii
stabilite cu o altã arie culturalã, de
unde ºi dimensiunele autoficþiunii:
“Ne obiºnuim ºi cu simþurile: el mã
muºcã,/ eu îi retez capetele./ –Tu
ce simþi?/ – Nimic. Dar tu?/ –Tot
nimic…Dar nu ne pierdem
speranþa…” (Sfaturile societãþii)

Ultimele creaþii se pot defini ca
elemente ale unei lumi-simulacru,
ale unei lumi virtuale. Poemul
Dispariþia realului interogheazã
asupra acestei situaþii: “Ce sã mã
face eu în lumea din care dispare
lumea/ Când îmi sufoc în braþe
insomniile dând târcoale/ miezului
vâscos al nimicului încã ºi el mai
plin/ decât jur-împrejurul acestei
absenþe?//Nori virtuali înoatã spre
orizontul/ ce se strecoarã printre
copaci fãrã sã-I atingã/ aerul –
cocoaºã a vidului – îmbracã dealuri
cuminþi/ din care peisajele de lux
virtuale”. Poemul ºi poeticul se
prezintã, în final, ca prezenþe
complexe care fac apel atât la
sensibilitate, cât ºi la privire, la
concret; poemul grafic sintetizeazã
spaþiul ºi timpul; poezia nu mai
rãmâne doar o artã a timpului, ci
devine o prezenþã ce spaþializeazã.
Cifrele pãtrund ºi ele în cadrul
discursului poetic. Ceea ce ni se
sugereazã este capacitatea
contextului de a poetiza universul
ºi realitatea imediatã.

Antologia afirmã o poezie trãitã.
Biopoemul creºte în poet.
Biopoemul e viaþa devenitã
cuvinte. Biopoemul e încercarea
de a propune un dialog cu
alteritatea: “de ani de zile poetiza
în mine/ biopoemul/ în care
stau.[…] Iar biopoemul începea sã
creascã în el/ cu sau fãrã el/ fãrã
sã ajungã totalitatea a ceea ce
este/ de îndatã ce este//uimire
palpabilã/ amânare/ adevãratã
numai/ cât timp se cautã.”
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De vorbã
cu Clujul

 Alexandra Georgescu

Cele douã volume de reportaje,
Viaþa lucreazã cu alte date ºi
Reportajele mele, propuse de
Sorin Grecu în cadrul
colecþiei ”Devoratorul de presã”,
Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2010,
constituie o acumulare de cv-uri
existenþiale, preponderent clujene,
lãsate sã se desfãºoare pe scena
de reprezentare a unui serial epic.
Colecþionar de biografii, Sorin
Grecu urmãreºte doar trasee
umane aparte, evitând banalul,
astfel cã galeria personajelor sale
nu exclude nicio laturã: „excen-
tricii”, „artiºtii” sunt cei care expe-
rimenteazã graniþa dintre viaþã ºi
moarte.

Partitura narativã se înalþã prin
destine împlinite, realizate sau se
prãbuºeºte prin poveºtile retezate
brusc, fãrã happy-end, efectul de
empatizare asupra cititorului fiind
pe deplin obþinut. În prefaþã, autorul
oferã scurte paliere de lecturã: “Din
primul moment vreau sã avertizez
cititorul cã în volum nu va gãsi
descrieri de naturã. Pentru mine
natura este doar o stare de spirit,
iar adevãratul peisaj rãmâne
Omul”  ºi continuã în aceeaºi
notã: ” Scriitura este în mod voit
simplã, am încercat sã redau doar
ce fac ºi ce spun personajele”.
Aºadar, miza culegerii de reportaje
a lui Sorin Grecu nu este neapãrat
una esteticã, însã iscusinþa rãz-
bate din forþa personajelor de a-ºi
depãna portretele care sunt
definitorii pentru condiþia umanã.
În polifonia întregului, fiecare vor-
bitor este o piesã de puzzle care
oferã o imagine asupra timpurilor
îndeosebi trecute dar ºi actuale,
având cu toþii experiena Clujului.

Unul din capitole, subintitulat
“Locurile” îºi propune o anchetã
asupra dedesubturilor Clujului, în
vederea descoperirii utilitãþii
galeriilor subterane ce funcþionau
în vremuri de rãzboi. De aseme-
nea, este creionatã fascinaþia
scriitorului pentru faþetele ascunse
ale Clujului postbelic, cu interes
accentuat pentru bordelurile din
acea vreme. Geografia Clujului ºi
a împrejurimilor acestuia se
desface din interiorul poveºtilor
depãnate de personajele selectate
de Sorin Grecu.

În categoria celor “mistuiþi de
nebunia creaþiei (excentricii)” un

loc privilegiat îl ocupã nebunii
pitoreºti de altãdatã ai Clujului,
persoane cu vorbe de duh care
capãtã conotaþii de mici filozofi,
întãrind vechea filiaþie creaþie-
boalã la care se adaugã ºi un al
III-lea termen, religia, întrucât
aceºtia sunt de cele mai multe ori
oameni credincioºi. Tot aici îi
regãsim ºi pe cei doi maeºtrii
iluzioniºti clujeni, Belloni si
Ernesto, pe omul de care moartea
nu vrea sã ºtie, sau pe “Yeti”  de
România, omul care a ales viaþa
în naturã, departe de civilizaþie,
perceput ca “un Pan modern”.

Portretele-robot ale deþinuþilor
politici, ale ”anticomuniºtilor”
sunt poate cele mai tãioase dintre
cele prezentate, suscitând latura
emoþionalã a cititorului. Pentru cei
care au avut neºansa de a trãi
acele momente istorice, viaþa a
fost însemnatã pe veºnicie, privirile
lor înãsprite ºi cuvintele lor tre-
murãtoare rãzbãtând pânã la
cititor, cãruia i se cere forþã psihicã
pentru a le parcurge albumul vieþii.
Caracterul de confesional al
cãrþilor poate fi descifrat ºi în
capitolul ”Spovedaniile” pentru
care este emblematicã povestea
vârstnicilor ce confecioneazã cutii
în care îºi depoziteazã amintiri ºi
fragmente de viaã.

Textele oferã personaje care au

înnãscut darul de a nara, dar ºi
personaje care sunt provocate ºi
contaminate sã povesteascã de
cãtre cel care realizeazã
reportajele, ceea ce îi oferã
scriitorului posibilitatea de a
pãtrunde în psihologii umane
diversificate. El deschide pro-
iectele mentale ale tâlharilor,
ale artiºtilor, ale credincioºilor sau
ale deþinuþilor politici aºa cum
medicii legiºti, prezenþi ºi ei în cele
douã volume, desfac moartea cu
bisturiul. Cât despre artiºti, ei se
aflã la limita dintre Iad ºi Rai, iar
privind  prin lentila lor, aflãm cã
temporalitatea pentru ei ”se
comprimã”.

Prin caracterul lor biografic,
reportajele lui Sorin Grecu în-
cearcã sã redea o imagine au-
tenticã a trãirilor umane însã,
de nenumãrate ori, cititorul se
confruntã cu bucãþi de viaþã  care
prin incredibilul ºi absurdul lor, îl
fac sã suspecteze teritoriul rea-
lului, glisând nãucitor cãtre ficþiune.
Pe parcursul lecturii, atmosfera
creatã este de ”Han al Ancuþei”
modern, în care carafa de vin este
înlocuitã de cele mai multe ori cu
o canã de ceai, iar personajele par
a se strânge laolaltã pentru a se
asculta reciproc, întregind astfel
cusãtura carierei jurnalistice a lui
Sorin Grecu.

Nimfa rãpitã
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Noul volum de poezie al lui Ioan
Moldovan, intitulat Recapitulare,
întruneºte o varietate de texte, atât
în prozã, cât ºi în versuri.
Poemele, care predominã ca
numãr, suprind ochiul cititorului
prin prospeþimea de imagini ºi
senzaþii pe care le propun. Cu
toate cã scriitorul este, în cele mai
multe din textele sale, destul de
„zgârcit” cu semnele de
punctuaþie, lãsând poezia aproape
„pleºuvã” din acest punct de
vedere, cartea sa oferã libertate
de interpretare ºi permite asocieri
inedite de cuvinte. Aliteraþia e
îmbogãþitã prin îndepãrtarea
virgulelor între cuvinte care împart
mai multe consoane comune.
Procedeul neutilizãrii punctuaþiei
creeazã un efect de îngrãmãdire
a slovelor una în cealaltã, pânã la
senzaþia cã cititorul se încurcã în
ele, moment în care discursul se
aeriseºte, pentru a pregãti un nou
climax. Ioan Moldovan foloseºte
adeseori repetiþia, pentru a
accentua unele simboluri sau idei,
sub foma unor concluzii.

Volumul Recapitulare are un
bogat repertoriu poetic, începând
cu poezia cu formã fixã ºi termi-
nând cu cea amorfã, specificã
postmodernismului. Gãsim în
acest volum atât poezie cu rimã,
cât ºi fãrã rimã, dar care este
încrustatã într-un ritm ireproºabil,
adeseori perfecþionat tocmai prin
repetiþii, cuvinte care, departe de
a fi dedublate la întâmplare, în
virtutea întregirii ritmului, com-
pleteazã adeseori ºi înþelesul
poetic. Cu predominanþã o poezie
citadinã, scriitura lui Moldovan are
elemente cu trimitere directã la
oraºul Cluj, un exemplu în acest
sens fiind magazinul „Sora” din
centru, chemat în ajutorul
portretului urban. Poetul insereazã
în volumul sãu texte cu prestanþã
filosoficã, rãspunzând la întrebãri
dospite parcã dintr-o logicã a
absurdului, precum în Acum patru
ani. Poezia numitã propune o
acþiune definitã opac, o cronologie
voit nelucratã, ºi un gust amar care
persistã, un tablou macabru, al
regresului, care se bifurcã, în
funcþie de interpretãri, asupra
criminalului, asupra celui care a
înnebunit sau asupra victimei
despre care este vorba în text.

Recapitulare
despre

Recapitulare

 Andrei Dullo

Cartea lui Ioan Moldovan este
cea a unui poet mereu preocupat
de creaþie, atât de propria creaþie
cât ºi de concept în sine. Ipostaza
de damnat dobânditã de specia de
scriitor este ºi ea elogiatã în vo-
lum: „Noroc cu pianul/ Nenorocul
cu scrisul”, sentiment care se îm-
pleteºte cu o subtilã melancolie a
îmbãtrânirii. În poezia Vine Alex,
personajul bãtrânului ajunge sã fie
asimilat cu „neînþelesul foºnitor al
frunziºurilor”, în care se regãseºte.
Nostalgia acestuia, care se
opreºte pentru a-i da o bucatã de
pâine unui om al strãzii numit Alex,
personaj comun mai multor poeme
din volum, devine cu atât mai
apãsãtoare cu cât el, bãtrânul, este
ultimul, toþi cei „ai lui” dispãrând pe
rând. Analogia frunzelor cu bãtrânii
care cad, rând pe rând, devine
astfel evidentã. Departe însã de a
contura volumul ca o „lucrare de
doctorat despre lehamite”, cartea
lui Ioan Moldovan obiºnuieºte
cititorul ºi cu alt fel de tematici. Într-
un oraº hungar am intrat, am ieºit
este un poem al regãsirii de sine,
al iniþiativei. Simbolurile prezente
în versurile „Las vraiºtea, sarea ºi
pâinea” reprezintã refuzul
ospitalitãþii, referindu-se la
momentul când un „copil” ia
decizia de a se aºeza la casa lui,
probabilitate întãritã de versul

oarecum belicos „în curând mã voi
împrumuta sã plec la luptã”, lupta
fiind aici însãºi viaþa. Continuarea
are loc pe pagina anterioarã, în
poezia Pânã m-am aºezat la casa
mea ºi pânã, unde se iscã un
torent critic asupra trecerii timpului
care, pornind de la titlu, parcurge
o viaþã de om în doar câteva
versuri pentru a da un verdict
existenþei: „indescifrabil oricât
noroc mi s-ar fi dat”.

Un alt aspect asupra cãruia
meritã sã insistãm sunt textele de
prozã scurtã prezente în volum. Cu
un fir aproape neconturat, din
dorinþa pãstrãrii textelor sub
amprenta ambiguitãþii, acestea
aduc la viaþã trãiri concentrate,
rezumate în puþine rânduri,
mustind de încãrcãturã senzorialã,
aflându-se la graniþa dintre poem
în prozã ºi naraþiune propriu-zisã.

Recapitulare prezintã, de
asemenea, trei texte cu acelaºi
titlu: Cantilenã (pp. 17, 97, 99).
Toate sunt poezii cu formã fixã.
Elementul lor comun este
existenþa aproape epopeicã a
douã stãri diametral opuse, prin
care trece vocea liricã. Prima
cantilenã este plânsul unui bãtrân
care se gândeºte la copilãrie,
punctând existenþa exterioarã,
liberã, a adolescenþei în contrast
cu interiorizarea bãtrâneþii,
bolnãvicioasã, retrasã, prefãcutã
în „mogâldeþe sure/ În doi tumuli
în douã pâini obscure”. Cea de-a
doua, un elogiu celor care „nu mai
dau din gurã ºi din coate/ ci doar
gândesc tocatta, menuetul, fuga”,
face trimitere la paralizia spiritului.
A treia cantilenã este una de final
fãrã concluzie. Poezia reduce
întreaga existenþã la plãmãdirea
primordialã, lipsitã de metaforã, de
sentiment, chiar de gândire:
“mãrile sarea meduzele-s scrum/
Aeru-i aer pãmântul pãmânt.”

Evantaiul literar propus de
volumul lui Ioan Moldovan împacã
orice sete de lecturã, oricât de
melancolicã, rãzvrãtitã, ermeticã.
Poeziile sale aduc metafore
inedite, cuvinte nuanþate în gânduri
nebãnuite, iar prozele scurte sunt
senzoriale ºi incitante.

ª
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Dupã cincizeci ºi cinci de ani de
la scrierea poemului Howl, de Allen
Ginsberg, iatã cã mediul literar
românesc are parte de traducerea
integralã a operei poetului beatnic,
în ediþia Howl ºi alte poeme
(Polirom, 2010), coordonatã de
traducãtorii Domnica Drumea ºi
Petru Ilieºu. Deºi poemul Howl a
circulat în variantã englezã printre
scriitorii români, e inexplicabilã
aceastã discrepanþã care a fãcut
ca doar dupã douãzeci de ani de
la cãderea regimului comunist
cititorul român sã beneficieze de
traducerea operei unuia dintre cei
mai importanþi poeþi postbelici
americani. Cu atât mai mult cu cât
Ginsberg se numãrã printre primii
poeþi posmoderni, care se
detaºeazã net de limbajul
depersonalizator al moderniºtilor,
instituind un vizionarism de facturã
antropogenicã. În Howl, poemul
sãu revoluþionar scris în 1955 ºi
publicat în 1956, asistãm la
remitizarea lumii, la reumanizarea
limbajului ºi la beatificarea
fãpturilor marginalizate de o
societate americanã conformistã
(Postscriptum-ul la Howl e
revelator în acest sens). Noua
viziune introdusã de Ginsberg
constã în resurecþia dionisiacã a
unei sensibilitãþi care, în scrierile
moderniºtilor gen Eliot sau Pound,
a fost claustratã de normele unui
limbaj devitalizând umanul, prin
acel corelativ obiectiv, cu funcþia
precisã de a imobiliza prezenþa
biograficã a autorului în text
(Cantos-urile imagiste ale lui
Pound ºi The Waste Land de Eliot
sunt emblematice în ceea ce
priveºte poetica modernistã).
Noua viziune ºi, implicit, noua
sensibilitate poeticã desfãºoarã
forþele de tensiune ale unui alt fel
de raportare a poetului la lume ºi
text, prin sucombarea acelor
structuri care nu permiteau invazia
de biografism, ci puneau limbajul
în slujba unor iconi trimiþând în
mod vãdit la o transrealitate intuitã
doar de poetul privilegiat de o
inspiraþie supraumanã. În schimb,
noua viziune, revendicatã din
Whitman ºi Rimbaud, se opune
sigilãrii programatice a poetului
în limbaj ºi propune tocmai
dezagregarea metaforei mo-
derniste, în sprijinul unei acute

Ultima
viziune

 Marius Conkan

(despre Ginsberg
ºi alþi demoni...)

implicãri a cititorului în text,
realizatã de Ginsberg atât prin
recuperarea narativitãþii-fluviu (tipic
romantice), incantatorii ºi cu
impact la publicul larg, cât ºi prin
desfiinþarea eului generic, tipic
modernist ºi epurat de substanþã
personalistã, poetul nemaivorbind
despre o stare-arhetip, ci despre
extazurile ºi traumele sale (implicit
ale generaþiei beat, din care
Ginsberg face parte). Din pãcate,
în afarã de Howl, care rãmâne în
mod exemplar cel mai mare poem
de dupã a doua jumãtate a
secolului 20 ºi pânã astãzi, în
celelalte (cu excepþia lui Kaddish,
pe fragmente, ºi a altor poeme din
ciclul Howl, Before & After: San
Francisco Bay Area, vezi Un
supermarket în Kalifornia)
Ginsberg ºi-a epuizat forþa
vizionarã, îndepãrtându-se de
proiectul sãu iniþial, prin iterarea
aceleiaºi structuri poetice, care în
cele din urmã a fãcut implozie într-
un manierism negativ.

În contextul literaturii române,
vizionarismul a constituit mai
degrabã o preocupare lateralã,
deºi poetica postmodernistã nu
excludea acest model (vezi, în
special, Postmodernism. Din
dosarul unei “bãtãlii” culturale,
cartea de cãpãtâi a lui Ion Bogdan
Lefter, în ceea ce priveºte teoriile

despre posmodernismul româ-
nesc), imposibil de aplicat la noi,
din pricina vicisitudinilor istorice,
care permiteau recuperarea din
postmodernismul occidental doar
a acelor aspecte care nu violentau
regimul comunist: “întoarcerea
autorului în text, rebiografizarea
persoanelor gramaticale printr-o
nouã angajare existenþialã,
implicarea mai acutã în realitatea
cotidianã, [...] supraetajarea
textualã, multistilismul, apelul la
aluzia culturalã, la citat, colaj,
pastiºã, parodie ºi alte forme de
intertextualitate” etc. (Lefter, op.
cit., p. 84). Mã refer aici, fireºte, la
vizionarismul apocaliptic, de tipul
celui desfãºurat în poemul Howl,
care panorama realitatea exta-
ticã a “sfinþilor” beatnici, prin
opoziþie cu societatea americanã
obiectualizatã a anilor ’50. În
literatura românã postbelicã
întâlnim, în schimb, forme de
vizionarism care, deºi nu au
tangenþã cu fronda celui practicat
de Ginsberg, sunt ilustrative pentru
poetica unor scriitori precum
Nichita Stãnescu, Leonid Dimov,
Gellu Naum, Mircea Cãrtãrescu,
Alexandru Muºina, Ioan Es. Pop,
Ruxandra Cesereanu, Dan
Coman, Teodor Dunã º.a. Iar
aceste forme de vizionarism aco-
perã zone multiple, în funcþie de
opþiunea esteticã a fiecãrui poet în
parte: de la vizionarismul ab-
stractizant, pe filierã modernistã,
al lui Nichita Stãnescu, la cel oniric
(Dimov), suprarealist (Naum), al
cotidianului (Cãrtãrescu ºi
Muºina), pânã la vizionarismul
neoexpresionist (Ioan Es. Pop,
Teodor Dunã) ºi postsuprarealist,
cu accente expresioniste
(Ruxandra Cesereanu, Dan
Coman). Lista pe care am propus-
o e strict orientativã ºi opereazã
cu -ismele canonice, doar în
mãsura în care acestea folosesc
pentru a diferenþia formele de
vizionarism identificabile în operele
poeþilor pomeniþi. În mod firesc,
unele forme interfereazã cu altele,
dar numitorul comun al viziona-
rismului românesc postbelic îl
reprezintã detaºarea de mode-
lul clasic al vizionarismului
postmodern, impus de Allen
Ginsberg ºi înrãdãcinat în poetica
lui Walt Whitman ºi Arthur
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Rimbaud. Þinând cont de
aceastã fiºã clinicã, în ce ar consta
ultima viziune ºi, implicit, ultimul
vizionarism? Pentru a oferi un
rãspuns cât mai clar, voi porni de
la afirmaþia celebrã a lui Rimbaud
(din scrisorile lui vizionare), eu este
un altul, care a constituit
fundamentul întregii poetici
moderniste, teoretizate de Hugo
Friedrich în Structura liricii
moderne. Eu este un altul
marcheazã nu doar deper-
sonalizarea programaticã a
poetului, debiografizarea sa, ci
ºi configurarea unui limbaj pur,
capabil sã vorbeascã despre stãri
arhetipale, deparazitate de orice
fel de intervenþie a mundanului
(imagismul lui Pound ºi
expresionismul lui Rilke sunt
ilustrative în acest sens). Un altul
fãrã biografie este cel care scrie,
ºi nu eul contaminat de substanþa
perisabilã a vieþii. Aºa încât, nu e
de mirare cã întreaga poezie
modernistã a fost scrisã de alþii

care s-au baricadat în limbaj,
încercând sã transfigureze în fel
ºi chip aceleaºi stãri generice. A
venit apoi postmodernismul, cu
infuzia de biografism, ºi poetica
modernistã s-a istoricizat. Dar nu
despre acest lucru voi vorbi aici ºi
acum, ci despre faptul cã ultima
viziune preschimbã acel eu este
un altul în ceva novator ºi întru totul
adecvat erei postumane în care
trãim. Pornind de la vizionarismul
lui Rimbaud ºi trecând prin cel al
lui Ginsberg, eu este un altul
devine, în cadrul ultimului
vizionarism, eu este ceilalþi. Poetul
postvizionar se disperseazã în
ceilaþi nu pentru a se epura de
biografie, ci pentru a se instala în
text ca persona multiplã, capabilã
sã cosmicizeze lumea prin chiar
existenþa sa ca lume. Stãrile
poetului postvizionar se multiplicã
avataric, aºa încât imaginarul sãu
va reprezenta un cosmos uman
revelat prin limbaj (aici îºi are
originea ºi proliferarea continuã

a aceloraºi obsesii). Ultima viziu-
ne recupereazã profetismul
ginsbergian, aplanându-i fronda
ºi actualizându-l în funcþie de
biografia poetului raportatã la
lumea postumanã. Ultimul
vizionarism exclude generaþiile
literare, mizând pe individualitatea
revolutã a celui care îºi asumã tot
ce s-a scris înainte. În acest sens,
ultimul vizionarism, prin chiar
structura sa genericã, nu va
coagula generaþii de poeþi, ci va
instaura poetul ca persona
creatoare, pulverizatã în ceilalþi,
dar profund individualizatã. Mai
spun doar atât: ultimul
vizionarism, departe de a fi un -
ism printre altele canonizate, va
înlãtura sintaxa albã minimalistã
ºi va institui noi mutaþii ale
limbajului, prin chiar substanþa sa
regeneratoare ºi ultimã (întrucât,
dupã acest ultim vizionarism,
deschizãtor de drumuri în
literatura românã, un altul este
acum de neînchipuit).

Plaja
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Frizerul lui Dumnezeu

Intelectualul trezeºte astãzi
indispoziþie. O vreme a fost adulat,
primit cu ovaþii ºi urmat de vulg.
Lumea urmãrea jurnalele ºi-i citea
sfaturile. În Gazeta renanã, unul
dintre ei sermona avîntat
omenirea. Avea vigoare polemicã
ºi stîrnea interesul tuturor. Din
spuma articolelor cu pricina,
intelectualul a compus, mai apoi,
Manifestul partidului comunist ºi
alte scrieri la fel de pline de
speranþã. Scrieri care au schimbat
lumea. În rãu.

„Important nu e de a comenta
sau interpreta lumea, spune el într-
un loc (Teze ad Feuerbach), ci de
a o schimba”. Exact aici, în
regiunea dintre comentariul
modest ºi îndemnul la modificarea
lumii, s-a nãscut, în vremea lui
Voltaire sau chiar ceva mai
devreme, intelectualul.

Savantul e, în spaþiul academic,
un individ mai degrabã constatativ.
Molecula de apã are o formulã
sempiternã. Savantul e savant în
mãsura în care se mãrgineºte la
formulã. ªi, de regulã, el se
mãrgineºte la formulã (la formula
moleculei de apã, desigur). De ce
ar proceda altfel? Dacã ºi-ar
permite comentarii ºi îndemnuri la
revoltã, formula apei nu ar suferi,
în esenþã, nici o schimbare. În sine,
ea ar rãmîne, oricît ar drege ºi ar
face chimistul, aceeaºi. O simplã
moleculã de apã, din atomi de
hidrogen ºi oxigen. Într-o anume
combinaþie determinatã. Care e
numai ºi numai a ei.

La fel, lingvistul constatã cu
acribie rãdãcinile cuvintelor ºi
migraþia lor determinatã pe su-
prafaþa pãmîntului ºi prin istorie.
Fãrã crîcnire. Ce rost ar avea sã
prescrie cuvintelor un compor-
tament lingvistic inedit sau în
rãspãr cu regulile gramaticale?
Ce rost ar avea sã propunã o
modificare a legilor urmate de
termeni ºi vocabule în peregri-
narea lor de la un popor la altul?
Ori sã dea sfaturi dentalelor,
palatalelor, aspiratelor ºi siflan-
telor? Termenii nu s-ar sinchisi
nici cît negru sub unghie de
prescripþiile lingvistului. Care rã-
mîne lingvist numai întru atîta cît i-
o permit sunetele ºi cuvintele. ªi

Brelan
de

dames

 Valeriu Gherghel

se abþine de la mai mult. Din clipa
în care lingvistul ar trece de la
stadiul constatativ la acela
prescriptiv, cuvintele dicþionarelor
i s-ar sustrage de sub control. Ar
ieºi dintre coperþi...

Botanistul (ºi herboristul)
procedeazã la fel. Culege plante
de leac, le probeazã în mojar ºi le
consemneazã amãnunþit virtuþile
curative. Dacã se poate în cifre cît
mai abstracte. Din momentul în
care zisul herborist ar trasa
dispoziþii cu privire la culoarea
petalelor de rozã sau narcisã ºi le-
ar hotãrî dimensiunile, forma
pistilului ºi raportul lui electiv cu
stamina, el nu ar mai fi botanist
stricto sensu ºi nu ar mai fi luat în
seamã de nimeni. Cu atît mai mult
dacã ar cere lumii în întregul ei sã
se schimbe. Cine l-ar mai asculta
atunci? Cine l-ar mai invita într-un
prezidiu? Cine i-ar mai conferi
merite ºtiinþifice? Cine l-ar mai
acoperi, dupã deces, sub funerare
coroane de plumb?

Dar istoricul? Credeþi cã lui i s-
ar recunoaºte drept cuvenit un
comportament opus faþã de al
celorlalþi membri ai comunitãþii
academice? Cîtuºi de puþin. Dacã
istoricul ar înceta sã consemneze
succesiunea monotonã a civi-
lizaþiilor, aºa cum decurge din
documente, ºi le-ar prescrie un þel

sau o finalitate, l-ar mai asculta
oare cineva? În cercul academic,
nimeni. În alte sfere, cine ºtie?

Poate fizicianul, atunci… Sã fie
oare fizicianul omul ºtiinþific cãruia
i se permite trecerea de la simpla
constatare la prescripþie? Ei bine,
nici acestuia. Fizicianul poate vorbi
doar în marginile îngãduite de
obiect. Planetele s-ar roti în
continuare ºi fãrã formulele lui
Newton. Fizicianul ºtie bine asta
ºi nu-ºi face iluzii. Dar numai
cercetarea sa dã seama de
circulaþia exactã a planetelor.
Cometa Halley strãbate universul
cu o miºcare care a fost calculatã
ºi aºezatã în ecuaþii. Nici mai la
dreapta, nici mai la stînga. Cometa
se prezintã la întîlnire cu o precizie
elveþianã. Regalã, aº zice. Cîtã
vreme constatã coregrafia celestã,
fizicianul are stima intactã a
întregului sistem planetar. De la
vierme ºi pînã la gãurile negre.
Cînd distribuie însã dispoziþii ºi
sfaturi, fizicianul ºi-o pierde
negreºit.

La un moment dat, un savant
oarecare, furat de iluzia peri-
culoasã pe care þi-o oferã puterea
minþii, prelucratã matematic, nu
s-a mai mulþumit sã constate. A
decis sã prescrie, trecînd de la
comportamentul prudent-con-
statativ la acela discreþionar-
pedagogic. Miºcarea lui nu are nici
o legitimitate. Dintr-o propoziþie
descriptivã e ilegitim sã abstragi un
enunþ prescriptiv. Omul de ºtiinþã
nu procedeazã astfel, afirmã Karl
Raimund Popper. Ideologul, da.

Constatarea nu poate deveni
normativã decît cu preþul anulãrii
caracterului ei ºtiinþific. Enunþul
„roza aceasta de culoarea sîngelui
e frumoasã” nu poate fi convertit
în propoziþia universalã prescrip-
rivã „toate rozele trebuie sa fie de
culoarea sîngelui”. Din propoziþia
„acest om e flamînd” nu urmeazã
enunþul „e recomandabil sã-i ucizi
pe cei sãtui”. În Gazeta renanã,
intelectualul pomenit de mine la
început (care a fost un economist
exaltat ºi un filosof ºi mai exaltat)
îºi bizuia publicistica tocmai pe
acest joc ilicit între constatativ ºi
prescriptiv. Numele sãu este Karl
Marx.

Mulþi au spus cã Marx a fost un
venerabil om de ºtiinþã. Alþii, nu mai
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puþini, cã e un profet. Cîþiva, cã e
însuºi Dumnezeu, dupa ce ºi-a
frizat barba. Toþi s-au înºelat.

Englezeºte fãrã
profesor

Existã pesemne în noi, oamenii,
o tendinþã vãditã de a ne rescrie
trecutul. ªi identitatea. Unii au
înclinaþia de a-l urîþi. Nimic nu a
fost mai feroce decît trecutul
propriu. Toatã neîmplinirea lor se
trage, desigur, dintr-o agresiune a
lumii la care au fost, pe nedrept,
supuºi în trecut. În aceastã
variantã, trecutul serveºte de alibi,
de justificare a unui (presupus)
eºec.

Fireºte, de cele mai multe ori
(ºi din pãcate), eºecul e cît se
poate de real. Omul e neîmplinit,
cel puþin din perspectiva lui. ªi-a
dorit un anume lucru ºi nu l-a
obþinut. A visat sã ajungã în Tokyo
ºi sã bea ceai în compania unei
gheiºe eterate. N-a apucat. A vrut
sã cãlãtoreascã în Africa, sã
cutreiere savana ºi sã vîneze fiare.
Nu i-a succes. Sã ajungã în Africa
de Sud ºi sã caute diamante. Nu
a ajuns pînã acolo. ªi nici nu avea
cum. A cãlãtorit cel mult pînã în
oraºul de reºedinþã al viitoarei soþii.
S-a produs fulgerul:  întîlnirea. A
fost cuprins de flama iubirii. S-a
întors. Cu timpul, flama amorului
(ca orice flamã cocoþatã pe o tijã
de cearã) s-a stins. A rãmas din
aceasta experienþã (altfel mirabilã)
cu sentimentul acut cã a fost
pãcãlit. Cineva (diavolul sau un
Dumnezeu viclean) i-a tras, se
vede, clapa.

Destinul s-a manifestat, în cazul
sãu, sub forma sa cea mai puþin
agreabilã. Cînd priveºte în trecut,
insul nostru nu vede decît bube,
mucegaiuri ºi noroi. Trecutul e
pentru el o þesãturã de intrigi. O
serie de întîmplãri funeste. O
conspiraþie a maleficului. Iar cînd
povesteºte despre el, are
irepresibila nevoie de a-l blama cu
vehemenþã. De a-l osîndi. Dar el
nu-l ponegreºte decît pentru a
îndepãrta de la sine bruma de
responsabilitate primitã, la naºtere,
de fiecare dintre noi odatã cu
formula geneticã. Trecutul îl
disculpã. Trecutul îl scoate din

cauzã. Trecutul sãu a fost atît de
atroce încît pînã ºi dreptul de a-l
insulta vine de la sine.

Acest om uitã un lucru simplu,
dar foarte precis. ªi anume acela
cã trecutul sãu e ºi trecutul
celorlalþi. În trecutul sãu (ºi nu într-
altul), unul chiar a ajuns la Tokyo
ºi a bãut ceai alãturi de o gheiºã.
Ce mare lucru? În acelaºi trecut
blestemat, altul a ajuns în Chitai.
L-a cunoscut personal pe divinul
Mao Zedong ºi a sorbit bazele
înþelepciunii despre Tao de pe
buzele nepreþuite ale Condu-
catorului. Ce mare scofalã? În
acelaºi trecut morbid, unul a
descins în Africa de Sud. ªi-a
umplut buzunarele cu diamante. A
fãcut cale întoarsã ºi a înfiinþat un
imperiu bancar. Ce mare brînzã?
În fine, altul a întîlnit în Londra o
vaduvã putred de bogatã. A
salutat-o deferent sãltîndu-ºi
þilindrul ºi, pentru cã vãduva mai
pãstra cîþiva nuri sub tencuialã ºi
avea (ca orice vãduvã, de altfel,
pe vino încoace), a cerut-o, pe
neasteptate, în cãsãtorie. Vãduva
a fost atît de surprinsã de
enormitatea propunerii, încît a
consimþit. ªi tot pe neaºteptate.
Astãzi, norocosul locuieºte într-un
castel cu fantome, are lachei
fantomatici ºi merge la vînãtoare,
la fiecare sfîrºit de sãptãmînã,
alãturi de nu mai puþin fantomatica
lui soþie.

Se simte pe de-a întregul en-
glez. Doarme într-un pat engle-
zesc. Îºi sprijinã tîmplele pe o
pernã englezeascã. Se încãlzeºte
la un camin englezesc. Respirã un
aer englezesc. Admirã o eternã
toamnã englezeascã. ªi, en fin de
compte, vorbeºte o englezã cît se
poate de englezeascã.

Nu are obiceiul sã divagheze
despre trecut. Iar cînd, totuºi,
vorbeºte, îl considerã mai degrabã
cu o englezeascã atitudine fleg-
maticã. Nici nu-l blameazã ºi nici
nu-l exaltã. Ei ºi? De unde provine
oare invidiabila lui detaºare?

Mulþi vor rãspunde cã totul a
fost o chestie de noroc. O
împreunare ineditã a aºtrilor. O
ciocnire foarte originalã a
cometelor. Fals! Alþii vor presupune
cã, în realitate, trecutul castelanului
nu coincide întru totul cu trecutul
insului care se vaicãreºte cu privire

la abominabilul sãu trecut
personal. Iarãºi, fals! În fine, o a
treia categorie de cititori va face
ipoteza cã alãturi de o vãduvã
putred de bogatã orice trecut
devine aidoma unei vîrste a lui
Saturn, oricît de abraziv ar fi fost
el la origine. Menþionez cã, în
mitologia romanã, epoca lui Saturn
coincide cu începutul lumii ºi
semnificã, pentru om, un interval
de intensã fericire. Un soi de 23
august euforic, în varianta
strãbunilor noºtri. Din nou si din
nou: fals!

În opinia mea, rãspunsul se afla
întreg în parabola pe care am
narat-o mai sus. Iar dacã el nu a
devenit deja evident oricãrui cititor
perspicace, vina nu e negreºit a
mea.

Eu cred cã trecutul nu poate fi
pentru nimeni un alibi. ªi mai cred
cã el nu are stringenþa ºi rigoarea
unui destin. ªi mai cred cã
împlinirea þine, la urma urmelor,
de perspectiva fiecãruia dintre
noi. Nicidecum de perspectiva
celorlalþi. Cine are aºteptãri
nemãsurate, legate de reuºitã,
eºec sau succes, acela trebuie sã
se aºtepte ca trecutul sã-ºi facã
ireproºabil datoria. Iar datoria lui e
sã dezmintã orice aºteptare
necumpãtatã. ªi, în general, orice
aºteptare…

Sic transit…

Voi spune din capul locului:
poetul Mihai Ursachi (1941-2004)
mi-a fost profesor de limba
germanã în prima clasã de liceu
(la „Vasile Alecsandri”, în Iaºi), din
septembrie pînã prin noiembrie,
cînd ºi-a dat demisia. Risipesc
astfel o neînþelegere pe care a
creat-o însuºi Ursachi, precizînd
cu tonul sãu apãsat, peremptoriu,
cum cã „n-a lucrat nici o secundã
sub comuniºti” (cu carte de
muncã!). A lucrat ºi încã mai bine
de douã luni!

De la el am învãþat, de-o pildã,
genul precis al substantivului
german „Uebung”, care înseamnã
„exerciþiu” (de la verbul „ueben”, a
exersa ceva în vederea învãþãrii).
Profesorul Ursachi (care nu urma
nici un principiu pedagogic) m-a
scos la tablã, în faþa clasei, ºi m-a
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interogat nemilos cu privire la genul
lui „Uebung”. Presupunînd, vai, cã
numitele genuri (masculin, feminin,
neutru) se pãstreazã în toate
limbile aceleaºi, am rãspuns decis:
e vorba de un substantiv masculin!
Ursachi m-a privit crunt,
dezaprobator. Am încercat s-o
dreg: e vorba, fireºte, de un
substantiv neutru! Rãspunsul meu
s-a ales cu aceeaºi îngheþatã
privire glaucã. Sã spun cã numele
nemþesc pentru „exerciþiu” e
feminin n-am mai îndrãznit… ªi
tocmai acesta era rãspunsul
corect: în limba germanã,
„Uebung” („die Uebung”, cu
articolul hotãrît) e substantiv
feminin. Din decembrie, am avut
o doamnã profesoarã, de la care
am învãþat nemþeºte ºi mai puþin…

Nu-i nici o problemã… Era
greºit sã încerci a învãþa ceva de
la Mihai Ursachi. Înveþi îndeosebi
de la persoanele meticuloase ºi
rãbdãtoare, nu de la un om aparte
ºi demonstrativ ca Mihai Ursachi.
Funcþia sa în cultura ieºeanã a fost
cu totul alta: coagulantã…

L-am vizitat adesea în casa din
fundacul Dochia din Þicãu, casã
care i-a fost rechiziþionatã de
comuniºti, prin 1985, ºi pe care nu
a mai putut-o recupera dupã 1990.
Poetul ducea o existenþã aºa-
zicînd spartanã (se culca odatã cu
gãinile, se trezea pe la 3-4 de
dimineaþã) ºi primea de pe la orele
9-10. Intrai într-un hol (în care m-
au frapat niºte schiuri, un bolovan
pentru a-þi sprijini pantoful cînd îþi
legi ºireturile ºi o bicicletã) ºi dupã
aceea fãceai la dreapta, într-o
odaie-sufragerie, de o savantã,
incredibilã dezordine. O fotografie
a lui Edgar Allan Poe (poet
american, mort în 1849, cu care
Ursachi chiar semãna fizionomic),
un volum din „Faust” al lui Goethe,
iar deasupra unui dulap, un craniu
suficient de hîd ca sã mã terifieze
(despre care am scris deja în
„Porunca lui rabbi Akiba…”). Pe
duºumea odihneau cãrþi de
anticariat, cu coperte groase ºi
format imens, exotic (pe care mã
îndoiesc cã Ursachi le-a consultat
vreodatã), foi abia însemnate cu
un cuvînt sau douã (în cernealã
violacee, „Vater”), fãcute ghemo-
toc, poezii scrise în chiar dimineaþa
vizitei (deja dactilografiate atent).

Un talmeº-balmeº aiuritor (ºi cam
kitsch, dupã gustul meu de azi),
asupra cãruia Mihai Ursachi ve-
ghea cu ochi de gospodar satis-
fãcut. Îi ieºise calculul…

Poetul era, ºtiu bine, un ins mai
degrabã ordonat, cu habitudini
cazone, foarte grijuliu de sãnãtate
ºi de imaginea-i proprie, avar ºi
tipicar, non-afectiv, ludic ºi
fanfaron. Într-un cuvînt: un soi de
don Quijote în amestec cu un
general þarist. Rezulta prin
combinaþie o personalitate
explozivã. Priveam pios interiorul,
înfiorat de hîrcã, ºi admiram cu
evlavie discursul perfect
monologat al poetului. Personajul
Ursachi (aºa cum înþelesese sã-l
compunã atunci) fascina… ªi am
constatat, ulterior, cã nu doar eu
am cãzut pradã acestei
vehemente fascinaþii. Poetul se
plimba prin tîrg cu alai, pãºea
þanþoº, ºi avea admiratori fa-
natici.

Mihai Ursachi a plecat în
Statele Unite la sfîrºitul verii lui
1981. Dupã acest an, fiind pomenit
tot mai rar ºi doar de cãtre
neconsolaþii lui amici, a cãzut în
uitare. Ce s-a petrecut în Statele
Unite nu ºtiu. Se spune (Mihai
Ursachi însuºi a menþionat în
interviuri) cã ºi-a susþinut un

doctorat strãlucit în filosofie (pe
tema legãturilor dintre metafizica
lui Heidegger ºi versurile poetului
Paul Celan, poet care s-a sinucis,
prin 1970, la Paris, aruncîndu-se
în Sena). Neîncrezãtor cum sînt,
mã îndoiesc profund de adevãrul
acestei informaþii, ca ºi de faptul
cã Mihai Ursachi l-a citit pe
absconsul gînditor neamþ
Heidegger. Poetul a susþinut, de
asemenea, ritos, cã i-a fãcut
lectura amãnunþitã, în timp ce
înnota pe spate în talazurile
Pacificului… Rãmîne în seama
istoricilor literari viitori dumirirea
acestui amãnunt academic.

Cu doctorat sau fãrã, Mihai
Ursachi rãmîne acelaºi „personaj
fabulos” (cum pe bunã dreptate
l-a numit poetul Nichita Danilov),
care a marcat existenþa ºi
gesticulaþia tuturor celor care au
fãcut boema Iaºilor în anii ’70.

Dupã ce s-a întors în þarã (în
1990), n-am mai priceput nimic din
poza poetului. Nu ne-am mai
salutat, nu ne-am mai vorbit…
Mihai Ursachi devenise inactual ºi
strãin, asemenea unui faraon
înviat subit în era post-atomicã ºi
pãºind apatic peste un pãmînt
calcinat…

Dacã ar fi trãit, ar fi avut acum
70 de ani…

M
ito

lo
gi

cã
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Et ne nos inducas in tentationem

De regulã, dimineaþa la prima
orã, ca sã mã pun pe picioare,
ascult City FM – un post de
muzicã rock. Uneori, însã, din
cauzã cã ºterg casetofonul de
praf, postul se schimbã de la
sine. ªi de fiecare datã, ca prin
farmec, se opreºte la Sport Total.
Unde niºte voci groase,
academice profeþesc, proclamã
ºi dezbat problematica fotbalului
contemporan. Aºa o fi, îmi zic,
pãtruns pânã la piele de tonul
prezidenþial ce trage alarma din
difuzoare.

ªi mi se pare normal: cu cât
ai de transmis un mesaj mai
flenduros, cu atât se cuvine sã
te iei mai tare în serios, ca sã te
ia ºi alþii la rândul lor. În fond,
asemãnarea dintre un
academician ºi un comentator
sportiv e maximã. Ambele
categorii duhnesc a seriozitate.
Ceea ce nu se explicã în cazul
academicianului, care, în baza
activitãþii lui, ºi-ar putea permite
autoironie ºi surâs relativizant.
Cu atât mai jalnicã este morga,
cu ea cât se suprapune unor
preocupãri într-adevãr serioase.

Axiomã: lipsa de umor la un
intelectual este pãcat de moarte!
De exemplu, Freud se lua atât
de tare în serios, încât în
Autobiografia lui lanseazã o
enormitate: dupã ce s-a logodit
cu cea care avea sã-i devinã
soþie, a stat patru ani departe de
ea, rãstimp în care a bombardat-
o cu scrisori de dragoste
înflãcãrate. Dupã doi ani, s-a
decis sã facã un drum s-o vadã.
Zice el mai apoi în Autobiografie:
dacã n-ar fi fost vizita cu pricina,
cu siguranþã ar fi devenit faimos
mai devreme. Chiar ºi aºa, nu-i
reproºeazã nimic partenerei sale.
Deh, ce sã spunã ºi el...

Seriozitatea poeticã ºi cea
filosoficã

Tot foarte în serios s-au luat
ºi poeþii englezi care au participat
la primul rãzboi mondial. Dintre
ei, cei mai faimoºi sunt William
Owen, Siegfried Sassoon ºi
Isaac Rosenberg. Ultimul dintre
ei, deºi evreu ºi mãcinat de

Importanþa
seriozitãþii.
Studiu de

nimicologie

 Felix Nicolau

tuberculozã, se înroleazã
voluntar ºi va sfârºi într-o luptã
corp la corp cu un soldat inamic.
Fapt este cã poezia supravie-
þuitorilor evolueazã destul de
repede de la entuziasm belicos
la dezamãgire ºi sarcasm.
Înainte de a lua ceva în serios
trebuie sã cunoaºtem acel ceva
din mai multe unghiuri, pentru cã
puþine lucruri pe lumea noastrã
tridimensionalã, deci limitatã,
sunt ceea ce par a fi. De unde ºi
încercarea disperatã a filosofilor,
atât de ridiculizaþi în veacul
pozitivist ºi în cel tehnologic-
consumist, de a aproxima lucrul-
în-sine.

Dar pentru cã vorbim de
seriosul academic, îmi aduc
aminte cât de depreciatã era
literatura pe cînd eram student
la Facultatea de Filosofie din
Bucureºti. Cu foarte puþine
excepþii, profesorii de aici o
considerau o futilitate. Când
studiam romane, se fãcea
abstracþie de formã, avându-se
în vedere numai conþinutul. Dupã
ce am pãrãsit facultatea
respectivã, ca urmare a unui
conflict cu Gheorghe Vlãduþescu
legat de categoriile aristotelice,
ºi a trebuit sã returnez bursa pe
doi ani de zile, am putut rãmâne
fidel crezului meu estetic

conform cãruia Dumnezeu a
creat lumea cu mult stil, iar stâlpii
de susþinere ai stilului sunt ironia
ºi flexibilitatea mentalã, accep-
tarea unor soluþionãri diverse.
Revin acum, în plinã bãtrâneþe
tinereascã, ºi afirm cã nu
conteazã ce spunem-facem, ci
cum spunem-facem. Pentru cã
detaºarea înseamnã aristocraþie
ºi, pânã la urmã, obiectivitate. În
acest sens funcþioneazã pre-
ceptul latin nil admirari! ªi mai
ales a se evita admiraþia de sine
însuºi. Ce folos cã ne-am umplut
capul cu învãþãturã dacã ea nu
se reflectã plãcut în com-
portamentul nostru? Sã nu uitãm
ºi de iniþierea adevãraþilor asceþi
yoghini, care trebuie sã-ºi
„depolueze” mintea de orice
cunoaºtere lumeascã pentru a fi
capabili sã se deschidã înspre
transcendent. Sãptãmâni în ºir
acesta mediteazã într-o camerã
fãrã tavan, expusã cerului liber,
ºi încetul cu încetul îºi curãþã
mintea de cunoaºtere, rãmânând
numai cu structurile cerebrale
edificate de cunoaºtere.

Seriozitatea de morgã

Morga academicã, politicia-
nistã º.a.m.d. reflectã înþepenire,
fanatism, obtuzitate. De exemplu,
un cercetãtor ca Max Müller lua
atât de în serios lingvistica, încât
se hazarda în concluzii de genul:
mitul ar fi o „maladie a limbajului”,
o „insuficienþã” depãºitã prin
personificare ºi metaforã. Blocaþi
în aceeaºi pãrere simplistã
rãmãseserã ºi unii dintre
profesorii mei de la Filosofie, dupã
care metafora era un semn de
slãbiciune a gândirii, o
incapacitate de a te exprima
cartezian, clar ºi distinct.
Incapabili sã facã distincþia între
metafora tocitã, paºtizatã, ºi cea
înnoitoare, uimitoare prin
asocierea de elemente disparate,
ei condamnau,de fapt, artisticul.
Ceea ce nu-i fãcea deloc mai
limpezi în exprimarea gândirii
proprii, ci mai degrabã cursurile
lor aduceau cu „un temps de
demoiselle: ni pluie, ni vent, ni
soleil”. Puteai la fel de bine sã
asculþi primele cinci minute ale
expozeului vreunuia dintre ei,
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dupã care sã-þi introduci cãºtile în
urechi ca sã asculþi o muzicã
bunã, apoi le scoteai cu cinci mi-
nute înainte de sfârºit ºi auzeai
aceleaºi chestii enunþate în
minutele de deschidere.

Dacã de la politicieni, sportivi
ºi afaceriºti rareori se poate
aºtepta o relativizare inteligentã,
cu intenþii euristice, expectaþiile
sunt mari când vine vorba de
intelectuali. Expectaþille mele,
cãci ale lui Allen Ginsberg nu:
„Businessmen are serious.
Movie/ producers are serious.
Everybody’s serious, but me”
(America). ªi totuºi, intelectualii
ºtiu foarte bine cã lumea este
clãditã ca un joc-test care nu e
menit sã dureze. Cronos se
joacã: creeazã ºi anuleazã prin
îngurgitare. Cronos e hãmesit,
„sfânt trup ºi hranã sieºi” (Ion
Barbu). Atunci, de ce luãm lumea
în serios pânã la a fi seci, rãi,
automatizaþi ºi predictibili? Ceea
ce ne þine departe atât de
continentul tragicului, cât ºi de
cele ale comicului. Cãci înclin sã-
i dau dreptate lui Jean-Marie
Domenach: „Existã <<comicuri>.
De tot felul ºi de toate nuanþele;
nu existã decât un tragic”
(Întoarcerea tragicului). Aºadar,
ne putem face de râs într-o mie
de feluri. Propriu-zis, ne miºcãm
între trei variante: putem fi
tragici, cu umor, sau comici-
ridicoli. Cum tragicul ne-a cam
pãrãsit pentru cã nu mai suntem
capabili sã-l observãm, cel mai
adesea ne facem de râs prin
seriozitatea noastrã plinã de
importanþã, pusã în slujba unor
fleacuri.

Ce minunat ar fi ca într-o bunã
dimineaþã, dupã ce am dereglat
iar posturile radioului ºtergând
praful, sã cad pe Sport Total ºi
sã-l aud, ca prin minune, pe John
Berryman, dezbãtând lejer
despre epistemologia pierderii.
Cãci numai el ºi mai ales el ar
avea dreptul sã vorbeascã la
radio despre fotbal ca ºi cum ºi-
ar recita faimosul The Ball Poem:
„Ce-o sã se întâmple cu bãiatul,
acum cã ºi-a pierdut mingea?/
Ce-o sã se facã el? Am vãzut-o
ducându-se/ Sãrind sprintenã în
josul strãzii ºi apoi/sprintenã
peste – iat-o în apã!/ N-are rost

sã zici <<ei, mai sunt ºi alte mingi
pe lume>>:/ O durere nimicitoare
îl încleºteazã pe bãiat/ Aºa cum
stã þeapãn, tremurând ºi privind
fix/ Ca ºi cum toatã copilãria lui
s-ar fi pierdut în apa în care/
Mingea a cãzut. Nu-mi vine sã-l
scot din amorþealã,/ Câþiva bani,
o altã minge, toate astea n-au
niciun sens. Acum/ El se simte
prima oarã responsabil/ Într-o
lume a celor care posedã.
Oamenii cumpãrã mingi,/ Mingile
se pierd mai mereu, bãieþaº,/ ªi
nimeni n-o sã-þi cumpere alta.
Banii n-au nicio legãturã./ Acum

învaþã, undeva în spatele ochilor
lui disperaþi,/ Epistemologia
pierderii, cum sã înfrunte situaþia/
Descoperind ceea ce orice om
trebuie sã afle la un moment dat/
Iar unora le ia atâta timp pânã
sã înveþe/ ªi treptat strada se
lumineazã iar/ Þârâie un fluier,
mingea nu se mai vede,/ Curând
ceva din mine va bâjbâi pe fundul
întunecat/ ªi rece al apei. Sunt
absolut peste tot,/ Sufãr ºi merg,
mintea ºi inima mea merg ºi ele/
Laolaltã cu tot ce mã poartã, pe
sub apã/ Sau fluierã, nu sunt un
bãieþaº”.

Chitara
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Simona-Grazia Dima

CASA UNUI POET

Când pãtrund la mine-n odaie,
gãsesc toate lucrurile-n proiect –
peisaj fabulos ºi fantastic –
pânze fâlfâind ca velele
ºi tablouri ce se picteazã încã,
de la sine, un ocean în creºtere,
mai are un pic ºi se va înãlþa-ntre nori,
împreunã cu pãmântul întreg,
mãrunþit ºi reînchegat în plasma viziunii,
pe o insulã înverzitã îmi vãd poemele,
repetate, în alte ºi alte exemplare,
cu acelaºi scris rãbdãtor,
ca-ntr-un rit al iubirii ºi-al strigãtului,
le-am pus într-un seif din scoarþã de copac,
ele deschid acest arbore imaginar ºi ies,
aud cum þipã ºi-aproape mã prãvãlesc
în valul niciodatã secat, din preajmã,
mã doare fluiditatea proveliºtii,
oraºul ce se face doar cã e oraº,
dar eu îi disting trupul tremurãtor de sticlã,
oceanul cu animale secrete, în aºteptare,
afund. De-aici, din aceastã odaie cosmicã,
eu apãr lumea ºi ochiul pur al tãcerii,
în care toþi sunt fraþi, mângâi nãlucile
de-acum, ce se cred prieteni, vrãjmaºi, le vãd
mersul lin pe un fir de mãtase, în aerul
din susul încãperii mele, pãsãri
pe care nu pot sã le prind, religia mea
este inclusã în toate acestea, ea nu existã
separat, sunt omul ce moare de mii de ori pe
secundã
lângã un cuvânt în flotaþie, meduzã parcã,
zdrenþuitã,
ce nu osteneºte s-arate centrul, raza neatinsã,
mã scutur de ape, prin aceastã moarte renasc
ºi-mi reamintesc ceea ce n-am voie sã uit,
cu-aceste cuvinte transparente mã recomand,
cu-aceste inele în deget, pline de-un gol liniºtit,
dau mâna ºi mã prezint.

FULAR ANTIC ªI POSTMODERN

Sã ai un loc al tãu,
într-un beci nãstruºnic,
unde sã râzi printre
vechi stacane pietrificate,
nesimþitoare la vânt, la apã, la licheni,
sã împleteºti acolo un uriaº fular
plin de fiinþe –
doar se întâmplã
cã fiecare zi vine copilãreºte,
rãsucindu-ºi naiv micul trup –
iar fularul va prinde în undele sale
fiecare înfãþiºare,
ce va fi sus pasãre,
întors, va apãrea

în chip de bulgãr sfãrâmicios
ori floare de piatrã,
numai râsul e veºnic,
un loc nãzdrãvan
de elfi, cãrãbuºi ºi copii
ce se joacã repezi
cu ghiulele,
în fularul ce se þese
singur în noapte.

PUTERE GEAMÃNÃ

Va bate ora legii tale,
calea va fi deschisã,
atunci când lângã puterea ta,
acuma coaptã, s-a mai þesut,
uºor ºi de la sine,
o alta, geamãnã, în aer,
iar poarta grea se crapã inocent,
aratã, gingaºe, canaturi prelungi,
înzãpezite. Pãtrunzi, ca sub pleoape
de ochi pãtrunzãtori,
incintele unde tocmai a nins.

SUPUS

Acum toate vin pieziº,
în scãpãrãri de pumnale,
dar în ziua aceea
vor avea miez,
lichidul pierdut printre stele
va fi poem cristalizat
ºi bulgãr de zãpadã,
unicã frazã coerentã,
de sus vei contempla
peisajul vast,
în perspectivã,
supus,
mereu,
chiar când nu asculþi
ºi te rãzvrãteºti,
unui rege tot mai înalt –
iar fiecare capriciu, treaptã
a unei suveranitãþi încã nebãnuite.

RALENTI

Sã scoþi voluptuos o gãleatã de apã,
prin muchii atât de pierdute-n profan,
cã faldurile zeieºti, vãlurite de râs,
nu se mai vãd. Aºa de tihnit,
încât închizi ochii, speriat
de miºcarea lor la intrarea în lume
(când i-ai uitat, se dovedeºte
cã zeii n-au pierit). Apoi,
prin stuf ºi zgomot,
sã ridici mâna clarã, picurând seve,
fãrã-a gândi în clipa aceea decât apa:
mintea-þi încetineºte, fericitã,
pânã ce nu mai simþi cât creºti.
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N-ar trebui sã ne ferim niciodatã
sã vorbim altfel despre lucrurile
simple, foarte cunoscute, îndelung
discutate ºi previzibile, mai ales
atunci când întoarcerile ºi
revizitãrile iau aspectul unei
anamneze duble, orientate, adicã,
pe de o parte, spre experienþa
proprie, iar pe de alta spre
experienþa colectivã, tangenþialã
nouã. Probabil cã despre nimic nu
se poate zice în mod definitiv cã e
un subiect încheiat, mai ales cã
oricând se poate imagina o
prelungire a lui, o absenþã sau
transformarea sa în altceva.
Importantã nu este doar înain-
tarea, ci ºi pauza, starea sau, în
alt context, stãruinþa, de multe ori
venite din ceea ce numim, destul
de facil, imaginaþie. De multe ori,
imaginaþia nu pare sã fie decât
întârzierea noastrã într-o zonã
generatoare de fricã ºi de sal-
vare, fricã pentru cã suntem
bântuiþi adesea de fantasma
dezastrelor, salvare pentru cã aºa
pot surveni iluminãrile sau se pot
declanºa mecanismele de
eliberare.

ªi totuºi, în versiunea româ-
neascã a unei antologii filocalice
publicate în 1782 la Veneþia, se aflã
urmãtoarele cuvinte aparþinându-i
Sfântului Maxim Mãrturisitorul:
„alta este a sã lupta cineva cu prost
gând, ca sã nu porneascã spre
patimã; ºi alta este a sã lupta cu
cel pãtimaº, ca sã nu sã facã
învoialã. Însã amândouã chipurile
nu lasã pre gânduri cã sã
întârzieze în lãuntru”. Întârzierea
gândurilor „înãuntrul” nostru aduce
câteva idei („gânduri”?) neaº-
teptate, dintre care cel mai
captivant, atât într-un sens in-
spirator, favorabil, cât ºi într-unul
stagnant, poate chiar paralizant, mi
se pare acest „corp” al gândurilor,
cel care ne face mintea, cum se
spune aici, sã întârzie.

Suntem obiºnuiþi, pentru a
putea înainta ºi supravieþui în
aceastã lume, cu tot felul de
convenþii, printre care aceea de a
trãi un fel de realitate uni-
dimensionalã, în care totul e clar
stabilit, în care trebuie create
deprinderi, trebuie învãþate, citite,
criticate cãrþi(le). Chiar în cercurile
deosebit de elevate, aparenta
acceptare a unor libertãþi de opinie,

de gen, experienþa poeticã nu
ajunge sã fie decât un mod de a
stabili un teritoriu de siguranþã, un
canon care sã ofere stabilitate sau
o mentalitate de castã. Aº fi, poate,
de acord cu asta dacã în realitatea
de care vorbim n-ar (mai) exista
torþionari, extremisme de tot felul,
prejudecãþi vechi de când lumea
ºi pãmântul, dar ºi oameni pentru
care lucrurile general acceptate nu
funcþioneazã, vizionari, sfinþi,
oameni care au experienþe
poetice. Corpul gândurilor noastre
este în miºcare, iar miºcãrile sunt
de cele mai multe ori previzibile,
numai cã existã ºi plictiseli,
deraieri, extensii, fragmentãri care
oferã tentaþia dublului, a mai multor
realitãþi simultane. Se poate pleda,
cred, pentru re-recunoaºterea, nu
facilã, ci profundã, chiar teoreticã,
a unor asemenea discontinuitãþi,
din moment ce, mai ales referindu-
ne la domeniul artistic, ele devin
repere, chei de interpretare, soluþii
existenþiale.

Rãmâne însã o problemã care
nu este, în cele din urmã, nici
distanþa dintre normalitate ºi
anormalitate ºi în niciun caz
opþiunea unui spaþiu ultim în care
gândirea ar putea avea acces la
toate componentele unei realitãþi
totale. Este vorba despre ce
înseamnã de fapt aceastã

întârziere a gândurilor înãuntru. Nu
vom vorbi despre semnificaþia
mistic-teologicã pe care o putem
atribui, dar poate fi reþinutã ideea
luptei duble care împiedicã
aceastã întârziere – într-un caz
este vorba despre un gest auto-
referenþial, al celui care se luptã
cu sine, în celãlalt, de unul
centrifug, al confruntãrii cu o
realitate strãinã, tentantã; iar una
dintre întrebãrile care se pot pune
este de ce aceastã aºa-numitã
întârziere nu este favorabilã
„demersurilor” noastre de tot felul.
Sã fie vorba numai despre o
ascezã mentalã, despre gãsirea
liniºtii, de abandonarea instinc-
tului de a teoretiza, de a gãsi
fundamente pentru orice ex-
perienþã ºi, mai ales, este oare
valabilã anularea acestui „proces”
ºi pentru gândirea poeticã, cea
care pleacã tocmai de la astfel de
întârzieri prin tot felul de peºteri,
coridoare ºi labirinturi?

Lucrurile devin foarte simple
dacã ne gândim cã nu poate fi
mimatã poezia (poate doar cu
rezultatul unor producþii care, în
mod straniu însã, au succes ºi fac
carierã, fie pentru cã halucinea-
zã prin imagine, fie cã fac o magi-
stralã ofertã de lucruri aºteptate),
aºa cum nu poate fi mimat
vizionarismul. Pentru poetul de
substanþã cred cã funcþioneazã
ceea ce se numeºte instinctul
poetic care nu este în niciun caz
acelaºi lucru cu instinctul de a crea.
Chiar dacã, de la un punct încolo
se poate vorbi despre un
profesionalism al scriitorului, se
poate întâmpla ca instinctul poetic,
ca element favorabil coroziv care
miºcã semnificativ canoanele,
deter-minând miºcãri, reorientãri,
avangarde, sã lipseascã; atunci
când nu lipseºte, imaginaþia devi-
ne un reper, un instrument de
explorare a propriei zone, iar ceea
ce este important nu este atât
coerenþa finalã, prezumþia suc-
cesului, cuvintele cheie pentru
validarea criticã, ci demersul
de cãutare, de experimentare,
fenomenul pe care îl produce
poetul (evident, trecând de
limitarea poeziei exclusiv ca
„proces de versificare”).

Marile structuri epice, poezia
violentã în mod gratuit ºi mimetic,

Întârzierea
poeþilor

 Florin Balotescu



82

manifestele literare false ºi
pãrãsite pe drum nu sunt altceva
decât întârzieri, mecanisme
uriaºe, într-adevãr, care au agitat
lumea, fãrã sã producã, însã,
miºcãri de profunzime. Poetul pe
care l-am numit, nu foarte inspirat,
de substanþã, oricât de obscurã,
exuberantã sau inovatoare ar fi
opera sa, nu are prea multe
„întârzieri” ale gândurilor, el îºi
impune, printr-o atenþie ºi su-
prapunere cu o realitate vie, un soi
de ascezã – nu se opreºte pentru
a crea, pentru a structura, pentru
a seduce sau a produce impresii,
decât atunci când toate aceste,
pânã la urmã, artificii, fac parte
dintr-un fel de cãutare, devenire,
demers, proiect intim. Poetul de

substanþã, aº zice, nu lasã lumea
exterioarã sã intre în realitatea
poeticã. De aici declaraþiile
scriitorilor care spun ºi cred cã nu
fac literaturã, de aici poeþii care, în
volume noi, reiau corpusuri de
texte din volume anterioare, poeþi
pentru care ceea ce scriu ia
aspectul unui singur poem-fluviu,
care þine toatã viaþa, poeþi care
experimenteazã pe propria piele
realitãþile alternative, la îndemâna
lor, în mod exclusiv, singular la
îndemna lor. Ei sunt un argument
complet destabilizator în faþa
fantasmei tirajului ºi a succesului,
a rigiditãþilor câmpului literar, a
oricãrui tip de întârziere, intimã sau
culturalã. Atât de intransigentã ºi
fãrã excepþie sã fie închiderea

poetului în realitatea poeticã, atât
de lipsitã de breºã pentru o
respiraþie fie ea ºi halucinogenã?
Fie ea ºi dintr-un alt tip de ima-
ginaþie decât cea poeticã? Atât
de... totalã încât sã nu existe nicio
tentaþie spre înafarã, nici mãcar o
fracþiune de secundã? Atât de vital
sã fie acest spaþiu imaginar încât
sã nu producã rupturã  ºi nebunie,
ci sã creeze o normalitate con-
tinuã? Cred cã da, chiar dacã poeþii
rãmaºi vii ºi substanþiali în 2010
sunt aproape invizibili ºi rareori
sesizabili, dat fiind numãrul
minuscul pe care-l compun. Vor
salva ei umanitatea din realitatea
vizibilã alãturi de care poeþii
trãiesc? Cãci, de unii singuri, la
ce bun?

D
el

ta



83

Dupã înfiinþarea în anul 2007 a
Fundaþiei „José Saramago”,
menitã a promova studiul ºi a
conserva opera literarã a fon-
datorului acesteia, precum ºi a
corespondenþei ºi a moºtenirii
literare lãsate în urmã, site-ul
Fundaþiei i-a alocat un spaþiu pe
internet, mai exact un blog,
scriitorului portughez laureat cu
Nobel, unde acesta se putea
exprima ori de câte ori simþea
nevoia de a o face. Diferitele
fragmente erau publicate pe blog-
ul Fundaþiei „José Saramago”
aproape zilnic, dar nepermiþând
cititorilor posibilitatea de a-ºi
exprima eventualele opinii ºi
comentarii, pãstrând astfel
intimitatea actului scrierii.
Saramago a început sã scrie
animat de imboldul noutãþii ºi-a
posibilitãþii de exprimare directã,
imediatã, fãrã sã fie nevoie sã
apeleze la presa scrisã, ci
transformând succesiunea
fragmentelor de diverse naturi într-
un spaþiu deschis, uºor de accesat
ºi, ulterior, de arhivat pentru folosul
oricãrui cititor. Astfel, în perioada
septembrie 2008 – martie 2009,
Saramago a publicat aproape
zilnic fragmente pe blog-ul intitulat
O Caderno de Saramago, iar dupã
sfârºitul acestei perioade frag-
mentele au fost adunate într-un
volum ºi publicate de Editura
Caminho (2009), iar în româneºte
au fost traduse ºi publicate de cãtre
Editura Polirom (2010). Mai mult,
dupã acest itinerar ciudat, José
Saramago s-a reîntors la blog,
publicând în acelaºi ritm în perioada
martie – noiembrie 2009, urmând
ºi de aceastã datã apariþia pe hârtie
a volumului în varianta portughezã,
dar incluzând ºi primul volum.

În Caietul. Texte scrise pentru
blog sunt incluse texte din cele mai
diverse, fie amintiri, regrete,
fragmente de articole publicate în
trecut, fie rânduri referitoare la
zona politicã ºi la persoanele care-
o populeazã, la problemele
contemporaneitãþii, ale crizei
financiare, ale abuzurilor de
putere, ºi multe altele. Scopul
comun al acestor exprimãri de
opinie este acela de a scoate în
luminã adevãrurile ascunse ºi de-
a vorbi cu voce tare despre
realitatea trãitã, sau despre

Pagina
infinitã a

Internetului

 Raul Huluban

realitatea care-l include ca martor,
ca participant, mai mult sau mai
puþin activ. Citind aceastã carte,
mi-am adus imediat aminte de
Fãrâme de memorii, de acel José
Saramago care, foarte pe scurt,

scrie în urma trãirii, cu umor,
duioºie, francheþe, angrenând
în acelaºi text atât iubire, cât
ºi repulsie. ªi Caietul se poziþio-
neazã, oarecum, între aceleaºi
coordonate: debuteazã cu o
scrisoare de dragoste pentru
Lisabona ºi se încheie tot cu o
declaraþie de dragoste, chiar dacã
sub forma unui cvasitestament,

pentru Pilar, soþia lui. Saramago
rãmâne ºi-n aceste texte un critic
al abuzurilor ºi represaliilor
exercitate de Israel asupra
poporului palestinian, ºi-un
combativ împotriva sistemelor
religioase, a liderilor ºi ideilor
acestora, deºi existã un caz în
aceastã carte în care îºi potriveºte
optica asupra unor aspecte
religioase dupã înþelegerea unui
lider religios. Sã vorbim, altfel
decât la modul general, despre
acuzele împotriva religiilor fãcute
de Saramago ar fi nevoie de mult
mai mult spaþiu, menit numai
pentru aceastã problemã, dar
important de sesizat e incredibilul
bagaj al cunoºtinþelor sale din
acest domeniu în legãturã cu
istoria religiilor, ideilor religioase ºi-
a unor oameni religioºi (cu care a
fost chiar prieten) pe care-l lasã la
ivealã în câteva texte din aceastã
carte. Alãturi de obstinaþia mani-
festatã faþã de religie, cu mult mai
dur, agresiv, aproape, se aratã a fi
la adresa politicii, în general, ºi la
adresa unor personalitãþi precum
George W. Bush ºi Silvio
Berlusconi. Iatã ce spune despre
Bush: „Mã întreb cum ºi de ce
Statele Unite, o þarã mare în toate,
a avut de atâtea ori niºte preºedinþi
atât de mici. George Bush e poate
cel mai mic dintre toþi. Cu o
inteligenþã mediocrã, o ignoranþã
abisalã ºi o exprimare verbalã
confuzã ºi în permanenþã atrasã
de irezistibila tentaþie a purului
nonsens, bãrbatul acesta s-a
prezentat umanitãþii în postura
grotescã a unui cowboy care a
moºtenit lumea ºi-a luat-o drept o
turmã de vite”. Cu Berlusconi este
ceva mai blând, deºi fraza lui taie
pânã la os, descriindu-l ca pe un
delicvent care emite legile în
funcþie de interesele sale,
acuzându-l de abuz de putere, pe
„tãrâmul mafiei ºi al camorrei”.
Aceste pãreri directe, fãrã perdea,
corosive pânã-n adâncuri,
faciliteazã în mod substanþial
înþelegerea lumilor imaginate din
multele romane care trateazã tema
politicii ºi-a abuzurilor fãcute-n
politicã ºi-a resorturilor acestora,
a felului în care se manifestã ºi
opereazã politica asupra
cetãþenilor; am putea cita, fie ºi
numai pentru conexiunea cu ideile
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Caietului, din Eseu despre
luciditate: „Numai soluþiile radicale
sunt capabile sã rezolve
problemele mari”, care-ar rezuma
opiniile scriitorului portughez la
adresa politicii actuale. Mai
importante decât rândurile despre
cele douã personalitãþi amintite
anterior (care nu puþini le-au
interpretat ca atacuri la persoanã,
ºi nu ca pe opinii personale, dar
nu lipsite de obiectivitate) sunt
pãrerile generale despre politica
globalã care face diferenþa între
bunãstarea indivizilor ºi
condamnarea lor ca sclavi ai
greºelilor sistemelor politice, din
care voi aminti una singurã: „Ne
întreba maestrul José Luis
Sampedro cum se explicã faptul
cã au apãrut atât de rapid banii
pentru a rãscumpãra bãncile ºi,
fãrã a fi nevoie de vreun calificativ,
dacã respectivii bani ar fi apãrut la
fel de rapid în cazul unei solicitãri
pentru vreo urgenþã în Africa sau
pentru combaterea SIDA... Nu
trebuia sã aºteptãm prea mult ca
sã intuim rãspunsul. Economia,
da, o putem salva, dar nu ºi fiinþa
umanã, care ar trebui sã aibã
prioritate absolutã, oricare ar fi,
oriunde s-ar afla”. Cartea mai
conþine suficient de multe
problematici, referitoare la criza
prin care trece familia, problemele
sociale, încãlzirea globalã, divorþul,
ºi multe altele. Nu cred cã
obiectivul acestei cãrþi este acela
de-a te face sã subscrii pãrerilor
lui Saramago, chiar dacã scopul
este acela de-a rãspândi în lume
multe dintre adevãrurile crude ale
prezentului, deºi în multe aspecte
Saramago are dreptate ºi, în final,
el însuºi a fost unul dintre cei mai
sinceri ºi convinºi umaniºti ai lumii.
Se regãsesc aici ºi câteva
perspective din interior ale lumii
literare ºi existã câteva texte

profunde, de-o tandreþe rãpitoare,
despre unii prieteni ºi colegi din
lumea literaturii, dar ºi despre
persoane din viaþa autorului ºi-a
cãlãtoriilor pe care le-a fãcut în
acestã direcþie.

În fond, Caietul. Texte scrise
pentru blog este o colecþie de
pastile scurte, dar profunde care,
pe tot parcursul lor, îþi transmit
sentimente ºi idei diverse. Caietul,

(urmare din pag. 47)

corvezi: depozitul de lemne, depozitul de fier, hala
mare, etc., etc.

Maiorul MURESANU, care a fost superiorul lui
IORDACHE, acesta plutonier, este pus la corvoada
de tãiat lemne. El începe sã ne aducã diferite ºtiri
despre oameni ºi viaþa fabricii ºi a Penitenciarului.

Dupã 2 zile sîntem duºi la baie. Atunci începem
sã vedem curtea ºi bucãtãria. La baie se spalã ºi
rufele. Aici inginerul LUPU, ziaristul PASCU ºi avocatul

deºi alcãtuit din fragmente, este un
tot unitar, alcãtuieºte un corp
comun a unei pãrþi de ºase luni din
viaþa lui José Saramago, scrisã cu
cea mai mare sinceritate ºi fineþe,
în aceeaºi cheie de originalitate
caracteristicã a autorului, lãsând în
urmã lucruri care nu pot fi, nicicum,
uitate. Iar acum cã autorul a murit,
notaþiile sale de pe blog sunt cu
atât mai importante.

BUDU. Ei conduc baia. Cînd intrãm în baie sîntem
închiºi de gardian. Inginerul LUPU dã drumul la
robinete. Aflãm cîte ceva de la el ºi despre “camera“
noastrã venitã proaspãt de la Jilava. ªtim cã la zarca
sînt izolaþi peste 25o inºi. La Secþia a I-a sînt aceea
care au ajuns în graþiile administraþiei, deþinuþi care
ºi-au trãdat pe colegii lor, fac jocul stâpînirii ºi se
bucurã de un regim privilegiat. La Secþia II. aceea
care nu lucreazã în fabricã “disponibilii”. La celularul
nou, cei care lucreazã în.........

Grãdina de varã
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Eu sunt Celãlalt

Într-un jurnal, individul îºi
recapituleazã ego-ul, luându-l
periodic de la capãt. Kafka
frecventeazã acest tabiet din alt
impuls, ca exerciþiu de inadaptare
faþã de propria persoanã. Scrie ca
sã scape de el însuºi: «25
decembrie [1915]. Deschid jurnalul
cu scopul anume de a-mi face cu
putinþã somnul. Dau însã peste
ultima însemnare întâmplãtoare ºi
mã gândesc cã mi-aº putea
închipui aici mii de însemnãri, cu
exact acelaºi conþinut...» (p. 318).
Astfel, anii adunaþi în jurnalul sãu
conþin momente cumva disparate,
care se boicoteazã reciproc. Nici
unul nu din ele nu este ecoul sau
continuarea altuia. Prezentul lui
Kafka nu descinde din trecuturi
anume, nu are ce discuta cu ele.
Cuvântul „astãzi” se naºte, trãieºte
ºi moare în douãzeci ºi patru de
ore, nelãsând nimic pentru a
doua zi.

Anatomia fiind primul material
didactic pe care omul exerseazã
conºtiinþa de sine, Kafka se explicã
deseori cu ajutorul corpului. Cu
acelaºi scop invocã trupurile altor
persoane, puse însã în conflict cu
chipurile lor (p. 126). Jurnalul lui
reprezintã ºi unul din momentele
când evreul pactizeazã cu cliºeele
despre el însuºi, interiorizându-le
într-o manierã aparte. Bunãoarã,
descrierea anumitor fizionomii
începe mereu cu nasul, metonimie
a evreitãþii caricaturale. Numai cã
«investigaþia» nu mai coboarã, în
stilul lui Lavater, de la fizic cãtre
psihic, etic, patologic etc. Ob-
servaþiile rãmân la nivel epidermic,
ca simple constatãri, dacã nu
resemnãri. În percepþia lui Kafka,
indivizii nu se particularizeazã,
profilul unuia nefiind decât analogia
celuilalt :

· «Pornind de la nasul acesta
poþi înþelege cel mai bine un chip»,
teoretiza el la 12 ianuarie 1911 (p.
24) ;

· «Nasul ei are o capacitate de
a se transforma, cu totul deosebitã,
scria Kafka despre o actriþã - la 20
februarie acelaºi an - datoritã

Anatomie
ºi imagine

de sine

 Andi Mihalache

în «Jurnalul» lui
Franz Kafka

*Am utilizat Franz Kafka, Jurnal,
traducere de Mircea Ivãnescu,
Bucureºti, Editura Univers, 1998.

luminilor ºi adâncimilor schimbã-
toare ale muºchilor care îi joacã în
jur» (p. 28);

· «Lucie Konig expune fotografii
cu coafuri vechi. Faþã uzatã.
Uneori îi reuºeºte ceva cu nasul
care i se ridicã pornind de jos de
tot, cu braþul înãlþat ºi cu toate
degetele mult încovoiate. Faþã ca
de cârpã» (p. 45);

· «Fosta mea guvernantã din
copilãrie, cea galben-negricioasã
la faþã, cu nasul ieºit în afarã ºi cu
un neg, pe atunci mie atât de drag,
undeva pe obraz, a fost astãzi,
pentru a doua oarã la intervale
foarte scurte, aici la noi, ca sã mã
vadã pe mine» (p. 109);

· «Domniºoara Haas...Imi
aduce aminte de doamna Blei;
nasul, în toatã lungimea lui, în
uºoara lui încovoiere dublã ºi în
relativa lui subþirime, aratã ca nasul
nereuºit al doamnei Blei...» (p.
118) ;

· «Doamna Liebgold...Vãzutã
din spate însã e drãguþã, doar în
profil nasul îi e prea lung, prea
ascuþit ºi posomorât tras în jos »
(p. 127) ;

· «Femeia grasã, caraghioasã,
din lojã. Sãlbaticã ºi cu nasul urât,
cu faþa spulberatã, ca de
cenuºã...» (p. 178) ;

·«Domniºoara Felice Bauer...
Nasul aproape spart, pãrul blond,

cam þeapãn, lipsit de farmec...» (p.
183);

· «Perechea de evrei, soþ ºi
soþie, care locuia alãturi de mine.
Tineri, amândoi timizi ºi modeºti,
nasul ei mare, coroiat, ºi trupul
zvelt» (p. 267);

Sunt figuri care recidiveazã,
redundanþa lor capturându-i timpul
ºi þinându-l pe loc. În acest jurnal,
chipurile recurente alcãtuiesc un
fel de portret colectiv. Nu sunt
grimase ci instantanee, compu-
nând, împreunã, un fel de monolog
vizual. Supraponderalitatea este
prea frecventã pentru a nu fi una
ideaticã, autorul insinuând prin
intermediul ei identitatea incertã,
omul care se simte în plus.  Kafka
este un mare colecþionar de forme
planturoase, pe care ºi le în-
suºeºte de parcã ar fi ale sale.
Trateazã respectivele fizionomii ca
ºi cum ele ar fi fãcut parte din
propria imagine. De fapt, îºi asumã
la modul ludic aceastã urâþenie
genericã, pentru a se anonimiza
ºi a ieºi de sub privirea comunitãþii:
nu are nimic deosebit, deci poate
fi trecut cu vederea!

 Identitãþi compilate

În vremea lui Kafka, salonul era
încã apogeul locuinþei, stimulând
vederile panoramice, uºor pa-
noptice în cazul bordelului: «Cele
trei uºi mici care dau în salon
dinspre interiorul casei. Clienþii, ca
într-un muzeu cu figuri de cearã
aºezate pe o scenã...» (p. 47).
Micile sociabilitãþi de acest gen îi
dãdeau scriitorului ocazia sã
studieze intens diverse faciesuri.
Mai întâi  «Kubin...obiceiul de a
imita ultimele cuvinte ale celuilalt.
Iritant. Ascultându-i multele sale
istorisiri, poþi uita cât valoreazã el
însuºi. Îþi aminteºti deodatã ºi te
sperii. Era vorba de faptul cã un
local în care voiam sã mergem era
primejdios; el a spus atunci cã nu
merge; l-am întrebat dacã-i e fricã
ºi el a rãspuns-ºi încã mã mai þinea
ºi de braþ: fireºte, sunt tânãr ºi mai
am încã multe de fãcut» (p. 46);
Apoi «...Tucholsky...Vrea sã
devinã avocat, nu vede decât
puþine obstacole, în acelaºi timp
cu posibilitatea înlãturãrii lor; [...]
de a-ºi menþine atitudinea, dar pe
care sperã sã ºi le dobândeascã
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printr-o mai largã cunoaºtere a
lumii, în sfârºit, teama cã s-ar
putea transforma în melancolie,
aºa cum a constatat la evreii
berlinezi mai bãtrâni din mediul
sãu » (p. 46-47). Kafka se simte
prizonierul acestor destine
duplicate. Nu poate ieºi din cercul
unor asemãnãri placide, care îl
înãbuºã, ele neoferindu-i decât o
reîntâlnire ternã ºi cumsecade cu
el însuºi. Agasat de perseverenta
revenire a aceluiaºi, identitatea
iudaicã ajunge sã-l intereseze mai
mult ca alteritate. Drept urmare,
se foloseºte de fragilitatea lui
fizicã pentru a se eschiva de la
un traseu social mimetic. Îºi cultivã
aºadar debilitatea corporalã ca
formã de subversiune ºi persi-
flare a prejudecãþilor. Prin autode-
riziune, el îºi mitizeazã nepu-
tinþele, dispreþul tatãlui dezamãgit
lãsându-i, involuntar, o libertate pe
care n-o obþinuse sfidând.
«Celãlalt» îºi înmulþeºte feþele pe
mãsurã ce diaristul cumuleazã
mai multe ego-uri nedorite. Kafka
este singur, dar nu izolat: «seara
asta mi-am petrecut-o într-o
indiferenþã de-sãvârºitã la masa
familiei [...]. Din când în când
încercam sã mã fac conºtient de
nefericirea mea ºi abia reuºeam»
(p. 160). Privirea lui nu este
expansivã. Ea îna-inteazã prudent,
pentru a ºti exact când sã batã în
retragere. Ca remediu, Kafka îºi
construieºte o insulã de auto-
înstrãinare, care îi trateazã
coºmarul cel mai banal ºi mai
tenace: acela cã oriunde ai cãuta,
nu dai decât de tine însuþi. Aces-
tui capitol i se subsumeazã ºi
orientalizarea evreului de cãtre
evreu, tendinþa de a descoperi
conaþionali diferiþi, pe care sã-i
situezi cât mai departe de in-
timitatea ta. Pe Kafka, de pildã, îl
iritã evreul rãsãritean-tradiþionalist.
Îl gãseºte enervant pentru cã se
sustrage definiþiilor cu largã
valabilitate, forþându-l sã facã
excepþii în aprecierile sale.
«Caprele seamãnã cu niºte evrei
polonezi...» (p. 346), constatã el,
dovedind cã atunci când
dispreþuim pe cineva, exprimãm
asta ºi în termeni geografici.

Îndepãrtarea dintre oameni se
repercuteazã ºi în dezacordul cu
sine, în conflictul cu propriul trup:

«...mã comport ca o masã inertã,
grea...» (p. 158); «...mi-am purtat
greutatea propriului trup ca pe o
povarã în spinare» (p. 188). Iar
atmosfera familialã crispatã îi
sporea senzaþia cã plagiazã
sentimentele altora. Alfel spus, în
mijlocul alor sãi consuma o viaþã
dinainte trãitã. Nu îl îngrozea
necunoscutul, ci teama pe care
evreii o aveau faþã de acesta.
Supravieþuiau pândind mereu
viitorul. De aici ºi grija lor de a
prevedea totul, de a reduce
riscurile cu orice preþ. Rezulta o
rigidizare a comportamentelor, prin
care credeau cã menþineau
lucrurile sub control. La Kafka,
constantele comportamentale
sintetizate în cuvântul «obicei»
(«obiceiul evreicelor de a plescãi
din buze», p. 16) nu aveau nimic
etnografic în ele. Mai degrabã
ironizau decât defineau, din cauzã
cã, în realitate, erau general-
umane, nu israelite. Este totuºi
adevãrat cã evreii cãutau o rutinã
care sã-i apere ori sã-i mintã. Într-
un asemenea context, povestea
copiilor promitea sã fie doar o
pantomimã a biografiei pãrinþilor.
« ...mi se face fricã în faþa celui mai
mic pas în prezent, mã
consideram nevrednic, copilãros ºi
demn de dispreþ, cum mã vedeam,
sã judec cu adevãrat ºi cu spirit
de rãspundere un viitor mãreþ,
bãrbãtesc care, de cele mai multe
ori, nu mi se pãrea deloc posibil.. »
(p. 144). Reflexul identitar
survenind aici prin medierea fricii,
autoculpabilizarea era ºi ea o
tentativã de a capitula în faþa
Celuilalt.

Scriitorul se sufocã într-un
univers prea stereotip ca sã nu fie
ºi ghetoizat. Suferã din pricina
tatãlui (vezi celebra scrisoare), dar
vede în pãrintele sãu simptomul
unei societãþi matriarhale, cam
posesivã cu fiii sãi: «...înduram, în
plimbãrile de duminicã, ºi
ghionturile blânde din spate, ale
mamei ºi îndemnurile ºi profeþiile
ei, pentru mine mult prea
abstracte, cãci nu le puteam pune
în nici un fel de legãturã cu grijile
mele de pe atunci» (p. 144).
Dorinþa lui era aceea de a
metaforiza, prin intermediul
corporalitãþii, mai precis al unei
carnalitãþi grele, atârnânde, o lume

vâscoasã, irespirabilã, în care baþi
pasul pe loc.  Iatã cum se prezenta,
nu de dragul de a-ºi descrie fizicul,
ci pentru a narativiza o stare de
spirit: «cu un asemenea trup ca al
meu nu poþi izbuti nimic.[...] prin
lungimea trupului, totul mi-e
dezlânat…» (p. 110). Kafka
apeleazã la o inversare a însuºirilor
dintre sexe, efeminând evreul ºi
masculinizând evreica. Personificã
astfel un anturaj prea „marsupial”,
protector ºi dominator totodatã:
« mi se atrage atenþia asupra unei
perechi, soþ ºi soþie, care-ºi face
drum printr-un ºir de scaune;
femeia are o faþã gãlbuie,
întunecatã, bãrbãtoasã, cu nasul
mare... » (p. 105); sau, despre
acelaºi Tucholsky: «…vocea sa
limpede, care, dupã sonoritatea
bãrbãteascã a primei jumãtãþi de
orã de discuþie, devine în aparenþã
feciorelnicã... » (p. 46). Jurnalul
abundã în elemente corporale
„îngroºate”, amintind de statuetele
neolitice. Este un mediu închis
dupã gratii de catifea, unde
supravegherea se naºte din
obligaþia de a relaþiona. Totul este
subînþeles, ºuºotit, puhav, grijuliu,
lipicios. Descriind o actriþã evreicã,
Kafka nota: «...are un trup mare,
osos, destul de robust, pe care ºi-
l strânge în corset. Mersul îi capãtã
ceva solemn, întrucât are obiceiul
sã-ºi ridice, sã-ºi întindã ºi sã-ºi
miºte încet braþele-i lungi. Mai ales
când interpreteazã cântecul
naþional iudaic, îºi leagãnã uºor
ºoldurile mari, miºcându-ºi încolo
ºi încoace braþele încovoiate
paralel cu ºoldurile ºi ridicându-ºi
mâinile din încheieturi, ca ºi când
s-ar juca cu o minge plutind încet
prin aer» (p. 72); despre o altã
actriþã consemna: «...spinarea îi e
complet dezgolitã, cu pielea nu
prea curatã – deasupra ºoldului
drept e chiar zgârâiatã într-un loc,
are o vânãtaie de sânge, de
mãrimea unei clanþe de uºã…» (p.
106). Îndeobºte, «femeia tânãrã,
de pe acum diformã, voinicã,
sãnãtoasã...» este un personaj
omniprezent în proza kafkianã.
Toate aceste autopsii pe viu au ca
simbol implicit corsetul: pe de o
parte, un mare falsificator de
trupuri; pe de alta, un erou al
marelui rãzboi pentru salvarea
aparenþelor.
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Disecþii textuale

Kafka nu pierdea nici un prilej
de a-ºi chestiona evreitatea,
despãrþindu-se de ea într-o
manierã estetizatã: «...Ce am eu
în comun cu evreii? Abia dacã am
ceva în comun cu mine însumi ºi
ar trebuie sã mã aºez într-un colþ,
sã stau cât mai liniºtit acolo,
mulþumit cã-mi pot trage sufletul»
(p. 225). Mai degrabã observator
decât actor al vieþii sociale, Kafka
refuza sã se facã indispensabil,
onorabil, bine vãzut. Jurnalul sãu,
deºi datat, era mai degrabã
evazionist ºi atemporal. Nu folosea
cotidianul pentru se remarca în
vreun fel, ci pentru a se feri de
întrebarea «cine sunt?». Jurnalul
lui era, prin urmare, un anti-
inventar al vieþii de zi cu zi, o
stratagemã scripturalã de a-i
întoarce spatele. « ...mi-am tras
pãtura peste cap, m-am întins ºi
am devenit conºtient de toate
capacitãþile mele, ca ºi cum mi le-
aº fi stãpânit cu totul, mi le-aº fi
þinut bine în mânã; pieptul mi-era
încordat, îmi luase parcã  foc
capul; un timp, ca sã mã consolez
pentru faptul cã nu mã ridicam sã
mã apuc de lucru, am stat sã-mi
repet: asta nu-i sãnãtos, asta nu-i
sãnãtos... » (p. 103).

Metoda lui Kafka nu este des-
crierea ci descompunerea realului
în amãnunte microscopice,
evidenþiate chirurgical, tehnic, nu
pictural. Hainele, atât de antipatice
lui, sunt cele care îi dau limite,
compunând «rama» fiecãrui tablou
uman. Diaristul este victima
veºmintelor sale: «...am cedat în
faþa hainelor mele urâte ºi proaste,
am început sã merg încovoiat, cu
umerii cãzuþi, cu braþele ºi mâinile
stinghere...» (p. 144) Kafka îºi
demonteazã universul în particule
cât mai mici, cu speranþa de a-l
pulveriza ºi a-l face improbabil (p.
118). Oricum, deprinderea de a
pune totul la îndoialã îi dã iluzia cã
aspectele supãrãtoare pot fi
concediate prin fraze eliptice. A fi
dubitativ rãmâne însã o atitudine
cu douã tãiºuri: iniþial, este o
modalitate de a te elibera; mai
târziu, e susceptibilã sã te întoarcã
la sentimentul de insecuritate,
resimiþit în orice context
nefavorabil. Scrisul îl conciliazã

puþin cu cele din jurul sãu, condeiul
anulând divorþul dintre cuvânt ºi
lucru: «...Simt acum, ºi m-a în-
cercat încã de la începutul dupã-
amiezii, o mare dorinþã de a mã
elibera prin scris de starea de fricã,
ºi aºa cum vine ea din adâncuri
s-o aºtern peste adâncurile astea
ale hârtiei, sau s-o notez astfel,
încât sã pot spune cã am inclus în
mine însumi, cu totul, ceea ce am
scris» (p. 119).

Absenþa comunicãrii este
transfiguratã la nivelul simþului
tactil, scriitura fiind o formã de a-i
încorpora toate provocãrile ºi
eºecurile. Corpul codificând cel
mai bine repulsia ºi rãtãcirea,
jurnalul kafkian se transformã într-
un veritabil «tatuaj». ªi, mai mult
ca oriunde, în opera lui Kafka
excesul de introspecþie era un
deficit de viaþã: «Frica asta de scris
îºi gãseºte totdeauna expresie în
faptul cã, din când în când, fãrã sã
mã aºez la masa de lucru, gãsesc
fraze de început, dar care, pe loc,
se vãdesc inutilizabile, uscate,
frânte înainte de a se sfârºi ºi, cu
sfãrâmãturile lor risipindu-mi-se în
faþã, îmi aratã un viitor trist» (p.
123). Pomenind deseori despre
spectacolele teatrale la care
mergea, sugera un deja senti,
certitudinea cã propria persoanã
era pusã în scenã aiurea, fãrã
ºtirea lui; cã toate se întâmplau cu
încetinitorul, de parcã fiece
respiraþie cerea sã dai la o parte o
draperie grea ºi prãfuitã, sã te
dezvãlui anevoie. Kafka pleca
supãrat cam de la toate piesele
vãzute, nereuºind empatia cu
actorii ºi ratând intrarea în trãiri
autentice. I se pãrea cã locuieºte
într-o duminicã perpetuã, în
«timpul acesta de prisos», cum
caracteriza el a ºaptea zi a
sãptãmânii (p. 125). Scriitorul
considera cã nu are o actualitate
propriu-zisã, înlocuind-o cu o suitã
de interminabile amânãri. Subzista
doar pentru a întâmpina un
deznodãmânt: «aºtept apatic ca o
vitã», recunoaºtea el (p. 125).
Paginile de criticã teatralã conþin
de fapt aluzii la prestaþia lui socialã,
la incapacitatea de a intra pe
aceeaºi lungime de undã cu
ceilalþi. Se punea în antitezã cu
evreul comun, care nu parodia, ci
încerca sã adopte limbajul corporal

unanim acceptat. Kafka îºi reprima
însã disponibilitatea de a juca dupã
regulile majoritãþii, ieºind din istoria
acestei greºeli seculare:
«...Impulsul pe care mi-l recunosc
de a-i imita pe alþii nu are nimic
actoricesc, întâi ºi întâi pentru cã
e lipsit de unitate lãuntricã.
Caracteristicile evidente, bãtãtoare
la ochi nu le pot imita în întreaga
lor gamã: ori de câte ori am
încercat aºa ceva am dat greº,
mergând împotriva firii mele. [...]
Cãci esenþa actorului prost constã
nu în faptul cã imitã prea palid, ci
tocmai în faptul cã, urmare a unor
lacune în culturã, în experienþã ºi
în talentul lui, imitã false modele.
Greºeala esenþialã este cã el nu
respectã limitele jocului ºi imitã
prea apãsat » (p.140-141). . Kafka
dialoga cu o conºtiinþã tot mai
firavã a iudaitãþii sale, analizând
sarcastic atitudini ori ticuri comune
tuturor, deloc specifice evreilor. Cei
din urmã ºtiau totuºi foarte bine ce
li se cere. Imitând, ei credeau cã
gratuleazã societatea-gazdã,
fãcându-se mai uºor acceptaþi. Din
pãcate, autohtonul interpreta altfel
adaptabilitatea lor, simþindu-se
falsificat, cu însuºirile furate:
«jidanii» vehiculeazã cu tupeu o
identitate contrafãcutã! În plus,
majoritarii îºi impuneau un fel de
autocenzurã: nu erau prea
înþelegãtori cu evreii de teamã sã
nu fie «înrudiþi» cu aceºtia,
asimilaþi cu defectele lor. Nu e
deci de mirare cã Franz Kafka
dezavua, cu ceva compasiune,
conformismul naiv al conaþiona-
lilor sãi, disciplina corporalã pe
care ºi-o impuneau în zadar:
«...Procesiune patrioticã. Discurs
al primarului. Dispare, revine ºi
apoi strigãtul german: trãiascã
iubitul nostru suveran, ura! Eu stau
pe acolo cu privirea mea rea.
Procesiunile acestea sunt cele mai
respingãtoare manifestãri care
însoþesc rãzboiul. Pornind de la
comercianþii evrei care sunt când
germani când cehi, ele sunt, e
adevãrat, permise, dar niciodatã
nu s-a putut striga atât de tare ca
acum» (p. 272).

 Scrisul, un epitaf antum?

Cuvintele lui Kafaka ajung pe
paginã dupã ce îi «traverseazã»
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corpul. Prin scris, Kafka filtreazã
entropiile existenþei sale,
înghesuindu-le într-un mic
dreptunghi de hârtie. Nu degeaba
cautã vocabule cuminþi, zgârcite ca
acoperire semanticã. Graþie lor, îºi
gãseºte un ungher numai al sãu,
nerâvnit de nimeni. În acest mic
refugiu, ºi aºa intrat la apã, nimeni
nu-i disputã statutul de învins
onorabil. Kafka se regãseºte în
semeni la modul negativ, pãrându-
i cã aceºtia îi parafrazeazã ºi îi
multiplicã angoasele. Prin urmare,
acest jurnal al corporalitãþiii
maladive trebuie citit în paralel cu
«Metamorfoza» (axatã pe de-
familiarizare ºi însingurare, ambele
metaforizate prin abandonarea
regnului uman în favoarea celui
animal) ºi «Colonia penitenciarã»
(unde o maºinãrie infernalã
impregneazã în pielea con-
damnaþilor regula pe care au
încãlcat-o). Vom înþelege cã trupul
este «cutia neagrã» a exas-
perãrilor lui. Totodatã, este ºi
sediul tuturor laºitãþilor, pretextul
de a amâna coliziunea cu decizii-
le esenþiale. Nu întâmplãtor,
cuvintele lui Kafka sunt mari
traficante de timp. Prin ele,
repudiazã clipele din care ar vrea
sã fugã. Pânã ºi propriul final este
anticipat ca dezarticulare cor-
poralã, diaristul fiind un bun
spectator al extincþiei sale: «Sã te
trezeºti într-o dimineaþã rece de
toamnã cu luminã gãlbuie, scria el
la 14 noiembrie 1911. Sã te împingi
prin fereastra aproape închisã ºi
sã pluteºti încã prin faþa geamului,
pânã cazi, cu braþele desfãcute, cu
pântecele bombat, cu picioarele
arcuite spre spate...» (p. 103). O
pãpuºã aruncatã pe geam: cam
asta ar fi postumitatea lui imediatã.

Tratându-ºi identitatea ca pe un
cadou primit cu de-a sila, Kafka
vede în jurnal o tentativã de a se
ascunde în vorbele celorlalþi. Din
acest motiv, sentimentele lui sunt
prescurtate ºi consemnate în
grabã, venindu-i parcã din mintea
altcuiva. Cuvintele i se aprind uºor,
dar se sting repede. Ele provin
dintr-o muþenie interioarã, hãrþuitã
non-stop de o societate guralivã.
Tãcerea lui Kafka nu este deci,
sora geamãnã a tânjirii dupã
celãlalt; nu este o mascã
subcutanatã pentru nevoia de

regãsire în altul. Datoritã scrisului,
Kafka îºi autosuspendã prezenþa,
se camufleazã. Însemnãrile lui
reprezintã o demisie socialã, dar
ºi o ceartã perpetuã cu
inconsecvenþa eurilor sale. Fiecare
rând se strãduieºte sã sune cât

mai sec, aidoma unui diagnostic.
Evident, jurnalul nu e deloc
prietenos cu autorul sãu. Este o
egoscopie prin care diaristul se ia
la rost neîncetat, construind,
rãbdãtor, un monument al
dezamãgirii de sine.

Egreta
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Totalitarismul secolului XX a
indus o nouã formã de existenþã: cea
a teatralitãþii asumate, a individului
care penduleazã între propriile
sale principii ºi între cele ale unei
societãþi viciate. Cu stupoare,
constatãm cã atât în plan social, cât
ºi în plan literar, cetãþeanul trebuia
sã îºi asume o mascã identitarã,
care paradoxal, îi proteja adevãrata
sa identitate, esenþa.

Un studiu care abordeazã
aceastã problematicã, din punctul
de vedere al epicului din perioada
comunismului a apãrut în 2010 la
Editura Limes, Cluj-Napoca. Este
vorba despre „Cãrþile omului dublu
- Teatralitate ºi roman în re-gimul
comunist” de Anca Haþiegan, unde
se prezintã necesitatea  unei
dihotomii a individului ce este
impusã de cãtre Stat, atât în planul
existenþei, cât ºi în cel al culturii.

În introducere, autoarea
lãmureºte în plan teoretic noþiunea
de teatralitate, argumentându-ºi
opinia cu trimiteri bibliografice
numeroase, ce încep cu Poetica
lui Aristotel ºi continuã cu George
Banu, Radu Stanca sau Richard
Schechner. Raþionamentul pe
baza cãruia este întocmitã cartea
este cã „resortul psihologic al
teatrului este îndoiala”.

Modernitatea, dupã cum se
subliniazã, aduce douã viziuni
antinomice: cea impersonalã,
supraumanã a lui Nietzsche ºi cea
a subiectului fracturat ce apare la
Rimbaud. Constatãm cã întreaga
viaþã este vãzutã ca un etern
spectacol al dezolãrii, culminând
cu perioada regimului totalitar,
unde regizorii sunt dictatorii.
Oamenii sunt obligaþi sã poarte
mãºti pentru a relaþiona, false
identitãþi ce nu sunt identice cu
supraeul freudian, ci mai degrabã
sunt alteritãþi impuse. Exemplele
preluate din istoria contemporanã
lãmuresc aceastã viziune: exista
în cadrul comunismului în URSS
Ministerul Culturii, care avea ca
scop organizarea teatrelor,
expoziþiilor, dar era subordonat
direct Departamentului Cultural de
la Moscova.

Astfel, se va impune un nou tip
de ascezã. Sihastrul cultural este
opus omului stahanovist, eroul de
peste noapte al sistemului, ºi
adoptã soluþia Bukovski-Churchill

propusã de cãtre Nicolae
Steinhardt în „Jurnalul fericirii”.
Autoarea constatã cã în aceastã
situaþie apare teatralitatea, ca
alternativã, o greutate ce poate fi
mai uºor suportatã. Valorile umane
se prãbuºesc întotdeauna sub
crizã, deodatã cu structura moralã
interioarã individualã, peste ruinele
unde se poate instala brutal
„pseudo-conºtiinþa”. De aceea,
oamenii cu moralitate integrã sunt
priviþi drept sihaºtri.

Proza a fost cea mai afectatã
de doctrina realismului socialist
impus de cãtre Jdanov deoarece,
dupã cum subliniazã Anca
Haþiegan, „ nu se poate refugia în
abstracþii ºi generalizãri”. În
capitolul „Teatralizarea epicului în
comunism” se prezintã chiar
tehnici de acest tip care apar la
Mircea Nedelciu în „Zmeura de
câmpie”, „Gherla” de Paul Goma
sau „Galeria cu viþã sãlbaticã” de
Constantin Þoiu.

Studiile de caz sunt aplicate pe
romanul „Cevengur” de Andrei
Platonov ºi pe scrierile lui Marin
Preda, în special „Întâlnirea din
pãmânturi” sau volumul II din
„Moromeþii”. Nu este uitat nici
dizidentul Paul Goma din „Gherla”
sau „Patimile dupã Piteºti”, care
adoptã metoda de a fi povestitor
al memoriei colective. Desigur,

apare fireasca echivalare între
„Patimile dupã Piteºti” ºi „1984" a
lui Orwell, operã din care este
preluat ºi mottoul. Analiza pe text
dovedeºte mãiestrie în
decodificarea situaþiilor prezente,
dar oferã în acelaºi timp ºi o
explicaþie pertinentã în corelaþie cu
realitatea contextualã.

În drumul hermeneutic autoa-
rea îºi opreºte privirea asupra
romanelor „Mica apocalipsã” a lui
Tadeusz Konwicki,  „Vladia” de
Eugen Uricariu, „Sãrbãtorile
rãbdãrii” de Dana Dumitriu,
„Gluma” de Milan Kundera sau
„Dimineaþã pierdutã” de Gabriela
Adameºteanu. Putem constata cã
Anca Haþiegan nu se limiteazã
doar la prezentarea ºi analiza
romanelor  din România, ci insistã
pe o varietate geograficã, ceea ce
face studiul mult mai interesant ºi
de asemenea include romanul
redactat în comunismul românesc
în sfera contextualã mai largã a
fenomenului european.

Chiar dacã este o lucrare
ºtiinþificã ce are un limbaj
impersonal, obiectiv, detaºat, este
imposibil pentru cititorul (poate
chiar avizat în acest domeniu) sã
nu aibã niciun fel de trãire în faþa
acestor rânduri. Desigur, nu putem
contesta nici veridicitatea, nici
originalitatea acestei cãrþi care
doreºte sã ordoneze, sã clasifice
aceastã chestiune. Stilul de analizã
a mostrelor literare este unul
provocator ºi îndeamnã la o recitire
a textului în sine.

Omul
dublu.
Omul
nou.

 Adrian Matus

Urmele mãrii
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JEAN-PIERRE SIMÉON (n. 1950)

GIBRALTAR

Cei de acolo nu vãd marea
pentru mare
nici spre a-ºi îneca râsetele
în jerba undelor
nici ca sã-ºi fiarbã somnul
în nisip

ei sunt dinaintea mãrii
în picioare sub noaptea fãrã stele
ca dinaintea abisului

dinapoia lor pãmântul care l-i-i drag
istovit
care nu are de ales
decât între moarte ºi moarte

dinaintea lor marea imensã
un abis de strãbãtut
cum trebuie strãbãtutã disperarea

ei ºtiu cã barca lor
e mai ºubredã ca un vis
ei ºtiu
cã acolo jos poate în celãlalt capãt al vidului
marea le va scuipa din nou trupurile
pe nisipul rece

ei ºtiu
în picioare dinaintea mãrii

GREUTÃÞILE CONVERSAÞIEI

Prieten ciudatul meu prieten

Cu ochii
sorbiþi
de gaura albastrã
a ecranului

cu urechile burduºite  de cuvinte
de cuvinte burduºite de sunete
prieten ciudatul meu prieten

cu
gura ta ce vorbeºte
vorbeºte vorbeºte vorbeºte
mâinii tale

ºi capul tãu pierdut
în fundul glugii

ca un mãr
ascuns
în buzunar

prieten ciudatul meu prieten

cum
spune-mi
cum sã-þi spun
cã scuzã-mã
îmi stai
scuzã-mã
pe ochelari

ÎNTRE MINE ªI MINE

Într-o zi va trebui sã aleg
între mine ºi mine
care e celãlalt care aº vrea sã fiu

am atâtea feþe
în dosul propriei feþe
o faþã pentru focul care fuge
o faþã pentru apa care doarme

Sunt atâtea drumuri
subt paºii mei
cel al zilei depline
cel al nopþii
dar care duce la celãlalt?

între mine ºi mine se aflã lumea
cu pãmântul ºi cerul ei
focul apa ºi drumurile

într-o zi va fi aºa:
mã voi lãsa pe mine ºi pe mine
în urma mea

ºi mã voi pierde în lume
sã-l aflu pe celãlalt care sunt

POVESTE CU FRUNZE

Prietene eu nu te-ntreb
de unde eºti de unde vii
o ºtiu

nu-i nevoie de ADN
de hârtii sigilate
nu-i nevoie de nici o dovadã

tu ºi cu mine suntem
frunze de copaci
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nu din acelaºi copac
dar din aceeaºi pãdure

pãdurea cu miliarde de frunze
care fac freamãtul vast
de care-n slãvi se minuneazã
astrele mute

cât sã-nsemne
numele copacului tãu?
tu ºi cu mine suntem
douã frunze uºoare
printre miliardele de frunze

ºi când eºti frunzã
ai soarta frunzei:
cã ai fi de stajar ori de castan
se-mbãtrâneºte cu pãdurea
ori se arde cu ea

(Din volulul Ici, 2009)

DE IMPOSIBIL SÃ TE ÞII

Da eu ºtiu cã
realitatea are dinþi
ca sã muºte
cã dacã îngheaþã e frig
ºi cã unul cu unul fac doi

eu ºtiu eu ºtiu
cã o mânã ridicatã
nu opreºte vântul
ºi cã nu-l dezarmezi c-un surâs
pe rãzboinic

dar voi continua sã cred
în tot ce iubesc
sã iubesc imposibilul
bând cu pocalul poemului
o luminã fãrã dovezi

cãci trebuie de foarte tânãr
sã-þi fi ales un vis
ºi sã þii de el
cum floarea de tija sa

în contra oricãrei raþiuni

Traduceri de Aurel Rãu

ª

Masa artistului

Puterea muzicii
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Glose
mâhnite

 Doru George Burlacu

Notaþiile urmãtoare, generate
de rememorarea exerciþiului critic
derulat pe parcursul anului 2009
în cadrul proiectului Dicþionarul
Cronologic al Romanului Ro-
mânesc (1990 - 2000) (DCRR), au
format obiectul unei intervenþii în
cadrul Zilelor Academice Clujene
(2010). Bilanþul - limitat de un
interval alfabetic (A-C) ºi cu
pronunþat caracter umoral – nu
emite pretenþii de sistem, unicul
liant constituindu-l, poate, tonul
melancolizat al relatãrii.

O primã constatare are în
vedere faptul cã romanul ro-
mânesc din deceniile 9-10 ale
veacului trecut nu armonizeazã
relaþia tradiþie-inovaþie nici mãcar
la nivelul adagiului Non nova sed
nove, ceea ce, parafrazând, ar
însemna cã, dacã ar fi reuºit sã
spunã nu ceva „nou”, ci, „din nou”,
ceva ce s-a mai spus, eventual –
obligatoriu chiar! – cu alte mijloace,
unii dintre noi tot am fi pãstrat
suvenirul unui tandru rendez-vous.
Din cârca dãtãtorilor de lege în
proza româneascã, evangheliºtii
contemporaneitãþii trec drept
niºte pigmei. Privirea lor mioapã
lãcrimeazã la fiece contact cu
depãrtãrile altor zãri. Cu excepþia
lui Mircea Cãrtãrescu, niciun nume
nu se impune deocamdatã printr-
o creaþie notabilã, majoritatea
propunând manufacturã mãruntã.
Cu cât e apãsatã mai furibund
pedala experienþei unui eu pretins
unic, cu atât se alunecã mai abitir
în delirul grafomaniei. Hrãnitã
preponderent dintr-o afectivitate
realã, maculatura romanescã în
cauzã exhibã „marea perfecþie a
comunului” (G.Cãlinescu).

Urban ori rural, politic ori
apolitic, intelectual sau pãlmaº,
tânãr sau bãtrân, citov  ori zãlud,
eul acestor pretinºi romancieri
oferã cu preponderenþã un
spectacol de bâlci artistic, la
încheierea cãruia nu ne rãmâne
decât sã exclamãm cu Mallarmé:
„Trupul mi-e trist, Doamne, ºi am
citit toate cãrþile”… proaste! ªi
dacã spunem „trist”, nu spunem
încã mare lucru! Cãci situaþia a fost
adesea dramaticã. Obligaþia de a
citi vreme de 300 ºi ceva de zile
vreo 200 ºi ceva de cãrþi stupide,
conºtient cã o viaþã de om nu
ajunge nici pentru parcurgerea

marilor autori europeni, risca sã
devinã traumatizantã.

Nu de mult, Nicolae Breban
publica o Trãdare a criticii.
Supãrãrile îi þinteau pe  criticii, care
– pretindea romancierul – nu-ºi fac
treaba, neglijând o personalitate de
talia d-sale. Una dintre pricini este
accedia. Lenea, altfel spus, care a
cuprins tagma. „Printre intelectuali
– nota la rându-i Eugen Simion –
aceastã maladie a spiritului bântuie
ciclic ºi ia forme variate. La unii se
manifestã, de pildã, prin inapetenþa
pentru actualitate ºi retragere
solitarã în câmpul clasicitãþii; la alþii,
prin ceea ce am putea numi rãul
de literaturã. Rãul poate fi învins
relativ repede, dar rãul se poate
croniciza ºi atunci criticul (sau
scriitorul) este pierdut pentru
literaturã”. Câteva lãmuriri se
impun.

Întâia formã de manifestare a
accediei o reprezintã, aºadar, fuga
în clasicitate. Este ºi situaþia
noastrã, ºi a altora din generaþia
de pe la ’57, deºi se pare cã aici e
vorba mai mult de „patria micã” a
lui G. Liiceanu ºi de „viaþa la niºã”
despre care gloseazã cu
„amarnicã voluptate” Dan C.
Mihãilescu (v. „Dilema veche”,
nr.349/2010, p. 17). Indubitabil, ºi
aceastã retragere este un soi de
comoditate, pentru cã literatura

bunã e grea ºi þine de un estetism
ezoteric opus pseudo-gustului
gregar (al clasicitãþii, dupã unii).
Universuri ºi tehnici romaneºti
actuale rãmân tot mai opace unui
mereu lãrgit segment de
„specialiºti”, îndeobºte cei trecuþi
de 40 de ani. Noi nu spunem cã
nu am fi suficienþi de culþi, de
inteligenþi, de subtili ori de sen-
sibili – cu am face-o ? –, dar, cu
certitudine, suntem mai puþin
temerari decât cei tineri, care nu
au aflat încã – spre  ºansa lor ºi a
literaturii, în genere – cã adevãrata
canonicitate „trebuie testatã la
douã generaþii dupã moartea
scriitorului” (W. H. Auden). De
aceea, „cazul” Cãrtãrescu con-
stituie nu o formulã esteticã a
negãrii (schimbãrii) unor modele, ci
una a surprizei, de facturã barocã,
formulã ce e nu atât garantul unei
revoluþii în materie, cât semnul unei
evoluþii epi-fenomenice insolite.
Vrând sã tulbure canonul, Mircea
Cãrtãrescu nu a avut ºi forþa marilor
reformatori. Drept pentru care, dacã
– dupã spusa lui Baudelaire –
„frumosul e întotdeauna uimitor, ar
fi absurd sã presupunem cã tot
ceea ce e uimitor e întotdeauna ºi
frumos”.

Retragerea în câmpul clasici-
tãþii ºi-ar afla o explicaþie ºi în „rãul
de literaturã”. De o anume lite-
raturã, mai exact, deoarece în
cazul muncii noastre nu a fost
vorba doar de cãrþi proaste ce
dãuneazã caracterului, ci de cãrþi
de-a dreptul bolnave, care au
zdruncinat ºi „demnitatea esteticã”
a lectorului, ºi uzul raþiunii sale.

Cândva, acelaºi Dan C.
Mihãilescu îºi oferea o reverie
autocompãtimitoare, vorbind de
„acordarea unui spor de toxicitate
cronicarului (recenzentului) literar
obligat sã-ºi injecteze periodic în
vene tot soiul de orori narative ºi alte
produse din gama esteticii
greþoase”. Tot el inventaria „diversele
împieliþãri drãceºti ale simþului artistic
în cloaca postmodernitãþii, de la
atrocitatea hidoasã a desenelor
animate […], pânã la invazia
monstruozitãþilor deviante din proza
misofiliei de ultimã orã, a poeziei
secreþiilor vaginale ºi a dramaturgiei
genital-scatofil-exfoliante” (Domnia
urâtului).

E de la sine înþeles cã nimeni
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nu s-a înghesuit sã-i acorde vreun
astfel de spor, ba, dimpotrivã, i le
va fi luat ºi pe acelea pe care le
avea. În afara unuia de care am
avut ºi avem în continuare parte
toþi cei din branºã: „nodurile
sufocante” din gâtlej la oricare
nouã formã de manifestare a
suficienþei sub formã prozasticã.

ªi, în final, douã concluzii
autocompãtimitoare: 1. Evitând
verdictele grele, luându-ne rãgaz
de reflecþie, putem spera cã
pericolul „cronicizãrii” silei de
literaturã va trece. 2. DCRR-ul
rãmâne în continuare un produs

lexicografic „cu greutate”, graþie,
îndeosebi, cantitãþii de informaþie
pe care o reuneºte. De revoluþionat
vreun canon, nici vorbã ! Oricum,
raportarea la aºa ceva nu intrã în
obligaþiile recenzentului.
„Recenzent ?”, se vor ofusca unii,
atinºi în orgoliul profesional. Da,
rãspunde Nicolae Manolescu: „În
obligaþiile ei de serviciu intrã, în
primul rând, informarea corectã ºi
precisã a cititorului cu privire la
cartea recenzatã ºi la autorul ei.
[…] Modalitatea literarã poate fi
doar sugeratã. În nici un caz
detaliatã, ca ºi când ar fi vorba de

o operã «canonicã». Regula
jocului cere […] un anumit simþ al
mãsurii. Sau spirit critic. Extrem de
rar exegetul cade pe o
capodoperã. Greºeala cea mai
frecventã pe care o comit
recenzenþii este de a trata o operã
ca oricare alta sau o operã de
debut în felul în care sunt tratate
capodoperele. Cu alte cuvinte,
aplicându-i o grilã pretenþioasã,
introducându-le în serii care le
înnobileazã ºi «ucigându-le» prin
comparaþii exorbitante. […]
Recenzia nu e neapãrat expresivã,
ci eficace”.

Fete la scãldat
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Iulian Dãmãcuº

Corabia

Dimineaþã.
Soseºte în port
o corabie doldora de cuvinte
Neguþãtorii se înghesuie
 - De mult n-a mai venit atâta marfã!
În oraº sunt goale rafturile,
în depozite bate vântul
radioul transmite doar muzicã –
mai veselã sau mai tristã,
dupã cum sunt ºtirile…
Numai cã nu toþi înþeleg la fel:
Floricele de porumb – îi înveseleºte pe unii
în timp ce altora le ghiorãie maþele…
Un ochi râde, altul plânge

ªefii de partide pregãtesc de zor o nouã
campanie/
Guvernul sperã sã afle ce i se întâmplã þãrii -
Se oferã deci, garanþii pentru
 achiziþionarea de noi ºi noi cuvinte

Vasul s-a scufundat sub greutatea
cumpãrãtorilor
iar în rada portului au plutit zile-ntregi tot felul de
                                                                      vorbe:
capcanã, teroriºti, demagogie… Aºa spuneau
cei care (le) pescuiau
cu mãmãligã ºi viermiºori
În general plevuºcã…, rar câte-un cuvânt mai
                                                                 însemnat
reþinut (oricum), pentru cina familiei…

Scrisoare

Teoretic, mai exist
Poate vã mirã, prieteni
cã mã auziþi la telefon, sau
mai primiþi câte-un e-mail
E drept, nu m-aþi mai vãzut de mult/
fusese un eveniment, atunci, se scrisese despre/
Oricum, dupã aceea
de cele mai multe ori plecam…
Cineva ºi-aducea aminte din când în când
cã m-ar fi întâlnit pe o stradã lãturalnicã
acolo unde mã aruncase întâmplarea/
sau
aºteptând în faþa unei uºi albe, pe care
citeam cuvintele numai de mine vãzute
(de fapt erau aceleaºi pe care le murmurau
ochii tuturor celor care, împreunã , aºteptau…)

Apoi, pentru încã un rãgaz de lecturã sau
de mãrturisiri / file ºi lacrimi/
lumina se zãrea un ºir de nopþi
ºi la geamul meu…
Între timp s-a schimbat ora,
 ºi timpul a fãcut un salt înainte
mai târziu s-a smucit înapoi ca un cal nãrãvaº!
Când sã te mai întâlneºti,

ce se mai poate planifica astãzi,
în nestatornicie?

Teoretic mai exist…
ºi cine ºtie, în primãvarã
mã veþi întâlni în firul de iarbã
oferindu-se Mielului,
sau în vreun ghiocel, cu privirea plecatã
ruºinat cã  a lipsit la ultima  întâlnire…

Mihai Ionuþ Ologu

Premiul revistei Steaua ºi Premiul revistei electronice Nord
literar la concursul de poezie „Nicolae Labiº“, ediþia 2010

Jade într-un film cu mine

toate astea eu nu le cunosc
nici bãncile din care curg coji de seminþe
nici gratii nici lacãte
nici dealu’ babei
cocoºat de scoliozã
ºi terenul de fotbal cu iarbã
nu ãla cu porþi cu
teneºi înfipþi în
mingi pocnind ca splinele
nici baruri cu halbe sparte
din care nu iese nimeni cu zece mii
nici cu îngheþatã de la bobi
nici îngheþatã la jana
toate astea eu nu le
ºtiu doar ochii
ochii cenuºii ai babei nu m-au uitat
murmurã
din adâncul canalelor
din scãrile de bloc
mi’ããããããitzãããããããããããããã
mi’ããããããããããããããitzãããããã
toatea astea eu nu
eu am copilãrit în tine
jade
spune-mi
unde ai copilãrit?

Jade are o zi bunã

m-a ridicat statuie pe blocul vecin ºi a pornit
o ploaie zgârcitã/ aºtept acum
sã mã fac barcã pânã la tine
/ jade stã în casa noastrã alb-negru
îºi aranjeazã cuvertura ca pe o zi de paºti
ºi nu spune nimic îºi aprinde o þigarã alb-negru
dechide terasa ºi nu se aude nimic
jade ascultã smooth jazz cafe dimineaþa
ºi nimeni nu aude nimic jade îºi stinge þigara pe
                                                                    obraz
îºi aruncã ciorapii pe blocul vecin
îºi acoperã goliciune cu parfumuri ºi farduri alb-
                                                                       negru
ºi nimeni nu aude nimic

nu
    nu e ca ºi cum jade ºi-ar decupa degete de mim

când eu aº putea rãmâne aici
blocat
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Personajul istoric al Doctorului
Faust era deja in timpul vieþii sale,
pe cât de zbuciumate pe atât ºi de
ciudate, o legendã, sau, cum se
autodescrie omologul sãu me-
diteranean, Don Juan, “o fantezie
publicã”. Nu existã nici o altã
personalitate istoricã în lume, care
sã-ºi fi lãsat atât de pregnant
amprenta asupra unui motiv literar
propriu atât de complex precum a
fãcut-o Faust. Nu existã nici un alt
personaj în literaturã care sã fi
preocupat spiritul uman într-o
dezbatere pantemporalã atât inter-
cât ºi intraculturalã precum este
Faust. Nu existã un alt motiv literar,
care sã fi cunoscut de-a lungul
timpului atât de multe modulaþiuni,
variaþiuni ºi interpretãri percum
este cel al lui Faust. Într-adevãr,
un mit literar în toatã puterea
cuvântului.

Se pune întrebarea, ce urmã-
reºte Vasile Voia într-o nouã ediþie
(2010) revãzutã ºi adãugitã a
volumului sãu apãrut iniþial în anul
1997 la Editura Dacia din Cluj-
Napoca, în acea vreme cu subtitlul
Glose la mitul faustic? Întrebarea
este pe deplin întemeiatã, pentru
cã termenul “faustic” poartã în sine
multiple sensuri ºi, legat de fie-
care dintre acestea, implicã
nenumãrate opere literare ºi
filosofice. Mark Twain spunea
cândva: „Infinitul existã pentru ca
oameni ca mine sã poatã învãþa
limba germanã.” Acest lucru este
la prima vedere valabil ºi pentru
încercarea lui Vasile Voia de a
duce la bun sfârºit un studiu al
celor mai reprezentative opere
legate de aspectele mitului faustic.
Nu este o exagerare, deoarece
mitul faustic poate sã includã

§ personajul ºi “mitul” literar
al Doctorului Faust în complexita-
tea identitãþii sale clasice (de exem-
plu Marlowe, Goethe, Lenau)

§ combinaþiile asociative cu
unul sau cu altul din motivele sau
aspectele identitãþii sale (de
exemplu Grabbe, Ghelderode,
Slobodan Šnajder),

§ termenul de “faustic”, ca
derivat de la personajul Faust în
sensul “nobilei strãdanii” (“edles
Streben”),

§ omul obsedat de creatie,
aºa cum Goethe privea demonicul
sau cum înþelegea Lucian Blaga

termenul Daimonion,
§ “omul faustic” al lui Oswald

Spengler ca exponent al culturii
vesteuropene.

Pornind de la titlu, Tentaþia
limitei ºi limita tentaþiei. Repere
pentru o fenomenologie a mitului
faustic, nu putem da un rãspuns
clar definit. De aceea apelãm mai
întâi la cuvintele lui Gabriel
Liiceanu care preced ca motto
volumul: „Cãci dacã limita este
destinul fiinþei finite, efortul
constiinþei nu este de a justifica, a
înþelege ºi a se supune, ci de a
face din limitã o nedreptate ºi din
dezbaterea cu ea un drum deschis
cãtre nemurire prin faptã ºi
creaþie.“ Pãrerea mea personalã
este cã ambele, titlul ºi motto-ul,
ne sugereazã ideea fausticã în
sensul „nobilei strãdanii“ („edles
Streben“), dar ºi în sensul omului
obsedat de creaþie, adicã al
demonicului privit din punct de
vedere pozitiv. Dar, dacã ne
referim doar la idealul uman de a
trece peste limitele impuse, atunci
ar fi excelenþa (arete) sau lipsa de
mãsurã (hibris).

Faust ºi fausticul sunt elemente
strãine simþirii spaþiului cultural
românesc. Faust ºi fausticul au fost
ºi rãmân un “import” al elitei
culturale româneºti. Iar Faust este
ºi rãmâne în spaþiul cultural

românesc prin excelenþã drama lui
Goethe. Vasile Voia confirmã
tradiþia acestei receptãri a lui Faust
atât de solid impãmântenitã în elta
culturalã românã din prima
jumãtate a secolului XX:
dimensiunea eticã a surmontãrii
limitelor cunoaºterii. Aceasta ºi
drama lui Goethe stau astfel de la
sine înþeles în centrul dezbaterii ºi
constituie în mod explicit punctul
de plecare al analizei.

Dacã pãtrundem mai adânc în
tematica volumului, vom fi surprinºi
de intenþiile acestuia. Începand cu
“Faust între istorie, legendã ºi
simbol cultural”, acest titlu îl gãsim
deja în cuprins, Vasile Voia
încearcã sã cuprindã tot ceea ce
poate defini termenul de „faustic“
în literaturã ºi filosofie: de la cãrþile
polulare, Marlowe, teatrul de
marionete, Lessing ºi Byron pânã
la Goethe, Thomas Mann ºi
Bulgakow, ca sã amintim doar cele
mai reprezentative repere. Michel
de Ghelderode, Pual Valéry
întregesc incursiunile în tematicã,
în timp ce Constructorul Solness
al lui Ibsen ºi Iwan Karamazow
trimit discursul într-o direcþie din
punctul nostru de vedere foarte
discutabilã, chiar eronatã. Volumul
este întregit de reflexii, exegeze ºi
aspecte ale recepþiei ºi influenþei
lui Faust (Goethe) asupra literaturii
ºi culturii române, un aspect cãruia
autorul îi consacrã în aceastã a
doua ediþie un spaþiu mai larg.
Oricum privim aceastã uriaºã ispitã
a fausticului, trebuie sã apreciem
în mod deosebit meritul lui Vasile
Voia de a fi primul  care prezintã
în mod sistematizat Faust ºi
fausticul în spaþiul cultural
românesc. Un act unic de culturã
în adevãratul sens al cuvântului!

Comparatistul Vasile Voia
abordeazã tema cu conºtiincio-
zitatea, grija ºi profesionalita-
tea cercetãtorului deosebit de
documentat ºi versat, dar ºi a in-
telectualului sensibil. Acest lucru
pretinde cititorului cunoºtiinþe
anticipate pentru a putea înþele-
ge conþinutul în adâncimea, com-
plexitatea conexiunilor ºi în
rafinamentul dezbaterii. Aceasta
înseamnã cã lucrarea se
adreseazã unui public iniþiat ºi de
culturã elevatã, în anumite cazuri
chiar doar unui cerc restrâns de

Glose la
mitul

faustic

 Eugen Christ
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specialitate. Nu este un reproº, dar
ideea tangentã de a populariza
mitul faustic în spaþiul românesc
interfereazã într-un fel cu
caracterul elitar, esoteric al
prezentãrii.

Problematicã apare însã în
aceastã a doua ediþie ideea unei
fenomenologii a fausticului enun-
þatã în subtitlul volumului. Nu
gãsim nimic de obiectat împotriva
punctului de vedere al compa-
ratistului, pe care Vasile Voia îl
dezbate deja în primul capitol
“Câteva consideraþii asupra
cercetãrii tematologice”. Îi ur-
meazã însã capitolul “De ce
Faust?” o pledoarie a fausticului ca
dimensiune eticã a surmontãrii
limitelor cunoaºterii pornind ºi
având în centrul atenþiei Faust-ul
lui Goethe. Tocmai în acest punct
intersecteazã enunþul unei feno-
menologii cu abordarea temei
pornind de la Goethe ºi de la
dimensiunea eticã a strãdaniei
cunoaºterii. Din punctul de vedere
al comparatistului, precum am
spus, nimic de obiectat. A pune
însã doar astfel problema în cadrul
unei cercetãri fenmenologice a
unei manifestãri literare atât de
complexe este dacã nu insuficien-
tã sau incompletã, atunci cel puþin
o direcþionare greºtitã a atenþiei.

O fenomenologie pretinde o
altã sistematicã a întregului.
Diversele aspecte semantice ale
fausticului nu numai cã nu sunt
definite, dar chiar ignorate în cursul
dezbaterii. De aceea nu are loc o
ordonare a temelor în discuþie ºi
nici o subordonare a diferitelor
opera literare diferitelor aspecte al
fausticului. Dar aceste aspecte ale
fausticului sunt tot atâtea direcþii
ale cercetãrii fenomenologice.
Astfel, se poate ajunge printre
altele la concluzia eronatã cã Ivan
Karamazov, Mureºanu sau Meº-
terul Manole ar putea fi personaje
faustice, iar piesa ibsenianã
Constructorul Solness un Faust.

Dacã privim fenomenologia ca
analizã, prezentare ºi interpretare
a originilor, a contextului social-
istoric, cultural, religios, a punctelor
de reper ºi ale motivaþiei
aspectelor ºi motivelor definitorii
ale manifestãrii în dinamica lor
evolutivã, a variaþiilor, modulaþiilor
ºi interpretãrii prin care fenomenul

se manifestã ºi este receptat,
atunci este o structurare ºi
sistematizare a semanticii
obiectului cât ºi a criteriilor
dezbaterii absolut necesarã. Doar
astfel putem concretiza logica
fluxului dinamic al þesãturii
segmentelor amintite de-a lungul
timpului cu claritatea specificã
vocilor muzicii de camerã.

Din punctual de vedere al celor
mai importante puncte de reper
fenomenologice scapã atenþiei
volumului trei opere importante:
Poemul Faust al lui Nikolaus
Lenau, Tragedia omului de Imre
Madács ºi piesa Joi (“Donnerstag”)
de Fritz Hochwälder. Din punctul
meu de vedere ar fi meritat Iubire
magicã. Un sâmbure de roman de
Vasile Voiculescu, un spaþiu mai
amplu de tratare prin faptul cã
oferã o variantã unicã de
interpretare a mitului faustic în
literatura europeanã. Ce se naºte
atunci când un subiect literar strãin
devine tema unei dezbateri literare
documenteazã dramele curioase
ale lui Victor Eftimiu, Doctor Faust
Vrãjitor ºi Cocoºul negru.
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Cascada

Deoarece Vasile Voia doreºte sã
priveascã fausticul din punct de
vedere fenomenologic incluzând
literatura românã, atunci ar fi
trebuit ca ºi aceste drame sã-ºi
gãseacã un loc în dezbaterea de
faþã. În ciuda acestor observaþii
poate mult prea severe, volumul
lui Vasile Voia este o realizare
excelentã a hãrniciei unui spirit
intelectual deosebit.

La sfârºit ne mai amintim o datã
cã pentru spaþiul cultural românesc
Faust este Faust-ul lui Goethe, ca
punct de reper ºi de definiþie par
excellence. Sã ne amintim însã ºi
de cuvintele lui Thomas Mann:
“creºtinismul ºi antichitatea
mediteraneanã constituie ºi vor
rãmâne împreunã cei doi piloni ai
manifestãrii apusene.” Astfel este
Faust al lui Goethe opera care
uneºte în sine acest dublu
fundament al spaþiului european.
Chiar dacã pe undeva este o
coincidenþã, nu cred cã existã o
coincidenþã mai plinã de simbol
decât apariþia acestui volum
dedicat lui Faust, la editura “Ideea
Europeanã.”

 Eugen Christ
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Casa care
macinã  oameni

Tatiana Dragomir, autoarea
Fotogramelor – carte pentru care
a  primit Premiul pentru Debut al
Uniunii Scriitorilor în 2007, îºi
demonstrazã încã o datã
capacitatea de a construi poveºti
forfotind de viaþã ºi culoare în
romanul recent apãrut în 2010 la
Editura Limes – Cara Aurita.

Cara este denumirea datã
casei în jurul cãreia se încheagã
istoria neamului Adamilor, de la
aºezarea întâiului Ferdinand
Adam într-un oraº transilvãnean
pânã la dispariþia ultimilor sãi
descendenþi. Cel care reconstituie
întreaga istorie a casei ºi a
oamenilor ce vor fi vieþuit de-a
lungul vremii în ea este Radu
Rusu, un economist pasionat de
istorie, de istoria hanurilor ºi a
familiilor mai ales. Aceasta în
condiþiile în care el însuºi nu ºtie
nimic despre tatãl sãu, nu îi
cunoaºte nici mãcar numele, o
eventualã cãutare a acestuia
fiindu-i de altfel imposibilã. Astfel,
dacã trei bãrbaþi cu numele de
Ferdinand Adam sunt primii
proprietari ai Carei, Radu Rusu,
unul dintre ultimii proprietari ai
acesteia este, în mod simbolic, tot
un Ferdinand Adam, un fel de fiu
adoptat al maleficei case în care
ajunge, de altfel, mai puþin prin
alegerea lui ºi mai mult dintr-o aºa-
zisã întâmplare – este singura
locuinþã pe care i-o oferã Primãria,
dupã o aºteptare îndelungatã.
Radu Rusu primeºte o datã cu
intrarea sa în Cara ºi o identitate
de împrumut, dar ºi el însuºi va
munci pentru aceastã identitate,
cãci Radu devine tot mai ataºat de
locuinþa sa pe mãsurã ce-i des-
coperã tainele ºi scormoneºte prin
inimile vecinilor ºi ale apropiaþilor,
prin biblioteci, cimitire ºi prin
muzee dupã istorii vechi ºi în
aparenþã imposibil de însãilat într-
o variantã coerentã.

Cara pare o forþã maleficã, un
monstru care îºi ucide locuitorii,
dar nu e nici ea însãºi de
neînfrânt, în cele din urmã. Întâiul
Ferdinand Adam cade de pe

schele în timp ce construieºte
hanul care va purta peste timp
numele de Cara Aurita, fiul sãu
Ferdinand Adam e sfâºiat de
fiare, cel de-al treilea Ferdinand
Adam e epileptic, iar mulþi dintre
urmaºii acestor bãrbaþi mor
fulgerãtor. Ultimul, Iov, e un bãtrân
degenerat, ducând parcã în cârcã
povara tuturor greºelilor ºi ale
suferinþelor înaintaºilor, ºi el îºi va
gãsi sfârºitul dinamitând fostul
han, condamnat oricum la
autodistrugere.

Cara topeºte în ea tragedii
variate – morþi nãpraznice, copii
nãscuþi morþi, copii rãpiþi,
sinucideri, boli, tulburãri psihice,
silnicie. Nici pentru Radu Rusu
vieþuirea în Cara nu va fi prea
confortabilã. Pasiunea pentru
proaspãta soþie, Flori, se va epuiza
repede între zidurile bãtrânei
construcþii, sufocatã de însãºi grija
pentru domesticirea locului, pentru
umplerea lui cu tot felul de
mãrunþiºuri care sã-i dea amprenta
de spaþiu vieþuit, dar ºi, pe de altã
parte, de atmosfera sumbrã,
lugubrã care domneºte în aceastã
casã din Piaþa Micã. Peste
eºecurile din viaþa de familie ºi din
viaþa profesionalã ale lui Radu se
întinde, înghiþind totul, silueta
ameninþãtoare a fostului han. De
altfel, încã de la început, de când
îi pãºeºte pragul, casa pare a
funcþiona” pentru Radu Rusu ca o
forþã cãreia el nu i se poate opune.
Cara Aurita este labirinticã, un fel
de monstru întortochiat, dar
labirintic e ºi destinul personajelor
care se formeazã în ea, o pã-
rãsesc, se reîntorc  ºi mor aici.

Partea cea mai pitorescã a
romanului e datã de datã de
istorisirea destinului familiei
Ferdinand Adamilor; autoarea
surprinde particularitãþile unor
epoci diferite, corespunzãtoare
fiecãrei generaþii în parte. Epicul
este solid, însoþit de capacitatea
de a crea atmosferã prin redarea
unor detalii ale vieþii cotidiene,
definitã prin descrierea
procesiunilor ºi a sãrbãtorilor, a
pieþelor ºi a interioarelor locuinþelor,
a veºmintelor ºi a obiceiurilor
domestice. Personajele sunt
numeroase, ele populeazã casa în
cohorte întregi, alcãtuind tocmai
acel copac pe care ºi-l scrijeleºte

Radu pe perete ºi pe care îl
completeazã pe mãsurã ce
descoperã toatã încrengãtura
neamului Adamilor, lucrând cu
migala unui cercetãtor de
documente, dublatã de tenacitatea
ºi curiozitatea unui detectiv.
Majoritatea personajelor din
trecutul Carei sunt schiþate succint,
sunt parte a atmosferei, aºa cum
vieþuitorii Carei cei din
contemporaneitate sunt simbolic
înghiþiþi de Cara ºi mãcinaþi în
intestinele ei.

Carmen Mateiu este unul dintre
cele mai proeminente personaje
ale romanului: se comportã
confuz, are ceva din bãtrâneþea ºi
întunecimea casei în care
locuieºte, pare o emanaþie a
acesteia. În mod inexplicabil, este
rezervatã în a da toate detaliile pe
care le cunoaºte despre casã,
oferã informaþii trunchiate, nu îºi
mãrturiseºte originea, nici nu
doreºte ca aceasta sã îi fie
descoperitã. O motivaþie solidã
pentru acest fapt nu existã – ºi aici
gãsesc una dintre expresiile
punctului celui mai vulnerabil al
cãrþii: o glisare uneori inadecvatã
între realismul cotidian ºi ceea ce
ar putea þine de realismul magic.
Unele scene sunt artificial
declanºate sau au raþiuni
neverosimile, cum e balul mascat
din curte, la care participã toþi
locuitorii Carei, motivaþi sã se
costumeze ºi sã danseze numai
pentru cã se sãrbãtoresc zilele
oraºului. Sau a se vedea episodul
pãzirii porþilor Carei pe timpul nopþii
de câte un bãrbat, pentru a o apãra
de urgia maselor care protesteazã
în oraº. Elementul logic este
sacrificat în aceste cazuri pentru
pitorescul situaþiilor.

Prin faptul cã urmãreºte
destinul mai multor generaþii de-a
lungul timpului, prin elemente
precum existenþa mai multor
descendenþi care poartã acelaºi
nume ºi a unui ultim urmaº
degenerat, prin crearea unei
atmosfere halucinante, Cara Aurita
aminteºte de Un veac din
singurãtate al lui Márquez. Cara
Aurita rãmâne, în primul rând, un
roman despre familie ºi spaþiu, din
care gesturile calde ale oamenilor
unii faþã de ceilalþi nu lipsesc, cum
nu lipseºte nici sentimentul de
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Imagine
creatoare ºi
Arhetip

Pornind de la întrebarea „Ce
face o culturã sã fie ceea ce este?“,
Horia Cãpuºan  îºi structureazã
rãspunsul în Imaginea Creatoare.
Arhetip ºi originalitate în literatura
englezã, carte apãrutã în 2010 la
editura Limes, Cluj-Napoca.

Lucrarea este alcãtuitã din
douã pãrþi ale cãror roluri pot fi
privite diferit. Fie Imaginea Crea-
toare este o lecþie introductivã
oferitã cititorului pentru a-l
familiariza cu toate conceptele ºi
a putea percepe în mod corect cea
de-a doua parte Arhetip ºi
originalitate în literatura englezã,
fie, datã fiind expunerea în oglindã
faþã de conceptele primei pãrþi,
partea secundã nu este altceva
decât o exemplificare detaliatã a
opinilor auctoriale prezentate
teoretic la început.

Exil de zi ºi
noapte

În volumul de poezii Exil de zi
ºi noapte (Ed. Anthropos, Timi-
ºoara, 2010), Veronica Balaj

Dincolo de
Barbaria

Pentru a privi lumea prin ochii
scriitorului ancorat în realitatea
vremii ºi care resimte intens toate
acestea, o alegere inspiratã este
cartea Luciei Negoiþã, Dincolo de
Barbaria, apãrutã în 2010, la
Editura Brumar.

Volumul compune, la nivel de
conþinut, albumul unei vieþi trãite
prin culturã, în slujba culturii, dar
într-o lume în continuã detaºare
de cultural. Avem în faþã episoade
din viaþa fostului reporter ºi pro-
ducãtor de emisiuni culturale Lucia
Negoiþã, care pune pe seama
unui eu feminizat o coborâre în
Barbaria, forþându-l sã resimtã in-
tens decãderea pe care o contem-
plã lucid în Grãdina Nu-melor, prima
parte a volumului, pentru ca la final
sã-i ofere alternativa Glonþului de
argint, cum este numit cel de-al
doilea ciclu de poezii din volum.

Grãdina Numelor debuteazã cu
imaginea primei menstre ce aduce
intrarea femeii „în rana cea mare“,
înfãþiºând o fãpturã care-ºi resimte
intens feminitatea pusã în imediata
apropiere a sentimentului morþii.
Dacã scuturatul pãrului devine o
„eroticã bãtaie din aripi a morþii“,
moartea feminitãþii apare mai clar
sugeratã odatã cu înaintarea în
vârstã când pãrul încãrunþeºte, iar
despre locul „ce i se spune al în-
sãmânþãrii“ aflãm cã „fu vremea lui
de parcã nici n-a fost“. În fond,
volumul este înþesat de indici ai
feminitãþii vãzute ca sexualitate,
mamã ºi potenþialã mamã sub
egida unui feminin care doare prin
menstruaþie, naºtere, lãuzie,
depresii, dar care este percutant
prin referirile la sacrificiul Mamei
Supreme care l-a nãscut pe
Dumnezeu sau la Mama Istoria
care suportã violul „doar pentru a-
ºi aduce pe lume frumoºii ei copii“.

Miºcarea societãþii este in-

versã, ca ºi cum în loc sã îmbãtrâ-
neascã, ea cade continuu spre
primitivismul Barbariei. Lumea de
azi e o lume vãzutã sub simbolul
sticlei ca lunetã, plasmã, ochelari,
Muzeu de sticlã º.a. O lume vãzutã
prin sticlã, pentru a fi pusã pe sticlã.
Oamenii zilei înfãþiºaþi pe clãdire
sunt maneliºtii, nu Bãlcescu ori
Rosetti pe scãfârlia cãrora pun preþ
doar porumbeii, de parcã versul ar
fi în acord cu cel al culturii de stradã
gen Paraziþii, pentru care azi eroii
sunt socluri de muºte. Lumea în
care reporterul aleargã sã caute/
fabrice ºtiri, pentru cã revoluþia i-
a dat libertatea de a face toate
banalitãþile conturate în „Doam-
nelor ºi domnilor cine a tras în noi“,
devine în ciclul Glonþ de argint
numai un simplu joc de ºotron, în
care te-ntorci de unde-ai plecat ºi
rãmâne doar oportunitatea
trãgaciului.

Jucând în lumea de Barbaria,
Lucia Negoiþã trece Dincolo de,
întregindu-se ca fiinþã într-atât
încât ºi omul de presã ºi poeta pot
rosti: „Vocea mea o sã intre în
vieþile altora“.

Andreea Coroian
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decãderea unei seminþii, prilej de
a pricepe o datã în plus cã
deºertãciunea sãlãºluieºte în
miezul a tot ce e pãmântesc.

Maria-Magdalena Diaconu

Pregãtit sã combatã spiritul
cliºeic în culturã, autorul face trimi-
teri la limbã, istorie ºi filosofie
pentru ca apoi, combãtând rolul
decisiv pe care alþii li-l atribuie în
conturarea unui culturi, sã apeleze
la ceea ce Jung numea inconºti-
entul colectiv ºi sã ne punã în faþa
conceptului de lector mediu. Astfel,
de la nivelul viziunii simþului
comun, imaginea creatoare este
deasupra limbajului ca ordo-
natoare a realului cãruia i se dã o
funcþionalitate, dar ºi deasupra
oricãrui creator. Accentuându-i
caracterul de potenþialitate, H.
Cãpuºan o trimite în sfera lumii
ideilor eterne a lui Platon ºi-i dã
atributul de Demiurg al sim-
bolurilor. Prin exemple din diferite
culturi, peisajul simbolic este
exemplificat comparativ pentru
ilustrarea raportãrii diferite a
popoarelor la aceleaºi elemente.
În acest context se aratã ºi rolul
minim al limbii prin trimitere la
cultura britanicã ºi cea americanã
ºi se pune ºi problema creatorilor
care scriu în mai multe limbi sau
problema traducerilor.

Literatura, dar ºi muzica sunt
aduse pe masa de lucru unde
raportarea la spaþiu, timp, miºca-
re, preponderenþa solar/diurn,
subiectivitate activã/pasivã, puse
sub lupã comparativ, reunesc
concepþiile lui Nietzsche, Kant,
Hegel, Heidegger, Frobenius,
Spengler ºi Blaga cãruia i se oferã
un spaþiu generos.

Pânã la urmã, Horia Cãpuºan
gândeºte o carte care, cu câteva
dificultãþi în înþelegerea unor con-
cepte din lingvisticã sau teoria
literaturii, este accesibilã oricãrui
cititor pregãtit sã se lase purtat de
demonstraþia calmã a unui autor
care vine sã demonstreze cã, în
definitiv, complexitatea ideilor nu
stã într-un limbaj pretenþios, ci în
nuanþele pe care acestea le
primesc.

Andreea Coroian
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Cu bisturiul în
literaturã

Întreg volumul Moarte de om.
O poveste de viaþã (Ed. Limes,
Cluj-Napoca, 2010) al scriitorului
Ion Zubaºcu poate fi citit ca un
tratat poetizat de medicinã,
construit prin suprasolicitarea ºi
epuizarea câmpului lexical al bolii
ºi al morþii, care sunt analizate
microscopic ºi redate cu asprime
la nivel lingvistic. Poetul inven-
tariazã cu luciditate proceduri
medicale, urmãreºte trupuri în
care boala se coace ºi oferã
amãnunte asupra evoluþiei
maladiei în propriul organism,
astfel încât întreg universul
creionat se pliazã pe scena
„Centrului Mondial de Oncologie“.
Acest centru cosmic în care can-
cerul, ca suprainstanþã, e singurul
liant între pacienþi, este un spaþiu
al fierului, al plumbului ºi al ha-
latelor albe în care pânã ºi divi-
nitatea este una infirmã pentru
bolnavi.

Prin curajul sãu de a aborda
teme atât de tãioase în poezie, Ion
Zubaºcu testeazã teritorii puþin
experimentate în lirica românã,
demonstrând cã „se poate trãi ºi
dincolo de aceste graniþe nu vã fie
fricã/ se poate trãi“. Mãrturisirile
eului liric bolnav în care toate
simþãmintele sunt acutizate
sub ameninþarea thanaticului,
vizeazã o derulare lentã a traseu-
lui invaziv, tentacular al bolii.
Oamenii au idenitate doar în
funcþie de diagnosticul lor ºi sunt
adesea apariþii vidate de conþi-
nut, oameni-carcasã goliþi de
mãruntaie, cusuþi ºi descusuþi,
amintind de „niºte cyborgi treziþi
de curând din incubatoare“. În
acest sens sunt extrem de su-
gestive versuri precum: „domnul
cu valva aorticã înlocuitã ºi
testicolele extirpate/ îºi bea liniºtit
cafeaua cu doamna fãrã uter ºi
rect/ cu punga colostomicã la
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teme precum: timpul, visul, spec-
tacolul, condiþia artistului, jocul,
pe care le supune unei interpretãri
inedite, moderne, situatã dincolo
de înþelesurile clasice acordate
acestor constante literare. Fiecare
poem e însoþit ºi de o variantã în
limba francezã, iar volumul include,
de fapt, trei cãrþi de poezii, primele
douã, Poeme în civil ºi Bãutori de
nepãsãri sunt volume lansate
anterior ºi reluate în aceastã
antologie, iar ultimul, Exil de zi ºi
noapte, cuprinde poemele de
actualitate ale Veronicãi Balaj.

Prefaþa realizatã de Graþiela
Benga aduce lãmuriri asupra
mesajului poetic, mizând pe faptul
cã în universul liric al Veronicãi
Balaj totul este miºcare pe ver-
ticalã, tendinþã spre ascensiune,
care se manifestã indiferent de
starea interioarã ºi chiar mai mult,
oniricul ºi prãbuºirea sunt ºi ele
proiectate în sens vertical.

Tonul subiectiv în care sunt
redactate poeziile situeazã eul
poetic în prim planul scenariilor
lirice, deºi existã pe alocuri ºi
adresãri la persoana a II-a care
indicã un dialog imaginar. Unul din
motivele intens abordate este
sãrbãtoarea care ºi-a pierdut
sensul tradiþional, întrucât apariþiile
umane ºi animale sunt cu adevãrat
bizare: „peºti bãloºi, stridii viclene,/
cai surugii birocraþi,/ strigoi unºi cu
alifii/ lipicioase femei fãrã þâþe,/
odiste/ muºte, amorezi“ chiar ºi
poeta poartã o pãlãrie „deocheatã/
cu panglici, fructe/ si zurgãlãi“.
Acest soi de festivitate e mai
degrabã înrudit cu carnavalul sau
cu circul, un spectacol haotic,
alienant cu actanþi ce par a fi
încremeniþi în timp. Problema-
tizarea timpului indicã multiple
interpretãri, cãci timpul apare ca
fiind viciat, sau se aflã la limita
dintre apus si rãsãrit, dintre zi ºi
noapte, încercându-se pânã ºi
topiri sau „rãsuciri“ ale lui. În ceea
ce priveºte visul, poeta ºi suita ei
de „îngeri scheletici“ se aflã în
cãutarea Vislandei, toate schiþele
lirice fiind, aºadar, puneri în scenã
ale unor reminiscenþe onirice.

Poeta îºi coase o imagine
originalã, ea poartã veºmânt din
„ierburi temporare“, definindu-ºi
singurã poezia prin sintagma

„forme abracadabrante“, iar prin
puterea ei de a crea ºi „pofta de-a
fi nesãbuitã“ care o dominã, felul
ei de a trãi este unul alter.

Alexandra Georgescu

vedere pe masã/ ºi tuburile lungi
de plastic prelungindu-i intestinul
gros […] bãiatul tânãr din Vaslui
cu SIDA ºi pancreatitã/ nu mai are
ce scoate din el decât sufletul“.
Aºadar, boala scobeºte trupurile
care, trecând prin experienþa
clismei, ajung sã se lepede de
conþinut ºi de interioritate: „ºi-am
scos din mine mai mult decât tot“.
Partitura muzicalã a cãrþii se
desfãºoarã pe notele ascuþite ale
sirenelor de ambulanþã sau ale
bisturiului care desface carnea, iar
la nivel spaþial, poetul stabileºte
douã coordonate: spitalul ºi
Maramureºul sãu natal.

Spre sfârºitul volumului, lumea
începe sã se configureze înspre
ºi dinspre Maramureº care este
refiltrat prin prisma eului muribund.
Sunt inserate ºi observaþii pe mar-
ginea politicienilor ºi a campaniilor
electorale, politica fiind subiect
nelipsit din spitale ºi din discuþiile
bolnavilor. Pânã ºi religia devine o
subramurã a medicinei, credinþa
fiind regãsitã în discursurile des-
pre boalã, iar uneori scenariul de
schingiuire a pacientului de cãtre
maladie are sugestia de imitatio
Christi.

Ultimele notaþii se înscriu în linia
raportului boalã-creaþie, întrucât
procesul creativ se amplificã în
preajma bolii: „am scris versuri
doar ajuns la o limitã când eram
cu fiinþa pe pragul prãbuºirii si
disoluþiei, pentru mine cuvintele au
fost întotdeauna o problemã de
viaþã ºi de moarte“. Creaþia e cea
care conferã optimism în vederea
vindecãrii, însã pentru a fi deplinã,
poetul trebuie sã parcurgã ºi
stadiul ultim, moartea, care
primeºte conotaþii de „nouã
naºtere“.

Alexandra Georgescu

Zodia manipulãrii
Volumul Zodia manipulãrii

(orizonturi în expansiune) de
Mircea Opriþã, apãrut la editura
Limes din Cluj-Napoca în 2010,
reprezintã o colecþie de articole
publicate de Mircea Opriþã în
Ziarul de duminicã, supliment al
Ziarului financiar ºi face parte
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dintr-un proiect de prezentare
eseisticã a unor fapte ºi pro-
bleme din domeniul ºtiinþei
contemporane, dupã cum mãr-
turiseºte chiar autorul însuºi în
primul eseu al cãrþii, Fascinaþia
orizontului. În momentul debu-
tului acestei rubrici, autorul ºi-
a propus sã trateze „lucruri pe
care ºtiinþa însãºi le preþuieºte“
ºi, chiar mai mult, promite sã
devinã „servitorul lor“. Aceastã
promisiune este respectatã în
fiecare dintre articolele colecþiei
de eseuri datoritã prezentãrii
exhaustive a temelor de interes
naþional, însã ºi internaþional,
îmbinatã cu o interpretare su-
biectivã argumentatã a res-
pectivei teme.

Începând cu tratarea celor
patru personalitãþi care au avut
un rol esenþial în istoria aviaþiei
româneºti (Traian Vuia, Aurel
Vlaicu, Henry Coandã ºi Dumitru
Prunariu), Mircea Opriþã rãmâne
în aceeaºi sferã a spaþiului
cosmic abordând problema
planetei / planctoidului Pluto.
Spaþiul cosmic exercitã o
oarecare fascinaþie pentru autor,
având în vedere faptul cã
aceastã temã este mereu reluatã
pe parcursul cãrþii, în eseuri ca
Bilete pentru spaþiul extra-
terestru, Noutãþi din cerul
profund, Puful stelar sau O
planetã-spectacol .  Paleta
variatã de teme abordate de
autor fac ca acest volum sã se
adreseze unui public la fel de
variat. Un interes deosebit va
exercita, cu siguranþã, eseul
Scrisori ºi scrisorele care-l are
în centru pe „omul Albert
Einstein”, vãzut din perspectiva
celor 1300 de scrisori scrise de
savant ºi gãsite în Arhivele
Einstein ale Universitãþ i i
Evreieºti din SUA. De un egal
succes în rândul cititorilor s-ar
bucura ºi eseul intitulat Vioara
mirabilã, care expune poves-
tea mult cunoscutei vioare
Stradivari, confecþionatã din
lemnul pãdurilor bucovinene,
lemn prelucrat dupã un ritual
mistic de cãlugãrii lutieri ai
locului. Acestor subiecte li se
alãturã ºi  al tele, precum:
problema ADN-ului uman ºi
problema masculinitãþii. Nu mai
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sunt eseurile care trateazã
problema longevitãþii în rândul
oamenilor, a tehnologiei actuale
ºi vi i toare, a schimbãri lor
produse în creierul uman sau a
problemei global izãri i  º i  a
încãlzirii globale.

Aºadar, cartea Zodia mani-
pulãrii (orizonturi în expan-
siune) este una care meritã ºi,
aº îndrãzni sã spun chiar mai
mult, cã trebuie cititã tocmai
pentru a cunoaºte, acolo unde
este cazul, sau pentru a ne
readuce aminte de acei oameni
ºi de acele elemente care au
ajutat la dezvoltarea civilizaþiei
noastre.

Antonela Suciu

Douã, trei
 puncte

La editura Charmides a apãrut
în 2010 antologia lui Gabriel
Daliº,: pânã mereu, cuprinzând
poeme din cele patru volume
apãrute pânã acum (între 1996 ºi
2005), precum ºi cinci poezii
inedite. Dincolo de scopul efectiv
de antologare, acest volum pare
sã aibã ca principal scop aducerea
la luminã a unui poet care nu s-a
bucurat de o distribuþie efectivã
pânã acum, cãrþile lui precedente,
editate la Iaºi ºi Suceava, nefiind
în general cunoscute.

„:trebuia sã-þi fi vorbit de felul
meu de a merge pe stâlpi/ în
spatele unui iepure” (p. 69). Cam
aºa este ºi poezia lui Gabriel Daliº,
asemeni unor paºi fãcuþi la
înãlþime, fãrã frânghie de sigu-
ranþã, balansând riscant pe
muchia subþire dintre sugestie ºi
evazionism, imaginile de cele mai
multe ori monocrome ori în tonuri
de gri funcþionând asemeni unui
magnet care atrage pilitura
sensului poetic. Într-un decor
saturnian, poezia lui Daliº, plinã de
tãceri apãsãtoare, de câini care
scâncesc la uºi, de scrâºnituri, de
orbi sau muþi, este uneori seacã,
rece, sãracã, însã nu secãtuitã de
expresie poeticã, este poezia unui
„nu” mai mult sugerat decât trântit
confesiv, un „nu” atât de diferit de
cel al poeþilor generaþiei 2000: „am

fiinþa tremuratã ºi nu vorbesc” (p.
24), „iartã-mã. nu þi-am scris//
cuvântul/ nu cuprinde/ înþelesul
ezitãrii” (p. 54), “gabriel daliº
plânge/ cu inocenþa încã vie ºi
beteagã” (p. 20). Trei citate
relevante, trei motive pentru a fi
pus la zid de poezia ultimei
promoþii autohtone, pentru cã deºi
se raporteazã la corporalitate,
vocea lui Daliº declarã în repetate
rânduri cã „nu am corp”, „mã simt
fãrã corp”. Acest lucru nu trebuie
înþeles nicidecum într-un sens
mistic ori metafizic, decât poate în
calitate de componentã secundarã
a discursului, ci ca un „nu, mulþu-
mesc” condescendent adresat
visceralitãþii ca unealtã.

Poemele cu adevãrat anto-
logabile alterneazã cu simple
notaþii poetice fãrã direcþie ori cu
crochiuri apãsãtoare bacovian.
Filonul narativ lipseºte, neexistând
vreo intenþionalitate în acest sens,
lucru care-l depãrteazã pe Gabriel
Daliº ºi mai mult de poezia care
face carierã în ultimii ani.

Ceea ce poate capta atenþia
cititorului este o serie de poeme în
care distanþa dintre obiectele com-
parate este atât de mare încât
legãtura dintre cele douã aproape
plesneºte, în care alãturarea
surprinde însã nu stânjeneºte, în
care semnificatul ºi semnificantul
sunt alese cu adevãratã inspiraþie,
aceste caracteristici fiind duse pânã
la nivelul la care putem sã vorbim
de suprarealism rãzleþ: „l-am cu-
noscut pe baudelaire în lift.// mergea
la o înmormântare de pinguini,/
încãlzea sub braþ/ un ulcior cu
zãpadã” (p. 69), întreg poemul brã-
þãri fiind scris în aceeaºi notã.

Douã versuri care m-au frapat
ºi mi-au trezit interesul pentru
poezia lui Gabriel Daliº încã
dinainte sã îi citesc volumul sunt
acestea: „lângã lesa lui shamrock
eu am gãsit/ poemul câinilor
despre oameni” (p. 62). Poate
pãrea o gãselniþã, însã în
momentul în care am pus la
îndoialã expresia, curiozitatea era
deja stârnitã. E drept, antologia
conþine ºi un text intitulat poemul
lui shamrock, însã acesta nu pare
sã fie rãspunsul. În locul celor douã
puncte de la începutul titlului cãrþii
ºi de la începutul fiecãrui poem ni
se oferã, de fapt, trei puncte, dar,
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totuºi, poate aici e cu adevãrat
gãselniþa.

Bogdan Odãgescu

Volutele memoriei
afective

O carte cu derutantã structurã
de puzzle pare a fi culegerea de
texte, aparent eterogene, reunite
sub titlul Cronicile memoriei (Casa
Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca,
2010), aparþinând clujencei Hanna
Bota. Prima impresie, datã de
forma acestor scrieri în prozã, se
menþine atât timp cât simþi nevoia
sã repartizezi paginile citite la
canonul genurilor, speciilor sau
subspeciilor acreditate. Alune-
când pe fluxul frazãrii eºti prins în
miezul problematizãrilor specifice
ºi determinãrile formale devin uºor
superflue. Astfel cã evocãrile, une-
le avansând spre complementari-
tatea schiþei, meditaþiile stârnite
de un fapt real, paginile de jurnal
devin fragmente sau „cronici ale
memoriei” dintr-un discurs tot mai
personalizat, purtând marca
Hanna Bota. E un discurs ornat cu
metafora maiestuoasã a poetizãrii,
dar ºi înzestrat cu vocaþia analizei
crude sau a descriptivismului când
realist, când magic, împletind
savant ºi graþios în acelaºi timp
evocarea elocventã cu reflexivi-
tatea ardentã.

Deja cu o remarcabilã experienþã
de tip antropologic în cultura asiaticã,
studiind ºi vizitând India, apoi insula
Vanuatu din Oceania,  poeta Hanna
Bota, dublatã de o ambiþioasã
profesionistã a scrisului, îºi defineºte
legãmântul de credinþã faþã de
„scrisul etern” printr-o sugestivã
parabolã legatã de origami, artã-joc
a imaginaþiei, extrasã din spaþiul
cultural adiacent zonei cercetate.
Mai mult chiar, viaþa însãºi (un dat
natural ca o hârtie A4, dupã cum
sugereazã autoarea) este vãzutã,
simbolic ºi rezumativ, ca un subtil
origami. Totul depinde de felul în
care îþi concepi modelul, din miile
de posibilitãþi, pentru a ajunge prin
îndoirea hârtiei la „modelul revelat”:
„cel care nu-ºi creeazã modelul
dupã gândul revelat în propriul
suflet rãmâne un mediocru”. Fãrã

îndoialã cã prima secvenþã a cãrþii,
Viaþa ca un origami, joacã rolul
unui prolog flancat ca prag iniþiatic
pentru decodarea unui univers al
semnelor, conturat ca mister
existenþial.

Fascinaþia în faþa artefactului
este umbritã prin amintirea unei
întâmplãri din copilãrie în Motocicle-
ta roºie. Ajunsã la Ravenna, nara-
toarea se extaziazã în faþa unei
motociclete expuse într-un magazin,
vizitat întâm-plãtor, ca eroul lui Bellow
din Darul lui Humboldt care vede
în Mercedesul sãu o adevãratã
operã de artã. Dar refuzã un test
drive de teama unei întâmpãri
similare cu cea din copilãrie, când
un nene a plimbat-o cu motocicleta
lui ºi apoi a încercat sã abuzeze
de ea. Suprapunerea planurilor
pune în evidenþã funcþia panicardã
a memoriei asupra unui prezent
amânat. Rezultatul este un refuz
crispat al amintirii. Din zarea copi-
lãriei ºi pubertãþii sunt rememorate
imagini ºocante, analizate matur ºi
responsabil de o conºtiinþã erijatã
mereu în salvator agent justiþiar.
Adevãrata, bulver-santa faþã a morþii
este descoperitã timpuriu, atunci
când fetiþa de 13 ani vede biciclistul
mort pe caldarâm. Nu întâmplãtor,
evocarea acestui moment poartã
titlul Ochiul, deoa-rece ochiul
tânãrului mort în acci-dent devine
o obsesie sinonimã cu brutalitatea
morþii. Consemnãrile ul-terioare se
deruleazã cu repezi-ciune ca jurnal
despre epoca ceauºistã, când
autoarea aºteaptã sã se rãstoarne
carul ºi sã fie eliminat vizitiul cel
mare (Carul rãsturnat). Instinctul
poetic-vizionar de a îmbrãca în
parabolã prezentul ceauºist,
cenuºiu ºi anost este pretutindeni
prezent, dupã cum se vede.
Dezgustãtoare senzaþii încearcã la
16 ani, atunci când este pipãitã de
un bãrbat necunoscut în autobuzul
suporaaglomerat (unul din
însemnele epocii „de aur”), alãturi
de pâinea pe cartelã adusã în
plase de participanþii la un chef.
Sunt trecute în revistã primele
sãruturi, atingeri, filme, cãrþi.
Regãsim atmosfera unei întregi
generaþii care s-a format urmãrind
filme în grupuri mari la video ca
Pasãrea spinului, schimbând
casete sau citind ºi comentând
cãrþi. Aici Hanna Bota aduce în

discuþie Citadela lui Exupéry,
devenitã cartea ei de suflet, fãrã
sã ºtie prea bine dacã „din cauza
textului sau din cauza adolescenþei
mele sãdite în text”. Aducerea în
actualitate a unui moment
întunecat din vremea rãzboiului
face trecerea de la analiza sinelui
la obiectivarea narativã.
Combinând comemorarea cu
compasiunea ºi suspansul,
autoarea contureazã profilul unei
femei, Emma, care, susþinãtoare
a evreilor, ascunde într-o „camerã
secretã” nu altceva decât
„speranþele unora de a reveni
acasã în viaþã, speranþe arse.” Cu
iz documentarist, este amintitã
seara de 3 mai 1944 în care câteva
mii de evrei „au fost îngrãmãdiþi de
cãtre soldaþii hortyºti pe teritoriul
Fabricii de Cãrãmidã de lângã
vama Clujului” ºi apoi deportaþi.
Urmeazã un liant tematic din
ghetou în ghetou sau din lagãr în
lagãr. Concesii de tip documen-
tarist face autoarea ºi în fiºele de
reportaj referitoare la consem-
narea unei excursii de grup la
Auschwutz-Birkenau. Vizita fãcutã
la „fabrica morþii” prilejuieºte
autoarei o pãtrunzãtoare analizã
asupra holocautului nazist, dar ºi
asupra „holocaustului roºu”. În loc
de concluzie, cade rãvãºitoarea
întrebare peste un prezent
babilonic, dominat de inadmisibile
partizanate, lupte ºi confuzii: „Ce
a învãþat omenirea? Au trecut 60
de ani ºi lecþia a rãmas neînvãþatã.”

Sub ameninþarea unui lagãr
mai extins, cu aspect mai blând
totuºi, îºi duc existenþa compatrioþii
noºtri emigraþi în Italia la lucru. În
paginile de jurnal Români în Italia
gãsim portrete ale noilor robi
români din Peninsulã, dramele lor,
speranþele lor. Hanna Bota sur-
prinde aici o lume în schimbare,
pestriþã ºi copleºitã de grijile
supravieþuirii, trasã în „clipuri” la
obiect, în flash-uri dezbãrate de
ornamentaþie stilisticã, dar func-
þionale ºi elocvente în sine ca niºte
secvenþe ciné-verité.

Cu Jurnalul indian intrãm într-o
altã lume. Autoarea, deghizatã în
ghid competent, se aratã mai întâi
copleºitã de jocul contrastelor, de
vacarmul de neînþeles al strãzii ºi
de conservarea cutumelor.
Debordantele impresii îl
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acapareazã pe cel mai sceptic
dintre  cititori. Se impun câteva
repere în acest sens. O primã
caracterizare generalã: „Mizerie
cât nu poþi sã-þi închipui, dar
acoperitã de strãlucirea pito-
rescului: parfumuri, pietre pre-
þioase ºi semipreþioase, beþiºoare
fumegând în arome de te doare
capul, ca sã acopere mirosurile
neplãcute.” Numirea obiectivului
(de interes turistic sau privat)
declanºeazã comentariul adia-
cent. La New Delhi: „Templul
Lotus, o clãdire uriaºã cu arhi-
tecturã modernã imitând petalele
deschise ale florii de lotus (floarea
naþionalã a Indiei, simbolul lui
Brahma, zeul creator, i se atribuie
ºi florii puteri creatoare), nu este
un templu hindus, cum era de
aºteptat datoritã simbolismului
florii, ci un edificiu bahai, religie
care nu are ca dogmã reîncar-
narea, credinþa în Brahma ºi triada
hindusã.” Taj Mahal (în traducere
Coroana Palatelor): „Un mo-
nument sub forma unui palat, loc
de îngropare a unei iubiri.” Este
vorba despre iubirea lui Shan
Jahan pentru Mumtaz. La ridicarea
„celui mai frumos mausoleu
construit vreunei soþii” s-a muncit
22 de ani. Ajunºi la hotelul din
Amritsar, celor din grup li se
vopseºte pe frunte „punctul roºu
de binecuvântare”. Descrierea
care urmeazã strãluceºte prin
concizie ºi exactitate: „Templul de
Aur din Amritsar (la 30 de km de
graniþa cu Pakistanul) este ca o
perlã pe o tipsie nespãlatã.”

Întrucât „nu putem fotografia
trãirea”, apare preocuparea de a
reda nu numai decorul obiectiv,
concret avut în câmpul ei vizual, ci
ºi trãirea însoþitoare: „Îmi dau
seama cã orice descriere a ceea
ce vãd tot strãinã ºi rece rãmâne;
cum aº putea transmite tresãrirea
inimii atunci când treci prin curtea
interioarã?” Reuºeºte sã redea
senzaþia avutã în timp ce mergea
cãlare pe elefant, alãturând-o
firesc valorilor experienþelor trãite.
Excursul teoretic fãcut pe aceastã
temã e de naturã sã-i deconspire
nãzuinþele secrete. Iatã
consecinþele limitãrii avântului: „E
nebunie sã sari din barcã, mai ales
pe furtunã! Stai la adãpost, omule!
Þi-ai pierdut minþile? Doar cã

atunci vei rãmâne un mediocru! Nu
mã refer doar la intelect, ci la
experienþã, vei trãi o viaþã
mediocrã, fãrã sclipiri! (...) ca sã ai
mai mult, trebuie sã sari din barcã
ºi sã umbli pe apã! (...) Eu vreau
mai mult!!!”

Scriind romanul Indiei este un
jurnal la scrierea romanului încã
nepublicat al Indiei. Deconspirarea
obsesiilor în legãturã cu scrisul în
genere ºi scriitura problematizantã
echivaleazã cu o coborâre în
adâncul fiinþei, asumatã ca atare.
Documentarea rãmâne o coajã
sub care Hanna Bota cautã, cu
îndârjire, aº spune, experienþe
spirituale majore: „caut sã-mi intru
în suflet”. În ce mãsurã experienþa
indianã a constituit ºi constituie un
impuls riguros de sondare a eului
(ca la alþi înaintaºi celebri), vom
afla din acest roman indian aflat
în pregãtire. Deocamdatã, într-o
efuziune plinã de recunoºtinþã ºi
împlinire cu rezonanþã de epitaf liric
în mers, poeta iese în faþa me-
morialistei afirmând candid: „nu
mai aºtept decât pe Dumnezeu sã-
mi scrie autografe pe umãr”.

În posturã de cãlãtoare împã-
timitã pe meridianele geografice ºi
spirituale ale culturii, grãbitã sã
investigheze teritorii mai puþin
frecventate, Hanna Bota a ajuns
sã-ºi împlineascã multe visuri
legate de credinþa ei în forþa
magicã a cuvântului scris. Nu pot
încheia aceste rânduri fãrã sã
amintesc remarca elogios-
paradoxalã, chiar mucalitã, dar
adevãratã, a unui admirator sincer
al scrierilor sale, poetul Marcel
Mureºeanu: „Hanna Bota se
construieºte atât de repede încât
þi se pare cã stã pe loc.”

Adrian Þion

Gib I. Mihãescu,
într-o nouã
monografie

Asemãnãtor lui Ionel
Teodoreanu, Gib Mihãescu a
cunoscut o realã popularitate în
timpul scurtei sale vieþi, ca dupã
dispariþia sa, treptat, prozatorul sã
fie împins pe un plan secundar,

înregimentat în categoria condeieri-
lor “uitaþi”. Dacã Ionel Teodoreanu a
“supravieþuit” prin “Medelenismul”
cunoscutei trilogii, unele fragmen-
te fiindu-i incluse în manualele
ºcolare, Gib Mihãescu nu a avut
aceastã ºansã. Operele ieºeanului
erau scrise deliberat pentru
adolescenþi, pe când drãgã-
ºeneanul îºi recruteazã perso-
najele din mica burghezie, obse-
datã de sexualitate ºi dramele ei.

Distanþa enormã în felul cum a
fost receptat nuvelistul ºi roman-
cierul se vede cu uºurinþã rapor-
tându-ne la doi critici literari.
Perpessicius îl considera pe Gib I.
Mihãescu unul din cei mai dotaþi
prozatori ai anului 1931. Nicolae
Manolescu (în Istoria criticã…) re-
þine doar douã romane: Rusoaica
(1933) ºi Donna Alba (1935), cele-
lalte nuvele ºi romane îi par “triviale
ºi rãu scrise”. Rusoaica ar fi “singu-
rul acceptabil” dintre toate roma-
nele, însã – spune acelaºi critic –
el a fost interpretat greºit drept
“roman psihologic”, când de fapt nu
e decât un “tipic roman romanesc”,
dupã formula lui Albert Thibaudet.

Sigur, valoarea literarã a scri-
erilor sale trebuie subliniatã prin
integrarea lui în tabloul epocii
interbelice, ceea ce s-a ºi fãcut în
decursul timpului. Faptul cã
monografiile ºi studiile dedicate lui
au adus un spor de informaþie ºi
noi perspective de judecare a
prozatorului ºi dramaturgului ni se
pare un lucru firesc ºi benefic. De
aceea trebuie apreciat travaliul
istoricilor literari ºi nu respins din
capul locului.

Prezenta monografie (peste
300 p.) vine în completarea celor
apãrute anterior, aducând infor-
maþii în plus ºi corectând anumite
impreciziuni cu privire la viaþa ºi
opera scriitorului. Afirmãm din
capul locului cã e o monografie
documentarã, scrisã cu acurateþea
istoricului literar, care þine în frâu
imaginaþia, situându-se cât mai
aproape de realitatea vieþii ºi
operei lui Gib Mihãescu, atât cât i-
au permis documentele inves-
tigate din arhiva familiei, de la
Biblioteca Academiei, din presa
vremii, din confesiunile amicilor,
colaboratorilor º.a.m.d. Emil
Istocescu a avut ºansa, în tinereþe,
sã stea de vorbã cu soþia ºi rudele
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judeþul Vâlcea, corelându-le ºi
compunând un portret complet ºi
credibil pentru cititorul de astãzi.

În privinþa concepþiei care a stat
la temelia monografiei sale,
observãm o deosebire sensibilã
faþã de monografia lui Mihail
Diaconescu. Acesta argumenta
teza potrivit cãreia Gib. Mihãescu,
omul ºi scriitorul, “se înfãþiºeazã
ca douã fiinþe fãrã nicio contin-
genþã”. De aceea nu poate fi
explicatã opera prin autor ºi nici
autorul prin operã. Emil Istocescu
nu ia atitudine antiteticã faþã de
aceastã ipotezã, dar pune în
paginile cãrþii o seamã de informaþii
care argumenteazã, tacit, ideea cã
existã anumite corespondenþe
între eul empiric ºi cel creativ. De
pildã, unele personaje din scrierile
autorului au avut ca punct de
plecare ºi trãsãturi caracteriale
tocmai din lumea avocaþilor de

provincie, unde Gib Mihãescu a
profesat ºi pe care o cunoºtea foar-
te bine. Apoi, conduita “nãstruºnicã”
a unor personaje din romanele sale
ne aminteºte de ºcolarul ºi stu-
dentul Gib Mihãescu, cu abateri
disciplinare, cu repetenþii, cu aven-
turi de toate felurile. De asemenea,
participarea la rãzboi se vede în
romanul Donna Alba, unde eroul
principal, Mihai Aspru, cumuleazã
o serie de date din biografia
scriitorului. Dupã cum, în nuvela
Urâtul, eroii sunt concepuþi dupã
conduita funcþionarilor din Minis-
terul Instrucþiunii, unde chiar au-
torul a profesat câteva luni.

Pe de altã parte, Emil Istocescu
clarificã chestiunile  delicate sau
confuze din biografia olteanului: cele
legate de numele scriitorului, de
“misterul” pierderii ºi regãsirii unor
opere dramatice, de traducerile în
alte limbi a unor romane etc.

Deºi istoricul literar urmãreºte

naºterea ºi evoluþia bolii, moartea
ºi înmormântarea scriitorului, nu-l
iartã pentru “idila imaginarã” iscatã
între românul de pe patul spitalului
ºi traducãtoarea romanului Rusoaica,
slovaca Suzana Dovalova. “Amorul”
e înfiripat prin corespondenþa dintre
cei doi, din schimbul de fotografii,
având ca epilog o scurtã vizitã de-
zamãgitoare a Suzanei la spitalul din
Sibiu. Aici, fata e uimitã cã îl vede
pe român mai mult blond, deºi ea
îl credea brunet, iar el o credea
blondã, deºi era brunetã!

Valoarea literarã a operelor este
evidenþiatã în capitolul Logos ºi
expresie artisticã, unde prioritate
au judecãþile criticilor interbelici.
Poate cã era bine dacã acestora li
se adãugau opiniile celor din
generaþia postcãlinescianã, în
frunte cu Nicolae Manolescu.
Altfel, monografia e cuprinzãtoare
sub toate aspectele.

                 Vistian Goia

Capriciu Flori
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Odatã terminat parastasul, mãtuºa Sabina, cu
transpiraþia ieºindu-i prin cãmaºa subþire mai ales
în dreptul omoplaþilor, ca douã mari aripi întunecate,
îºi ridicã iar privirile plânse ºi îl þintui pe preotul
rãmas cu paharul de þuicã în mânã în capul mesei.
“Pãrinte”, zise, “nu ºtiu ce sã mã fac: îl visez în
fiecare noapte ºi îl aud spunându-mi mamã, ce
aºtepþi? De ce nu vii sã mã iei de aici? Nu vezi cã
sunt fãrã haine ºi nu mai pot rãbda frigul? Mã
trezesc în plinã noapte, fie iarnã, fie varã, numai
vorbele astea mi le spune, ºi sunt grele, îmi taie
rãsuflarea ºi nu mã mai pot liniºti! Mã simt vinovatã,
cu toate cã, dacã stau sã mã gândesc bine, mã
cred fãrã  vinã, am fãcut tot ceea ce trebuia fãcut,
atât ca mamã, cât ºi creºtineºte, dar el nu mã iartã!”

Pãrintele se uitã la ea nãuc ºi strânse paharul,
ca ºi cum ar fi strâns un potir. Se gândi cã putea
sã-i spunã orice, s-o împace, cã, oricum, Sergiu
nu mai era decât în pomelnicul pe care tocmai îl
citise ºi în mintea femeii ºi, poate, a unora dintre
cei din familie. La mine poate cã nici nu se gândea,
eram prea neînsemnat pentru el ºi ochii mei mari,
deschiºi curioºi spre ceea ce se petrecea în jur,
nu aveau, dupã el, decât rostul de a-mi arãta pe
unde sã calc, sã nu mã lovesc cu capul de vreun
copac sau de vreun obiect lãsat din întâmplare pe-
acolo pe unde trebuia sã calc. Dar eu eram furios
pe el, pe pãrintele Luca: furios fiindcã nu putuse
sã-l readucã acasã pe Sergiu, sã-l facã sã iasã din
ascunzãtoarea în care se încumetase sã rãmânã
atâta vreme ºi sã-l îndemne sã ia loc cu noi, la
masa lungã ºi îngustã. E drept cã ºi pentru el
fusese aºezat un scaun, chiar la dreapta pãrintelui,
dar pe locul lui puseserã numai o fotografie de-a
lui, înrãmatã, cu o dungã din pânzã neagrã într-un
colþ. Dar eu, uitându-mã spre ea, îl vedeam aievea,
o fãpturã ca un fel de fum, ce se împletea cu
fotografia, se aºeza în ea în întregimea lui de
odinioarã, nicidecum aºa cum ar fi trebuit sã arate
acum. ªi îmi juram cã atunci când pãrintele avea
sã mai dea peste cap câteva pahare de “foc,
flacãrã, Lucã, pãrinte” (aºa îl porecliserã de când
îl întrebase pe Blaie dacã era tare þuica pe care
tocmai o terminase de fiert, într-un miez de noapte,
când nu avusese somn, aºa cum i se întâmpla
adesea) aveam sã-i pun o piedicã straºnicã, aºa
cum mã învãþase Sergiu, de aveam sã-l las lungit
în praful gros al drumului pânã dimineaþa, sã râdã
de el toþi cei care treceau pe acolo. Dar acum nu
puteam sã-i fac mare lucru ºi priveam cum luând
exemplul pãrintelui, paharele se ridicau tot mai
adesea ºi se întorceau la locul lor cu o mai mare
repeziciune. Tuºa Sabina, sãtulã sã vadã cum se
risipea amintirea lui Sergiu, cu faþa inundatã de

lacrimi, trecuse în bucãtãrie sã spele vasele
adunate, împreunã cu vara ei, Emilia, iar eu
nemaiputând sã-i vãd cum se înfruptã din cele puse
pe masã ºi mai ales din bãuturã ºi cum începeau
sã râdã în hohote mã uitam la fotografia lui Sergiu,
ºi mi se umpleau ochii de o tristeþe de câine bãtut
pe nedrept ºi de un vãl (pentru a câta oarã?) de
neliniºte ºi vedeam cum Sergiu se ridica deodatã
din fotografie ºi se uita la cei din jurul mesei ºi la
mine, dar mai ales la ei, ºi figura i se proiecta pe
peretele din spatele mesei, aidoma celei din
Banchetul ºi le fãcea semn sã tacã ºi ei nu mai
puteau rosti un cuvânt, rãmaºi cu mâinile ridicate
ºi cu paharul adunat în pumni, de parcã ar fi fost
un potir în care ar fi vrut sã aibã deja adunat tot
sângele unui Mântuitor ce, iatã, nu înceta sã vinã,
dar care avea o rãbufnire împotriva lor, dacã
semnele descifrate pe chip erau cele adevãrate.
ªi eu credeam cã erau cu adevãrat semne, fiindcã,
altfel, de ce plecase Sergiu de acasã, de ce
dispãruse lãsându-se cu neputinþã de gãsit? ªi ei,
deodatã, cu ochii aþintiþi la el, orbiþi nu de strãlucirea
luminii de afarã ci de aceea care se revãrsa din
Sergiu, voiau sã spunã ceva ºi nu puteau. Se
sforþau ºi chipurile li se înroºeau ºi mai tare,
deveneau niºte oameni cu chipuri roºii, asemenea
celor pe care îi vãzusem într-o carte ascunsã de-
acum în peretele dublu al unui dulap, fiindcã acolo
un individ cu o mustaþã mare ºi privirea cruntã era
zugrãvit în roºu, era un om roºu. Iar Sergiu,
privindu-i scrutãtor pânã în adâncimea sufletului,
îºi duse un deget la gurã, liniºtindu-i. Rosti, apoi,
ca pentru sine: “Aici eram, nu m-am miºcat defel,
eu am un loc acolo, în icoanã, nu vedeþi? (Oare de
ce nu a spus ‘în fotografie’, cum ar fi fost de
aºteptat, ci a zis ‘în icoanã’, ca ºi cum ar fi indicat
prin vorba aceea ceva sfânt ºi mai presus de mânã
omeneascã?) Sunt lângã moºii mei ºi v-am vorbit
tot timpul, dar nu m-aþi auzit. Vorbele mele vi se
pãreau ale altcuiva... ªi chiar dacã le-aþi auzit, tot
nu le-aþi dat crezare. Nici nu aþi vrut sã vã uitaþi la
mine. Dar eu v-am vãzut, dar nu aþi ºtiut sã îmi
simþiþi prezenþa...”

Eu mã miram cã nu îi simþiserã pânã atunci
prezenþa: nu se poate, îmi ziceam, nu se poate sã
nu i-o fi simþit fiindcã aveau puterea sã i-o simtã
aºa cum i-o simþiserã ºi pe cea a omului roºu din
cartea pe care mi-o smulsese din mânã bunicul
Mihai ºi o ascunsese în dulapul cu margini duble,
interzicându-mi sã mai pun vreodatã mâna pe ea
ºi obligându-mã sã uit pentru totdeauna cã era
acolo... ªi eu îi simþisem prezenþa, cu toate cã nu-
l vãzusem, chiar, nici mãcar eu nu îl vãzusem.
Totuºi, mã simþeam un norocos, îl vãzusem cu

Un nor de pulbere albastru
 ªtefan Damian
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închipuirea, rãtãcind prin þãri îndepãrtate, prin locuri
la care numai gândindu-mã mã lua cu fiori. Dar
acum, sub puterea cuvintelor sale, mi-am întors
privirile ºi spre fotografia ce atârna pe pereþi: erau
acolo bunicul cu soþia lui de-a doua, tata ºi mama,
una dintre mãtuºi ºi noi, cei patru nepoþi; Sergiu
era cel mai în vârstã ºi lui i se dãduse un loc mai
important, era chiar în mijlocul fotografiei de familie,
în faþa lui taicã-meu care îi pusese o mânã pe umãr
ºi pãrea nu cã îl apasã, ci, dimpotrivã, cã îl ridicã
ºi mai mult de la podea.

“ªi”, continuã, “poate cã în vreun fel sau altul
v-am ºi ajutat în toþi anii aceºtia, dacã nu prin
altceva, atunci, cel puþin, prin faptul cã v-am lãsat
sã vã gândiþi nu la mine, neapãrat, ci la exemplul
pe care puteam sã vi-l dau... Voi aþi trecut dincolo
de marginile locului acesta ce-a devenit cu totul ºi
cu totul strâmt, dacã nu trupeºte, cã nu este permis,
cel puþin pentru puterea închipuirii. Pe ea nimeni
nu v-o poate împiedica sã zboare prin ce cotloane
ale lumii vrea, ºi voi aþi avut ºi un gând anume:
acela eram eu, voi mã urmaþi pe mine ºi, într-un
fel, mã obligaþi sã mã duc tot mai departe, mai
înspre necunoscut, spre marginile albastre ale unei
lumi pe care nu aveþi voie s-o vedeþi... Dar, astfel,
aþi fãcut cunoºtinþã cu neamuri rãsfirate din
adâncuri de vãi pânã pe creste de munþi ºi din
tãrâmurile unor zãpezi ce nu contenesc niciodatã
pânã în þãrile nisipurilor în veºnicã miºcare... Dar
tot trebuie sã vã spun ceva ce n-o sã vã placã: aþi
început sã nu mai gândiþi, vi se pare mai comod
sã gândeascã alþii în locul vostru, sã-ºi batã ei capul
pentru voi ºi sã vã þineþi numai de chefuri!”

O stare ciudatã de îndoialã ºi neliniºte îi
cuprinse. Feþele le devenitã ºi mai roºii, poate din
cauza unei uºoare sufocãri ºi a agitaþiei. Ardeau.
Ca ºi cum mi-ar fi ghicit gândurile, Sergiu spuse
“nu, voi nu sunteþi roºii decât în ceea ce priveºte
faþa, nu ºi adâncurile sufletului. Mi-am data seama
încã de când m-am întors printre voi din icoanã,

de când aþi deschis gurile pentru a vã bucura de
cele de pe masã. Atunci v-am citit pânã dincolo de
voi. V-ar place sã trãiþi bine, dar nu puteþi, nu vã
lasã nici tãria cugetului ºi nici cea a faptelor. Voi
sunteþi, ºi fie-mi iertate cuvintele, aºa dupã cum
spunea cineva nu cu prea multã vreme înainte,
numai gurã ºi cur!

Rãmaserã ºi mai consternaþi. Nici eu nu mã
aºteptam la asemenea cuvinte, ºi chiar dacã îl
uram pe pãrintele Luca (îl uram mai ales pentru cã
atunci când venea la noi se petreceau lucruri
dureroase, mai degrabã înmormântãri decât
botezuri!) nu mi-aº fi dat în petec vreodatã sã-i
spun asemenea vorbe, mai ales cã nu era singur
acolo!

Dar Sergiu nu se mai sfiia de nimeni, ori aºa
mi se pãrea. Avea un mod de a vorbi în dodii ºi nu
prea înþelegeam tot ceea ce voia sã spunã, chiar
dacã trecuserã mai mulþi ani de când plecase la
vânãtoare ºi familia se rãrise din cauza multor
morþi, a aproape tuturor acelora pe care numai
hârtia fotografiei îi mai readucea sub ochii noºtri ºi
umbra fugarã a zilelor când erau pomeniþi în
bisericã ºi acasã.

Simþind cã mã sufoc, am ieºit în uliþã ºi în
lumina amurgului l-am vãzut pe Ilie. Trecând pe
lângã monumentul eroilor a cãrui marmorã
strãlucea în lumina sângerie, zise ºi acum, ca
întotdeauna: “Huo, mortãciunilor!” Scuipã spre ei,
fãcu o piruetã ºi îi ameninþã cu pumnul.

Eroii râserã, tot ca întotdeauna, aºa cum râd
eroii: cu gurile ce lãsau sã se vadã ºiruri puternice
de dinþi, ca niºte mãrgele albe. Fãrã dinþi râserã
doar cei doi, cãrora le trecuserã prin gurã gloanþele
ruºilor în Galiþia. Dar Ilie continuã sã-i jigneascã ºi
ei se enervarã aºa cum se enerveazã eroii ºi
aruncarã în el cu pietrele de la rãdãcina crucii. Nu-
l nimerirã fiindcã ºi de data aceasta el ridicase în
urma lui un nor de pulbere albastru care îl urmã
pânã dãdu cotul în spatele ºcolii.
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La 2 ianuarie 2011, se
împlinesc 120 de ani de la
naºterea poetului, publicistului ºi
diplomatului Aron Cotruº. Sunt
prea mari împlinirile ºi meritele sale
în propãºirea culturii româneºti ºi
a prezentãrii  corecte a imaginii
României în lume ca aceastã
aniversare sã nu fie corect
evocatã, mai ales cã prea multã
vreme poetul ºi diplomatul a fost
dat uitãrii. Aºa cum spunea un
sensibil ºi devotat exeget al sãu,
istoricul literar ºi criticul Ion Dodu
Bãlan, Aron Cotruº face parte din
galeria marilor poeþi, care - precum
Eminescu, Coºbuc, Goga,
Arghezi, Blaga ºi alþii -„vine din
afundurile pãmântului nostru” ca
„suflet din sufletul neamului”.
„Marcatã de o maºterã soartã,
viaþa acestui poeta vates plinã
de zbucium <sub coaja nenoro-
cului> ºi lãtratã de <câinii timpului
tâlharului>, s-a stins la 1 no-
iembrie 1961, în <strãinã strãi-
nãtate/rai cu porþile încuiate> – în
California, în localitatea La Mirada
– dupã o ardere chinuitoare pe
rugul dorului de þarã”.

Oºtean în Legiunea Românã

Aron Cotruº a vãzut lumina zilei
în satul Haºag de lângã Blaj, lângã
Mica Romã, am spune, ca al doilea
din cei nouã copii ai preotului Aron
ºi ai soþiei sale Ana (n.Isãilã). Dupã
studiile primare în satul natal ºi în
comuna Lupu (unde s-au mutat
pãrinþii), va urma liceul la Blaj ºi
Braºov, la „Andrei ªaguna”, unde
îl are coleg  pe un alt mare
transilvan: poet, filosof, diplomat ºi
el, peste  ani, Lucian Blaga.
Activitatea diplomaticã îi va aduce
pe amândoi  la Varºovia: Blaga în
1926/27, Cotruº în anii ’30. Studiile
universitare le-a  început, ca ºi
Blaga, la Viena, la Facultatea  de
litere, dar datoritã lipsurilor
materiale nu le va finaliza,
dedicându-se de timpuriu publi-
cisticii ºi literaturii. Debuteaza în
1908 în revista Luceafarul, iar
editorial în 1911 cu o plachetã de
Poezii.  Lucreazã la redacþia zia-
rului Românul, apoi din 1915, la
„Gazeta Transilvaniei” din Braºov.
(1915). Din 1916 a fost înrolat în
armata austro-ungarã ºi  trimis pe
frontul italian. Aici  trece la italieni

Aron
Cotruº–
scriitor ºi
diplomat
român

prea mult
dat uitãrii

 Nicolae Mareº

ºi se înroleaza în Legiunea ro-
mânã; funcþioneazã ca membru în
Comisia Interaliatã de Propagandã
împotriva Puterilor Centrale, cu
sediul la Padova, redactând
gazeta sãptãmânalã de front,
Neamul românesc (1918). În urma
armistiþiului, Legaþia României din
Roma îi încredinþeazã Serviciul de

Propagandã pentru unitatea tu-
turor românilor (1919-1920). În
1920 se stabileºte la Arad ºi
Timiºoara, unde redacteazã
Banatul ºi conduce colecþia
Sãmãnãtorul ºi devine membru al
Societãþii Scriitorilor Români; în
1928 va fi ales preºedinte al

Sindicatului Presei din Ardeal ºi
Banat.

Diplomat în Ministerul Regal
al Afacerilor Strãine

În 1929, Aron Cotruº a fost
angajat ca diurnist în Ministerul
Afacerilor Strãine, plecând peste
un an ca ataºat de presã la
Milano, iar de acolo la Varsovia
(1930-1937). ªederea în Polonia
a fost destul de lungã ºi  rodnicã,
schimbând cinci ambasadori:
Gheorghe Cretzianu, Grigore
Bilciurescu, Victor Cãdere,
Constantin Viºoianu ºi Duiliu
Zamfirescu. Se întoarce în þarã la
Direcþia Presei din Ministerul Afa-
cerilor Strãine (1937-1940), de
unde va pleca în calitate de
consilier de presã la Madrid ºi
Lisabona (1940-1945). Înaintea
analizei activitãþii diplomatice de
la Varºovia meritã subliniatã
apariþia în limba polonã a primei
antologii de liricã româneascã cu
titlul  Teme românesti, alcãtuitã de
poetul din Wadowice, Emil
Zegad³owicz (printre primii
traducãtori din Eminescu) în care
figureaza cei mai reprezentativi
poeti români moderni); sprijinã
reprezentarea unor piese de L.
Blaga, T. Muºatescu pe scenele
poloneze. În aceeiaºi direcþie va
acþiona ºi în Spania, respective în
Portugalia.  Din 1945 este director
al ziarului Carpaþii ºi preºedinte al
Asociaþiei. Românilor din Spania.
În 1957 se stabileºte in SUA, unde,
tot mai bolnav, izolat, moare într-
un spital din Long Beach. Rã-
mãºitele sale pãmânteºti se aflã
într-un cimitir din Cleveland, sub o
simplã placã de piatrã.

Se cuvine a fi consemnate
volumele publicate pânã în 1940,
analiza lor pertinentã aparþinând
prof. univ. dr. Ion Dodu Bãlan, care
a avut meritul incontestabil de a-l
reabilita, prin volumul Resurecþia
unui poet: Aron Cotruº, Bucureºti,
1981, aducându-l în circuitul
valorilor româneºti. Poetul a publi-
cat aºadar volumele: Versuri,
Biblioteca “Sãmãnãtorul”, Arad,
1925; În robia lor, Arad, 1926;
Mâine, Editura “Scrisul Româ-
nesc”, Craiova, 1928; Holnap
(Mâine), în limba maghiarã, apãru-
tã la Arad, 1929;  Strigãt pentru
depãrtãri, Editura “Ienci”, Timiºoara,
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1927;  Printre oameni în mers,
Sosnowiec, Polonia, 1933 (volum
rãmas nedifuzat prin librãrii, deve-
nit astfel raritate bibliograficã).
Ediþia a II-a în traducere spaniolã
de Gaetano Aparicio, Madrid,
1945; Horia, Ediþia I-a Varºovia,
Polonia, 1935;  Ediþia a II-a Brad,
1936 - Versek (volum de versuri
în limba maghiarã). Cluj, 1935; Cu-
legere de versuri, traducere în
polonezã de W³odzimierz Lewik.
Lwów, 1936;  Þara, Editura “Rân-
duiala”, Bucureºti, 1937; Minerii,
Tipografia “Universul”, Bucuresti,
1937; Peste prãpãstii de potriv-
nicie, Editura “Tiparul Universitar”,
Bucureºti, 1938. Ediþia a II-a în
traducere spaniolã de Gaetano
Aparicio, Madrid, 1941; Maria
Doamna, Bucureºti, 1939; Rapso-
die Valahã, Madrid, 1940. Dupã
al doilea rãzboi mondial i-au apã-
rut volumele: Poemas, Edicion
“Cultura-Hispanica”, Madrid, 1951;
Drumuri prin furtunã, Madrid,
1951; Canto a ramon Llull,
Mallorca, Spania, 1952; Rapsodia
Ibericã, Editura “Carpaþii”, Madrid,
1954; Între Volga ºi Mississipi,
Editura “Carpaþii”, Madrid, 1956;
Aron Cotruº - Opere complete,
Editura “Dacia”, Madrid, 1978 (edi-
þie îngrijitã de Nicolae Roºca).

Subliniem cã la 20 de ani de la
moartea Poetului, la 13 ianuarie
1981, a apãrut la Madrid, sub
auspiciile Editurii “Carpaþii” volu-
mul omagial, “Lui Aron Cotruº ºi
Neamului”, cu reproducererea
poemelor “Þara” ºi “Corabia Ver-
de”). În aceastã ediþie colectivã
au semnat texte oameni care l-au
cunoscut pe poetul-diplomat:
Faust Brãdescu - “Aron Cotruº
simbol al iubirii de neam”; Ovidiu
Vuia - “Aron Cotruº, marele
rapsod” ºi Ion Dodu Bãlan:
“Resurecþia unui poet Aron
Cotruº”;V. Copilu-Cheatrã - ;”Cum
l-am cunoscut pe Aron Cotruº”;
Vintilã Horia - “Aron Cotruº în
amintire”; N. S. Govora - “So-
cialistul” Aron Cotruº; Traian
Popescu - “Maestrul Aron Cotruº
- Omul”; Nicolae Novac - “Câteva
consideraþii despre Aron Cotruº ºi
opera sa”; Poeme închinate lui
Aron Cotruº: “Searã de searã” de
Alexandru Gregorian; “Portretul
unui Daco-Roman” de Ovidiu Vuia;
“Suflete strãbune” ºi “Ruini” de

Ion Tolescu. Acest volum ar trebui
sã aparã de urgenþã, în acest an
dublu aniversar pentru Aron
Cotruº, cu sprijinul diasporei
româneaºti, atât de numeroasã în
Spania, sub auspciile Institutului
Cultural Român din Bucureºti. S-
ar putea constitui într-un veritabil
act omagial de culturã.

Implicarea în apariþia primei
antologii de prozã româneascã
în Polonia

În dosarul (“cazierul”) apar-
þinând lui Aron Cotruº din arhiva
Ministerului Afacerilor Strãine
gãsim o seamã de documente,
multe inedite, asupra cãrora, în
acest moment aniversar ne  vom
apleca, subliniind ºi faptul cã soþia
sa o bunã pianistã a contribuit la
rându-i la cunoaºterea  muzicii
româneºti în Polonia, îndeosebi a
creaþiei enesciene.  În ciuda
faptului cã multe din rapoartele lui
Cotruº privind activitatea  des-
fãºuratã, redactate potrivit unei
metodologii instituitã de directo-
rul general al Direcþiei generale al
presei ºi informaþiilor, Ion Dragu,
ºi el fost ataºat de presã la
Varºovia, iar în anii ’40, la Paris ºi
Vichy, nu se mai gãsesc clasate la
dosarul amintit toate documentele
trimise centralei de pe Vistula.
Astfel, în dosarul 658, redactat la
25 iulie 1934, ambasador fiind
Victor Cãdere, Aron Cotruº infor-
meazã pe directorul general
despre apariþia volumului de
“Nuvele ºi schiþe româneºti” –
primul de acest gen în limba
polonã, în traducerea Constanþei
Mazylówna, menþionând cã s-ar fi
fãcut la îndemnurile ºi sub îngrijirea
sa. Pãrerea noastrã este cã apa-
riþia s-ar datora ºi lui Nicolae Iorga,
care – în august 1933 – a fost
prezent la Varºovia la un Congres
internaþional al istoricilor, iar la în-
toarcere a sprijinit din postura sa
de dascãl al neamului aceastã
apariþie, personal oferind spre
publicarea schiþa ineditã: Amintiri
din anii copilãriei legatã de relaþii-
le sale cu polonezii (cf. Nicolae
Mareº, N. Iorga despre copilãria
sa, despre  polonezi ºi Polonia,
Biblioteca Bucureºtilor, nr. 11-12,
2010),  ºi mai ales a textului sem-
nat de Regina Maria a României

despre George Enescu, la care
acces putea avea doar Iorga. În
raportul menþionat, Cotruº îºi
manifestã satisfacþia cã în Anu-
arul Literar (“Rocznik Literacki”),
editat de cunoscutul profesor de
literaturã polonã ºi universalã,
Zygmunt Szywkowski, a înserat un
articol despre  literatura românã,
scris de Iosif (Józef) Birkenmayer
pe baza materialelor puse la
dispoziþia acestuia, la timp, de
poet. Menþioneazã cã în anul
precedent, datoritã întârzierii
trimiterii materialului promis de
Stanis³aw Wêdkiewicz (cunoscut
românist N.M.), în Anuar figura  o
paginã albã la capitolul consacrat
literaturii române. Acelaºi scriitor,
cu care Aron Cotruº întreþinea
“relaþii prieteneºti” de colaborare,
mai publicase o recenzie despre
volumul de Nuvele ºi schiþe,
menþionat mai sus, publicat în
“Myœl Narodowa” din Varºovia, un
articol despre “Istoria culturii
bizantine” a profesorului N. Iorga
în revista “Pamietnik literacki” din
Lwów, cât ºi unul despre România
în revista ºcolarã “Filomat”, tot din
Lwów. Aron Cotruº avea o relaþie
apropiatã ºi cu directorul gene-
ral, dr. Janusz Woliñski, din Mi-
nisterul Cultelor ºi Instrucþiunii
din Varºovia, care i-a solicitat
contribuþia profesorului Iorga
“Sobieski et les Roumanins, pentru
a-i face o recenzie în presa
polonezã. În afara articolului, Aron
Cotruº îi va pune la dispoziþie “un
mare numãr de cãrþi despre
România ºi câteva traduceri din
româneºte în limba polonã”.
Salutabil ni se  pare astãzi faptul
cã ataºatul din Varºovia avea la
dispoziþie asemenea “raritãþi”, în
comparaþie cu directorii de institute
culturale ºi diplomaþii culturali ºi de
presã de azi,  care - din “economii”
prost înþelese la Bucureºti - nu
dispun de materiale solide de
popularizare. Nu ºtim dacã n-ar fi
mai “economicoasã” chiar des-
fiinþarea posturilor respective! De
aproape 20 de ani nici o instituþie
din România nu mai trimite  în mod
curent cãrþi în strãinãtate, lichidate
fiind cunoscutele schimburi de
carte dintre marile biblioteci, iar pe
bazã de reciprocitate, nici în
bibliotecile noastre centrale nu
prea mai intrã cãrþi de referinþã ºi
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publicaþii strãine. Am ajuns sã îl
invidiem, dupã mai bine de
Varºovia, la 1 iulie, în Express
Poranny la 7 iulie, precum ºi în
Kurier Warszawski. Intervine pe
lângã cunoscutul scriitor St.
Spotkanski pentru a publica în
Kurier Warszawski, la 19 iulie,
articolul “Arta popularã româ-
neascã” inspirat din volumul
profesorului N. Iorga “Les arts
mineurs en Roumanie”, oferit
personal de istoricul român – prin
intermediul lui Aron Cotruº. În
ABC, tot datoritã d-rei L.
Ciechanowiecka apare tradu-
cerea articolului prof. Tache
Papahagi: În România – faþã în
faþã cu sufletul Romei. În Echo
de Varsovie s-a publicat un articol
semnat de Ilarie Voronca:
L’esprit modern dans la literature
roumaine, pus la dispoziþie de
serviciul de presã din Varºovia.

Disponibilitatea diplomatului
Aron Cotruº de a folosi cartea
în munca de relaþii

Putem spune cã activitatea cu
cartea, devenise un reflex pentru
diplomatul român în mod curent
acesta înmânând sau sã trimiþând
lucrãri tipãrite în româneºte unor
Institute de cercetãri, cum ar fi
Institutul Oriental din Varºovia sau
cunoscutului istoric literar Zygmunt
Wasilewski, directorul revistei
Myœl Narodowa (Gândirea
Naþionalã), etc..

Analizând raportul de activita-
te personalã al diplomatului din
ianuarie 1936 (doc. 106 din 2
februarie), ºeful misiunii era de
acum un mare ºi destoinic
diplomat titulescian, Constantin
Viºoianu, Aron Cotruº semnealazã
apariþia în revista “Nasza
Przysz³oœæ” (Viitorul nostru) a unui
articol intitulat “Alianþa anti-
sovieticã”. Confirmã ataºatul de
presã ceea ce la Palatul Sturdza
din Bucureºti se  ºtia deja, în
legãturã cu: “strânsa comunitate
de interese dintre Polonia, Ungaria
ºi Germania”. Se petrecea totul
exact în perioada în care Polonia
o întorsese cu 180 de grade spre
Germania, cum spunea Nicolae
Titulescu, iar ºeful externelor de la
Varºovia, începuse sã îºi arate tot
mai pregnant infidelitãþile faþã de

Aron Cotruº – în imaginea-portret ineditã,
realizatã la 20 ianuarie 1933, de fotograful
Con-cernului de presã Ilustrowany Kurier
Codzienny.

România, atât de subtil surprinse
de Viºoianu în rapoartele din luna
mai crt. înaintate de acesta  ºefului
externelor. Se ºtia prea bine la
Ministerul român al afacerilor
strãine despre orientarea “pro-
maghiarã cât ºi spre curentul
revisionist European” al lui Beck.
Reacþia lui Aron Cotruº a fost de a
“contracara” demersul publicistic
care se îndepãrta de prevederilor
alianþei româno-polone in vigoare.
Diplomatul român trimite autorului
articolului, Jan Bobrzyñski,
directorul revistei, “un numãr de
cãrþi despre România, între cari ºi
studiile d-lor Silviu Dragomir ºi
Transylvanus despre problema
minoritãþilor din Ardeal”. Diplomatul
român consemneazã faptul cã
autorul i-a mulþumit ºi l-a informat
cã: “în unul din numerele apropiate
ale revistei “Nasza Przysz³oœæ” va
publica un articol despre M. Sa
Regele Carol al II-lea ºi despre
rodnica activitate desfãºuratã de
Suveranul României în cursul
ultimilor ani.” Era ºi acesta un fel
de a “drege busuiocul”.

Fostul ziarist român cola-
boreazã spornic ºi cu Agenþia
Polonezã de Presã (PAP) prin
intermediul cãreia a difuzat un
articol despre muzica contem-
poranã românescã. Demnã de
reþinut este oferirea Institutului
Social din Varºovia a unui set de
cãrþi pentru Biblioteca pe care o
frecventa un mare numãr de
profesori ºi studenþi, printre care
toþi cei care urmeazã cursurile de

ziaristicã. Mai aflãm despre
contactul avut cu St. Schwan,
absolvent al facultãþii de litere din
Lwów, care îºi continua studiile la
Universitatea din Varºovia,
oferindu-i “un numãr mai mare de
cãrþi despre România pe care D-
sa ºi-a luat angajamentul sã le
recenzeze în diferite publicaþiuni
polone”. Aflãm, totodatã, cã “prima
recenzie a publicat-o în ultimul
numãr al revistei “Sprawy
Narodowoœciowe” (Probleme
Naþionale) din Varºovia ºi se referã
la volumul d-lui profesor I. Nistor:
Problema ucrainianã în lumina
istoriei.

Amintesc, cu plãcere, cã în anii
’60, ca student la Universitatea din
Varºovia, am avut prilejul sã îl în-
tâlnesc pe profesorul St. Schwan
(S. Schwann), însoþindu-l pe
ambasadorul român în Polonia,
Gheorghe Diaconescu. Profesorul
polonez funcþiona în acei ani la
Universitatea din Szczecin. În
timpul întrevederii a fost rugat sã
asigure  transmiterea la Institutul
de Istorie al Academiei Române,
prof. Andrei Oþetea, manuscrisele
lui Marx despre România,
documente pe care cãrturarul
polonez tocmai le descoperise la
Amsterdam, în Olanda. Totul s-a
realizat potrivit voinþei pãrþii
române, care intrase într-un
proces mai curajos de destindere
faþã de sovietici, cu începuturi
firave  dupã retragerea trupelor
sovietice. În 1964 aveam sã citesc
“Manuscrisele inedite” publicate
de Editura Academiei sub titlul K.
Marx: Însemnãri despre români,
semnate de A. Oþetea ºi S.
Schwann. Apariþia a fost un
bestsseler pentru  societatea
româneascã surprinsã de modul
în care “pãrintele comunismului” a
vãzut atitudinea Rusiei faþã de
Principatele Moldovei ºi Þãrii
Româneºti, relaþii care “s-au veº-
tejit la umbra protecþiei ruse” sau
cã “þãranul român nutreºte pentru
muscal numai urã”. Aron Cotruº
nu mai avea cum sã se bucure cã
fostul student, cãruia odinioarã îi
dona cãrþi româneºti ajunsese la
performanþa ca la senectute sã fie
atât de curtat de ambasadorul
român de atunci la Varºovia, care
se deplasa pentru a-l cunoaºte
preþ de peste 600 de km. Cu un



109

La
cu

l, 
ia

rn
a

alt prilej vom oglindi mai multe
aspecte inedite privind activitatea
primului secretar al Legaþiei
Regatului României la Madrid ºi
Lisabona.

Intelectual de rasã, poet
naþionalist viguros

Ne vom referi numai la
calificativele  sale din “cazier”, la
notele (în majoritate foarte bune),
începând cu comportamentul ºi
continuând cu însuºirile lui
caracteristice, cu sãnãtatea etc.
Astfel, este surprins Aron Cotruº
de ºeful misiunii diplomatice ca  un
personaj complex, cu o purtare
foarte bunã faþã de superiori, colegi
ºi subordonaþi, inteligent, cu mari
cunoºtinþe în domeniul presei, cel
diplomatic ºi politic. În caracteri-

zarea redactatã ºi semnatã la 14
decembrie 1941 de ministrul pleni-
potenþiar al Legaþiei României la
Madrid, N. Dimitrescu se men-
þioneazã: Intelectual de rasã, poet
naþionalist viguros, înfocat  luptãtor
naþionalist, Dl Aron Cotruº se
bucurã de mare prestigiu în lumea
intelectual-artisticã ºi de presã
spaniolã, precum ºi printre colegii
sãi strãini, printre cari a ºtiut sã facã
cunoscutã dreptatea revendicãrilor
româneºti. Temperamentul sãu
foarte afabil, cordial ºi îndatoritor,
curtenia sa desãvârºitã, precum ºi
buna cunoaºtere a limbii spaniole
i-au cucerit mari ºi credincioase
prietenii în aceleaºi cercuri.
Acþiunea sa puþin sgomotoasã dar
foarte abilã ºi tenace de luminare
prin vizite personale dese,
strecurarea de articole, trimiterea

de numeroase cãrþi ºi broºuri, a
adus ºi aduce mari servicii cauzei
þãrei. Pentru toate aceste motive
i-am dat nota calificativã foarte
bun. Semnãtura N.D.

La “cazier” am mai gãsit ºi
telegrama expediatã în clar,
semnatã de Filloti, adresatã
Legaþiei României la Madrid în
care se consemneazã: Binevoiþi a
comunica Domnului Aron Cotruº
cã în baza nouilor dispoziþiuni
legale ºi prin înaltul Decret Regal
nr. 2134 Domnia sa a eºit din
cadrele Ministerului Afacerilor
Strãine pe data de 1 Noembrie
1944.

În acest mod s-a pus capãt în
mod brusc unei activitãþi rodnice
de un deceniu ºi jumãtate în
diplomaþie a poetului inconfundabil
care a fost  Aron Cotruº.
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Vlad Moldovan

Scurtã viaþã

Mã bag sub pãturã
mã las bãtut
numai obiceiuri ºi neºtiinþã
ºi neºtiinþã ºi obiceiuri.
Pe casa scãrii, dupã ce am
intrat
petale alungite prinse în pionezã
freamãtã dar rãmân la loc
mã plesnesc pe umeri
dupã care se trag înapoi
ºi nu mai au de gând-

Câinii mei negri
se strâng apoi aleargã bezmetici
dupã un altul
ºi el intrã în grup ºi se întorc
ºi urmãresc pe cel din urmã
ºi tot aºa între case
pânã se complicã
pentru cã ºtiu sã recunoascã
un incendiu adânc din pãdure.

eyesdown
azi nici o discuþie
azi raw war.

Dar mâine tu n-o sã te înnãbuºi cu mine
te iau ºi te pun
pe scãri, intri în tunel
ºi la ieºire mâna mea te apucã
de umãr apoi
vrei pe topogan dar te þin pânã jos
picioarele nu ating nisipul
ºi când ieºi pe stradã
primul soare, crede-mã-s sãtul deja
de varã, se-ntinde agitaþia
în parc
sã vãd ce faci • ai ceva copaci
vai de capu lor, copii care vor scorni
ºi uitã de bicicletã o lasã
lângã mine
apoi vine privirea cu care
un pic reinventare
un pic renunþare
fiecare poate înainta
ºi întinde.
Tu m-ai învãþat ºi eu vãd
ce se terminã.
dar fãrã teroare
e zid pe el plante nu le pot
numi
plante, dar fãrã teroare
There s still a jungle out there.
În baltã lentilã pe fund
dar fãrã teroare.
Unele lucruri

nu le voi înþelege
dar fãrã teroare.

Kelp

Luna care nu a fãcut nimic pentru mine
ºi planta Kimi din care ies flori
într-o oarecare dimineaþã când nici mahmur
nici cu bucurii – ies flori  ºi se descurcã dincolo
                                                             de ghiveci
am spus cã o sã le ud  dar tu ai vrut sã le arunci
în seara aia.

Ce nebunie – în bucãtãrie o fi intrat  o pasãre
nu ºtiu s-a zbãtut
dar era plin de pene
apoi ºi-a gãsit o ieºire posibil cã nimic.
Nu lãsa -  lamela nu se subþie
filmele le uiþi
cãrþile nu conteazã.
fotografii cu oameni care sar fuck
tu accepþi aºa una dupã alta
sã îþi arãt cheile de la ap.
apoi þi le dau
ia-o ºi pe ultima –
ºi închide repede poate veni cineva
ºi cu ciocul sã mã loveascã în frunte.
hârtie igienicã – sugativã –ciocul dacã
era murdar
o sã se infecteze.

un bazin în living
un luminiº de varec
un lamantin doarme
nu aude de afarã
dacã pisicile se fut sau
doar plânge un copil.

“Look and yes”

Unde naiba îs pãsãrile
îmi spun
ºi întorc scãfârlia
în toate pãrþile –la asta
corpul se opinteºte chiar ºi pe
trotuar.
Unde naiba îs - aproape mã opresc
-în bradu ãla?- ºi în celãlalt?
-chiar ºi acolo!
Unde naiba îs ºi ce e cu
isteria asta
Nu vãd  - da chiar niciuna.
Mai încolo tocmai cînd sã
înaintez ºi sã uit.
un fel de stol biruit
a plecat de la mãcel
trece peste casele în ºir – încã beat
încã în balamuc.
Câteva surate fâlfâiau
dezorientate sã  recupereze.

ºi am umblat ca orbii pe lângã brutãrie
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Prin ferestrele care mãrginesc
sala din toate pãrþile se vãd,
maiestuoase, turnurile ºi
acoperiºurile Oraºului. Sunt
unsprezece bãrbaþi aºezaþi în jurul
mesei, foºti camarazi de clasã.
Erau probabil împreunã deja de
multã vreme, cãci ajunseserã la
stadiul destãinuirilor. Ca sã aducã
un pic de veselie, unul dintre ei,
purtând cravatã ºi ochelari cu rame
aurii, se ridicã ºi începu sã relateze
cu afectatã uimire.

- Am izbutit performanþa sã le
fac un tur al Muzeului Louvre în
25 de minute. Atât au rezistat. Erau
nepoþii soþiei mele, din generaþia a
treia în America. Bãtrânul, Iulian,
fusese la Canal. Fiul acestuia,
Doru, a reuºit sã fugã peste
graniþã. Bãiatul lui Doru ºi al Ilenei,
Adrian, a crescut în S.U.A. de la
vârsta de 6 ani. S-a cãsãtorit ºi el
cu cine s-a potrivit, cu o mexicanã
provenitã din emigraþie, de
profesie educatoare. Copiii lor,
despre care vreau sã aduc vorba,
sunt gemeni. Urmeazã masterate
în muzicã, la universitãþi diferite –
sunt, deci, niºte intelectuali...
americani. ªi totuºi, în timp ca le
fãceam circuitul Parisului cu ma-
ºina, erau ocupaþi sã clãmpã-
neascã la ceva unelte cu ecran,
fiecare cu drãcia lui în braþe. Le-
au avut în mâini ºi se ocupau de
ele ºi în timpul turului din ziua a
doua, prin Louvre. Am insistat sã
le arãt, mãcar, cea mai importantã
picturã a Muzeului, care nu e
Gioconda, cum s-ar crede, ci
Bethsabé, de Rembrandt. Cu greu
i-am determinat sã priveascã în
direcþia tabloului. Apoi mi-au
reproºat:

„- Cum vine asta, sã privim
unde zici tu? Suntem adulþi cu
personalitãþi proprii ºi suntem
capabili sã decidem singuri ceea
ce ne place dintr-un muzeu!”

Nu m-am putut abþine sã nu le-
o întorc:

„- Aþi exterminat populaþia
bãºtinaºã a Americii, ca sã aveþi
voi unde locui. Reprezentaþi 5%
din umanitate, prãdaþi un sfert din
resursele mondiale ºi poluaþi o
treime din planetã. Aþi inventat
duºmani ºi aþi invadat þãri, ca sã
aveþi petrolul ieftin. Aþi ajuns pe
Lunã, dac-o fi adevãrat, nu prin
geniul vostru, ci graþie prizonierilor

Oameni
prosperi

 Horea Porumb

voºtri germani. Dar voi, americanii,
ce aþi creat imanent, de rangul a
aceea ce aþi vizitat în Franþa în
ultimele zile?”

Se aºezã cu alura unui profesor
care-ºi regãseºte catedra, apoi
continuã pe un ton împãcat:

- Sã ºtiþi cã nu doar americanii
sunt aºa. Acum avem specimene
similare chiar ºi în România. De
pildã, ca un dar de nuntã, l-am
purtat cu mine prin toatã Europa
pe un vãr de-al meu, însoþit de
mireasa lui. Aºa-i promisesem,
dacã se însoarã. Ardeleni
amândoi. Voisem sã-i scot din þarã
ca sã vadã ºi ei lumea, sã înceapã
viaþa cu ochii deschiºi. Ei bine, n-
am avut nici cel mai mic gest de
recunoºtinþã din parte-le. Ba mai
mult, la sfârºit, mireasa mi-a
reproºat cã am dus-o cu de-a sila
prin locuri care nu o interesau! Iar
mirele n-a intervenit ca s-o
contrazicã...

- Ciudãþenii sunt ºi la europenii
din Vest, poate de altã naturã –
începu sã povesteascã un altul,
uscãþiv, purtând o cãmaºa
cadrilatã, scoþianã.

În prima zi, directorul de tezã
ne condusese, pe mine ºi pe un
alt doctorand, spre a ne prezenta
viitorilor colegi ºi profesori, în sala
mare, unde întreg personalul vine

la ceai. (Cu acel prilej, de douã ori
pe zi, deci, ai posibilitatea sã-l
abordezi pe oricare membru al
staff-ului). Am fost primul la rând.
Dupã câteva cuvinte
convenþionale, profesorul mã
întrebã brusc: „Ai o prietenã?” Am
scãldat-o, iar el n-a insistat. Celãlalt
doctorand a rãspuns, însã, cu
îndrãznealã: „Nu”.

„- Ce propuneþi? “ - se adresã
ºeful, sãlii.

„- M-am despãrþit de amica
mea, deci ºtiu cã e liberã”, sugerã
unul.

„- Sora mea e fãrã partener de
mai mult timp, pot sã i-o prezint”,
propuse altul.

„- Sã încercãm, mai întâi
varianta a doua”, decise boss-ul.

A doua zi, la aceeaºi orã, îl
interpelã public:

„- Întâlnirea a avut loc? Cum s-
a derulat? Ce a decis sora ta? “

„- S-au întâlnit. Totul s-a
desfãºurat bine. Vor rãmâne
împreunã. “

„- Problema e, deci, rezolvatã
ºi n-o mai abordãm. “

Aºa era atunci Anglia, sucitã-i
ºi acum.

Noi primim oaspeþi adesea, iar
când ne vine câte-un român, ne
place sã ne dãm în vânt, atât
pentru el, cât ºi ca sã profitãm la
rândul nostru de mâncare ca în
vremurile „bune” (cât or fi fost ele
de rele!). În Anglia gãseºti orice,
doar sã ºtii ce cauþi. Sã nu credeþi
însã tot ce se povesteºte despre
englezi. Odatã ne-a venit pentru
câteva zile o fostã colegã de-a
soþiei, dimpreunã cu englezul ei.
Nevastã-mea a pregãtit un mic-
dejun fastuos. Brioºe, pâini,
foietaje... Brânzeturi ºi telemea de
vacã, de oaie, de caprã, iaurturi...
Crenvurºti, mezeluri de tot felul,
muºtar ºi hrean... Ardei, roºii,
zacuscã, ceapã verde, ceapã
roºie, capere ... Miere de flori,
miere de salcâm, miere cu polen,
dulceþuri de cãpºuni, de prune, de
caise, de strugurei, compot de
mere... Cafea filtru, nes, cacao, ...
nu mai înºir.

 „- Nu aveþi miere solidã?” –
întrebã englezul, fãrã sã se atingã
de nimic din ceea ce i s-a oferit. A
sorbit doar o cafea. În aceeaºi zi a
revenit din oraº cu un borcan de
miere solidã, pe care l-a plasat cu
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fãþarnicã discreþie pe tejgheaua de
bucãtãrie. Am întrebat-o pe
prietena neveste-mi cum rezistã cu
un asemenea cavaler auster?

„- Mi-am zis cã o sã mã
obiºnuiesc ºi cu tabieturile lui
cazone – oftã ea. În Occident, dacã
n-ai apucat sã te mãriþi cât eºti în
ºcoalã sau facultate, riºti sã rãmâi
de cãruþã mult, foarte mult timp.
Iar dacã în România nu-l iei pe
‘neamþul’ care te cere, riºti sã-l ia
alta ºi sã plece înaintea ta!”

Interveni în vorbã un voinic
îndesat. Purta o cãmaºã cu
mâneci scurte, în ciuda sezonului
destul de rece.

- Ca sã devii cetãþean al
Statelor Unite, trebuie sã dai
examen în faþa unui judecãtor. Noi,
conºtiincioºi, ne-am dus sã ne
documentãm în locurile încãrcate
de istorie ale Americii, acolo unde
s-a petrecut teribila Tea Party,
acolo unde a sunat Clopotul
Libertãþii. Eram la Philadelphia, în
sala unde Pãrinþii Naþiunii au
întocmit Declaraþia de
Independenþã, când ghidul-
animator s-a lansat la o lecþie,
dupã sistemul practicat în ºcolile
americane (deºi toþi eram adulþi),
adicã în genul „învaþã dacã vrei,
dar nu te stresa”.

„- Ia sã vedem dacã ºtiþi în ce
oraº ne aflãm acum.”

„- În Capitala S.U.A.! “
„- Bunã încercare! Primul

Preºedinte al Statelor Unite e unul
dintre semnatarii unui Act
important, proclamat în aceastã
salã. ªtiþi despre care Preºedinte
e vorba? “

„- JFK! “
„- Bine! Cine mai completeazã

rãspunsul? “
„- Martin Luther King! “
„- Excelentã idee. Ce s-a

proclamat aici? “
„- Abolirea sclaviei. “
„- Primul Amendament. “
„- Remarcabil efort. Mulþumesc.

ªtiþi cine a fost Benjamin Franklin?
“

„- Un pop-star? “
„- Un contra-revoluþionar

cubanez! “
„- Soþul Madonnei! “
ªi când te gândeºti cã toþi

aceºtia au trecut, poate, prin faþa
unui judecãtor!

Dar sã vã mai povestesc una.
Fiicã-mea a adus acasã un

pisoi, pe care l-am îndrãgit cu toþii.
Devenise parte integrantã a
familiei. Când a venit primãvara, i-
am îngãduit sã iasã în curte - ºi
pisica, þuºti! pe gard. Vecinul
nostru, cu care ne înþelesesem
bine pânã atunci, un pakistanez,
sau aºa ceva, se repezi ºi-o
capturã, apoi chemã poliþia. Aici
poliþia are timp sã umble ºi dupã
pisici... Am fost straºnic
admonestaþi ºi amendaþi pe
motivul cã am periclitat viaþa pisicii,
permiþându-i sã iasã liberã,
expunând-o sã fie cãlcatã de vreo
maºinã! De-atunci îl þinem pe bietul
animal în casã; noaptea doarme
în beci. S-a obiºnuit. Îºi are circuitul
lui, pe sub mobile, prin debarale.
Nu mai e un animal de companie,
a devenit un „spectru”! Apare ca
un strigoi atunci când nu te aºtepþi.
La noi, în S.U.A., legile „apãrã”
animalele cel puþin tot atât de
straºnic ca ºi pe om, dacã nu mai
mult.

Mãgarul, când nu poate de prea
bine, se dã pe gheaþã, ca sã-ºi
rupã piciorul! - zice o vorbã.

Mã întorc ºi spun: Sã nu cãdem
în altfel de excese ºi în România!
Privaþi atâta timp de religie, românii
au devenit bigoþi fervenþi; privaþi de
atâtea bunuri materiale, îºi
cumpãrã acum, când pot, cele mai
puternice maºini; reduºi, pe
vremuri, la o moralã controlatã, îºi
permit cele mai extravagante
excentricitãþi. Oare cum vor gândi
peste încã zece – douãzeci de ani?
Eu am învãþat cã existenþa
armonioasã ºi seninãtatea
interioarã în deplinã simplitate e tot
ce-ar trebui sã ne dorim!...

Un bãrbat scund, cu chip de
„inginer”, ridicã douã degete, ca la
ºcoalã, pentru a lua cuvântul.

- Sã vã povestesc, mai bine,
divorþul meu canadian! Cu
jumãtatea mea nu ne-am gãsit pe
aceeaºi lungime de undã din start.
În ce mã priveºte, oi fi avut eu
metehne, dar consider c-am fost
în tot acest timp un bãrbat
gospodar, cinstit ºi constant. Vã
rog sã reþineþi cã doar douã lucruri
fac sã se destrame o cãsnicie:
nedreptatea ºi gelozia. Din partea
neveste-mi, eu am avut parte de

amândouã. Gelozia te face sã
suferi dublu, cãci implicã ºi o
nedreptate.

Încep prin a vã spune, însã, cã
nu trebuie sã emigrezi dacã nu
cunoºti dinainte un om de
încredere, deja implantat în þara de
destinaþie. Aºa fac toþi românii care
reuºesc. De cum am ajuns în
Ontario, m-am angajat la un fost
prieten. Dupã ce am prins puteri,
m-am instalat pe cont propriu. Am
ajuns sã angajez eu români, la
rându-mi. Acordam, fireºte,
prioritate celor veniþi din þarã – era
o datorie moralã, dar era ºi în
interesul meu sã pot sã mã înþeleg
cu oameni care au avut aceeaºi
pregãtire ca mine. ªi uite-aºa, într-
o bunã zi m-a solicitat o fostã
colegã de pe timpul când lucram
împreunã pe o navã. Relaþiile
dintre noi nu fuseserã niciodatã
altfel decât profesionale.

„- Feriþi-vã de asta, cã mãcãie”,
mã avertizase atunci, pe vremuri,
un subaltern.

Când s-au deschis dosarele,
am putut vedea cã avusese
dreptate. Tipa mã turnase -
meschinãrii banale. Vremurile s-au
schimbat însã, am schimbat ºi
þara, iar eu nu voiam sã dau
impresia cã i-aº purta picã. Am
angajat-o sã chibiþeze la
administrarea unuia dintre
ºantierele mele din provincie, in
Alberta.

A fost o inspiraþie nefastã. Deºi
eram complet inocent, din cauza
acelei femei, aflatã la celalalt capãt
al Canadei, a început gelozia
neveste-mi. N-o dusesem bine nici
pânã atunci cu ea, dar dupã asta
am ajuns sa trãiam un coºmar. Am
înaintat acþiune de divorþ. Nu
puteam s-o învinovãþesc cu ceva
concret, dar nici acuzaþiile ei nu
erau întemeiate. Devenise clar,
însã, cã nu aveam ºanse. Tot
procesul mergea în defavoarea
mea - pânã în ziua când li se nãzãri
sã trimitã la noi o asistentã socialã,
care sã verifice sentimentele
materne ale viitoarei mame
„solitare”.

Atentã la cele ce se discutau,
soþiei îi alunecã copilul din poalã ºi
acesta începu sã se târascã pe jos,
pe sub fotoliu, pe cimentul rece -
aºa cum copiii sunt lãsaþi ºi s-au
obiºnuit s-o facã la grãdiniþã.
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Consoartã-mea se repezi sã-l ia
din nou în braþe. La care, asistenta
socialã s-a ridicat profund
consternatã, iar apoi a fãcut un
raport fulminant, declarând cã
nevastã-mea era o mamã
„degeneratã”, cãci nu stãtea pe jos
cu copilul! Datoritã acestei
întorsãturi neaºteptate, am
câºtigat procesul ºi dreptul sã þin
bãiatul la mine!

- Eu m-am cãsãtorit cu nevasta
prietenului meu! – se anunþã
zgomotos la cuvânt un jovial, tuns
la zero ºi cu bãrbiþã cãruntã. Pe
prieten îl cheamã Alex. Închipuiþi-
vã cã tocmai eu i-am prezentat-o
pe viitoarea lui nevastã, pe
vremuri, când eram bãiat ºi
umblam la discoteci. Dupã ce s-a
cãsãtorit, mi-am gãsit ºi eu o
nevastã ºi am rãmas cu toþii
prieteni. Ei veneau în casa noastrã,
stãteau la noi peste noapte, noi
stãteam la ei, când mergeam la
Bucureºti.

Alex era inteligent ca Taleyrand,
urât ca el, ºi tot ca el, mare
seducãtor. Fermeca pe toate
femeile pe care le întâlnea.
Suferea de un complex de
inferioritate, avea nevoie sã se
valideze într-una, ºi o fãcea prin
femei. Urmãream neputincioºi
cum se dãdea în spectacol.

Vã mãrturisesc, în schimb, cã
nici eu nu o duceam uºor: mi-era
anevoie sã coabitez cu o femeie
cicãlitoare precum nevastã-mea.
Mã acompania în viaþã doar ca sã-
mi arate cât eram de imperfect –
am impresia cã în spatele femeii
acre, ce era, se afla o fetiþã „lezatã”
de faptul cã nu se nãscuse bãiat.

Din pãcate, ºi soþia mea mã
înºela. Am urmãrit-o ºi am aflat cu
cine, cu o caricaturã de om. M-am
dus sã mã destãinui lui Alex.

„- Noi ºtiam despre asta, cãci -
poþi sã-þi închipui? - nevastã-ta a
venit la noi sã ne cearã sfatul dacã
ºi cum sã divorþeze de tine. I-am
rãspuns: ‘Cum poþi sã-þi laºi
frumuseþea de bãrbat pentru
piºpiriul acela cu picioare
strâmbe?’ “

Am mai dus-o eu, în cuplul
meu, tot aºa o vreme, pânã veni
nenorocirea: eram în trecere prin
Bucureºti ºi mã-ntâlnisem pe
stradã cu nevasta lui Alex, o

cuprinsesem camaradereºte pe
dupã umãr ºi fãceam cu ea câþiva
paºi. În clipa aceea trecea în taxi
nevastã-mea (venea ºi ea de la
garã, din provincie) ºi ne-a vãzut.
Nu ºtiþi ce ocãri am îndurat acasã!
Ea este cea care a cerut divorþul,
ºi l-a obþinut. Între timp a divorþat
ºi Alex, iar eu m-am cãsãtorit cu
fosta mea prietenã ºi fosta lui soþie,
cu care suntem fericiþi pânã-n ziua
de azi!

- Eu m-am cãsãtorit cu o femeie
care fãcuse deja carierã atunci
când ne-am cunoscut – intrã în
vorbã altcineva (dupã straie, se
vedea bine cã nu circula „pe
afarã”). Era frumoasã, ambiþioasã,
prezentabilã, nu ºtiu, zãu, însã, cât
de deºteaptã. Totul mergea bine
între noi, dar a fãcut o depresie la
naºtere. În ziua-ntâia, când m-am
dus la maternitate, mi-a aruncat
copilul în braþe ºi mi-a spus:

„- Na-þi produsul!” – ºi multe zile
nici n-a vrut sã ºtie de el. Am
devenit eu „femeia” din casã.
Copilul creºtea, dar orice plod
simte când nu merg lucrurile bine:

„- Tu eºti ‘mama’ mea, îmi zicea
adesea, mie. Te cam iubesc. Dacã
pleci, sã nu pleci prea departe!”
Uimitor, sã-l aud spunând asta –
la nici trei ani!

Treceam cu maºina adesea
prin dreptul unei Case de copii.

„- Ce-i acolo? “, a întrebat cel
mic.

„- Aici se schimbã copiii, dacã
pãrinþii nu-s mulþumiþi de cei pe
care-i au. “

„- Eu sunt cuminte! “, îmi
amintea el de fiecare datã când ne
apropiam de locul cu pricina!

Am ajuns la stadiul în care nu
mai puteam sã trãiesc cu muierea
mea nici un singur minut. Am
plecat la Craiova, ea a rãmas în
Capitalã, „traumatizatã”. Cã a dat
dracului guvernul, a fost decizia ei.
Acum e director de cabinet într-un
Minister. Îmi spun prietenii cã e una
dintre acelea care „þin la imagine”,
cã face pe dracu-n patru sã ajungã
funcþionar european: atunci sã vezi
viaþã, ºi pensie - ºi ce pensie, deja
de la 50 de ani! Cicã abia atunci o
sã revinã la familie.

Asta-i, n-am ºtiut eu ce aleg,
era o femeie de carierã ºi atât.

- La câþiva ani dupã aºa-zisa
Revoluþie, noi, cei de la Facultate,
aveam senzaþia cã am fost uitaþi
ºi cã o sã rãmânem pe drumuri -
interveni în conversaþie un alt
comesean, învelit într-un frumos
pulover culoare pastel. Fonduri
soseau de la Uniunea Europeanã,
dar se topeau nu se ºtie unde.

„- Hai sã gãsim ºi noi pe cineva
care sã ne sprijine”, ne-am zis, ºi
am descoperit cã unul dintre noi
avea o relaþie la Minister. M-am
dus cu el. Am ajuns în anticamerã,
unde nimeni nu ne-a bãgat în
seamã. Uneori mai intra câte unul
în Birou. Dupã douã ore bune
pierdute de-a moaca, am îndrãznit
sã batem ºi noi la uºã.

„- Intrã!”, ni s-a strigat dinãuntru.
Ce-am vãzut când am intrat!!!

Era o salã complet goalã, cu o
unicã masã ºi-un singur scaun - ºi
un individ. Pe masã era un ziar ºi
un munte de seminþe. Când ne-
am apropiat, am putut vedea cã
erau, de fapt, douã grãmezi, una
cu seminþe nedesfãcute, cealaltã
cu cele scuipate.

Întrevederea s-a soldat cu
aceea cã am ieºit având aprobatã
o finanþare europeanã!

Dar în aceeaºi clipã am decis
sã plec din þarã. Ne-am instalat la
Boston. Cele mai multe cursuri le
am la MIT - Massachussetts
Institute of Technology. Care dintre
voi aþi avut de-a face cu fizica, veþi
tresãri auzind cã predau uneori în
amfiteatrul pe care-l frecventa
studentul Richard Feynnman, viitor
Premiu Nobel. Þin ºi un curs, foarte
specializat, la Harvard, acolo unde
învaþã viitorii administratori ai lumii.
La Harvard miºunã tot felul de tineri
dezinvolþi, mulþi români, chiar.
Circulã cu maºini mari, încearcã
sã se poarte cu prestanþã. Sunt
veniþi sã se obiºnuiascã „cu
puterea, sexul ºi banii!”, dupã cum
s-a exprimat o cunoºtinþã femininã
despre care vreau sã vã
povestesc.

Dintre studenþii mei de la
Harvard, una, o româncã, ieºea în
evidenþã de fiecare datã, înaltã,
elegantã, afiºând o distincþie
clasicã. Era stãpânã pe sine,
maturã în privire ºi, mai ales,
dornicã de cunoaºtere, astfel încât
am ajuns sã predau cursul
uitându-mã doar la reacþiile ei. A
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considerat cã era de datoria ei sã-
ºi „seducã” profesorul, iar eu m-
am prefãcut cã intru în joc,
acceptând sã mã invite la
restaurant într-un local unde eu n-
aº fi pãtruns altfel niciodatã. Am
fost uimit sã descopãr cã nu se
temea de indiscreþii, era chiar prea
slobodã la mãrturisiri, frizând
inconºtienþa politicã.

Am aflat astfel cã unchiul ei,
care era un factor de decizie în
þarã, fusese vizitat odatã de un hit-
man, sau, tradus pe româneºte, de
un „asasin economic”, un individ
pe care ea-l cunoºtea bine acum,
cãci aparþinea tocmai firmei care-i
finanþa studiile - firmã cu capital off-
shore, plasat într-un paradis fiscal:

„- Am pus deoparte pentru
dumneavoastrã douãsprezece
milioane de dolari - începu strãinul.
Asta ca sã vã alertãm asupra
interesului pentru România a
dosarului de investiþii în
infrastructurã, elaborat de noi ºi pe
care vi-l propunem acompaniat de
un împrumut de câteva miliarde.
Evident, de realizarea lucrãrilor se
vor ocupa firmele noastre,
Haliburton, Bechtel...”

Pentru o clipã, vizitatorul
renunþã la tonul mieros:

„- Iar dacã nu vã arãtaþi
interesat, avem informaþia cã vi s-
ar putea întâmpla un grav
accident...”

„- Uite, demisionez în clipa asta
ºi nici una dintre variantele
alternativei ce mi-o oferiþi nu se mai
aplicã!” – se eschivã unchiul.
Vizitatorul nu se lãsã:

„- Cred cã putem reîncepe
negocierea altfel. Dacã aveþi vreo
rudã, mãtuºã, vãr, ar putea sã
deschidã o firmã cãreia noi i-am
plasa o comandã. Tot noi am fi cei
care am ºi îndeplini-o în numele
ei. Ea n-ar avea nici o treabã de
fãcut. Ar factura-o, sã zicem
500 000 dolari, dar noi i-am plãti
800 000. Evident, pe nepoata
dumneavoastrã o putem lua ca
stagiarã la noi, ne-am îngriji sã nu-
i lipseascã nimic, ºi i-am plãti ºi
studiile la Harvard...”

Am povestit despre flirtul meu
soþiei ºi mã temeam de represalii.
Spre hazul meu, soþia nu numai
cã n-a fost supãratã, dar a þinut s-
o invitãm pe fatã la noi ºi sã ne
menþinem în legãturã!

Un timp se lãsã tãcerea.
- Am o varã mai îndepãrtatã,

care a fost director de agenþie la
Dej - începu sã povesteascã,
alegându-ºi cu încetinealã vorbele,
unul înalt ºi masiv. Bãrbatul ei era
ºi el director, la ceva fabricã de pe
acolo. Într-una din zile au venit sã
mi se laude, excitaþi la culme:

„- Urmeazã sã avansãm, sã
ajungem ºefi la Cluj, ba, în
perspectivã, poate ajungem ºi la
Bucureºti, împinºi pe linie
politicã”...

„- Doamne, dragilor, nu vã lãsaþi
amãgiþi de himere de genul ãsta,
nu lãsaþi din mânã posturile bune
pe care le aveþi, învãþaþi sã vã
bazaþi doar pe puterile voastre, pe
propriul merit...”

„- Avem sprijinul chiar ºi al unui
senator prieten, mã asigurarã ei.
Poate nimerim sus de tot.”

Doar ºase luni le-a durat
„ascensiunea” - cinci luni, de fapt,
cãci a ºasea a fost altfel. Au dat
cincisprezece mii de euro pentru
transferul la Cluj, cãci Partidul era
în campanie electoralã. S-au
împrumutat la bancã pentru
aceasta. Apoi, lunar, venea câte o
doamnã, de fiecare datã alta, din
partea Partidului, sã le cearã bani,
aºa de mulþi bani încât nu le mai
ajungeau salariile! Au dat încã
15000. Într-a ºasea lunã n-au mai
avut cum plãti; iar dupã câteva zile
erau deja disponibilizaþi!

„- N-aþi ‘progresat’ suficient în
timp ce eraþi pe posturi”, li s-a
explicat la Partid.

Nici senatorul nu i-a luat în
seamã altfel. Cuvântul-cheie se tot
repeta:

„- Am bãnuit de la bun început
cã nu eraþi genul de oameni care
sã ºtie ‘progresa’ într-un post. Ne-
aþi dezamãgit, iar prin asta aþi fãcut
ºi mult rãu Partidului.”

Biata varã-mea e acum pe
drumuri. Îndatoratã la bãnci, cã
mai luase ºi bani pentru o casã, e
incapabilã sã revinã la Dej, unde
posturile ei ºi-al soþului fuseserã
ocupate de alþii... ªi-i prevenisem,
doar!

- Hai sã nu ne mai amãrâm cu
poveºti dintr-astea. Era un bãrbat
luminos, cu pãrul vâlvoi, care se
balansã pe picioarele din spate ale
scaunului, apoi cuprinse lumea cu

privirea ºi grãi:
- Zburam într-un Boeing 747

peste Siberia, în drum spre China.
Cu ocazia asta am vãzut cã
taigaua e traversatã de niºte fluvii
imense ºi cã nu e pustie, ci
brãzdatã de o reþea sistematicã de
drumuri forestiere ºi industriale. În
ºirul de fotolii din faþã, doi tineri se
tot mozoleau. Zborul urma sã
dureze 16 ore ºi, deºi trecuse cam
jumãtate din timp, vecina mea, o
olandezã blondã, stãtea tot
absorbitã în lecturã, iar eu
înnebuneam de plictisealã, ne-
având cu cine vorbi. La un moment
dat i-a alunecat penarul, iar
rechizitele i se rãspândirã în toate
direcþiile. M-am repezit sã i le adun.

„-  De ce faci asta?”
„- Sã te ajut.”
„- Dar nu mã cunoºti.”
„- Ce importanþa are? Poate, în

felul acesta începem o flecãrealã,
schimbãm impresii despre ceea ce
vedem. Mor de plictisealã. N-ai
vrea sã stãm de vorbã?”

„- Mã mai gândesc.”
Dupã o orã se mai „gândea”

încã, aºa cã am scos ºi eu Ma
parente d’Arequipa, de Mario
Vargas Llosa.

„- Citeºti spaniola?!”
„- Sunt traducãtor.”
„- Eu sunt critic de artã. Accept

sã stãm de vorbã!”
ªi, uite-aºa, am avut o

companie plãcutã, care s-a
prelungit pe tot parcursul sejurului
meu la Shanghai!

- Eu am ajuns în Belgia - începu
altul sã vorbeascã. Pãrul îi fusese
cândva blond. Avea ochii albaºtri
ºi vii, iar obrazul îi era brãzdat de
cute. Aþi auzit de „Piramida
necesitaþilor materiale ºi
spirituale?” Am citit despre ea încã
în epoca vechiului Regim, într-o
carte scrisã de o cucoanã pe care
eu o cunosc bine ºi care a copiat-
o dupã o altã carte, strãinã.

Conform „Piramidei”, se pare
cã omul are nevoie de o primã
serie de „cãrãmizi” esenþiale: sã
mãnânce, sã doarmã, sã se
spele... Dupã ce acest prin nivel
de necesitãþi e realizat, începe sã
se preocupe de „securizarea”
satisfacerii acestora. Dupã ce se
simte în siguranþã ºi în aceastã
privinþã, el trece la nivelul urmãtor
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de preocupãri, cautã sã se
integreze în diversele comunitãþi:
familie, clasã, club, echipã. Atunci
când simte cã le aparþine, el
doreºte sã-ºi creeze o imagine
stabilã, bunã sau rea, în cadrul
fiecãrei celule – el e „ºmecherul”,
sau „leneºul”, sau cel care ia
cuvântul pentru ceilalþi, ºi aºa mai
departe. Abia dupã aceea simte cã
se poate dedica, în fine, muncii
eficiente.

Am povestit despre asta când
am ajuns într-un cerc de
intelectuali valoni. S-au nãpustit cu
toþii la mine:

„- Cum, scopul vieþii sã fie acela
de a munci cu eficienþã?!”

„- Trebuie cã e una din acele
gãselniþe protestante!”

„- Îi serveºte bine ºi pe
comuniºti...”, zise ultimul dintre ei.

- Fraþilor, am ascultat un
adevãrat decameron al pãþaniilor
noastre - vorbi pentru prima oarã
în seara aceea un coleg care pânã
atunci stãtuse retras, dar nu
mofluz, ci, dimpotrivã, preocupat
în mod epicurian exclusiv de
aprecierea gustãrilor ºi-a bãuturii.
Am fost o clasã bunã, am fost ºi
mai suntem niºte copii buni.
Constat cã suntem la vârsta când
munca încã ne pasioneazã. E
remarcabil cum fiecare dintre noi
ne-am validat în meseriile pe care
ni le-am ales încã din liceu, nu ca
mulþi alþii. ªi totuºi, câþi dintre noi
simþim cã asta ar fi culmea
realizãrii? Sau cã ne-am realizat
cu adevãrat? Eu cred cã fiecãruia
dintre noi ne mai lipseºte câte-o
cãrãmidã-douã din piramidã. Tot
ceea ce am auzit de la voi a avut o
tentã spiritualizantã. Poate cã toatã
povestea cu Piramida nu e
adevãratã! Noi cãutãm un alt fel
de împlinire. Sau, poate cã dincolo,
mai sus de obiectivul „muncã”, mai
e unul. Cum sã-i zicem? „Pace”?
„Liniºte”? „Liniºtire”?

Am încercat sã gãsesc un
factor de unitate, o supratemã care
sã uneascã micronaraþiunile
voastre... decameronice. Cred cã
una dintre teme ar fi cea a
alegerilor greºite, sau, drept
concluzie filozoficã la aceste mini-
fabule, a faptului cã însuºi actul de-
a alege este o limitare a eului.

O altã supratemã cred cã poate

fi cea de aspect „zoomorf”, cumva
infrauman, al acestor existenþe
(fapte, situaþii) gregare, egoiste,
alienate pe care le-aþi redat. Am
avut senzaþia cã asist la un gen
de comedie cu mãºti animaliere în
care voi, naratorii, eraþi pãpuºarii
marionetelor, dar ºi spectatorii
frustraþi ºi revoltaþi de propriul
spectacol.

Desigur, aþi povestit despre alþii,
dar, în realitate...

Vã amãgiþi, doar, cã v-aþi gãsit
pacea sufleteascã, sau cã tindeþi
spre ea. Din pãcate, atunci când
noi ne lansam în viaþã, tocmai
moºteneam o situaþie nãcãjitã, iar

acum suntem toþi nu niºte
mulþumiþi, ci niºte obosiþi.

Alegerile pe care (credem cã)
le facem... ne costã. ªi nu putem
evalua câºtigul sau pierderile decât
în rarele ocazii, precum cea
prezentã, când drumurile ni se
împletesc din nou.

Dar pentru cã suntem toþi trecuþi
de zenitul vieþii ºi multe nu mai
putem schimba, poate mai
apropriat ar fi sã ne concentrãm
asupra dulciurilor ºi fructelor care
tocmai ni s-au servit.

Cluj-Napoca, 30 septembrie
2010

Peºtele
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În ziua de astãzi pentru mulþi
dintre cinefilii experimentaþi, filmul,
ca entitate artisticã, a dispãrut
definitiv. Industria filmului pare sã
fi devenit exact ceea ce îi
sugereazã numele: o industrie ca
oricare alta, în care marketing-ul,
inovaþiile tehnologice ºi mai ales
conformarea la un “trend” par sã fi
anihilat aproape în întregime
conceptul de “creaþie”, concept
definitoriu pentru omul considerat
“autorul” unui film ºi anume
regizorul. Termenul de “regizor” a
devenit astãzi unul ambiguu,
graniþele care îl separau pânã
acum de nume ca “producãtor”,
“scenarist”, “tehnician” pãrând sã
se fi estompat aproape în
întregime. Însã filmul, ca formã
de artã, nu a dispãrut. S-a
transformat. A trecut printr-o
perioadã de tranziþie în care
valoarea sa artisticã s-a îmbinat
cu tehnologia, cu valoarea de
“entertainement”, nefiind însã
anihilatã de cãtre acestea. Lipsa
de conþinut a filmelor cu impact
mondial, deplânsã de mulþi, pare
sã fie mai degrabã o lipsã de
adaptare a oamenilor din spatele
filmului la noile cerinþe ale pu-
blicului larg, public circumscris
deja de o nouã generaþie, cu noi
aºteptãri. Este o lipsã de adaptare
a regizorului la digital, la noile
tehnologii de producere a efec-
telor speciale ºi la accesibilitatea
în creºtere a filmului. Spectatorii
au acum acces la tot ceea ce
defineau filmul, pânã nu demult,
ca fiind ceva exotic, misterios:
camere performante, efecte
speciale, pânã ºi o piaþã de
desfacere, internetul, care sur-
claseazã deja cinematografele,
dvd-urile, VHS-urile.

E o perioadã de tranziþie care
aruncã un con de umbrã asupra
regizorului ce nu se poate adapta
noului curent, ºi care în acelaºi
timp aruncã un “con de luminã”
asupra celui ce se poate conforma
noilor tehnologii, noilor cerinþe,
noului “val” al filmelor de di-
vertisment, reuºind sã prezinte,
într-o viziune proaspãtã, noul
produs artistic al secolului XXI. În
ochii mei, un regizor bun e un re-
gizor adaptabil, cãutand mereu
noul, proaspãtul, “folosindu-se” de
el pentru a reprezenta clasicul.

Regizori
contemporani–

învinºi în
rãzboiul

tehnologiei

 Alexandru Timiº

Exoticul Estului prin
tehnologia Occidentului

Primul exemplu,
ºi, dupã pãrerea
mea cel ce relie-
feazã cel mai bine
ultima afirmaþie,
este Chan-wook

Park, regizor ajuns deja faimos pe
plan mondial prin “Trilogia
Rãzbunãrii” ºi, mai presus de toate,
prin “magnum opus-ul” sãu: “Oldboy”.
Faptul cã este deja poate cel mai
faimos regizor asiatic actual e
discutabil, însã faptul cã este cel
mai “adabtabil” la nou îl defi-
neºte prin excelenþã. Forma prin
care Park îºi spune poveºtile es-
te una de o originalitate cople-
ºitoare, inspiratã puternic din
plasticitatea clasicã a filmelor
asiatice, dusã însã la alte stan-
darde de cãtre regizor. Lãudat pe
plan mondial pentru cadratura
imaculatã, Park pare sã se afle într-
un “joc” continuu cu camera, fiecare
cadru oscilând între evident ºi
factorul-surprizã, pe care regizorul
îl evidenþiazã la momentul potrivit,
integrând în acelaºi timp un umor
negru specific în naraþiune.
Profitând de noile tehnologii ale
CGI-ului, Park realizeazã tranziþii
impecabile pe mai multe planuri,

prin mai multe spaþii, însa în acelaºi
cadru, generând o impresie
nemaiîntâlnitã de continuitate.
Efectele speciale, la el, sunt o
metodã de a da formã
“abstractului”, subconºtientului
uman. Nu sunt folosite pentru a fi
senzaþionale, ci pentru a sugera. Nu
creeazã elemente noi, decât în
mãsura în care sunt noi pentru ochi,
însã familiare pe plan subconºtient.
Iar aceastã îmbinare între nou ºi
vechi, între naraþiune clasicã ºi
tehnologie nouã, îl defineºte pe
Chan-wook Park ca unul dintre
regizorii contemporani de bazã ai
Estului.

Renaºterea regizorilor
britanici

Revenind însã
pe pãmânturile
mult mai familia-
re, “anglofone”, ale
filmului, se poate
constata cã, în Eu-

ropa, regizorii englezi sunt, în
majoritate, cei ce gãsesc ecou în
continuare la publicul mondial.

Însã ºi în Anglia, þara euro-
peanã cu cea mai mare des-
chidere pe plan cinematografic,
regizorii au trecut prin propria
perioadã de tranziþie. Atât cei axaþi
cu preponderenþã pe vizual (Terry
Gilliam), cât ºi cei axaþi pe poveste
ºi personaje (Guy Ritchie) par sã
fi trecut prin mai multe tentative
eºuate  înainte de a gãsi mijloacele
noi prin care sã îºi pãstreze
creativitatea definitorie într-o formã
intactã.

Cel mai mult a “suferit” Terry
Gilliam, care a ieºit în evidenþã
încã de la primele sale filme printr-
o înclinaþie spre animaþie, în
special “forma” acesteia
(dimensiune, planuri, un oarecare
abstractism geometric), aceastã
originalitate fãcându-l unul dintre
regizorii cei mai inovatori pe plan
vizual. Asta acum treisprezece ani,
când regizeazã ultimul film din
seria “Monty Python”. “Monty
Python”, în afara umorului deja
specific seriei (care a definit cu
timpul un nou stil comedic pânã ºi
în cinematografia americanã), l-a
reprezentat pe Gilliam prin
elementele vizuale ºi animatronice
specifice, concepute însã printr-o

FI
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tehnologie rudimentarã (în mare
parte stop-motion din decupaje),
care acum pare doar nostalgicã.
Fiindcã odatã cu trecerea la
imaginile generate pe calculator,
genul de vizualitate specific lui
Gilliam a fost surclasat. CGI-ul
presupune o imitare cât mai
veridicã a realitãþii, a proporþiilor ºi
formelor reale, pentru a menþine
astfel iluzia în momentul
reproducerii Irealului. Astfel cã
abstractismul definitoriu pentru
Gilliam a devenit “demodat” în faþa
noilor aºteptãri ale publicului. Dupã
tentativa eºuatã de a se concentra
pe formã în era CGI-ului cu “Fraþii
Grimm”, Gilliam pare acum sã îºi
fi regãsit originalitatea prin
cãutarea culorii în noua animaþie,
acordându-i acelaºi trãsãturi
“abstracte” pe care le acordase
înainte formei. ªi astfel scoate în
2010 “The Imaginarium of Doctor
Parnassus”, film care i-a revitalizat
cariera, însã care i-a ºi reinstituit
originalitatea pe plan vizual.

Guy Ritchie a
avut nevoie de
aceleaºi schimbãri,
dar de aceastã datã
pe plan narativ. În
filmele sale ca “Lock,

Stock…”, “Snatch”, “Revolver”, el
reviziteazã stereotipuri clasice ale
spaþiului britanic, cultura þãrii ieºind
puternic în evidenþã într-un mod
satiric, chiar uºor parodic. Însã
odatã ce acest gen de filme a
devenit “cliºeu” pe piaþa mondialã,
Ritchie s-a aflat într-un “blocaj”
narativ. Cãutând noi modalitãþi de
a spune poveºti, el flirteazã cu
suprarealismul (“Revolver”),
romance-ul (deplorabilul “Swept
Away”), încearcã sã recâºtige
succesul prin genul care l-a
consacrat regizând “RocknRolla”,
însã fiecare film pare sã îl
îndepãrteze ºi mai tare de origi-
nalitatea care îl caracterizase la
început pe plan narativ. Aºa cã, în
2010, când lanseazã „Sherlock
Holmes”, Ritchie revine cu succes
la origini, reinventând personaje ºi
poveºti emblematice pentru cultura
britanicã. Umorul specific regi-
zorului revine într-o nouã formã, iar
de o importanþã majorã este
orientarea mai aprofundatã  în-
spre vizual, el folosind magistral

compoziþia cromaticã pentru
redarea atmosferei ºi CGI-ul pentru
a reprezenta veridic  epoca în care
se petrece acþiunea.

Regizorii americani –
jonglând cu propriile inovaþii:

În SUA, un regizor “adaptabil”
e în egalã mãsurã un regizor
“influent”. La Hollywood,
generatorul tuturor schimbãrilor
cinematografice pe plan mondial,
adaptabilitatea unui regizor e de
la sine înþeleasã în momentul în
care acesta reuºeºte sã îºi vândã
produsul publicului larg. El nu va
încerca neapãrat sã îºi adapteze
viziunea proprie noilor cerinþe, aºa
cum o fac regizorii europeni sau
asiatici, ci lasã sã se întâmple
procesul invers: dã voie noilor
tehnologii, deci noilor cerinþe ale
publicului, sã îi defineascã
viziunea, care de cele mai multe
ori reflectã aºteptãrile unui studio
sau ale unei case de producþii.
Astfel avem un Michael Bay sau
un Roland Emmerich (ca sã nu
mai menþionez “rebuturi” regizo-
rale ca Paul W.S. Anderson sau,
Doamne fereºte!, Uwe Boll).
Aceºtia sunt regizorii definiþi ca ºi
“comerciali”, regizori al cãror film
e lipsit de orice personalitate, de
orice influenþã creatoare a
autorului, în ciuda faptului cã se
adapteazã la perfecþie cerinþelor
publicului  legate de  naraþiune,
efecte speciale etc. O altã cate-
gorie o constituie, însã, regizorii
care, dincolo de conformarea
asumatã la nou, reuºesc sã îi
influenþeze atât pe cei din urmã
cât ºi întreaga comunitate cine-
matograficã internaþionalã, prin
continua adaptare a clasicului
narativ în contextul vizualului nou.
Aceºtia sunt regizorii care ge-
nereazã perioadele de tranziþie în
cinematografie. Putem afirma cu
sinceritate cã nu ar fi existat un
Chan-wook Park sau un Guy
Ritchie dacã nu ar fi existat un
Tarantino, sau cã nu ar exista
filmul de acþiune, aºa cum îl
percepem acum în context vizual,
dacã nu ar fi existat un Cameron.

Regizorii bazaþi cu pre-
ponderenþã pe narativul clasic,
literar, care spun poveºti ajutându-
se de complexitatea schimbãtoare

a personajelor sau de neaºteptatul
rãsturnãrilor de situaþie par sã fie
o specie din ce în ce mai rarã în
actuala perioadã de tranziþie, în
special în Statele Unite. ªi totuºi,
cei ca Tarantino, fraþii Cohen sau
Darren Aronofsky continuã sã îºi
reinventeze propriul stil de a
povesti de la un film la altul,
introducând elementele noi
necesare pentru a evita o repeti-
þie narativã. Pe cei trei regizori
menþionaþi mai sus i-aº analiza
grupându-i în aceeaºi categorie:
povestitori clasici. Chiar dacã di-
ferenþele dintre ei sunt nenumã-
rate, similaritãþile sunt cu atât
mai remarcabile. Aceºtia par sã
ignore complet tehnologia, efec-
tele speciale, folosondu-le doar în
mãsura în care acestea prezintã
destulã subtilitate încât sã nu
surclaseze naraþiunea în sine.
Aronofsky ºi Cohen îºi situeazã
poveºtile în întregime în spaþiul
cotidian, actual, extrãgându-ºi
continuu personajele din rândul
celor marginalizaþi, neadaptaþi, de-
finindu-ºi astfel filmele ca perfect
identificabile. Neprevãzutul la ei
intervine în mod logic, arcul narativ
fiind într-o creºtere lentã, menitã
sã scoatã cu atât mai mult în
evidenþã punctele culminante ºi
tensiunea. Tarantino împãrtãºeºte
aceeaºi fascinaþie pentru social,
pentru monden, inspirându-se
subtil din conflictele ºi personajele
zilelor noastre. Dialogul sãu pare
complet proaspãt cu fiecare film
prin ritmul sãu grãbit ºi prin
naturaleþe, având însã un substrat
de o complexitate covârºitoare.
Chiar ºi in filmele sale mai puþin
“realiste” (“Death-proof” sau
“Inglorious Basterds”) autent-
icitatea dialogului contrasteazã
într-un stil deja specific regizorului
cu restul acþiunii ºi cu cronotopul
în sine. Dacã Aronofsky ºi Cohen
lasã realitatea filmului sã imite
realitatea contemporanã, ab-
stractizând-o subtil prin evoluþia
personajelor, Tarantino redefineºte
realitatea în esenþa ei, însã prin
regulile specifice acesteia. Filmele
sale par cu atât mai sustrase din
realitate cu cât sunt mai apropiate
acesteia, cãci regizorul o face sã
parã absurdã, o satirã la adresa ei
înseºi, aducând-o mai aproape de
zona basmului ºi a fanteziei pure.

FI
LM



118

Prin acest fapt, cei trei regizori
continuã sã îºi defineascã natura
de povestitori în stil clasic, literar,
deºi naraþiunea lor merge în
paralel cu evoluþia tehnologicã a
filmului, intersectându-se cu
aceasta.

Sunt cu atât mai puþini regizorii
care reuºesc sã îmbine cele douã
forme de discurs cinematografic,
cel vizual cu cel literar ºi care pot în
plus sã atingã un public cât mai larg
datoritã, ºi nu în ciuda, acestui fapt.

James Cameron
este, pentru mine,
exemplul perfect.
Acesta reuºeºte, cu
fiecare film al sãu,
sã impunã noi stan-

darde în naraþiunea cinemato-
graficã, naraþiune care trebuie sã
fie, în esenþa ei, îmbinarea litera-
rului cu vizualul. În filmele sale, cele
douã sunt inseparabile. Sunt nenu-
mãrate elemente din filmele lui
Cameron care par sã treansceandã
generaþii, sã fie recognoscibile în
aproape orice colþ al lumii (fie cã
vorbim de roboþii din “Terminator”
sau de imaginea iconicã a Tita-
nicului rupt în douã), nu prin pura
lor existenþã, ci prin conþinutul ºi
mesajul pe care îl au în spate, un
mesaj fundamental, identificabil ca
ºi temã în literaturã, însã transmis
la perfecþie pe cale vizualã. Desigur,
Cameron nu a “strãlucit” niciodatã
prin originalitatea în sine a poveºtii
literare, însã s-a impus ca fiind unul
dintre cei mai buni regizori care
reuºesc nu numai sã respunã
povestea clasicã, dar ºi sã o
transforme ºi sã o transpunã în noi
medii, pentru noi aºteptãri. Când o
poveste pare cliºeu, Cameron o
preia, o reinventeazã ºi, folosindu-
se la perfecþie de evoluþiile
tehnologice (ramurã a cine-
matografiei pentru care regizorul
pare sã fi fost nãscut) o reproduce
într-o nouã formã prin mijloace
vizuale. Cum ar fi arãtat genul SF
fãrã „Terminator” sau fãrã “Aliens”?
Sau romance-ul fãrã “Titanic”?
Faptul cã James Cameron este un
regizor comercial nu îi poate fi
reproºat. Chiar cred cã este cazul
singular în care acest lucru îi poate
servi ca ºi compliment. Dacã alþi
regizori ating un public larg
folosindu-se de convenþiile deja

impuse, Cameron face acest lucru
stabilind noi convenþii pe  plan
imagistic. Iar ultimul sãu film,
“Avatar”, pe lângã faptul cã a atins
un nou record al vizionãrilor (ºi nu
doar al câºtigurilor, cum este privit
dintr-o eroare de percepþie), a
propus în acelaºi timp o nouã
direcþie pentru cinematografie pe
plan vizual. Iar tocmai aceastã
reuºitã  îl defineºte, în termenii cei
mai practici, ca fiind cel mai bun
regizor al orei.

Dezvoltarea din ce în ce mai
rapidã a tehnologiei în raport cu
cinematografia ºi noile cerinþe ale
unui public nou par sã defineascã

actuala perioadã de tranziþie în
care cinematograful se aflã, mulþi
vãzând în finalul acestei perioade
finalul definitiv al cinematografu-
lui ca formã de artã. Uºor se poate
omite faptul cã, încã de la
concepþia sa ºi pânã în zilele
noastre, filmul s-a aflat într-o
continuã perioadã de tranziþie.
“Schimbarea”, cãutarea “Noului” a
ajuns sã devinã scopul în sine al
regizorului încã de la începuturi, iar
cei menþionaþi pânã acum par sã
îl fi gãsit în nenumãrate forme. ªi
tocmai felul în care folosesc “noul”
pentru a reprezenta “clasicul” îi
defineºte ca povestitorii de bazã
ai secolului XXI.
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Apãrut în luna mai a anului trecut,
volumul Exerciþiul privirii (Iaºi, Ed.
Printco, 368 p.) îºi depãºeºte pe
departe condiþia de a rãmâne o
simplã colaþionare de texte de
cronicã plasticã, deºi formatul sãu
de „jurnal de cronicar” pare a-l
recomanda astfel. Majoritatea
scrierilor conþinute sunt articole
apãrute în Observator Cultural,
revistã la care autoarea a colaborat
între anii 2005-2009. Valoarea
acestor texte, în mod fericit reunite
ca „document de interval” pentru
lumea artelor vizuale contempora-
ne româneºti (ºi nu numai), este
secondatã îndeaproape de pro-
prietatea lor de a reflecta pregnant
personalitatea din spatele scriiturii,
modul propriu de articulare a rostirii,
scala axiologicã asumatã ºi, nu în
ultimul rând, dimensiunea eticã pe
care autoarea o promoveazã în
permanenþã.

Voce „cu greutate” în critica de
artã autohtonã, Maria-Magdalena
Criºan (n. Sãliºte, Sibiu, 18 fe-
bruarie 1946 – d. Bucureºti, 31
mai, 2010) pare a fi avut ºansa de
a se situa mereu într-o zonã cul-
turalã privilegiatã – fie de „breºã”,
fie de „confluenþã” – pe care, cu
un aºezat simþ al responsabilitãþii
faþã de breasla cãreia îºi dedicã
întreaga energie intelectualã, o
fructificã, de fiecare datã, cu un
discret altruism. Gata în perma-
nenþã de a lua pulsul creaþiei vizu-
ale a momentului, cu entuziasm,
maximã deschidere dar ºi cu
acurateþea profe-sionistului, gata
de incredibile eforturi pentru a-l
pune în valoare pe celãlalt – pe
Artist, de a-i „traduce” mesajul, nu
o datã conciliindu-l cu un public
deseori opac, grevat de preju-
decãþi contradictorii sau pur ºi
simplu dezorientat, Maria-
Magdalena Criºan rãmâne, însã,
mai întâi de toate, un „constructor”,
un „deschizãtor de drumuri”. Sã
menþionãm aici faptul cã, din 1971,
concepe ºi organizeazã la Galaþi
primul Muzeu de artã
contemporanã din þarã (rãmas ºi
singurul de acest profil pânã dupã
1989), iniþiazã expoziþii de
cercetare în domeniul vizual pe
care le itinereazã în aproape toate

Exerciþiul
privirii dupã

Maria-
Magdalena

Criºan

 Livius George Ilea

centrele artistice importante din
þarã, se încumetã sã punã bazele
primei colecþii de afiºe con-
temporane sau cã doar ea
reuºeºte sã lanseze prima tabãrã
româneascã de sculpturã în metal.
Sã mai notãm cã nici entuziasmul,
nici energia nu i-au fost afectate

de lunga „tranziþie postde-
cembristã” ºi a ºtiut întotdeauna
sã evite atât-de-balcanicul „stat
sub vremuri” & proverbiala auto-
compãtimire endemicã, lansând
periodic, cu spirit de iniþiativã ºi
dãruire, neverosimile în contextul
dat, noi ºi noi programe/proiecte
curatoriale sau de promovare,
vizând arta contemporanã de la noi.

În acest sens sunt mai mult decât
elocvente emisiunile de actualitate
artisticã cât ºi seriile de documentare
de artã realizate la TVR, colaborãrile
cu Radio România Cultural sau cu
cele mai importante publicaþii de
culturã din þarã (printre care ºi revista
Steaua), programul expoziþional
iniþiat la Centrul Cultural „Palatele
Brâncoveneºti” de la Mogoºoaia,
sau agenda expoziþiilor organiza-
te de galeria „Sabina&Jean
Negulescu” ºi „VeronikiArt” din
capitalã.

Dat la tipar cu puþin timp
înaintea prematurei sale dispariþii,
autoarea focalizeazã în paginile
acestui volum o privire implicatã,
„din interior”, asupra fenomenului
artistic românesc din domeniul
vizualului, prezentând evenimente
punctuale sau protagoniºti ai
acestuia, dar ºi implicit (uneori,
explicit), contextul european/global
în care acesta se deruleazã. Chiar
ºi la o primã lecturã a textelor, miza
de anvergurã a autoarei se impune
fãrã echivoc: familiarizarea
publicului nu doar cu creaþia unui
anume plastician, ci cu „omul
lãuntric” ce a fãcut posibilã acea
creaþie, cu „alfabetul” vizual
propriu, inconfundabil al acestuia,
cu elementele ce-i singularizeazã
modul de expresie plasticã, pentru
a ajunge, în final, la elementele
specifice spiritualitãþii rãnite a
omului contemporan, la dimen-
siunea sa ontologicã debilitatã ce
reclamã tot mai acut ferme repere
identitare.

Preocupatã de evoluþia
numelor consacrate ale artei
româneºti contemporane, Maria-
Magdalena Criºan rãmâne, în
egalã mãsurã, o promotoare a
artei tinerei generaþii, atunci când
aceasta convinge prin calitatea
limbajului plastic, coerenþã ºi
originalitate, însã evitã întâm-
pinãrile critice intempestive, ha-
zardat laudative sau pigmentate
de o falsã „corectitudine politicã”
dictate de modele zilei, pãstrându-
ºi, fãrã teama de a fi consideratã
„expiratã”, propriile criterii de
evaluare.

Critic angajat, în permanenþã
preocupat de „nivelul de poluare
vizualã” al spaþiului public din
România, intolerantã cu non-
valorea ºi cu atitudinile de non-

* Maria-Magdalena Criºan,
Exerciþiul privirii, Iaºi, Ed. Printco, 2010,
368 p.
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reactivitate civicã vis-à-vis de
mediul vizual grav agresat, aduce
nuanþat în discuþie pericolul
degradãrii discernãmântului
estetic al unei populaþii afectate
de invazia kitsch-ului, de educaþia
artisticã precarã, ºi, nu în ultimul
rând, de absenþa unei infra-
structuri care sã valorizeze
fenomenul artistic, semnalând, de
exemplu, lipsa unui spaþiu dedicat
special artelor vizuale contem-
porane în inima Bucureºtiului,
deplângând dispariþia unui spaþiu
consacrat, de referinþã, cum ar fi
Sala Dalles.

Maria-Magdalena Criºan se
aratã deopotrivã incapabilã de a
intra în consonanþã cu politicile
culturale nefaste ale unor instituþii
implementând strategii de „ultimã
orã” – care se presupune cã nu ar
avea motive sã manifeste „reþineri”
faþã de valorile artistice naþionale
sau faþã de cei care uzeazã de
limbaje plastice tradiþionale,
figurative – sau cu  practicile cvasi-
generalizate printre curatorii
teribiliºti ai generaþiei mai tinere,
imberbi promotori post-factum ai
unor discutabile/neasimilate
jumãtãþi de adevãr. Prezentarea
artei româneºti de dinainte de
1989, ca fiinþând exclusiv sub
semnul slugãrniciei ideologice faþã
de un regim comunist opresiv ºi
grevatã de naþionalism rudimentar
sau de evazionism difuz ºi facil, a
devenit o marotã, o idee de-a gata
flaubertianã, prin care aceºti din

urmã „luminãtori” ai zilei nu fac
altceva decât sã-ºi mascheze lipsa
de aplicaþie ºi discernãmânt în
privinþa artei actuale, susþinând
„sincer” ierarhii la fel de „politizate”
ca cele, de altã naturã, de dinainte
de ’89. În contrapartidã, Maria-
Magdalena Criºan lanseazã ºi
susþine numeroase acþiuni
recuperatorii, organizate din
dorinþa de a repune în circuitul
valorilor creaþia plasticã a unei
întregi generaþii intrate, pe nedrept,
într-un con de întunecatã uitare.

Limbajul direct, comprehensiv,
abordarea stilisticã francã, ce nu
abundã în metafore sau digresiuni
cãutat erudite, nu este destinat a
„seduce” un public restrâns, „de niºã”,

ci, mai degrabã se adreseazã unui
public larg – care însã nu exclude
profesioniºtii artelor vizuale. Ceea
ce îl individualizeazã se regãseºte
în dorinþa expresã a autoarei de a
ne „extrage” din cenuºiul cotidian,
pentru a experimenta „bucuria unui
moment cultural”.

Scriitura empaticã ºi profund
generoasã, angajamentul moral,
dragostea de artã ºi ataºamentul
faþã de spiritualitatea româneascã
din toate timpurile, fac din Exerciþiul
privirii „un câºtig” ce marcheazã,
paradoxal, o „pierdere”, un „prea-
plin” accentuând golul pe care
Maria-Magdalena Criºan l-a lãsat
în lumea artelor româneºti plecând
dintre noi.
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Cuvânt
înainte

pentru o
introducere

în jazz

 Ioan Muºlea

Multã vreme, pentru mine,
jazzul a însemnat un alt fel de
frumos, alcãtuit din strigãt,
sfâºiere, paroxism, libertate. ªi nu
doar atât! Cam într-astfel suna
promo-ul cu care îmi începeam –
pe la mijlocul anilor ’90 – emisiunile
round midnight gãzduite de
radiourile private. De ce m-am
încumetat mai apoi sã scriu
aceastã introducere în jazz este o
cu totul altã poveste. Cântãrind ºi
întorcând pe toate feþele rostul unei
asemenea aventuri, mi-am dat
seama cã ea porneºte, în fond, de
la douã întrebãri cãrora m-am
strãduit sã le gãsesc rãspunsul cel
mai potrivit ºi convingãtor.

În primul rând, se pune pro-
blema dacã ar mai fi sau nu nevoie
de încã  o lucrare româneascã
despre jazz devreme ce existã
deja altele câteva tratând aceeaºi
temã fãrã a mai pune la socotealã
ºi traducerea cãrþii lui Andre
Hodeir: “Jazzul, oameni ºi pro-
bleme” (Ed. Muzicalã, 1965) sau
excelentele traduceri ale lui Roland
Syekely*

Rãspunsul este cum nu se
poate mai simplu: în momentul de
faþã, în româneºte, nu dispunem
de nici o lucrare care sã facã
accesibilã – în evoluþia sa
integralã, adicã de la origini ºi pânã
înspre anul 2000 – acest gen de
muzicã atât de aparte. Întrucât
afirmaþia poate pãrea destul de
gravã cred cã ar fi mai nimerit sã
discutãm “la concret” ºi sã
începem, aºadar, prin a trece în
revistã – pe scurt – lucrãrile care
ar putea constitui o bibliografie utilã
în acest domeniu.

Cândva, demult de tot, la
începutul începuturilor, muzi-
cologul George Sbârcea pu-
blicase**“Jazzul, o poveste cu

negri” (Ed. Muzicalã, Bucureºti,
1974). Lucrarea a fost consideratã
multã vreme a fi una de referinþã,
deºi nenumãratele sentinþe ºi
judecãþi de valoare supuse
ideologiei vremurilor apãruserã,
încã în epocã – ºi cu atât mai mult
peste ani – de-a dreptul penibile.
Din pãcate însã, dincolo de
priceperea evidentã a
muzicologului care o scrisese în
anii atât de stupizi ºi imbecilizanþi
ai comunismului, cartea  era, încã
de pe atunci,  complet depãºitã
atât din pricina informaþiei
deficitare cât ºi a vizibilei opacitãþi
(de circumstanþã?) a autorului,
acesta ignorând sau neglijând
sistematic nenumãratele
evenimente, rupturi ºi înnoiri
radicale petrecute în  hotãrâtorii ani
‘60-‘70, cei, de fapt, ai tuturor
avangardelor.

Ceva mai recent decât acea
“poveste cu negri” ar fi Dicþionarul
de jazz apãrut în 1976 sub
semnãtura lui lui Mihai Berindei. În
cuprinsul lucrãrii domneºte deja  o
cu totul altã atmosferã ºi referinþele
privitoare la tot ce s-a petrecut cu
adevãrat în jazzul (esenþial al)
anilor ’60 ori ’70 se bucurã de
atenþia cuvenitã. Competenþa ºi
“deschiderea” autorului nu pot fi
puse la îndoialã, însã – în mod
surprinzãtor – consultarea lucrãrii

(în special în cazul cititorului
neavizat) poate oferi prilejul unor
confuzii inevitabile. Este regretabil,
bunãoarã, faptul cã – nu o datã –
acest prim dicþionar românesc de
jazz acordã un spaþiu mult prea
generos unor instrumentiºti ºi
muzicieni români (de toatã mâna),
în vreme ce majoritatea
adevãraþilor creatori din lumea
largã sunt literalmente “expediaþi“
în doar câteva rânduri. Din pãcate,
exemplele sunt nenumãrate, fiind
de ajuns sã amintim cã, de pildã,
Ramon Tavernier se aflã pe picior
de egalitate cu Cannonball
Adderley, unui Sandu Avramovici
i se acordã aceeaºi atenþie precum
“unicului” Albert Ayler sau –
culmea! – enumerarea meritelor
(nu puþine, e drept) ale “dinastiei”
Berindei ocupã un spaþiu
întrecându-l copios pe cel acordat
unui John Coltrane ori Miles Davis.
În ciuda celor mai bune intenþii ale
autorului, asemenea gafe nu pot
decât sã contribuie la
dezorientarea celor dornici sã se
informeze.

Lucrurile s-au îndreptat în mare
mãsurã prin apariþia – în anul de
graþie 1998, la Editura Tehnicã – a
unui alt Dicþionar de jazz semnat
de Adrian Andrieº. De astã datã,
slavã Domnului!, în cuprinsul
lucrãrii figureazã doar muzicieni
strãini. Profesionalismul abordãrii
ºi informaþia copioasã, adusã la zi,
acoperind pentru prima datã anii
‘80-’90 (încã “fierbinþi”!) fac din
aceastã carte un instrument
indispensabil, care – aºa cum
precizeazã autorul – li “se
adreseazã cu precãdere iubitorilor
genului, acelor împãtimiþi ºi dãruiþi
jazz-ului, precum ºi tuturor celor
interesaþi de acest subiect”.
Aºteptãm însã cu cel mai mare
interes apariþia unui nou dicþionar,
despre care Dl. Andrieº ne-a
„prevenit” cu surle ºi tobe cã se va
prezenta  ca fiind mult adãugit ºi
adus la zi.

La fel însã ca în cazul lucrãrii
precedente, un dicþionar rãmâne
doar un instrument de lucru, un
auxiliar preþios, neavând nimic de
a face cu o posibilã introducere
într-un anumit domeniu.

O altã “cãrãmidã de ... nãdejde”
pusã la temelia unei atât de
necesare bibliografii de specialitate

*Gilles Mouellic,” Jazzul,o esteticã
a secolului XX”,Editura Grinta, Cluj,
2003, trad. Roland Szekely.

• Gilles Mouellic “Jazz ºi cinema”,
Editura Grinta, Cluj, 2005, trad.Roland
Szekely

• Gilles Mouellic,Koffi Kwahule,”Fra-
þi de sunet+discuþii despre jazz, teatru
ºi literaturã“, Editura Grinta, Cluj, 2009,
trad. Roland Szekely

• Lucien Malson, ”Istoria jazzului
ºi a muzicii afro-americane”, Editura
Grinta, Cluj, 2010, trad. Roland
Szekely
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s-a ivit o datã cu apariþia
consistentei lucrãri a lui Constantin
D. Mendea “Jazzul clasic – istorie
ºi legendã” (Ed. PAIDEIA,
Bucureºti, 2001). Autorul izbuteºte
performanþa rarã de a evoca în
chip convingãtor “momentele de
istorie, dar ºi de legendã ale
jazzului clasic”, adoptând un mod
de prezentare plãcut ºi accesibil,
care, cel mai adesea, îmbracã
forma unor povestiri. Istorisirile cu
pricina nu sunt decât descrierea
vieþii unor celebritãþi ale jazzului,
fireºte, clasic. Inserarea abilã ºi
inspiratã în corpul acestor biografii
foarte documentate a faptelor de
arme remarcabile datorate unor
jazzmeni de mai micã anvergurã
îi dã cititorului sentimentul cã
urmãreºte, finalmente, o
captivantã istorie a jazzului. La
contribuþiile amintite mai sus se
cuvine sã adãugãm – chiar dacã
este mai curând vorba despre un
compendiu – ºi “Cursul de istoria
jazzului” (Ed. MediaMusica,
Cluj, 2000) pus la cale  de Iosif
Viehman, un entuziast  irecu-
perabil al marilor orchestre “de
toate culorile”, dublat de neobositul
animator al unuia dintre cele mai
selecte ºi mai vechi cluburi de jazz
din România.

Alte douã volume (de astã datã,
de excepþie!) le datorãm condeiului
inspirat al poetului Virgil Mihaiu:
este vorba de “Cutia de rezonanþã”
(Ed. Albatros, 1985) ºi “Jazzorelief”
(Ed. Nemira, 1993). Cele douã
lucrãri sunt scrise cu o artã
consumatã, însã – din pãcate – la
un nivel accesibil cel mai adesea
doar iniþiaþilor întru jazz & poezie
ori dedulciþilor la toate mutaþiile
petrecute – din 1950 încoace – în
teritoriile cele mai întortochiate ale
cãutãrilor estetice. Virgil Mihaiu a
fost ºi rãmâne un om providenþial
pentru jazzul românesc – ºi nu
numai! – contribuind enorm la
propãºirea ºi cunoaºterea sau
promovarea unor performanþe,
tendinþe ºi nume oarecum …
confidenþiale, acoperind þinuturi
mai greu accesibile ori mai
“exotice”. În acest sens menþionãm
atât participarea sa  la volumul
“Russian Jazz New Identity”,
publicat la Londra în 1985, cât ºi
mai recentele sale contribuþii: “Jazz
Connections in Portugal” (Ed. Alfa

Press, 2001) ºi „Jazz Connections
in Romania” (Ed. ICR, 2007), toate
trei concepute în limba englezã.
Pentru ca portretul “personajului”
sã fie cât de cât complet, vom mai
aminti ºi de conferenþiarul neobosit
care a cuvântat despre jazz (&
poezie) în  SUA, Germania,
Elveþia, Italia, Portugalia, Croaþia,
Spania, Austria, Serbia sau Marea
Britanie, fãrã a-l da însã uitãrii pe
“freneticul” publicist care scoate,
de ani ºi ani de zile,  singura
“minirevistã” din spaþiul românesc
dedicatã jazzului, adãpostitã fiind
aceasta în paginile mensualului
“Steaua” din Cluj.

Iatã, în sfârºit, ºi cea de a doua
întrebare care ar suna cam aºa:

existã, oare, cititori potenþiali
pentru o asemenea “introducere în
jazz”? Dincolo de faptul cã toate
lucrãrile enumerate mai sus ºi
având ca subiect jazzul sunt de
mult epuizate, rãspunsul îmi pare
sã vinã oarecum de la sine: jazzul
este o muzicã nouã, tânãrã (chiar
dacã a depãºit suta de ani!), iar, la
noi, concertele/recitalurile de jazz
“fac” (sau – mai bine zis – fãceau
!) cu regularitate sãli arhipline,
înþesate de tineri. Astãzi, când
„oferta” culturalã a devenit „pe
bune” ameþitoare mai mult ca
oricând, noile generaþii sunt cu
adevãrat libere ºi – în ce mã
priveºte – le vãd, le simt, le
bãnuiesc  întotdeauna gata sã

punã întrebãri, sã încerce sã se
lãmureascã în toate privinþele ºi în
legãturã cu orice le poate stârni
interesul. Lucrarea de faþã se
adreseazã, aºadar, cu precãdere
tinerilor, însã – în aceeaºi mãsurã
– ºi tuturor celor … “rãmaºi tineri”
ºi care se vor încumeta sã
descopere jazzul, sã se apropie de
el. Ea se vrea un ghid, o adevãratã
introducere în jazz care sã
lãmureascã anumite lucruri,
cãlãuzindu-le paºii celor ce – chiar
dacã încã ezitã – vor cu adevãrat
sã afle câte ceva despre
începuturile, meandrele ºi
devenirea acestei modalitãþi de
exprimare. De obicei, aproape
orice autor, când ajunge la

sfârºitul unui Cuvânt înainte, are
prilejul sã numeascã pe cei cãrora
le rãmâne îndatorat. Ei bine,
mulþumirile mele se îndreaptã
înspre incomparabilul Zsolt
György, un adevãrat guru pentru
tot ce a însemnat jazzul în
România ultimelor trei sau patru
decenii. Lui - “milionarului” … în
discuri, cunoscãtorului enervant
de profund, cãutãtorului neobosit
ºi pianistului atât de sensibil, atât
de... cu totul altfel – îi datorez
aproape tot ce ºtiu despre
sublimul jazz.

Ioan Muslea (stanga) si Virgil Mihaiu in timpul Colocviului Lucian Blaga, organizat de ICR
Lisabona in mai 2008.
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