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Discursul regelui în Parlamentul
României a fost, aºa cum bãnuiam, nu
doar exemplar, prin claritatea ideilor, dar
ºi de o tãieturã clasicã a frazei, lapidar,
sprijinindu-se pe cele patru coloane ale
valorilor netrecãtoare: credinþã, demnitate,
cinste, dãruire. Pe aceºti  patru piloni poþi,
într-adevãr, construi o Casã a þãrii,
luminoasã, temeinicã, trainicã, ziditã pe
stâncã, nu pe nisip.Poþi, respectându-le, sã-þi închegi
un destin, nu din ambiþie de os domnesc, ci din datoria
sacrã a conºtiinþei tale, conformatã intim virtuþilor
cardinale, ºi sã-þi  urmezi calea astfel prin frigul istoriei,
sperând, mai mult decât în ajutorul ºefilor de stat, în
Pronia cereascã. Nu altceva au fãcut regele Mihai ºi
familia regalã dupã ce în tensionatul decembrie 1947
fusese silit sã abdice.

ªtiu cã, spuneau cei mai bãtrâni, de douã ori
plânseserã de ciudã ºi neputinþã soldaþii români, pe
dealul Feleacului: în august 1940, ordonându-li-se sã
se retragã, fãrã sã tragã niciun foc, ºi în anul întunecat
1948, privind pe furiº chipul regelui care urca silit în
trenul exilului. Pleca un tânãr monarh de 27 de ani,
întâi la Florenþa, apoi la Versoix, obligat sã ducã o
viaþã oarecare, departe de onorurile publice sau de
bunãstarea cuvenite condiþiei sale regale, muncind
cu simplitatea omului simplu, amintindu-ºi, poate, cum
fusese coleg de clasã cu congeneri din diverse zone
ale României, aceºtia provenind din familiile oneste
ale feluritelor categorii sociale. Condusese maºini ºi
avioane, muncise cu mâinile, tolstoian, nu doar cu
inteligenþa sa cultivatã, îºi întreþinuse familia, practic,
mândru cã Domnul îi dãruise sãnãtatea ºi priceperea
unui bãrbat adevãrat. Priceperea era, este dublatã
de o credinþã creºtinã fermã. Din discurs rãzbate
mereu ideea cã pe acest fundament se clãdeºte
edificiul complex al unei societãþi civilizate, prospere,
aºa cum doreºte sã fie ºi þara sa, a noastrã, în viitor.
România începutului de an 1948, anul plecãrii regelui,
era deja desfiguratã de teroare ºi urã civilã, o þarã
unde începuse înrobirea ideologicã ºi economicã. Au
fost, dupã alungarea regelui Mihai, izgoniþi intelectualii
de valoare, sinceri, au fost puºi în slujbe mãrunte, iar
oamenii politici decimaþi la Sighet sau la Canal – o
mare parte a elitei  a fost distrusã. Cine sã-i mai
apere? În fine, odatã întors, regele stârneºte valuri de
entuziasm spontan, aclamat de o mulþime fremãtând,
care ar vrea ca timpul sã fie reversibil. Timpul nu e
reversibil decât în cãrþile de fictiune ºi în memoria
(memoriile) generaþiilor interbelice, care vorbesc
despre unanimul respect datorat regelui ºi casei
regale, despre iubirea ofiþerilor ºi a soldaþilor pentru
Mihai, regele tânãr, despre dragostea, aproape de
veneraþie, pentru el, a plugarilor, meºteºugarilor,
intelectualilor. Celor viteji li s-a adresat mai întâi regele,
în discursul lui, eroilor. A elogiat apoi Academia
Românã ºi Banca Românã, doua instituþii „care-ºi fac
datoria”, pe oamenii de artã, pe cei care „încearcã”

sã-ºi facã datoria în ciuda lipsurilor
materiale, i-a încurajat, la fel, pe
universitari, pe tinerii studioºi. E o
„actualizare” care infirmã pretinsa
atemporalitate a discursului, criticat de
unii ziariºti, pentru ideile prea generale,
iar de alþii pentru aplecarea, prea
pronunþatã, pe latura executivã. Numai
cã generalizarea din discursul regelui nu

înseamnã abstragere din cotidian, iar simþul practic
nu e strãin de simþul etic. „Lumea de mâine nu poate
exista fãrã moralã, fãrã credinþã, ºi fãrã memorie”, o
frazã care trebuie judecatã nu ca o sentinþã abstractã,
cred, ci ca o reacþie la corupþia, relativismul ºi egoismul
zilelor noastre, unde criza economicã îºi gãseºte ºi
ea explicaþia. Doar cã nu avem viziunea social-
economicã „la firul ierbii”, pragmaticã, ci una de
adâncime, în perspectivã religioasã. Primirea noastrã
în structurile atlantice, euro-atlantice, în UE, în NATO,
a fost impulsionatã de pledoaria ºi de prestigiul regelui
Mihai, minte luminatã simþind pulsul vremii, dar
judecând totul „sub specie eternitatis”. Cardinalul
Giamfranco Ravasi, invitat sub cupola Ateneului,
nu de mult, nu a fost departe de aceastã concepþie
teleologicã, nu doar logicã. Liberatatea ºi
democraþia din þara noastrã se cer  urmate de
identitate ºi demnitate, a conchis regele. Logica
regelui este logica unei înþelepciuni creºine cu
adânci rãdãcini în viaþa cotidianã din România.

Regele, în discursul din 25 octombrie 2011, datã
istoricã, a vorbit despre România nu ca despre o
„moºtenire”, ci ca despre o „þarã luatã cu împrumut
de la copiii noºtri”, cum a spus, parafrazând un
proverb amerindian ºi scrierea lui Delavrancea. Pe
ei, pe tineri mai ales, ar vrea sã-i îndemne cu verbul
sãu inspirat spre prosperitate ºi redobândirea
statutului þãrii noastre de dinainte de rãzboiul ultim,
rãzboi care ne-a adus atâtea nenorociri colective ºi
personale. Eu îmi amintesc cum am ascultat, copil,
în câteva rânduri, discursul de Crãciun al regelui Mihai,
vocea sa gravã, adresându-ni-se cu „Scump popor!”,
ieºind uºor alteratã din cutia vechiului aparat de radio
Hornyphon, discuþiile celor maturi, aerul de normalitate
instaurat în jur prin acele cuvinte care sunau aºa de
omeneºte, calde ºi directe. Nimic din sforãitoarele
cuvântãri oficiale, bineînþeles. Apoi, peste ani,
privilegiul de a-i vorbi regelui despreTransilvania ºi
despre Cluj, unde fusese, întâi, nevârstnic, apoi
vârstnic, invitat de universitari, despre Sãvârºinul
pe care-l mai iubeºte, cu platanii ºi lacul lui romantic,
despre confesiuni religioase din Ardeal ºi despre
domenii de vânãtoare, m-a fãcut sã-l întâlnesc pe
„unsul Domnului” în fiinþa unui bãrbat statuar, pe
jumãtate deja statuie. Un om nobil, care surâde rar,
dar ascultã tot ºi le rãspunde cu bunãvoinþa
rãbdãtoare a domnitorilor români din vechime, celor
care-l întreabã ceva important, cu inima deschisã
ºi respectul cuvenit.

Vocea
regelui
The King’s

voice
Adrian Popescu
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Am petrecut ceva timp în faþa
documentului cu întrebarea
despre brandul Clujului. Nu pentru
cã n-aº fi putut inventaria în minte
– jocul gratuit ºi lipsit de efecte al
imaginaþiei e mereu plãcut –
diferenþe specifice menite sã facã
din acest oraº ceva mai mult decît
este, printr-o îngroºare a tuºelor
sale culturale, spirituale sau de alt
fel. Ci pentru cã, în buna tradiþie a
maeºtrilor suspiciunii pe care o
împãrtãºesc, ideea unui „brand”
mi se pare o capcanã ºi o pistã
falsã, datoritã aluviunilor pe care
le aduce cu ea.

Brandul este identitatea unui
produs, a unui serviciu, a unei
afaceri, ne spune prima sursa de
informaþii posibilã, Wikipedia. El
marcheazã astfel asocierea dintre
o poveste veche de cînd lumea,
aceea a identitãþii, ºi o altã poveste,
tocmai acea poveste nouã care a
detronat-o ºi a legitimat-o în spaþiul
societãþii de consum pe prima.
Brandul – urît cuvînt, de altfel, atît
de urît încît nici nu meritã efortul
de a-i gãsi un echivalent românesc
– este ceea ce rãmîne din identitate
dupã ce aceasta a fost suprimatã
ºi (exact prin aceeaºi miºcare de
suprimare) recuperatã din ruinele
sale în sfera economicã ºi
comercialã. Brandul ne învaþã cum
sã vindem un produs (de la o pastã
de dinþi pînã la un oraº) ca fiind
puternic marcat identitar, ºtiind bine
cã identitatea lui debilã se
construieºte pe o diferenþã infimã
în raport cu produse similare ºi
perfect echivalente pe piaþã. Miza
brandului nu este, prin urmare,

Care ar putea fi brandul Clujului, cultural, spiritual
vorbind, în primul deceniu al mileniului trei? Depinde o
zonã, un oraº, o þarã – de forme care îºi arogã o acoladã
identitarã? Mai este raportul ori relaþia provincie-capitalã-
provincie valabil(ã) în vremurile de-acum pentru Cluj?
Intervenþiile care urmeazã încearcã sã rãspundã la toate
acestea, mai mult sau mai puþin polemic.

afirmarea ori salvarea unei identitãþi,
ci gãsirea strategiei de marketing
celei mai potrivite pentru a vinde ca
produs unic, distinct ºi superior
ceva care nu se distinge prin nimic
esenþial de alte produse. Capcana
lui provine din utilizarea unei
naraþiuni cel puþin de-o vîrstã cu
modernitatea, naraþiunea identitãþii,
în slujba unei alte povestiri, mai puþin
romantice, mai realiste ºi mai cinice,
devenitã numaidecît set de practici
comerciale, cea a cererii ºi ofertei
de piaþã.

Dar mai e o capcanã ºi prin
ceva anterior lui, printr-un echivoc
specific modernitãþii, care a jucat,
ca sã spunem aºa, la cele douã
capete ale identitãþii. Pe de o parte,
discursurile filosofice ºi politice ale
modernitãþii sînt discursuri
militantiste ale afirmãrii unei
identitãþi noi, individuale (subiect,
burghez, proletar etc.) sau
colective (popor, naþiune, clasã,
rasã etc.); pe de altã parte,
practicile sale politice, coloniale,
arhitecturale, toate subîntinse de
mize economice explicite, n-au
fãcut decît sã decodeze fãrã
încetare, sã deteritorializeze
identitãþi premoderne sau din afara
spaþiului modernitãþii occidentale,
sã le exploateze fie în scopuri
ºtiinþifice, fie în interese militare sau
economice. Astfel încît triumful
modernitãþii este sinonim cu un
proces încã neîncheiat de
uniformizare planetarã, dupã chipul
ºi asemãnarea lumii occidentale.
Ceea ce vine în epoca modernitãþii
tîrzii sau postmodernitãþii este doar
o tentativã de reabilitare a
fragmentelor de civilizaþii, culturi,
tradiþii sau locuri pe care
modernitatea de stil european n-a
reuºit sã le distrugã, sã le valorifice
sau sã ºi le însuºeascã. Aceastã
reabilitare – dupã imaginea

reabilitãrii estetice a faþadelor unor
clãdiri vechi – care nu se
desfãºoarã doar în afara graniþelor
Occidentului, ci chiar ºi în spaþiul
sãu, serveºte, desigur, la spãlarea
unora dintre pãcatele învingãtorilor
în rãzboiul civilizaþiilor, dar acest
gest recuperator este pus în slujba
unor interese precise de obþinere
a unor profituri suplimentare în
raport cu cele deja obþinute vreme
de secole pe spatele învinºilor:
printre ele, unele poartã numele
sau pseudonimele de „turism”, de
„patrimoniu”, de „autenticitate”, de
„exotism”, chiar de „identitate”.

Brandul este deci masca
identitar-comercialã aºezatã peste
un produs, o serie de produse sau
de afaceri a cãror echivalenþã
generalã a fost deja obþinutã. El
transformã produsul respectiv în
purã valoare de schimb, asigurîndu-
se cã diferenþa minimã care-l
deosebeºte de alte produse nu va
impieta asupra interschimbabilitãþii
lor, dar ºi cã aceasta nu va fi ºtearsã
astfel încît produsele sã se
confunde,  iar alegerea unui client
sau altul sã parã aleatorie.

Brandul unui oraº. Prins între un
trecut recent marcat de afirmarea
violentã a unei identitãþi
segregaþioniste ºi un viitor apropiat
aºezat sub însemnele luminoase
ale unei capitale europene a culturii,
Clujul îºi cautã ezitant un brand, o
identitate în haine noi, pe gustul
epocii în care trãim. Spaþiul sãu
urban, puternic conturat în zona sa
centralã, se difractã pînã la a
deveni distopie în cartiere ºi în noile
periferii. Cosmetizat ºi securizat
dupã reþete de succes occidentale,
centrul trãieºte din sãrbãtoare în
sãrbãtoare, anume ca zgomotul
muzicilor populare ºi forfota
mulþimilor de pe terase ºi de pe
strãzile pietonale sã acopere vidul
de proiect din restul oraºului. Dupã
efervescenþa imobiliar-speculativã
din ultimii zece ani, pe fondul unui

Ciprian Mihali este Conferenþiar,
Departamentul de Filosofie,
Universitatea „Babeº-Bolyai” Cluj-
Napoca (Lecturer, Department of
Philosophy, University “Babes-Bolyai”
Cluj-Napoca).

Ciprian Mihali
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laxism legislativ ºi administrativ
(pentru a folosi un eufemism
inocent), dar ºi cu generoasa
contribuþie a unei arhitecturi
îndoielnice, criza a adus cu sine
un binecuvîntat moment de rãgaz.
O privire de sus de tip Google Earth
asupra oraºului ºi împrejurimilor,
aºa cum au propus-o, de pildã, cei
de la Superbia Suburbia,
înfãþiºeazã dezastrul urbanistic în
care se aflã Clujul. În faþa lui,
replierea pe profilul catedralelor, pe
faþada UBB sau pe cele cîteva
strãzi mai acãtãrii, pare un gest de
regãsire, aºa cum privirea
panoramicã de pe Cetãþuie
încearcã sã opreascã din cursa
nebuneascã o transformare într-o
masã amorfã nu numai a arhitecturii
oraºului, ci ºi a ceea ce a mai
rãmas dintr-un presupus geniu al
locului ºi specific al locuitorilor sãi.

A cãuta un brand al Clujului, fie
el material-arhitectural, fie el
cultural-spiritual, mi se pare de
aceea o pistã falsã. „Acolada
identitarã” este un impas în termeni
de dezvoltare urbanã, dar este o
sursã profitabilã (financiar ºi
simbolic) pentru discursuri politice,
administrative sau intelectuale
care ignorã, voit sau nu, absenþa
de orizont, de dezbatere ºi de
societate civilã într-un oraº
conservator, ce a trecut fãrã
remuºcãri ºi fãrã intermedieri – în
acelaºi conformism cãlduþ ºi
provincial – de la extremismul
funariot la consumerismul actual.

Dacã e sã admitem, pentru a
juca o clipã jocul ce ni se propune,
cã ar putea sã fie vorba de un
brand al Clujului, acesta n-ar trebui
localizat nici în centru, nici la mall,
nici pe vreun stadion ºi nici în
universitate, nici în varzã, nici în
gulyàs. El n-ar trebui recompus
nici din ruinele romane,  nici din
catedrale ºi statui, dupã cum n-ar
trebui nici sã fie cãutat cu disperare
în vederea unei recompense
europene pentru 2020. El ar fi de
inventat în prezent sub forma unei
creativitãþi permanente, cã este ea
una ºtiinþificã, artisticã, literarã,
arhitecturalã sau, mai imperios,
una politicã ºi civicã. Oraºul cu al
sãu estetic spaþiu public nu trãieºte
numai din culorile faþadelor centrale
ºi nici din festivaluri ºi spectacole;
în spatele lor, înainte sã înceapã

sau dupã ce se încheie
ceremoniile, se aflã viaþa de zi cu
zi a mii de profesori, a zeci de mii
de elevi ºi studenþi, a sute de mii
de oameni ce-ºi cautã nu atît
identitatea ºi brandul, cît
supravieþuirea demnã într-o
societate inegalitarã. Dacã un oraº
are precum Clujul are probleme,
acestea nu sînt în primul rînd nici
de naturã spaþialã (ca ºi cum ar fi
de-ajuns sã construim mai
frumos), nici de naturã localã (ca
ºi cum clujenii ar avea neapãrat
alte probleme decît ieºenii sau
bucureºtenii).

Un brand al Clujului, oricare ar
fi el, nu trebuie mai ales sã
oculteze prin ambalajul sãu
ingenios, la care vor lucra cu
siguranþã cei mai buni experþi în
marketing ºi advertising, fracturile
sociale, economice, culturale sau
spaþiale care strãbat citadinii din
Cluj ºi spaþiile lor de vieþuire în
comun. De aceea, dacã vrem ca
acest oraº sã înceteze a mai fi o
periferie în raport cu el însuºi, iar
nu cu o capitalã sau cu o Europã
visatã, ar fi timpul sã începem în
sfîrºit sã ne gîndim cum am putea
sã oprim, ori mãcar sã încetinim,
acþiunile administraþiei locale, dar
ºi gesturile noastre reactive ºi

marginale, prin care producem
neîncetat centralitãþi simbolice ºi
periferii reale în noi înºine ºi printre
noi înºine.

Abstract: The question about the
brand of a city should prior take into
consideration the double strategy
composing the main idea of a brand:
the identity strategy, specific to the
modernity and reshaped for new uses,
and the marketing strategy, product of
the postmodern society. A “brand” of
Cluj is possible less through its
material and spiritual symbols and
more through a permanent and active
creativity in the field of architecture,
arts and sciences, but also in the
politic and civic action.

Rezumat: Chestiunea despre
brandul unui oraº ar trebui sã ia
prioritar în considerare dubla strategie
care compune principala idee a unui
brand: strategia de identitate, specificã
modernitãþii ºi redimensionatã pentru
uzuri noi, ºi strategia de marketing,
produsã a societãþii postmomderne.
Un „brand“ pentru Cluj e posibil mai
puþin prin simbolurile materiale ºi
spirituale ºi mai mult printr-o
creativitate permanentã ºi activã în
câmpul arhitecturii, artelor ºi ºtiinþrlor,
dar ºi prin acºiunea civicã ºi politicã.

Keywords: modernity, identity,
urban space, brand, creativity

Cuvinte-cheie: modernitate,
identitate, spaþiu urban, brand,
creativitate

Petru Poantã
Cu gândul la întrebãrile Ruxandrei

Cesereanu despre brand-ul Clujului,
am început sã citesc Cãlãtorie prin
Portugalia de José Saramago. În
aceastã situaþie, lectura se dove-
deºte inhibantã ºi fermentativã
deopotrivã, cãci cartea îmi pare
dintr-o datã o fabuloasã colecþie de
brand-uri ale câtorva sute de oraºe,
orãºele, sate ºi peisaje. Cãlãtorul
nu inventeazã prin literaturizare, ci
identificã niºte minunãþii, artistice
în primul rând, care, fiecare în parte,
constituie o imagine singularã ºi
memorabilã a unui anumit loc. Ideea
e cã asemenea imagini ale identitã-

þii ºi diferenþei nu se pot atribui în mod
spontan. Ele sunt niºte emergenþe
culturale ale acelui loc. Dar pentru a fi
cu adevãrat mãrci identitare, trebuie
recunoscute ca atare de cãtre celãlalt.
Saramago întocmeºte o antologie de
monumente istorice, de capodopere
de artã ºi de peisaje „exotice”, fiecare
instituindu-se ca o celebritate într-un
spaþiu modelat de o culturã originalã.

Gândindu-mã acum la Clujul meu
ºi încercând o cãlãtorie ca a marelui
lusitan, mã simt într-o oarecare difi-
cultate. Eu sunt un copil adoptiv al
oraºului ºi, de aceea, fidel ºi recu-
noscãtor, am tendinþa de a-l idealiza.
Când l-am vãzut prima datã, în 1965,
am avut un fel de ºoc cultural, însã

Petru Poantã is a romanian literary
critic and essayist.
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Abstract: The present essay offers
a personal take on the specifics of Cluj,
focusing on the cultural side of the city.

Rezumat: Prezentul eseu oferã o
imagine personalã a specificului
Clujului, concentrându-se pe dimen-
siunea culturalã a oraºului.

Keywords: Cluj, brand, Echinox,
monumente

Cuvinte cheie: Cluj, brand,
Echinox, monuments
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anume, o stradã ori un monument
mi s-a fixat în memorie ca imagine
originarã dominantã. Mi s-a oferit,
mai curând, ca o ambianþã citadinã
fascinantã ºi, în mod oarecum
ciudat, deloc neliniºtitoare pentru
orizontul ºi sensibilitatea mea de
rural. Dar mai mult decât admiraþia
pentru arhitectura sa, Clujul mi-a
revelat la început vocaþia cititului.
Din primele zile ale studenþiei, am
descoperit Biblioteca Centralã
Universitarã ºi ea a sublimat orice
eventualã nevrozã a înstrãinãrii.
Loc al jubilaþiei intelectuale, aici am
fost mereu acasã. Biblioteca ºi, prin
extensie, Universitatea reprezentau
pentru mine imaginea esenþialã a
oraºului. ªi, cu siguranþã, ºi pentru
majoritatea intelectualilor de aici.
Totuºi, ele nu conþin toate ele-
mentele necesare unui brand.
Universitatea are, nu-i vorbã, o
anumitã faimã, însã îi lipseºte
elementul dominant care s-o
singularizeze. În istoria recentã, fe-
nomenul cel mai consistent ºi mai
durabil care s-a nãscut în mediul ei
rãmâne Echinoxul, revistã studen-
þeascã trilingvã (românã, maghia-
rã, germanã) ºi ºcoalã de literaturã.
Zeci de scriitori consacraþi ai lite-
raturii române s-au afirmat ºi s-au
format iniþial aici. Câþiva istorici ºi
filosofi, astãzi cu notorietate mãcar
universitarã, sunt de asemenea
produsul acestui fenomen. Dincolo
de diferenþele de la un autor la
altul ºi de la o generaþie la alta,
echinoxismul înseamnã un stil ºi o
marcã identitarã. Singularitatea
lui constã în faptul cã se autore-
genereazã cu fiecare promoþie, în-
cepând din 1968. Deºi substanþial
în ordine culturalã, parcã n-are
totuºi forþa de penetrare publicitarã
a unui brand. ªi asta îndeosebi
astãzi, când brand-ul este în primul
rând un construct mediatic. Mai
aproape de exigenþele sale ar fi
deocamdatã Festivalul Internaþio-
nal de Film „Transilvania” (TIFF), cu
o audienþã de masã ºi cu recu-
noaºtere internaþionalã. În per-
spectivã turisticã, Clujul n-are oferte
într-adevãr spectaculoase ºi me-
morabile. Arhitectura dominantã ºi
probabil cea mai valoroasã a
oraºului istoric e relativ nouã, cu
preponderenþa stilurilor gotic, baroc
ºi secession. Influenþele, inter-

ferenþele ºi imitaþiile n-au cristali-
zat aici într-un stil original, în vreo
creaþie cu un specific al locului.
Pentru cunoscãtorul subtil,
impresia e mai curând a unui oraº
replicã. Nu surogat, fãrã îndoialã,
dar nici originalitate care sã-þi taie
rãsuflarea. Clujului nu i se poate
contesta, în schimb, atmosfera pe
care o creeazã tocmai amestecul
stilurilor arhitectonice, ritmurile
contrapunctice ale volumelor ºi
faþadelor. În ultima vreme, oraºul are
chiar o patinã de vechime, cu
sugestii medievale, prin pietruirea
strãduþelor din jurul Casei Matei ºi
din preajma vechiului zid al Cetãþii.
Ca sã nu mai vorbim de reamena-
jarea Pieþei Unirii, prin care spaþiul
câºtigã parcã în vastitate ºi lasã sã
respire în toatã consistenþa lor atât
biserica Sfântul Mihail, cât ºi edifi-
ciile care mãrginesc piaþa. Se
articuleazã aici imaginea cât de cât
coerentã a unui oraº estetic, însã
lipseºte o meraviglia, monumentul
stupefiant ori o legendã care sã
universalizeze locul. Existã Casa
Matei, unde s-a nãscut Mathias, cel
mai mare rege al ungurilor, dar
celebritatea ei se pare cã nu se
întinde decât pe un areal redus. Pe
de altã parte, e de observat precara
mediatizare a valorilor existente.
Chiar dacã nu are minuni
copleºitoare, Clujul are totuºi câteva
bijuterii arhitectonice ºi, într-un loc
discret subteran, ca o enclavã în
alte vremuri, capodopera Muzeul
Farmaciei, organizat ºi dezvoltat pe
patrimoniul uneia dintre cele mai
vechi farmacii din Europa. O
colecþie fabuloasã de instrumente,
leacuri ºi cãrþi din câteva secole are
destinul unei comori mai degrabã
ascunse. Cumva ascunse, cãci
neexhibate publicitar, par toate
comorile oraºului. Prin urmare, Clujul
n-o avea încã un brand în
accepþiunea actualã a termenului,
însã are personalitate, una care s-
a format de-a lungul câtorva veacuri,
cu rãsturnãri istorice pe cât de
spectaculoase, pe atât de dra-
matice. Dominat de o populaþie
maghiarã ºi sãseascã pânã în prima
jumãtate a secolului XX, el devine,
la sfârºitul acestuia, preponderent
românesc, cu un procent de peste
80%, fãrã ca, totuºi, sã disparã
caracterul sãu cosmopolit. A fost
în istoria sa un puternic centru

comercial ºi meºteºugãresc, iar
din 1790 este capitala Principatului
Transilvaniei, urmând ca la sfârºitul
veacului XIX ºi începutul celui
urmãtor sã-ºi articuleze uimitoarea
þesãturã urbanã pe care o
cunoaºtem astãzi. Deºi la
marginea imperiului, el a întreþinut
aici gustul aristocratic, deloc
provincial, pentru lux ºi culturã. În
interbelic înfloresc burghezia ºi
intelectualitatea româneascã în
aceeaºi atmosferã de civilizaþie
central-europeanã, o atmosferã ale
cãrei urme mai persistau când am
descoperit eu Clujul. Oraºul a
crescut ºi s-a dezvoltat, deci, cu o
vocaþie a centrului ºi, dupã Unire,
cel puþin pânã în regimul comunist,
fãrã complexul capitalei. Sindromul
recunoaºterii de aceasta este în
principal de naturã culturalã ºi el a
apãrut în lumea intelectualilor, în
special a artiºtilor de tot felul. În
mentalitatea scriitorilor, sã spunem,
Bucureºtiul a devenit instanþa
supremã a validãrii ºi consacrãrii
valorilor. Acest complex indus a
creat un tip de comportament
provincialist, cu obsesia relaþiilor
oculte la centru. Fenomenul n-a
degenerat însã definitiv, cãci mereu
au existat orgolii insulare, mai întâi
revista „Steaua”, apoi editura
„Dacia” ºi „Echinox”. Problema e,
desigur, mai complexã, sentimen-
tul marginalitãþii ºi nostalgia unui
Centru fiind în firea individului ºi a
comunitãþilor în general, dar eu mã
refer doar la un caz de mentalitate
deviatã. „Ieºirea din Egipt” ar fi
posibilã, bunãoarã, prin afirmarea ºi
conºtientizarea colectivã a Clujului
drept capitalã culturalã a Tran-
silvaniei. Dar ca sã nu rãmânã o
simplã metaforã, un asemenea
brand trebuie construit pe o solidã
realitate legitimatoare.

ª
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Nu vrem sã psihanalizãm
sufletul unui oraº, deºi am putea
s-o facem, e, poate, chiar
obligatoriu în vederea elaborãrii
unui brand de oraº. Dar ce este
brandul? O carte de vizitã; ne
prezintã solemn, heraldic,
persuasiv, poate chiar ludic ºi jovial
personalitatea unui individ, în cazul
nostru a unei cetãþi, a unei
comunitãþi. E vestibulul care ne
abreviazã dar ne ºi anticipeazã cu
exaltare, ne incitã cu tâlc la
explorarea saloanelor care
urmeazã. Este blazonul, cu
semeþele sale turnuri ºi cu
cotloanele medievale de mister ºi
spaimã, simbolul 3D al urbei
aºezate între transcendenþã ºi
imanenþã care se transformã în era
noastrã virtualã, consumistã ºi
hiper-realistã în fantasma pixelatã
care este brandul. Este sau ar
trebui sã fie acel sâmbure metafizic
evanescent, fãrâmã de inefabil,
grãunte de sacralitate care nu ne-a
abandonat umanitatea suferindã în
miezul celui mai sordid negoþ, a
celor mai imunde, meschine,
mercantile sau faustiene tranzacþii.
De aceea chiar dacã e doar un
logo, o expresie seducãtoare, un
truc semantic banal dar potent,
brandul de oraº este eficace într-
un sens aproape taumaturgic la
nivelul discursului public, poate fi
hipnotic chiar pentru mase pentru
cã rezoneazã în zonele profunde,
de împãrtãºire ºi de apartenenþã
ale unei comunitãþi, face piruete în
jurul nucleului ei totemic ºi în
cazurile cele mai privilegiate
trãieºte o idilã splendidã chiar dacã
fulgurantã cu arhetipul cetãþii. Sã
nu cãdem în vertijul unui du-te-vino
între mitologie ºi publicitate deºi
este un loc comun deja cã

The Tragic and Enchanting City
Mihai Hurezeanu

mitologia este publicitatea zeilor, iar
publicitatea este nostalgia lor. Nu
întâmplãtor, la cumpãna mileniilor
cel mai popular manual de
scenaristicã, în capitala
divertismentului mondial Tinseltown
– Hoolywood, sediul fabricii de vise,
se inspirã copios din Jung, Eliade
ºi Joseph Campbell. Publicitatea,
marketingul sunt cãile regale, acum
în era desacralizatã, între dorul cel
mai profund ºi fãptuire, liantul, fluidul
care conecteazã structurile
antropologice arhetipale cu
proteismul cel mai extravagant al
momentului uman de maximã
extrovertire.

Dacã ne îndreptãm atenþia spre
zona contemporanã expertã,
vedem cã brãnduirea de succes
înseamnã definirea, profilarea unei
identitãþi puternice. E un proces
care se naºte în vâltoarea
iarmarocului global. E necruþãtor ºi
darvinist în esenþã chiar dacã e
acompaniat de miresmele ºi
melopeea bazarului mondial, e
foarte competitiv care pe care,
oraºele ca ºi oamenii, nu mai
existã ierarhii, ordinea cumpãnitã
a castelor ºi breslelor, ci doar o
feroce dualitate campionii ºi restul,
caducii ºi desueþii noii ordini
mondiale. Competiþia e perpetuã ºi
la subsol, ºi aºa devine macabrã,
unde e mâna de lucru mai ieftinã,
unde înfloreºte mai perfid traficul
de carne vie.

Brandul este magnetism,
mesmerism, pastelul sinestezic al
societãþii de consum. Atrage
precum feromonii stupului, seduce,
te face sã doreºti sã te contopeºti
cu un loc, sã munceºti acolo, sã
creezi, sã te îndrãgosteºti, sã
creºti copii ºi nepoþi. Trãim în plin
nomadism, în care fluxurile
bancare ca ºi cele umane se
rotesc ameþitor dar am
conceptualizat haosul. Vrem
turism, investiþii, plusvaloare.
Exodul nu mai e pe cai ºi cãmile ci
pe infrastructurã. Criticã,

dezolantã starea ei. Sute de ani
capitala administrativã a
principatului Transilvaniei, astãzi
Clujul, la jumãtatea distanþei dintre
Bucureºti ºi Viena, nu doar cã nu-
ºi poate asuma rolul de centru al
aceleiaºi provincii istorice dar nu-
ºi poate gãsi nici propriul centru,
rostul sãu, o coerenþã roditoare
demnã de vechimea ºi potenþialul
sãu. Fudul, oraºul-comoarã e mai
tarat de amnezii ºi disonanþe, mai
steril ºi mai înnegurat de propria
auto-mistificare decât în aproape
toatã istoria precedentã. Suntem
singuri ºi foarte departe de
Bucureºti ºi Viena. Pe primul îl
dispreþuim cu auto-suficienþã
larvarã, neînþelegând efervescenþa
ºi energia celei mai dinamice
capitale balcanice. Ne revendicãm
retoric de la capitala imperialã dar
suntem departe de a fi exorcizat
moºtenirea funest integristã a
administaþiei Funar, cea mai
longevivã ºi autarhicã din istoria
urbei. Sibiul îl cam ignorãm, deºi a
salvat cultura ºi ºtiinþa de pe
Someº, în anii tenebroºi de dupã
Diktatul de la Viena. Dupã multe
secole de schimburi reciproce
egale în personalitãþi, valori, stiluri,
eleganþã barocã ºi patricianã,
expertizã aulicã, mãiestrie artisticã
ºi masonicã, astãzi sperãm, cu
ºanse incerte, sã fim ºi noi capitalã
culturalã a Europei, abia în 2020
ºi pânã atunci imitãm cam ieftin ºi
cu mucava proiectele de
restaurare ºi regenerare ale
oraºului lui Bruckenthal. Centrul
istoric al oraºului este un exemplu
patent de eºec urbanistic ºi
delãsare criminalã. Restaurarea
Pieþii Mari a oraºului s-a fãcut fãrã
imaginaþie ºi viziune, iar Bulevardul
Eroilor – chiar dacã funcþional ºi
decent – aratã destul de
mussolinian. În contextul acesta
se impune firesc întrebarea ce se
întâmplã cu societatea civilã a
Clujului? Atâtea generaþii de aur
cenuºiu, atâta intelectualitate pe
metru pãtrat, atâþia arhitecþi,
doctori, artiºti, cãrturari ºi nici o
culturã civicã, nici o reþea serioasã
de ONG-uri implicate în
dezvoltarea urbanisticã ºi
culturalã... Unde sunt think-
tankurile dedicate iniþiativelor
inovatoare, proiectelor strategice,
politicilor publice, responsabilizãrii

Autorul este realizator de emisiuni
la postul Realitatea TV Cluj ºi
editorialist la Ziua de Cluj (The author
is TV producer – Realitatea Cluj – and
daily newspaper columnist at Ziua de
Cluj).
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unei clase politice ºi
administrative în mare parte
agramatã ºi agresivã?

„Gaura neagrã a Europei” este
numitã recent România într-o carte
scrisã de jurnalistul german de
investigaþii Jurgen Roth. „Unfair
Play” dedicã un capitol corupþiei
incomensurabile ºi neverosimile de
pe plaiul mioritic, o stare de fapt
lamentabilã, o ranã adâncã de care
nici nu prea mai suntem conºtienþi,
datoritã unui spirit public abulic,
anesteziat, foarte adept însã la
mistificare. Autorul vorbeºte ºi de
incredibil de obscena etalare a
luxului, opulenþei, puterii gran-
domane în condiþiile unei societãþi
abandonate mizeriei ºi disperãrii.
El dã exemplu ritualului anual al
vânãtorii de mistreþi, un adevãrat
mãcel neo-medieval dirijat de
magnatul Ion Þiriac. Scriitorul
german comenteazã cu patos:
„Începerea vânãtorii mistreþilor
politici ai României, iatã care ar fi
adevãrata faptã eroicã.” În
concluzie, nu doar statul dar ºi
societatea româneascã ar fi
captivele „Sistemului”: o alianþã
sordidã ºi criminalã anti-patrioticã
între foste elemente ale No-
menclaturii comuniste ºi ale
Securitãþii, oligarhi veroºi, antre-
prenori venali, capi interlopi ai
crimei organizate ºi actuali gu-
vernaþi – o adevãratã caracatiþã.

De ce am dat exemplul acesta,
o perpectivã livrescã dar foarte
acutã, întunecatã ºi pesimistã?
Pentru cã include toate elementele
magice, alchimice, mitologice ale
unei stãri de maximã decadenþã,
gaura neagrã, adormire, stare de
dezintegrare spiritualã în primul
rând, ale cãror corolare doar sunt
mizeria moralã, socialã, eco-
nomicã, politicã, dar ne oferã ºi
ingredientele speranþei, ale
anamnezei, trezirii, faptei eroice,
regenerãrii pãsãrii Phoenix din
propria cenuºã. Un astfel de
scenariu mitic este foarte
valabil,transparent ºi în cele mai
pragmatice permutaþii ºi combi-
naþii din adâncul catacombelor
corporatiste. În plinã erã teh-
nocraticã, Kali Yuga dacã vreþi,
catharsisul ºi epifaniile sunt
prezente ºi vitale nu doar pentru
indivizi ci ºi pentru triburi sau
naþiuni. Problema crucialã este sã

abandonãm falsa conºtiinþã,
pentru dacã nu ne pãcãlim pe noi
înºine nu vom fi în stare sã-i pã-
cãlim pe alþii. Poveºtile colective
sunt esenþiale când le ascultãm
sensul, care este ºi pentru noi
astãzi busolã existenþialã. Sã le
împãrtãºim, sã ne ascultãm unii
pe alþii, nu covârºiþi de fatalismul
obºtesc ci animaþi, entuziasmaþi
de energia pe care ele o pot furni-
za proiectelor comunitare de
amploare, unde imaginaþia ºi
creativitatea sunt esenþiale.
Legendele, poveºtile, miturile nu
sunt doar fondatoare ºi creatoare
de ordine politicã legitimã, sunt
ºi vindecãtoare pentru o naþiune
cuprinsã de marasm ºi desnã-
dejde. Suprapunerea în conºtiinþa
publicã, popularã americanã, în
folclorul urban, a mandatului
preºedintelui Kennedy cu mitul
cavaleresc al lui Lancelot nu a fost
doar o gãselniþã mediaticã, o stra-
tagemã de branding dacã vreþi, ci
a fost o rezonanþã profundã, reve-
latorie la nivelul inconºtientului
colectiv.

Trebuie sã înþelegem de unde
venim, ca sã ºtim unde ne aflãm, ºi
sã putem sã ne imaginãm ºi sã
construim viitorul. Brandul nu este
o baghetã magicã care sã ascundã,
sau cu atât mai puþin sã le facã sã
disparã, problemele, maladiile
oraºului. „Brandul trebuie sã fie
emanaþia a ceea ce deja existã în
realitatea oraºului, pentru cã, altfel,
înseamnã doar a-i face cuiva o
frizurã frumoasã, poate sã arate
bine o vreme dar nu-þi va da o nouã
personalitate”, spune Marcus
Mitchell, strategist la agenþia de
branding Corporate Edge.

Asta e ºi problema Clujului.
Multe energii irosite pe zona look-
ului, cosmeticã, faþade care dacã
nu sunt decrepite ci doar lucioase,
ascund stângaci lipsa de sub-
stanþã, sau mai grav, divorþul din-
tre personalitatea autenticã ºi
expresivitatea oraºului. Revenind
la armonia senzorialã, sau chiar
febra senzualã a unui brand care
acþioneazã simultan ºi concertat
asupra raþiunii ca ºi asupra
simþurilor, împletind concepte cu
emoþii, cea mai potentã varietate,
cea care atrage strãinii, îi face sã
tânjeascã dupã magia, farmecul
ineluctabil al unei urbe, este

expresia naturalã, organicã a
plenitudinii vieþii cetãþenilor ei de zi
cu zi. Sunt clujenii fericiþi sau se
prefac doar? Este atunci brandul
doar sclipici, panaº sau semnãtura
indelebilã, blazonul intim al unei
personalitãþi-colectivitãþi incon-
fundabile, robuste, statornice?
Avem douã malluri ºi douã sta-
dioane eclatante, marca triumfalã
a unei societãþi dezvoltate care a
ajuns la rafinamentul ingineriei
sociale prin echilibrul între pâine ºi
circ. Cât am evoluat, de fapt, dacã
principalele produse de export sunt
femeile frumoase cu lenjerie intimã
cu tot ºi materia cenuºie a pro-
fesioniºtilor noºtri? În oraºul,
cândva pepinierã intelectualã,
artisticã, literarã ºtiinþificã de elitã,
Heidelbergul României, astãzi
dupã 20 de ani, cel mai mare centru
universitar din Sud-Estul Europei,
cu câte distincþii prestigioase,
europene ºi internaþionale, premii
de prim rang, literare sau ºtinþifice
ne putem lãuda? Aud doar cron-
cãnitul melancolic al heraldicelor
ciori pe cerul autumnal al fer-
mecãtorului oraº de la poalele
Feleacului.

Cu vreun an ºi ceva în urmã o
echipã de jurnaliºti de la o publicaþie
elveþianã din Basel, aflatã la Cluj
cu ocazia unui meci de fotbal, au
ºocat conformismul îngâmfat ºi
discreþionar al elitelor politice ºi
imagistice ale oraºului. Elveþienii au
îndrãznit, fiind aºa „încuiaþi”, cu
mentalitatea lor burghezã de
bancheri ºi ceasornicari de secole,
sã nu fie impresionaþi de cluburile
chic din centru, de mulþimea de
femei sexy ºi maºini de lux care
miºunã prin acelaºi centru
sclipicios ºi gãunos. În schimb au
fãcut o excursie la Pata Rât,
groapa de gunoi a oraºului unde
locuiau semeni ai noºtri minoritari
ºi unde au trasat un tablou deloc
flatant al unei mahalale sordide de
lume a 3 a, la marginea oraºului-
comoarã. Fruntaºii ºi liderii de
opinie au rãbufnit cu mânie, i-ar fi
flagelat pe impenitenþii cronicari în
piaþa oraºului dacã ar fi putut, altfel
ºi-au practicat duplicitatea precum
judele medieval din legendã care
îºi prezintã omagiile regelui Matia
a doua zi dupã ce l-au biciuit pe
acelaºi personaj travestit în
student pribeag.
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Îmi vine în minte observaþia
ironicã pe care o face Lukács
Josef , acel elegiac exeget al
oraºului-comoarã, când
menþioneazã cum de prin sec. 19,
inscripþia memorialã de pe
obeliscul Karolina, ridicat în
onoarea vizitei istorice a
împãrãtesei în oraº, ºi-a pierdut C
din Claudiopolis, numele latin al
Clujului devenind Laudiopolis,
oraºul lãudãroºilor.

Istoria milenarã a oraºului este
marcatã de o dualitate
necruþãtoare ºi de nelecuit. Este de
fapt tandemul psiho-istoric dintre
sinele oraºului ºi umbra lui. În
negurile ºi vâltorile ne-reconcilierii
lor s-au petrecut oficialitãþile,
trubadurii, prinþesele, clerul,
negustorii, târgoveþii, meºteºugarii,
iobagii ºi studenþii oraºului, în fapte
mãreþe ºi josnice. Aceastã
dihotomie tragicã nu a fost
clementã cu istoria oraºului, ea
fiind marcatã de schimbãri bruºte,
atroce, de macaz, exiluri
prelungite pe linii moarte, complexe
obsidionale în conflict cu Zeitgeist-
ul prevalent în vecinãtãþi mai
apropiate sau mai îndepãrtate. De
aici poate ºi ambiguitatea privind
sorgintea denumirii de „oraºul-
comoarã”. Ambele versiuni sunt
valabile ºi traverseazã epopeea
oraºului ca un fir roºu. Cea
mercantilã vorbeºte de magnetul
pentru bani, avuþie ºi aur al acestui
oraº. Cei mai bogaþi negustori ºi
zarafi au trãit aici mereu. Asta ºi
pentru cã a fost centrul urban cel
mai apropiat ºi care a gestionat
uriaºul tezaur natural al
Apusenilor. De aceea poate nu
întâmplãtor aici a fost creatã
singura bancã româneascã cu
capital integral autohton: Banca
Transilvania. Duhul aurului bântuie
din nou în aºteptarea febrilã a
deschiderii controversatului proiect
minier Roºia Montanã. Cealaltã
versiune vorbeºte în termeni de
soft power de comoara umanã a
mãiestriei ºi talentelor artizanale ale
meºterilor cetãþii. Este straniu
acest blestem contemporan al
impotenþei de a edifica, de a
construi, chiar cu un premier
clujean nu s-au reuºit în atâþia ani
decât 50 de km de autostradã,
care nu ne leagã nici de Vest nici
de Est, când acest burg ca ºi

întreaga Transilvanie au fost
dãruite cu construcþii magnifice,
palate, fortificaþii, catedrale, turnuri
de cãtre cei mai  avansaþi
constructori, ingineri ºi artizani ai
timpului. Alte avataruri ale
personalitãþii bi-polare a Clujului au
fost castrele romane vs status-
quo-ul turanic, cnezatul daco-valah
vs regalitatea panonicã, Imperiul
vs Principat, romantismul mistic-
cavaleresc vs pragmatismul
burghez, Roma vs Reforma,
Federalism vs Iredentism,
Comunism vs Naþionalism,
ªovinism vs Autonomie, Revoluþie
vs Autocraþie, Industrialism vs
Ruralism, Migraþie urbanã vs
Culturã civicã. Multiculturalismul
este doar un slogan, un fard
strãveziu peste paloarea
resemnatã a convieþuirii româno-
maghiare. Obsesia atavicã a
monologului intra-muros vs extra-
muros continuã sã sape tranºee
de neîncredere între cele douã
neamuri. Evreii ºi saºii, care au
contribuit cu atâtea seve la
florilegiul „Celor 7 Cetãþi De Dincolo
De Pãdure” au pãrãsit în masã,
dupã suferinþe istorice, teritoriul
feeric. Sigur cã virulenþa
revanºardã, controlatã deatfel ºi
doar retoricã, dar nu mai puþin
toxicã, a naþionalismului funariot s-
a refugiat-refulat într-o zonã psiho-
politicã semi-clandestinã ºi aluzivã
sau în umorile tumefiate ale
galeriilor celor douã echipe rivale
de fotbal ale oraºului. Acolo
aºteaptã la pândã clipa prielnicã
recidivei în spaþiul public. Esenþiale
pentru viitorul european,
cosmopolitan, prosper ºi demn al
acestui oraº sunt intersecþia
rodnicã dintre cele douã culturi ºi
naþiuni, dialogul autentic,
construcþia de punþi fraterne,
inspiraþie mutualã, simbiozã
dincolo de orgoliile etnice rãnite,
deci construcþie maturã a
comunitãþii civice. Aceasta se
poate doar prin empatia pentru
destinul celuilalt, certitudinea trãrii
propriului destin, compasiunea
pentru cicatricele ºi percepþiile
viciate de victimizare reciprocã,
realã sau închipuitã, pentru
sentimentele celuilalt de excludere
sau marginalizare. Acest demers
de integrare între sinele oraºului ºi
umbra sa fiind îndeplinit, brandul va

apãrea de la sine, poate un nou
rege Matia, tãmãduit ºi renãscut
din neantul istoriei, o nouã
Renaºtere, a sintezei universale ºi
a unei gnoze a iubirii. Acel brand
va fi atunci un motor dinamic
fabulos pentru dezvoltarea
potenþialului uriaº al acestui oraº.
Un centru al creativitãþii simbolice,
artistice ºi ºtiinþifice deopotrivã. Un
centru privilegiat al marilor parcuri
de cercetare, al unor tehnologii
înalte, energii alternative,
regenerabile, nano-tehnologie,
medicinã avansatã. Vom putea
deveni o capitalã vibrantã, extaticã
a artelor, teatrului ºi filmului. Cele
douã teatre naþionale, Fabrica de
pensule, festivalurile internaþionale
de film sunt deja premisele unui
viitor centru urban de excelenþã, a
cãrui dezvoltare vulcanicã sã se
bazeze pe creativitate ºi idei. Un
oraº care sã treacã de la stadiul
de consumator de culturã la cel de
producãtor de content pentru
industriile de muzicã, film,
multimedia.

Pânã atunci însã, va trebui sã
dresãm bestia spectralã a
înstrãinãrii noastre, cetãþeni, de
cetate, sã transformãm natura
schizoidã ºi eclecticã a urbei într-
un geniu al locului, sã re-fermecãm
acest spaþiu. Pânã atunci rãmâne
o legendã tutelarã ºi neîndurãtoare
a locului: acel bastion guvernat de
nobleþea, rigoarea ºi disciplina
Fraþilor Iezuiþi, din care rãzbat
lugubru, uneori, în noapte, urletele
incomprehensibile ale veºnicei
prizoniere din turnul întunecat ºi
sinistru ,contesa sângeroasã,
Elisabeth Báthory, autoarea
autohtonã a genocidului inocenþei.

Când vom putea deveni pe
deplin conºtienþi de destinul tragic
al oraºului, abia atunci vom putea
degusta cu seninãtate ºi bucurie
fructul mirabil al farmecului sãu
nesfârºit.

Abstract: This essay charts the
strange but fateful and providential
connections between mythology,
advertising and popular culture. It
explores the labyrinthine com-
munications between symbols of the
deep collective psyche, urban
legends and the process of city
branding.

Rezumat: Eseul de mai sus
reprezintã o incursiune mito-poeticã
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în jurul legãturii dintre emblema
heraldicã ºi brandul unui oraº
ancestral. El exploreazã conexiunea
dintre mitologie ºi publicitate, dintre
matricea stilisticã, inconºtientul
colectiv, istoria profundã ºi maladiile

contemporane în elaborarea unui
brand de oraº.

Keywords: Mythology, advertising,
city branding, urban legends, collective
unconscious, archetype, Transyl-
vania, Cluj, city-treasure, urban

renewal.
Cuvinte-cheie: Mitologie,

publicitate, brand de oraº, legende
urbane, inconºtient colectiv, arhetip,
Transilvania, Cluj, oraºul-comoarã,
regenerare urbanã.

Emblems of Cluj, between the
Sacred and the Profane
Marius Porumb

În vremuri medievale, fiecare
oraº îºi avea stema sa, iar Clujul
avea ca simbol cetatea cu trei
turnuri ºi poarta larg deschisã, un

semn al ospitalitãþii, al vremurilor
paºnice, al deschiderii spre lume.
Nu ºi-au închipuit clujenii evului de
mijloc cã pe poarta cetãþii lor ce de
lume va pãºi, îndreptându-se spre

ºcolile oraºului „civitas Primaria” a
Transilvaniei devenite, odatã cu
înfiinþarea Universitãþii la 1581 de
Antonio Possevino, cunoscutã din
Polonia, Ungaria ºi þãrile
germanice, pânã în Italia. Faima
universitãþii clujene l-a determinat
pe Voievodul Mihai, Viteazul
unificator de þarã, sã-ºi trimitã fiul,
pe Nicolae Pãtraºcu, la învãþãturã
pe bãncile Almei Mater
Napocensis.

Universitatea de azi, una din
cele mai mari din România, se
bucurã de un prestigiu recunoscut
la nivel european. Cetatea
universitarã ºi academicã de pe
malurile Someºului, templu al
ºtiinþelor ºi artelor, este desigur un
brand al Clujului.

Dacã m-ar întreba cineva ce aº
alege ca brand al Clujului, nu aº
ezita prea mult. Sfântul Gheorghe
ucigând balaurul, statuia ecvestrã
din 1373 a fraþilor Martin ºi
Gheorghe din Cluj, valoroasã
operã de talie europenã, o premierã
pentru sculptura evului mediu
timpuriu, ce a fãcut ca oraºul sã
fie remarcat ca centru artistic, iar
faima sa sã ajungã pânã departe,
în inima Europei, superba statuie
împodobind una din pieþele oraºu-
lui Praga.

ªi Clujul se mândreºte cu o
monumentalã statuie ecvestrã a
celui mai mare rege ungar,
renascentistul Matia Corvinul,
monarhul de origine valahã, nãscut
în oraºul construit pe ruinele
romane ale municpiului Napoca.
Personalitate importantã a istoriei
româneºti ºi maghiare, fiul lui Iancu
de Hunedoara a fost în primul rând

un mecena european al artelor.
Un simbol sacru al Clujului este

Madona Claudopolitana, icoana
fãcãtoare de minuni de la Nicula,
Hodighitria pictatã de Luca din
Iclod la 1681, copiatã ulterior de
numeroºi pictori ºi gravori, imagine
veneratã de toate confesiunile ºi
etniile Transilvaniei. Luminoasa
imagine a Maicii Domnului cu
Pruncul o întîlnim în bisericile
ortodoxe sau greco-catolice ale
românilor, în cele catolice ale
maghiarilor, secuilor ºi saºilor,

aceasta fiind adoratã pentru
puterile sale miraculoase. În cei
peste 330 de ani care s-au scurs
de la pictarea celebrei icoane, s-
au scris multe pagini despre
aceastã Madonã româneascã la
care se închinau toate neamurile
transilvane.

Abstract: This paper analyzes
some possible brands for the city of
Cluj: the university, the statue of St.
George killing the dragon (1373), the
figure of Matthias Corvinus, or an icon
of the Virgin painted by Luca from Iclod
in the 17th century.

Keywords: Cluj, brand, university,
art.

Rezumat: Acest articol analizeazã
câteva posibile branduri pentru oraºul
Cluj: universitatea, statuia Sf.
Gheorghe ucigând balaurul (1373),
figura lui Matei Corvin, sau icoana
Fecioarei pictatã de Luca din Iclod în
sec. XVII.

Cuvinte-cheie: Cluj, brand,
universitate, artã.

Autorul este directorul Institutului
de Arheologie ºi Istoria Artei, Cluj-
Napoca, ºi membru al Academiei
Române (The author is the director of
the Institute of Archaeology and Art
History, Cluj-Napoca, and member of
the Romanian Academy). ª
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În 6 octombrie 2011, poetului
suedez Tomas Tranströmer,
nãscut la 15 aprilie 1931, i s-a
decernat premiul Nobel pentru
literaturã, motivaþia Academiei
suedeze frizând, ca în multe
alte cazuri, dacã nu ridicolul,
atunci cu siguranþã locul
comun, folosit ca etichetã de
laureat: “because, through his
condensed, translucent images,
he gives us fresh access to
reality” (“fiindcã, prin imaginile
sale condensate ºi translucide, el
ne oferã un acces proaspãt (nou)
la realitate”, t.m). De acord cu
imaginile condensate ºi trans-
lucide (care, la o adicã, pot ca-
racteriza poeticile mai multor
autori), dar “accesul proaspãt la
realitate” permite o generalizare
deloc convenabilã ºi concluden-
tã, mai ales cã poezia lui Tomas
Tranströmer numai despre o
realitate imediatã ºi curentã nu
vorbeºte. În locul acestei motivaþii
cu epoleþi de morgã academicã,
mult mai potrivit ºi definitoriu
este, ca sintezã a poeziei lui
Tranströmer, felul în care Marin
Sorescu recepteazã opera poe-
tului suedez (cum aflãm din Nota
introductivã scrisã de Dan
Shafran, în cadrul antologiei Pagini
din cartea nopþii, Polirom, 2003):
“Marin Sorescu constata pe bunã
dreptate cã poetul suedez pare a
nu lucra cu cuvinte, ci cu note
muzicale, cu tonuri ºi semitonuri pe
un portativ de întindere de zãpadã”.

Pe Tomas Tranströmer l-am
descoperit acum ºase ani, în timpul
liceului, când o bunã prietenã mi-a
dãruit prima antologie în limba
românã, sub semnãtura poetului
suedez, Pagini din cartea nopþii, care
cuprinde o selecþie din 11 volume
publicate de poet între 1954 ºi 1996.
Dintre aceste volume amintesc: 17
dikter (17 poeme, 1954, cartea de

debut care l-a propulsat pe
Tranströmer în rândul celor mai
importanþi poeþi ai Suediei, cum
afirmã traducãtorul Dan Shafran, în
nota sa introductivã), Den
halvfärdiga himlen (Cerul jumãtate
gata, 1962), Mörkerseende (A
vedea pe întuneric, 1970), För
levande och döda (Pentru vii ºi morþi,
1989) ºi Sorgegondolen (Gondola
funebrã, 1996).

Pentru Tomas Tranströmer,
subtilitatea poeticã reprezintã, pe
lângã simplitate ºi condensare, un
mijloc fundamental de construcþie
a imaginarului. Mai mult chiar,
poetul suedez se sustrage deseori
textului sau se ascunde dincolo de
þesãtura acestuia, lãsând natura
exterioarã sã-l exprime în totalitate.
De aceea, poezia lui exploreazã
în detaliu cosmosul, folosindu-se
de “luminã” ca de un instrument
revelator ºi gnoseologic. Lipsit de
stridenþã ºi exacerbare a stãrilor,
acest tip de poezie fotografiazã
frânturi de lume, lãsând cititorul sã
integreze imaginile disparate într-
un câmp de semnificaþii care, la
fiecare relecturã, îºi lãrgeºte
orizontul, în aºa mãsurã încât orice
poem scris de Tranströmer poate
fi privit ca un cristal cu multiple
tãieturi. O perpetuã interferenþã
între luminã ºi întuneric, un
clarobscur ca substrat poematic
fac din poezia lui Tranströmer un
soi de arheologie mnezicã, prin
care poetul, suprapunând imagini
micro ºi macrocosmice, într-un
regim al transparenþei ºi al
simplitãþii, sapã în propria-i
memorie ca într-un teritoriu
necunoscut (“Iatã-mã, omul
invizibil, angajat/ la o mare
Memorie sã trãiesc tocmai acum”,
Noapte de decembrie ‘72, p. 40).
Aºa încât, un poem precum
Luminiº este emblematic pentru
travaliul iniþiatic de sondare a
memoriei (pãdurea simbolizând
aici tocmai memoria labirinticã) ºi
de regãsire a unei identitãþi
pulverizate, cu rãdãcini în spaþiul-
timp difuz al copilãriei – de altfel,

acest poem ºi multe altele sunt
înrudite ca imaginar cu filmul Fragii
sãlbatici (1957) al regizorului
Ingmar Bergman, putându-se
observa modul inedit al artiºtilor
suedezi de a devoala dimensiunea
psihic-existenþialã, pornind de la
natura exterioarã ºi ajungând, prin
aceasta, la interioritate.

Tomas Tranströmer scrie ca ºi
cum ar picta miniatural, vigilent fiind
la fiecare detaliu care ar putea
adãuga un plus de ambiguitate
construcþiilor sale dense ideatic ºi,
aparent, simpliste structural.
Întrucât în poemele autorului sue-

dez doar limbajul este simplu,
folosind cuvinte aparent
neproductive poetic (luminã, soare,
noapte, pãdure etc.) ºi combi-
nându-le în structuri marcate de
clivaje subtile ºi de alternanþa
aproape imperceptibilã a unor
planuri imaginare, construite din
broderii stilistice, alãturate, cu
uºurinþã ºi tact, versurilor in-
tenþionat depoetizate. Pe lângã
o arheologie mnezicã, Tomas
Tranströmer practicã o arheologie
a propriului imaginar fantasmatic,

The Poet from the Night-Book
Marius Conkan

Autorul este doctorand al Facultãþii
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reuºind sã coboare treptat la
straturile de adâncime ale acestuia
ºi sã aducã la suprafaþã forme
irizante, magmatice, uneori
ermetice, într-un ritualic proces de
cristalizare poeticã.

Poezia lui Tranströmer nu este
una obsesivã, poetul suedez
optând pentru soluþia nostalgicã, de
întoarcere la un trecut cãruia îi
descoperã noi valenþe simbolice
(un trecut aflat într-o continuã
metamorfozã imagisticã), sau
pentru cea contemplativã, care
presupune radiografierea lumii
exterioare, prin tuºe de miniaturist
ºi notaþii rafinate asupra unei naturi
surprinse în miºcarea sa cãtre
moarte. Tranströmer este un estet
al detaliului, înþelegând lumea nu
prin structurile ei de ansamblu, ci
prin fibrele ºi nuanþele care se
ascund în spatele acestor
structuri, mai exact prin ceea ce
ochiul obiºnuit trece cu vederea
sau nu este capabil sã vadã. A
rescrie lumea prin detalii care sã
conþinã însãºi lumea, deci a
condensa lumea în materia ei
insesizabilã, care devine o materie
lãuntricã – iatã opþiunea esteticã a
poetului suedez care nu îºi
propune sã fie vizionar, ci doar sã
depunã mãrturie despre invizibil.

“În mine duc chipurile mele
anterioare, aºa cum un copac
duce inelele anilor. Este suma a
ceea ce sunt «eu».” (Amintiri, p.
66). Acest pasaj vorbeºte despre
arheologia practicatã asupra
memoriei, prin care poetul,
dispersat într-o lume a detaliilor
relevante, încearcã sã-ºi
reviziteze chipurile anterioare
(diluate ºi distorsionate cu trecerea
timpului) ºi sã le “însumeze”
identitãþii prezente. Tomas
Tranströmer este, aºadar, un
“cãlãtor” prin labirintul psihicului
sãu, pe care îl parcurge nu cu o
voluptate a auto-eviscerãrii, ci cu
conºtiinþa înþeleptului care are
puterea de a-ºi formula în sens
anabatic spaimele, fãrã a se lãsa
pradã vertijului distructiv al
acestora: “Cãlãtorul stã sub copac.
Oare atunci când/ el se va prãbuºi
în vârtejul morþii,/ o mare luminã va
apãrea deasupra capului sãu?”
(Preludiu, p. 8). Un poet al
clarobscurului, ca materie psihicã
sedimentatã în imagini care au

incizia fulgerelor în plinã beznã a
stãrilor angoasante (nu degeaba
unul dintre poemele antologiei este
intitulat Vermeer, maestru al
clarobscurului pictural). Un poet
care îºi percepe arhitectural
existenþa, ca pe un mozaic
compus din elemente cosmice (v.
poemul Amintiri, în care poetul îºi
imagineazã viaþa ca pe o cometã),
telurice (pãdurea, casa – ca spaþiu
al morþii ºi resurecþiei, universul
citadin) ºi sacre (“înãuntrul tãu se
deschide arcadã dupã arcadã la
infinit”, Arce romane, p. 62), pe
care le reasambleazã la nesfârºit,
cu dârzenia unui ceasornicar
pentru care timpul trebuie reorientat
de la curgerea sa fireascã. Un
poet al cãrui psihism e transpus
întru totul poematic, aºa încât
poemul devine poet, ºi poetul
poem: “Extraordinar sã simt cum
îmi creºte poemul/ în timp ce eu
însumi mã reduc./ Creºte ºi îmi ia
locul./ Mã dã la o parte./ Mã aruncã
din cuib./ Poemul e încheiat.” –
aceste versuri sintetizeazã
demersul lui Tranströmer de a
recupera prin poezie (deci
lingvistic!) ceea ce omul
Tranströmer a uitat sau a rãtãcit în
pliurile memoriei; odatã recuperate
poetic stãrile de odinioarã, omul
este alungat ºi substituit de poem.

De câþiva ani intuiam cã Tomas
Tranströmer va obþine premiul
Nobel pentru literaturã (mai ales cã
îl citisem înainte ca publicul
românesc, mai ales în reþeaua
Facebook, sã fie stupefiat de un
asemenea laureat – întrebãrile se
refereau, cu precãdere, la
identitatea poeticã a laureatului).
Motivele sunt îndeajuns de clar
formulate mai sus ºi nu sunt legate,
neapãrat, de longevitatea sa
literarã, deºi, printr-o simplã
statisticã, poeþii laureaþi Nobel,
spre deosebire de prozatori,
trebuie sã dovedeascã o anume
constanþã (altfel nu ºtiu sã o
numesc) care presupune, mai
ales, dobândirea titulaturii (relative,
de altfel) de maestru în ale poeziei.
Tranströmer nu a publicat foarte
multe volume de poezie, dar a fost
constant ºi încrezãtor în discursul
sãu poetic, care e aproape acelaºi
începând cu volumul de debut ºi
pânã în prezent.  O lecþie de viaþã
ºi poezie marca Tranströmer: “cei

care au învãþat sã scrie uitã.
Noteazã-þi ºi vei uita!”

Abstract: This essay aims to
analyze the poetry of Tomas
Tranströmer, the laureate of the Nobel
Prize in Literature 2011, showing the
main structures of poetics and imaginary,
which build an authentic discourse about
memory.

Rezumat: Acest eseu îºi propune
sã analizeze poezia lui Tomas
Tranströmer, laureat al premiului Nobel
pentru literaturã 2011, stabilind
principalele structuri de poeticã ºi
imaginar, care construiesc un autentic
discurs asupra memoriei.

Keywords: Tomas Tranströmer,
Nobel Prize, memory, condensation,
poetics of simplicity.

Cuvinte-cheie: Tomas Tranströmer,
premiul Nobel, memorie, condensare,
poeticã a simplitãþii.
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Motivaþia Comitetului Nobel:
"prin imaginile sale condensate ºi
translucide, Tomas Tranströmer
ne-a oferit o perspectivã proaspãtã
asupra realitãþii".

Tomas Tranströmer s-a nãscut
la Stochholm în 1931. Tatãl sãu a
fost redactor, iar mama profesoarã.
Dupã despãrþirea pãrinþilor,
Tranströmer a locuit cu mama sa,
iar verile ºi le petrecea pe insula
Runmarö, în arhipelagul
Stockholmului. A studiat psihologia
ºi istoria religiilor, lucrînd apoi ca
psiholog de penitenciar.

Tranströmer oferã cititorului,
într-o singurã clipã, trãirea intensã
a întregii existenþe ca atunci cînd

strîngi „în palmã o piatrã dogorind
de cãldura soarelui”. A debutat în
anul 1954 cu volumul 17 dikter (17
poeme) prin care ºi-a adjudecat
poziþia de lider în generaþia sa. De
atunci a publicat cu regularitate
volume de poezii ºi s-a consacrat
prin imaginaþia sa creatoare de
metafore revelatorii care amintesc
de forþa de expresie a metaforelor
(kenningar), ºi ele revelatorii, din
Edda poeticã.

La Tranströmer libertatea posibilã
care se aflã în fiecare din noi este
revelatã de epifanii prin care timpul
îºi pierde linearitatea ºi, asemenea
poemelor, ia forma condensatã a
unui labirint. Metaforele sale fac un
salt dintre aici ºi acum înspre un

altceva prin trãiri ce se raporteazã
adesea la artã sau muzicã,
Tranströmer fiind un artist desãvîrºit
al pianului. Metaforele sale mutã
graniþa dintre lumea concretã ºi
perspectiva subiectivã, interioarã,
modelînd ºi conferind concreteþe
trãirilor interioare. Printre temele
sale predilecte gãsim tensiunea
dintre individ ºi mase, respeciv
dintre conºtiinþa subiectivã ºi cea
colectivã.

Este cu siguranþã cel mai iubit
poet suedez, cu o uriaºã apreciere
internaþionalã, fiind tradus în peste
50 de limbi strãine. Se spune chiar
cã aproape fiecare suedez are pe
noptierã un volum de versuri de
Tomas Tranströmer.

Furtuna

Calãtorul dã pe neaºteptate peste bãtrînul
stejar gigant asemenea unui elan împietrit cu
coroana sa imensã în faþa fortãreþei verde închis
a oceanului de septembrie.
Furtuna dinspre nord. E pe timpul
cînd se coc ciorchinii de scoruº.
Treaz în noapte auzi constelaþiile
bãtînd tactul la locul lor în înaltul stejarului.

Kyrie

Uneori viaþa mea ºi-a deschis ochii în beznã.
Asemenea senzaþiei cã mulþimi se îndreaptã
orbeºte ºi neliniºtit pe strãzi în drum spre un miracol,
în timp ce eu nevãzut rãmîn pe loc.

Asemenea copilului care adoarme cu groazã
ascultîndu-ºi paºii grei ai inimii.
Îndelung, îndelung pînã ce dimineaþa îºi pune razele în încuietoare
iar uºile întunericului se deschid.

În româneºte de Sanda Tomescu Baciu
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Ruxandra Cesereanu: Dragã
Adriana, întâi de toate m-ar interesa
un autoportret direct de la sursã.
Cum te vezi, cine eºti, ce eºti?
Pentru mine eºti sau ai putea fi o
vrãjitoare hâtrã ºi deschisã la
experimente! Eºti un personaj
carnavalesc…

Adriana Babeþi: Rux, dragã,
chestiunea e cã nu mã prea vãd
(la propriu). Cu toate dioptriile, abia
mã dibui într-o oglindã sau o vitrinã.
Ceea ce, la drept vorbind, nu e
chiar un dezastru, pentru cã pur ºi
simplu nu-mi disting ridurile,
cearcãnele º.c.l., aºa cã mãcar o
parte din psihic se zbenguie într-o
seninãtate voios neºtiutoare. La
figurat, însã, mã vãd mult prea clar
(cãci înlãuntru, vorba poetului,
ochiul se deºteaptã). ªtiu prea bine
la ce se referã Eminescu în
Scrisoarea a III-a când vorbeºte
despre „ochiu-nchis afarã” ºi trezit
lãuntric al sultanului, dar plusez ºi
zic, autoscopându-mã lucid, cã nu
întotdeauna îmi place ce vãd. Dar
mã strãduiesc cu îmbunãtãþirea.
Aºa cã, una peste alta, cred cã
(deºi n-am nepoþi) sunt o bunicuþã
simpaticã, fãrã teama de vârstã,
dar cu mare grijã sã nu fiu ridicolã
în apariþiile mele tineresc
dezinhibate, deci sã nu fiu
neadecvatã în cutare ori cutare
situaþie, context, posturã. Accept
„vrãjitoare hâtrã”, întâi pentru cã
îmi place sã cred cã am umor ºi
apoi pentru cã am trãit (cu martori)
multe episoade vrãjitoreºti.
Magice, cum ar veni. Accept ºi ce
spui despre „deschiderea spre
experiment”, pentru cã o viaþã
întreagã m-am tot aventurat. Când
a fost fapt trãit, am simþit pe piele
proprie consecinþele curajului în
toatã splendoarea sau în tot
dezastrul lor. În schimb, când am
experimentat în scris, în cer-
cetarea literarã sau în prozã (de
una singurã, în doi, în trei), m-am
delectat de-a dreptul. Acum însã,
poate ºi pentru cã am îmbãtrânit

The World in Many Dioptrics
ºi-am cam obosit de atâta
experiment, mã atrag lucrurile – sã
le zic – clasice, limpezi, fãrã
zbânþuieli. Dar ºi fãrã bãltiri
plicticoase. Nu-i simplu deloc sã
gãseºti cumva o cale de mijloc în
toate.  Cât despre personajul car-

navalesc care îþi par, asta se
datoreazã faptului cã ai aflat cât de
nebunaticã pot fi când mã mas-
chez în te miri ce pentru felurite
sãrbãtori ca sã-mi înveselesc
prietenii. Am fost, pe rând, brad de
Crãciun, ou de Paºti, om de
zãpadã, pui, ren, raþã, vulpe,
ºoarece, vrãjitoare, Catwoman.
Toate – costume profesioniste sau
mascote uriaºe, nu improvizaþii de
doi lei. Sigur cã ºtiu unde ºi când
sã apar aºa, dupã cum e sigur cã
n-o sã intru în sala de curs sau la
biblioteca universitarã mascatã în
ºoarece.

R. C.: Care este cea mai ludicã
scenã (pãþanie, ispravã) de care
îþi aduci aminte ºi în care ai fost
implicatã?

A.B.: Pãi, o datã când am
strãbãtut centrul oraºului în chip de
pui uriaº, ca sã-i spun la mulþi ani
unei prietene pe care o alint

zicându-i Cocoºilã ºi altã datã
când am luat la pas Bd. C. D. Loga
din Timiºoara ºi Parcul Rozelor
mascatã în ºoarece, ca sã le fac
o surprizã elevilor de la Liceul de
Muzicã „Ion Vidu”, care mã filmau
pentru un concurs literar.
Secvenþa ºoriceascã o puteþi
vedea pe youtube, în finalul
filmuleþului. Faza cea mai tare a fost
cu puiul (în care, ascunsã fiind cu
totul, evident cã nu mã putea
recunoaºte nimeni). În timp ce
treceam prin Piaþa Unirii în uimirea
pietonilor, care probabil credeau cã
fac reclamã la Avicola Buziaº sau
la ºamponul Dalin, s-au apropiat
doi studenþi de la Arte, foºti
masteranzi de-ai mei. L-am auzit
pe unul spunând. „Mãi, dacã nu-i
pun lu ãsta mâna pe creastã n-o
sã-mi meargã bine toatã ziua”. La
care i-am zis prin plisc (unde mie
îmi erau ochii): „Pune, Silviule,
mâna, hai cã te las!” Îþi dai seama
cã m-a recunoscut ºi am crezut
cã face infarct de surprizã.

R.C.: Ce a însemnat expe-
rimentul Femeia în roºu, romanul
la care ai scris alãturi de cei doi
Mircea (Mihãieº ºi Nedelciu) ºi
cum vezi astfel de experimente în
literatura românã (Mircea Ivãnescu
a scris împreunã cu Rodica Braga
ºi apoi împreunã cu Iustin Panþa,
eu am scris, de asemenea,
împreunã cu doi poeþi, Andrei
Codrescu ºi Marius Conkan; ºi mai
sunt ºi alþi autori care au scris la
patru mâini) Cât mai conteazã un
experiment astãzi?

A.B.: Un roman scris cap-
coadã la ºase mâini, cum a fost
Femeia în roºu e cam unicat. Asta
din douã motive: întâi, pentru cã
sunt trei autori ºi pentru cã ceea
ce a rezultat e, totuºi, un roman pe
bune, nu o formã hibridã, greu de
citit. Faptul cã a atins pânã în acest
moment peste 120.000 de
exemplare ºi  ºase ediþii spune
ceva. A scrie în doi o carte

Dialog cu Adriana Babeti,
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presupune însã un cu totul alt tip
de experienþã. ªtiu cum e, pentru
cã existã peste o mie de pagini pe
care le-am scris împreunã cu
Mircea Mihãieº. Evident, nu fac
judecãþi de valoare când compar
tipurile de cooperative literare. Cred
cã fiecare din aceste experimente
îºi are rostul sãu ºi cã nu se vor
epuiza. Revenind la jocul nostru în
trei, pentru mine el a avut mai mult
semnificaþia unei experienþe
umane, de prietenie profundã,
nezdruncinatã de vreun orgoliu
creator individual. De necrezut,
nu? Ce s-a ales de roman dupã
aceea, nu ne-a mai privit.

R.C.: Mai are astãzi literatura
un sens/efect mântuitor? Mai este
literatura ºi o formã de terapie? Te
întreb ºi ca autor de prozã (Femeia
în roºu) ºi ca eseistã.

A.B.: Întrebarea ta are gabarit
mare. Depinde ce înþelegem prin
mântuire. Dacã e ca la Carte,
vom muri ºi vom vedea. Probabil
cã la ora asta  Baudelaire sau
Dostoievski ºtiu (?) sau simt (?)
dacã marea lor operã le-a mântuit
vieþile atât de greu încercate. Dacã
însã luãm mântuirea ceva mai soft,
ca figurã de stil pentru alinare,
vindecare etc., atunci una e
problema autorului, alta a cititorului.
Da, cred cã pentru autor scrierea
unei cãrþi are ºi o valoare
terapeuticã, adicã echilibratoare
(urmând etimologia lui terapeia).
Scrierea unei cãrþi te „descarcã”,
îþi rezolvã mãcar parþial multe
probleme (spaime, nevroze,
complexe, inhibiþii, frustrãri etc.).
Dar ºi un cititor poate trãi aºa ceva,
contaminându-se, intrând total în
lumea autorului, proiectându-se
acolo. Nu e carte mare care sã nu
mã fi vindecat de ceva. Ultima, de
pildã, a fost Pastorala americanã
a lui Philip Roth.

R.C.: Vin cu o propunere
ciudatã. Dacã ar fi sã emiþi un
“Decalog” simbolic pentru tinerii
scriitori români de astãzi, care ar fi
acesta?

A.B.: Asta nu pot sã fac. De la
catedrã îi învãþ pe studenþi cum sã
citeascã ºi sã înþeleagã literatura,
cum sã se îndrãgosteascã de
cãrþi. ªi cred cã o fac destul de

bine. Dar sã emit un decalog
pentru cei care scriu, fie ei ºi tineri,
nu mã simt în stare. Eu însãmi
citesc ca un june curios sfaturile
sau confesiunile romancierilor
Llosa sau Eco.

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

A.B.: Când am scris de una
singurã, nu în echipã, un fragment
(care nu a apãrut) pentru un volum
colectiv. Era vorba despre un coup

de foudre, despre felul în care s-au
îndrãgostit la prima vedere pãrinþii
mei. Am intrat atât de intens în
atmosfera anului 1948, din tinereþea
lor, încât am ajuns pur ºi simplu sã
vãd, sã aud, sã pipãi cu toate
antenele ce s-a întâmplat într-o salã
din Beiuº, în timp ce corul „Avram
Iancu” repeta, cu mama solistã, la
22 de ani. Eram pur ºi simplu
transportatã total acolo, aºa cã
atunci când mama a intrat în birou
sã mã întrebe ceva, am ridicat
ochii din computer ºi mi-au trebuit
câteva clipe bune ca sã îmi dau
seama unde sunt ºi ce vrea
bãtrâna din faþa mea. Biata mama
a ºi spus dupã aceea cã aveam
pur ºi simplu o privire de om rãtãcit.
Asta a fost revelaþia: cã lumea
imaginatã atunci de mine, lumea în
care intram scriind despre ea era
mai intensã, mai „realã” decât
fusese cea „aievea” ºi decât tot ce
mã înconjura în prezent. Dar de
povestea asta s-au ocupat filosofi
importanþi. Apoi, nu cred cã e

vreun scriitor care sã nu fi trecut
prin aºa ceva, cu intensitãþi mai
mari, mai mici.

R.C.: Ai scris o captivantã carte-
compendiu despre dandysm, prin
urmare eºti un dandylog, fie cã vrei,
fie cã nu. De ce te simþi atrasã de
extravaganþe, exotisme, ciudãþenii,
lucruri atipice din literaturã? Te
întreb tocmai pentru cã ºi eu
manifest o curiozitate acerbã în
acelaºi sens. ªtiu cã dandysmul a
fost definit, dupã cum explici chiar
pe coperta cãrþii tale, prin ºaizeci ºi

patru de termeni; dar care ar fi
termenul/calificativul predilect pe
care l-ai alege tu?

A.B.: Sã îþi spun cinstit: cãrþile
despre dandysm (traducerea din
Barbey d’Aurevilly, cu prefaþã ºi
antologie ºi apoi Dandysmul. O
istorie), ambele apãrute la Polirom
sunt rãspunsurile pe care le-am
dat prompt unei comenzi editoriale
ºi unei necesitãþi academice. Deci
viaþa ºi opera acestor bãrbaþi ieºiþi
din tipar n-a fost tema mea de la
bun început, deºi mã dau în vânt
dupã terenurile puþin explorate,
dupã cazurile atipice. Aºa s-a
întâmplat ºi cu un alt proiect de
cercetare, care continuã ºi azi,
alãturi de Cornel Ungureanu ºi
colegii de echipã de la „A Treia
Europã”: literatura Europei
Centrale. De unde vine acest
interes? Probabil ºi din faptul cã am
înþeles foarte devreme ce
înseamnã sã fii diferit ºi în
minoritate. De aceea am simþit
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dintotdeauna o solidaritate de fond,
instinctivã aproape, cu toþi
ºtampilaþii, marginalizaþii, excluºii.
Noroc cã Timiºoara e cel mai
acceptant, cel mai destins ºi
echilibrat oraº de pe glob la acest
capitol. Cel puþin eu aºa o vãd.

Revenind la dandysm, cred cã
l-aº considera mai degrabã ca stil
cultural determinat istoric, cu
variabile detectabile pânã azi.
Într-o lume brutalã, mitocãneascã,
lipsitã de gust ºi fineþe, modelul
dandy, oricât de anacronic ar
pãrea, rãmâne un reper. Ba chiar
cred cã el îºi reclamã (discret,
cum altfel?) necesitatea.

R. C. : Lucrezi acum, ºi destulã
lume aºteaptã deja cartea ta, la o
istorie a amazoanelor: de la
Pentesileea la Lara Croft, de la
fiicele Lunii la Nikita, de la
vânãtorese la practicantele de
wrestling, de la corsare ºi
spadasine la Albertine (via Marcel
Proust) ºi Orlando (via Virginia
Woolf). Alãturi de dialogul nostru
de-acum, avem, chiar în acest
numãr de revistã, ºi un fragment din
cercetarea ta spectaculoasã. De ce
þi-ai fixat lupa asupra amazoanelor?
Este vorba ºi de o carte despre
seducþie ºi … legãturi primejdioase
(precum Dandysmul. O istorie)?

A.B.: Adevãrul e cã mã lupt cu
amazoanele de multã vreme, de
vreo 20 ºi ceva de ani. Numai cã,
dupã ce le-am împresurat puþin
prin 1985 pentru o carte despre
arme ºi litere, am bãtut în retragere.
Am fãcut tot soiul de lucruri între
timp: am scris alte cãrþi ºi am þinut
cursuri, am crescut un copil ºi mi-
am îngrijit pãrinþii, am stat pe
baricadele oengisticii culturale
alãturi de prietenii ºi colegii mei,
împreunã cu care fac o revistã
literarã, Orizont. Dar de vreo trei
ani am revenit la amazoane. Acum
sunt pe ultima sutã de metri, cu
nãdejdea cã va ieºi o carte
onorabilã, plãcutã la citit, cu multã
informaþie poate neºtiutã la noi
despre aceste femei bãrbãtoase.
Mãrturisesc cã am lucrat cu o
imensã plãcere la povestea lor, cã
am citit ºi recitit o literaturã superbã
ºi niºte istorii despre care nu ºtiam
mare lucru. Am fost ca un detectiv
pe urmele lor prin literaturã ºi arte,

prin toate coclaurile lumii. Ce sã zic
despre cum am ajuns la ele? Tot
împinsã de împrejurãri ºi de niºte
comenzi pentru câteva studii.
Spune ceva despre mine faptul cã
aceste comenzi mi le dãdeau niºte
bãrbaþi pe care îi admiram ºi
respectam foarte mult. Iar ca
motivaþie interioarã, pe care o
interpretez abia acum, cred cã
pasiunea amazonologicã a fost
întreþinutã de vechile mele
fantasme (care n-au dispãrut nici
pânã azi). Din cauzã cã sunt cam
împiedicatã ºi temãtoare întot-
deauna am visat sã fiu ca fata cea
viteazã a împãratului sau, ceva

mai târziu, ca Nikita. Nu mai
vorbesc de cât mã bântuie
luptãtoarele din superbele filme wu
xia ale unui Ang Lee sau Wong
Kar-Wai.

Cât despre seducþie, sigur cã
e vorba ºi despre fascinaþia pe
care amazoanele au stârnit-o
artiºtilor din cele mai vechi timpuri
pânã azi, dar ºi despre poveºtile
de amor amazonic pe care le-a
pus în circulaþie arhe-mitul grecesc
ºi variabilele lui. Le-am dedicat nu
mai puþin de cinci subcapitole. Iatã-
le: Bãrbaþii. Mod de întrebuinþare;
Sex & Death; Lesbos club; Mame
ºi fiice; Mame ºi fii. Sunã bine, nu?
În plus, al treilea volum din tripticul
care include Dandysmul. O istorie
ºi Amazoanele. O poveste va fi
dedicatã seducþiei ciudate pe care
o exercitã unii asupra altora
scriitorii dandy ºi amazoanele
vremilor moderne. Deci o carte

despre epistolarele amoroase ale
acestora. Toþi, niºte celebritãþi ale
timpului lor. Am început deja
documentarea ºi am adunat ca un
hârciog o mulþime de cãrþi. Numai
timp sã am ºi sã vãd cât de cât.

R.C.: Inventariezi în cercetarea
ta geografii ºi mitologii, ambiþionezi
ºi izbuteºti un studiu de mentalitate
ºi o istorie culturalã. Cât din
cercetarea imaginarului te-a ajutat/
stimulat/influenþat în aceastã
carte în lucru despre amazoane?

A.B.: Studiile imaginarului m-au
ºi ajutat, m-au ºi stimulat, m-au ºi
influenþat. Intuieºti bine când îmi pui
întrebarea asta. E drept, nu atât
teoriile în sine, cât deschiderile
spre câmpuri ceva mai concrete,
care veneau dinspre antropologie,
dinspre istoria culturalã, dinspre
psiho-sociologie. Surpriza (plã-
cutã, evident) a fost sã mã
întâlnesc, de pildã, cu Corin Braga
pe bibliografia utopiilor din secolul
al XVIII-lea. Cel mai interesant
exerciþiu a fost pentru mine sã
urmãresc modularea în timp a
pattern-ului amazonic, trecându-l
prin toate formulele artistice: de la
arta „mare”, inauguratã de
antichitate ºi preluatã de toate
epocile clasicizante, pânã la pop
culture. E fantastic sã vezi cum
funcþioneazã reprezentarea
amazoanei ca hârtie de turnesol
pentru ideologii, sisteme politice,
momente istorice ºi coduri
estetice.

R.C.: Când vorbeºti despre
amazonerit la români ºi despre
emancipaþiunea damelor române
(formulele îþi aparin) ai umor nebun
ºi te joci la limita dintre zeflemea,
tachinare ºi alint. Chiar aºa – cum
stau lucrurile cu amazoneritul
bãºtinaº?

A.B.: Cu Zoe, fii bãrbatã!
Amazoneritul la români se încheie
incursiunea prin vârstele ama-
zoanelor. Toatã vara asta m-am
spetit sã le dibui pe amazoane în
paginile scriitorilor noºtri. Pentru
câteva capturi trebuie sã le
mulþumesc Rodicãi Zafiu ºi Ioanei
Pârvulescu (ele mi-au semnalat
romanul lui Panait Istrati, Domniþa
din Snagov, dedicat cãpitãnesei
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legendare de haiduci Floarea
Codrilor ºi romanul lui Sadoveanu
Nopþile de Sânziene, de unde
rãsare o moºiereasã aprigã,
descinsã parcã din Walter Scott,
Kivi Mavrocosti). Ar mai trebui sã
le mulþumesc ºi domnilor Ioan
Vultur ºi Mircea Popa, care m-au
ajutat sã ajung la douã texte
halucinante, niºte utopii negre cu
lumi conduse de femei. Un roman
din 1937, fãrã vreo valoare
esteticã, dar interesant pentru
misoginismul lui (Prin rotogoalele
de fum), al obscurului Ion Talpã ºi
o nuvelã din ’46 a medicului Victor
Papilian, Insula Maladona. În rest,
am buchisit de mi-au sãrit ochii, dar
n-am regretat nicio clipã, pentru cã
recolta a fost destul de bunã, deºi
scriitorul român nu se prea
înghesuie sã le reprezinte pe
femeile belicoase, nici mãcar
stilizate. Am dat un rãspuns cât de
cât corect acestei stãri de fapt,
atacând problema de pe flanc

istoric, ideologic, politic, cultural.
Suntem o þarã cu modernizare
târzie, cu etape arse, cu tensiuni
mari între patriarhalism ºi
emancipare, cu un conserva-
torism macho uºor de reperat
pânã azi. Nu-i de mirare atunci cã
pentru prima oarã cuvântul ama-
zoanã apare abia la începutul
veacului al XVIII-lea, în Hronicul…
lui Cantemir, cã într-un dicþionar el
intrã cu explicaþii cu tot în 1871
(Laurian ºi Massim) ºi cã în
beletristica româneascã ama-
zoana pãtrunde triumfãtor doar la
1855, în romanul lui Bolintineanu,
Manoil. De altfel, cred cã tot
Bolintineanu e primul care
introduce amazoana într-un poem
(Maria Putoianca, publicat în
1863). Dupã cum, pe verificate,
cele mai multe femei cu arma în
mânã, gata sã înfrunte vrãjmaºul
rãsar nu chiar la tot pasul, dar
rãsar, în romanticul paºoptism. ªi
mult mai puþin decât am crede, în

perioada interbelicã. E ceva ciudat
aici, deoarece emanciparea realã
a femeilor din România dintre cele
douã rãzboaie ne-ar putea stârni
azi  uimirea. Numai cã scriitorii ºi
scriitoarele apeleazã mult prea
puþin la prototipul rãzboinicei, fie ea
ºi stilizatã. Femei puternice, sigure
pe ele, moderne pânã în vârful
unghiilor apar. Dupã cum, tot în
interbelic apare ºi brava Vitoria
Lipan. Numai cã ele nu sunt
urmaºele amazoanelor, ci ale altor
tipuri feminine. ªi totuºi, ceva, ceva
am gãsit prin poemele ºi proza
simbolistã ºi parnasianã, în texte
firav expresioniste, în poemele
avangardei, în prozele Hortensiei
Papadat Bengescu, Ion Cãlugãru,
Felix Aderca. E cam puþin, dacã mã
gândesc la câte amazoane am
capturat în aceleaºi perioade în
proza occidentalã. Dar sã nu facem
un capãt de þarã din asta. Am fãcut
ºi noi ce am putut, cum ne-am
priceput. Nu-i nici un dezastru.



18

În economia volumului
Amazoanele. O poveste (pregãtit
pentru editura Polirom) fragmentele
de mai jos fac parte dintr-un capitol
vast, de peste 100 de pagini,
intitulat Incursiune. El trece în
revistã reprezentãrile amazoa-
nelor (în literaturã, dar ºi în arte),
din antichitate pânã în zilele noa-
stre ºi urmãreºte modul în care
strãvechiul mit al femeilor
rãzboinice a fost reciclat, stilizat,
modulat. Gungirls=bad girls? ºi
Lara Croft, Catwoman et comp.
încheie segmentul Secolul XX ºi
amazoanele „pentru toþi” ºi sunt
precedate de subcapitolele Dupã
„La Belle Epoque”, bãietanele anilor
nebuni; Amazoanele între
rãzboaie, între extreme; Feminism
dupã feminism; Iama prin Pop
culture; Spadasine, corsare,
pistolare; Poliþistã, substantiv; De
la Modesty Blaise la Nikita ºi retur.

Secvenþele selectate ilustreazã
un segment din prolifica ºi extrem
de diversa producþie culturalã „cu
amazoane” (stilizate sau nu)
înregistratã în epoca postbelicã.
Dupã al Doilea Rãzboi Mondial,
preþ de trei decenii, bãtãioasele
descinse direct din mitul grecesc
au împânzit ecranele cinema-
tografelor ºi paginile comicsurilor
prin produsele de serie ale stu-
diourilor americane ºi italiene. Dar
spre sfârºitul anilor ’70 interesul
pentru aceastã variantã de re-
prezentare a rãzboinicelor scade
vizibil, iar amazoanele mitice se
modernizeazã mult ºi lasã locul
femeilor agresive din filmele numite
generic „de acþiune”, fie ele de
capã ºi spadã, westernuri, filme cu
piraþi, de rãzboi, poliþiste, thrillere,
de spionaj, SF-uri, de aventuri,
road-movies, heroic-fantasy, dar ºi
– în spaþiul asiatic – de tip wu-xia.
Majoritatea sunt ecranizãri ale

unor proze de gen, iar câteva (nu
puþine) s-au transformat în BD-uri
sau jocuri de calculator. Eroinele
au o bravurã ieºitã din comun, sunt
puternice, rezistente ºi mânuiesc
ca niºte super-combatanþi armele
albe (de la pumnal la sabie, spadã,
floretã) sau de foc (flintã, puºcã,
pistol, carabinã, mitralierã,
grenade), dar ºi lasere destructive
de ultimã generaþie. Majoritatea
sunt instruite pentru lupta corp la
corp, pentru atac ºi apãrare,
pentru diversiuni ºi retrageri. Unele
sunt animate de o cauzã nobilã,
altele sunt personaje de-a dreptul
diabolice, agenþi ai lumilor
întunecate.

Gun girls = bad girls?

O simplã cãutare pe siturile care
au în nume gun girls sau girls with
guns sau bad girls desfãºoarã sute
ºi sute de filme ori seriale TV
(ordonate de obicei alfabetic), care
le au drept protagoniste pe durele
combatante din zilele noastre sau
pe cele proiectate în viitor. Am ales
sã ordonez (rapid ºi ultra-selectiv)
o producþie imensã în funcþie de
genul dominant în care pot fi
plasate filmele cu amazoane
revizitate în ultimele decenii, chiar
dacã graniþele dintre unele
categorii sunt flotante sau poroase,
chiar dacã multe pelicule sunt
adevãraþi hibrizi.

În linii mari, noile amazoane de
pe ecrane nu recompun (nici ele)
integral modelul originar, nu
bifeazã, aºadar, toate liniile de forþã
trasate de arhe-mitul grecesc ºi de
variabilele sale (agresivitatea,
vocaþia luptei armate sau corp la
corp, practicarea echitaþiei ºi a
vânãtorii, exersarea formei fizice
în vederea rãzboiului, mizandria,
uciderea bãrbaþilor, solidarizarea
femininã, construirea unor societãþi
„pe dos”, în care rolurile sociale de
gen se rãstoarnã, lesbianismul,
relaþia specialã cu propriii copii –
fete sau bãieþi, abandonul într-o
relaþie de dragoste etc. etc.). Ci

combinã ºi prelucreazã doar douã
sau trei trãsãturi. Între ele – absolut
obligatorii – agresivitatea,
antrenamentul pentru luptã,
curajul, spiritul independent, dar
deseori ºi câte o poveste de
dragoste, eºuatã sau nu, tocmai
pentru a „feminiza” personajele,
pentru a le face sã intre, fie ºi
parþial, în pattern-ul tradiþional. În
mare, observaþii valabile pentru
toate luptãtoarele de pe pãmânt,
însã ºi pentru rãzboinicele
extraterestre, mutante, cyborgi,
clone, avatari din filmele SF ale
ultimelor douã decenii, care se
disting prin virtuþi combative de
neimaginat.

Cu o singurã precizare, însã:
cã, în proporþie covârºitoare,
filmele, serialele, jocurile video,
comicsurile care le aduc în prim
plan pe toate  aceste urmaºe ale
amazoanelor nu spun decât rareori
poveºti despre lumi locuite ºi
conduse exclusiv de femei, ci doar
despre câte o eroinã, eventual
flancatã de o tovarãºã de luptã.
Sau cel mult sunt istorii despre
bande criminale feminine (alcãtuite
de obicei din trei fete) în filmele din
anii ’50 ale lui Robert Dertano:
Racket Girls (1951), Girl Gang
(1954) sau Gun Girls (1956). Spre
a nu omite la aceastã categorie un
clasic al filmelor de serie B cu „fete
rele”, Faster, Pussycat! Kill! Kill!,
de Russ Meyer (1965). Felul în
care sunt puse sã evolueze cele
trei animatoare sãlbatice care fac
ravagii ca grup de ucigaºe are
vizibile note parodic sexiste, pentru
cã banditele se disting nu doar prin
faptele pline de cruzime (rãpesc,
sechestreazã, furã, omoarã), ci ºi
prin sânii imenºi ºi prin cele trei
maºini sport în care bântuie prin
California semãnând groaza. Niºte
neo-amazoane sex-simboluri, în a
cãror admiraþie totalã cade însuºi
Quentin Tarantino atunci când
trece filmul lui Meyer pe lista
proiectelor sale de remake-uri.

Li se poate adãuga acestor
pelicule cu amazoane urbane

ADRIANA BABEÞI

The Ages of Amazons

Autoarea este profesor de literaturã
comparatã la Universitatea de Vest din
Timiºoara, eseist, prozator (The author
is Professor in Comparative Literature
at the University from Timisoara, and
also essayst and novelist)
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organizate în mici bande ºi A Gun
for Jennifer/ O armã pentru
Jennifer, filmul din 1996 al lui Tod
Morris, în care un grup de
represiune feminist alcãtuit din
stripteuse o adoptã, protejeazã ºi
instruiesc pe provinciala Allison/
Jennifer. Însã nimic nu egaleazã
stilul hardcore al filmelor asiatice
de serie B cu bande criminale
feminine, mult prea numeroase ºi
de duzinã, care împânzesc
ecranele din anii ’80 pânã azi.

Înainte de a începe sã fac
bilanþul (pe cât posibil, sistematic)
al filmelor cu amazoane reciclate
în spiritul modernitãþii târzii, sã
spun câteva cuvinte despre acele
bad girls atipice, care îºi fac
singure dreptate în filme extrem de
diferite ca gen. Ele propun un tip
de femei justiþiare, acþionând în
afara legii, de obicei puse în douã
situaþii standard în funcþie de cauza
dorinþei de rãzbunare: uciderea
iubitului (logodnicului, soþului) sau
a copilului ºi abuzul sexual. În
prima categorie ar intra filmul
Mireasa era în negru (1968) al lui
François Truffaut, cu Jeanne
Moreau în rolul vãduvei Julie, care-i
lichideazã în etape pe cei cinci
ucigaºi ai soþului ei. I se adaugã
mai cunoscutele Lipstick (1976),
cu Margaux ºi Muriel Hemingway,
interpretele celor douã surori
abuzate de un profesor de muzicã,
achitat de justiþie, dar executat cu
sânge rece de sora mai mare,
Chris, care face astfel dreptate.
Sau Eye for Eye/ Ochi pentru ochi,
filmul din 1995 al lui John
Schlesinger, în care o mamã
disperatã (Sally Field) îºi rãzbu-
nã fiica violatã ºi ucisã în clipa când
criminalul e lãsat în libertate de o
instanþã judecãtoreascã nepu-
tincioasã. Nu altceva face Erica
Bain, moderatoarea new-yorkezã
de radio (interpretatã de Jodie
Foster) în The Brave One/ Curaj
nebãnuit (pe ecranele din
România), filmul regizat de Neil
Jordan în 2007. Ea e hotãrâtã sã îi
distrugã unul câte unul pe cei care
i-au ucis în bãtaie logodnicul ºi i-au
nenorocit viaþa. Dar filmul de top la
aceastã categorie, un adevãrat
film-cult este Kill Bill (2003-2004)
al lui Quentin Tarantino, cu Uma
Thurman întrupând-o pe nãpras-
nica Beatrix Kiddo.

Iar în seria filmelor construite
dupã schema rape and revenge,
în care protagonistele decid sã-ºi
ia o revanºã sângeroasã asupra
bãrbaþilor care le-au violat, torturat,
brutalizat, umilit, pot intra Ms. 45/
Angel of Vengeance/ Ms. 45.
Îngerul rãzbunãrii, al lui Abel
Ferrara, film fãcut în 1981, a cãrui
protagonistã e Tana, o tânãrã
croitoreasã mutã. Violatã în
repetate rânduri, ea decide sã se
rãzbune fãrã cruþare, cu un pistol
de calibrul 45 – sprijin de nãdejde,
substitut de energie virilã. Cu un
titlu asemãnãtor, .45, filmul lui Gary
Lennon din 2006, cu Milla Jovovic
în rolul dealer-ului de arme Kate,
pare inspirat mai degrabã de A Gun
for Jennifer decât de filmul lui
Ferrara, întrucât dorinþa de
rãzbunare a acesteia împotriva
unui soþ brutal ºi abuziv e susþinutã
de un adevãrat comando feminin.
Nu mai puþin crud, dar de un
gabarit estetic mare e Dogville
(2003), filmul lui Lars von Trier, care
o transformã în final pe serafica
Grace (Nicole Kidman) într-o
ucigaºã cu sânge rece,
iniþiatoarea uciderii oamenilor-câini
care i-au cãlcat bunãtatea ºi
dãruirea în picioare. Iar trilogia
Millenium (cartea ºi filmul) aduc în
prim plan un tip cu totul inedit de
amazoanã rãzbunãtoare a
mileniului trei: aparent firava
Lisbeth Salander, hacker de geniu
ºi maestrã a artei supravieþuirii ºi
luptei, care iese triumfãtoare, dupã
ce a fost abuzatã, umilitã, torturatã.
[…]

Lara Croft, Catwoman et
comp

Vasta categorie a producþiilor
cinematografice de acþiune, cu
femei apte sã-ºi exerseze forþa,
dar ºi inteligenþa, sã se avânte în
explorãri  fabuloase, include ºi
filmele de aventuri propriu-zise,
produse tipice ale pop culture, care
recicleazã ºi mixeazã scheme ºi
eroi din mitologie, simbolism
ezoteric la mâna a doua, fantastic
ºi miraculos. Totul plasat în cea mai
palpitantã realitate a zilelor noastre.
Seria e inauguratã în 1996 de
jocurile video Tomb Raider, care o
au în centru pe frumoasa ºi
neînfricata Lara Croft, întruchipatã

în 2001 pe marile ecrane de
Angelina Jolie, o jefuitoare de
morminte profesionistã: arheoloagã
descinsã dintr-o familie aristocratã
englezã, ea trãieºte exclusiv pe
dimensiunea aventurii. Iar
celebritatea sa nu mai poate fi
stãvilitã: zeci de benzi desenate,
noi jocuri video ºi ecranizãri, o linie
vestimentarã inspiratã de
costumul Larei Croft ºi purtându-i
numele. Într-un tipar asemãnãtor
poate fi inclusã ºi Elektra, cu state
mai vechi la Marvel comics, unde
apare pentru prima datã în 1981
ca personaj în seria Daredevil. De
acolo pãtrunde în lumea jocurilor
video ºi pe marile ecrane. Ucigaºã
profesionistã ºi rãzboinicã
perfectã, maestra în artele marþiale
Elektra Natchios e interpretatã de
Jennifer Garner în filmul american
din 2005.

Prin Elektra intrã în arenã
protagonistele unei alte subspecii
care ar trebui pomenitã în
continuare: filmele heroic
fantasy. Femeile acestea ieºite
cu totul din comun sunt un fel de
dublu al marilor eroi populari din
secolul XX, cu care fac sau nu
echipã: Superwoman, Supergirl,
Batwoman, Batgirl, Ironwoman,
Spiderwoman. Benzi desenate,
filme ºi mai apoi seriale tv sau
jocuri video le aºazã uneori pe
aceste eroine redutabile, ase-
mãnãtoare prin combativitate ºi
forþã cu amazoanele, umãr la umãr
cu vajnicii bãrbaþi sau le
imagineazã aventuri pe cont
propriu, din care ies mereu
învingãtoare. Povestea naºterii
sau transformãrii lor miraculoase
în super-femei seamãnã, pânã la
un punct, cu istoriile eroilor-bãrbaþi.
În majoritatea cazurilor, imensa
forþã le e susþinutã de dorinþa
rãzbunãrii pentru rãul comis
asupra lor ºi a familiei lor ºi pentru
reinstaurarea dreptãþii sau e
rezultatul unui accident care le
metamorfozeazã (ultimul e cazul
Femeii-pãianjen/ Spiderwoman).
Iar Femeia-viespe, aºa cum apare
în filmul din 1960 al lui Roger
Corman, The Wasp Women, e un
fost manechin transformat printr-un
ser miraculos într-o femeie-asasin,
regina ucigaºã a viespilor.

Cât despre Catwoman, „felina
fatalã” într-un trup de femeie, când
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duºmanã de moarte a lui Batman,
când protejatã de el, numai ea
singurã ar putea face subiectul
unui subcapitol. Personaj de bandã
desenatã nãscut la începutul anilor
’40 în SUA, Catwoman trece, în
timp prin numeroase ipostaze,
marcate de tot atâtea variante de
costum, adaptat ºi el vremilor. De
la lung-metrajul din 1966, urmat
imediat de serialul de televiziune,
pânã la Batman returns/ Batman
se întoarce al lui Tim Burton din
1992 sau pânã la filmul lui
Christopher Nolan, The Dark
Knight Rises, a cãrui lansare e
programatã pentru 2012,
Catwoman intrã ºi în istoria
animaþiei, cu nu mai puþin de cinci
serii în ultimii 20 de ani. Dar ºi în
industria jocurilor video, în trei
variante. În întruchipãrile sale –
unele celebre (Michelle Pfeiffer,
Halle Berry, Anne Hathaway) –
rãufãcãtoarea sau, dimpotrivã,
justiþiara Femeie-pisicã poate
figura oricând în galeria neo-
amazoanelor imaginate de pop
culture.

Cum, de altfel, tot acolo îºi
gãsesc locul câþiva monºtri
feminini din filmele SF, care au
drept antecesori – cum altfel? –
zeci de benzi desenate, iar drept
succesori – numeroase jocuri
video. În suita lor s-ar afla pe primul
loc ca notorietate personajele din
saga Alien, inauguratã în 1979
pentru marile ecrane de Ridley
Scott. Reluãrile sau sequel-urile
sale sunt semnate de nume
prestigioase (James Cameron, în
1986 sau David Fincher, în 1992,
iar Paul Anderson, în 2004, cu
Alien vs. Predator). Douã ar fi
ipostazele care pot trimite acolo
spre modelul amazonic:
locotenentul Ellen Ripley, ofiþer pe
nava Nostromo (personaj care
preia atributele tradiþionale ale
eroului), dar ºi monstruoasa reginã
Alien, întruchipare a întregului
repertoriu teriomorf feminin care
le-a inclus, mai mult sau mai puþin
stilizat, ºi pe amazoane, din
antichitate pânã în zilele noastre.
În aceeaºi zonã poate fi reperatã
ºi Mutanta (cu variante în 1995 ºi
2004), film care imagineazã
hidride, fiinþe extraterestre cu
aspectul unor femei extraordinar
de frumoase, animate de o singurã

dorinþã, precum Hidra din Lerna:
sã se acupleze cu muritorii pentru
a asigura supremaþia pe pãmânt a
îngrozitoarei specii. Într-un
amestec de SF cu thriller ºi horror,
acest gen de filme, iniþial benzi
desenate sau jocuri video (X-Men,
Resident Evil etc.) aduc în prim
plan eroine din familia mutanþilor,
cyborgilor, clonelor, avatarilor.
Phenix, Dazzler, Shadowcat sau
Alice Prospero (Milla Jovovic) stau
oricând alãturi de Wolverine, Pyro,
Ice Man, Rogue ºi câte alte
personaje destructive.

O categorie cu totul aparte, de
neocolit într-o incursiune
amazonologicã, e wu xia pian, un
gen de filme inspirate de literatura
wu xia, ficþiuni asemãnãtoare
oarecum romanelor de capã ºi
spadã europene, dar ai cãror eroi
sunt maeºtri în artele marþiale,
cavaleri ai dreptãþii, cu vieþi
aventuroase, plasate în China
medievalã. Construite pe structura
basmului, romanele, apoi filmele,
benzile desenate ºi jocurile video
wu xia, de un imens succes la
public, fac parte din bogata pop
culture asiatã. Începutul genului wu
xia pian e înregistrat în 1920, dar
consacrarea ºi gloria sunt atinse
în momentul când studiourile din
Hong Kong demareazã în anii ’60
producþia în serie a unor pelicule
inspirate de filmele japoneze cu
samurai, dar adaptate la istoria ºi
poveºtile Chinei. Iar momentul în
care intrã în arenã câþiva mari
regizori (Ang Lee, Wong Kar-Wai
sau Zhang Yimou), acest gen de
filme îºi câºtigã notorietatea ºi
în Occident. Excepþional realizate,
ele proiecteazã prototipul rãz-
boinicei într-o lume a Orientului
extrem.

Deºi numãrul peliculelor din
Taiwan, Hong Kong, China,
Coreea sau Japonia care au drept
eroine femei maestre în artele
marþiale e extrem de mare, nu pro-
ducþiile de serie mã intereseazã
acum (ar fi, de altfel, pe cât de greu,
pe atât de inutil de urmãrit). Ci
câteva filme de mare artã ale
regizorilor pe care i-am pomenit
deja. Între ele, pe primul loc, ultra-
premiatul Crouching Tiger, Hidden
Dragon/ Tigru ºi dragon (2000), al
lui Ang Lee. O minunatã poveste
despre dragoste, onoare, luptã ºi

moarte, care face din viteaza Yu
Shu Lien o prezenþã excepþionalã.
Nu mai puþin impresionantã e ºi
figura fiicei lui Murong din filmul lui
Wong Kar-Wai Ashes of Time/
Cenuºa vremii (1994), ecranizare
într-un stil inconfundabil a unei wu
xia clasice, cu o eroinã care, într-
un moment de nebunie îºi
proiecteazã drept dublu un frate.
Duelul cu propria fãpturã reflectatã
de oglinda apei e o secvenþã întru
totul memorabilã. Ca ºi suita
numeroaselor sale aventuri de
rãzboinic sângeros. Un deosebit
succes (de public, dar ºi de criticã)
înregistreazã ºi cele douã file ale
chinezului Zhang Yimou, Eroul
(2003) ºi Casa sãbiilor zburãtoare
(2004). În primul, sub numele Fulg
de zãpadã se ascunde o
luptãtoare temutã, iar în Casa
sãbiilor…, Mei, dansatoarea oarbã,
de care se îndrãgostesc cei doi
ofiþeri ai împãratului se dovedeºte
a fi în realitate o rãzboinicã pe care
doar dragostea o învinge.

Sã mai adaug cã din aceeaºi
zonã provin ºi cunoscutele Cronici
din Huadu (2004), film care
celebreazã – pe urmele tradiþiei –
þinutul unde bãrbaþii sunt supuºii
femeilor conduse de o împãrãteasã
atotputernicã ºi crudã. ªi cã unul
din cele mai îndrãgite personaje
din filmele de animaþie este
Neînfricata Mulan – eroina Chinei
din timpul rãzboaielor cu hunii, fata
cea viteazã care îmbracã armura
ºi preia locul tatãlui în armata
imperialã. Dat fiind însã riscul de a
mã pierde în puzderia filmelor (de
lung metraj, animaþie sau seriale
tv), a benzilor desenate ºi a
jocurilor video create în Orientul
extrem, închei aici scurta
incursiune în fabulosul lor univers.
Nu înainte de a-i da cuvântul lui
Alex Leo ªerban, care scria
entuziasmat despre Tigru ºi dragon
cã e un „amestec de basm, feerie,
melodramã ºi ‚western’ kung-fu,
postmodern cu graþie, romantic cu
fineþe ºi poetic cu magie”.  Cuvinte
care s-ar potrivi la fel de bine ºi
altor filme wu xia.

Nu ar putea lipsi însã din acest
inventar al filmelor „cu amazoane”
parodiile. Accente ironic-parodice
pe tema femeilor combative s-au
mai înregistrat într-o mulþime de
filme, dar marcate în întregime de
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acest registru sunt doar câteva.
Majoritatea, revendicate de
postmodernism. Seria poate fi
deschisã de Faster, Pussycat! Kill!
Kill! (1965), pomenit deja, dar mai
ales de Barbarella, filmul SF al lui
Roger Vadim din 1968, ecranizare
a unei benzi desenate cu acelaºi
nume, de mare succes în Franþa,
creatã în 1962 de Jean-Claude
Forest. Numeroasele poncife
tratate cu umor ºi kitsch-ul
supralicitat ironic mã fac sã plasez
producþia aici, sub specia
parodicului, ºi nu la categoria SF,
unde e încadratã de obicei.
Oriunde s-ar situa însã, nici
seducãtoarea prezenþã a lui Jane
Fonda, secondatã de o sumedenie
de rãzboinice extraterestre fatale,
nici recuzita care, în 1968, poate

impresiona, nici costumul siliconat
al Barbarellei creat special de
Paco Rabane ºi nici dezinhibarea
sexualã pe care filmul o propune
sincron cu tendinþele epocii nu
salveazã filmul de inconsistenþã.
Acelaºi gust îþi lasã ºi parodia lui
Federico Fellini, La cita delle
donne/ Cetatea femeilor (1979), cu
Mastroianni în rolul lui Marcello
Snaporaz, bãrbatul care viseazã
într-un compartiment de tren cã e
prizonierul unei lumi eminamente
feminine, care îl hãrþuieºte,
agreseazã, umileºte. Pânã la
filmele lui Tarantino mai e cale
lungã. […]

(Fragmente din volumul
Amazoanele. O poveste, în pre-
gãtire la editura Polirom)

Abstract: The two excerpts from
the chapter Incursion. The Ages of the
Amazons, included in the volume The
Amazons. A Story, investigate the pop
culture movies that stylize and
modernize the mythological prototype
of the Amazon.

Rezumat: Cele douã fragmente
extrase din capitolul Incursiune.
Vârstele amazoanelor din volumul
Amazoanele. O poveste realizeazã o
cartografiere a filmelor din zona culturii
pop care stilizeazã ºi modernizeazã
prototipul mitologic al amazoanei.

Keywords: film; gun girls;  heroic
fantasy; modern Amazons; parody;
pop culture; wu xia pian.

Cuvinte-cheie: amazoane
moderne, pop culture, film, gun girls,
heroic fantasy, wu xia pian, parodie
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Lumea noastrã a fost marcatã,
în ultima vreme, de povestea
neutrinilor ºi a viitorului lor
cosmologic. Demolarea teoriei
relativitãþii nu este neapãrat o
noutate ºi, totuºi, noul sens adus
de neutrini ºi de posibilitatea
întoarcerii în timp uluieºte.
Întrebatã fiind cãtre cine m-aº
întoarce în timp ca sã am acces
concret, am rãspuns pe fugã, în
ordinea aleatorie urmãtoare:
Rimbaud, Juan Matus (ºamanul-
magistru al lui Carlos Castaneda,
care ºaman este imaginar, ºtiu, dar
îmi place sã cred cã a existat în
realitate, deºi nu a existat!), Mihail
Bulgakov (dar ordinea realã este
de la coadã la cap, de fapt, dupã
cum poate bãnui oricine mã
cunoaºte). Fãrã sã mã aventurez
în scorneli futurologice, aº
murmura, totuºi, cã revoluþia (ºi
revolta) ºtiinþificã adusã de neutrini
s-ar putea sã ne modifice inclusiv
genetic (dacã nu pe noi, muritorii
de-acum, pe muritorii urmaºi), nu
doar psihic ºi sufleteºte. Sunt
fascinatã de toatã aceastã istorie
recentã, dar mã neliniºteºte ideea
unor fãpturi mutante care ar
depinde, de fapt, continuu (ºi
aproape pavlovian) de schimbãrile
revolute (chiar dacã scintilante) ce,
rând pe rând, ar modifica
perspectivele, contextele, iluziile.
Mai ales cu iluziile am o problemã.
Îmi ºi închipui cum ar fi ca,
indiferent de dorinþa mea, cine ºtie
cine sã cãlãtoreascã în timp
(înapoi) spre mine.

Pe acest fond, filmul lansat anul
acesta de Lars von Trier,
Melancholia, vine sã pigmenteze
aplecãrile ºi curiozitãþile meditative
din punct de vedere eschatologic.
Dupã pãtimaºul ºi catharticul
Antichrist, Melancholia este un film
lucrat cu acurateþe de cristal

Neutrinos and Melancholia
Ruxandra Cesereanu

ºlefuit, ca un craniu de cuarþ,
de fapt. Împrumuturi ºi influenþe
sunt variate, pentru cine cautã
antecesori: de la Festen (Ban-
chetul) lui Thomas Vinterberg
(prieten ºi coleg al lui Trier în
gruparea Dogma 95) pânã la
Sacrificiul lui Andrei Tarkovski.
Trier comite, fragmentar, prin sim-
plitatea teatralã a peliculei sale,
chiar ºi o autopastiºã la Dogville.
Citatele acestea filmice sunt
inserate de regizorul danez cu
supleþe, fãrã tendinþã, fãrã a fi
îngroºate ºi demonstrate acerb.
Desigur, sã nu uitãm nici de
Melancholia lui Albrecht Dürer care
cu siguranþã a fost un background
al gândirii regizorale în acest
caz… Pe alocuri, Melancholia este
o capodoperã a picturalitãþii de tip
magrittian, asezonatã rafinat cu
muzica lui Wagner. Poate cã Lars
von Trier îmbãtrâneºte frumos, în
orice caz nu mai e copilul teribil de
odinioarã (profeþesc, de altfel, cã
urmãtoarele lui filme vor atinge
graniþele neuroteologiei sau, poate,
chiar le vor depãºi!). Dialogurile
sunt minimale dar cu sens sporit,
iar imaginea este (parþial) un corn
al abundenþei pentru cine cautã
peisaje sufleteºti sublunare.
Psihic, Melancholia e un film
(relativ) fatal pentru nevrotici: nimic

nu este violent fãþiº, brutalitatea
este sublimatã, ºi, totuºi, melan-
cholia surpã lãuntrul, cu firiºorul
ei insidios de angoasã ºi am-
bivalenþã. Tema eschatologicã
este legatã ombilical de triada
NMS, adicã nebunie, moarte,
singurãtate. Existã câteva scene
în care ochii unor personaje din film
conþin toatã tristeþea lumii pânã la
capãt (adicã o structurã matã de
mortido) ºi surparea acesteia prin
fãptura umanã. Sfârºitul lumii, aºa
cum apare în film, este presimþit în
vise-coºmar (calul înnãmolit,
mireasa cu picioarele împotmolite
în ghemuri de lânã), adicã într-o
realitate a inconºtientului, dar ºi în
realitatea obiectivã (telescopul
care înregistreazã apropierea
planetei care se va ciocni de Terra).
Filmul lui Trier e altfel decât celelalte
disaster movies care au apãrut în
furnicar în ultimii ani (a se vedea ºi
mult-mediatizatul 2012) – fiindcã
insistã pe chestiunea implicaþiilor
psihice ale sfârºitului lumii. Sfârºitul
lumii este aici ºi este gãzduit inclusiv
în noi, acesta este mesajul lui Trier.
De unde ideea de a propune acest
numãr din revista Steaua, axat pe
Apocalipsele postmoderne de
toate soiurile, ca sã vedem dacã
sfârºitul lumii este sau nu în noi,
mãcar metaforic vorbind.

Abstract: From the discovery of
neutrinos until the movie Melancholia

Autoarea este conferenþiar la
Facultatea de Litere din Cluj, Catedra
de Literaturã Comparatã (The author
is Associate Professor at the Faculty
of Letters in Cluj, Department of Com-
parative Literature)
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Tarot, Disaster and Butterfly Wings

(by Lars von Trier), the actual world
has propensity for theorizing
Apocalypses of all type.

Rezumat: De la descoperirea
neutrinilor la filmul Melancholia

de Lars von Trier, lumea actualã
are  p red ispoz i þ i e  sp re  teo-
retizarea Apocalipselor de toate
tipurile.

Keywords: Postmodern Apoca-

lypses, neutrinos, Lars von Trier,
Melancholia

Cuvinte-cheie: apocalypse
posmoderne, neutrini, Lars von Trier,
Melancholia

Florin Balotescu

În urma unei explicaþii destul de
didactice fãcute în continuarea
unei teorii haotice, despre cum o
anumitã pasãre din fiordurile
norvegiene curãþã apele prinzând
doar peºtii bolnavi, cuiva i s-a
rãspuns „dar dacã peºtii se pot
însãnãtoºi?” Asemenea întrebãri
bruiazã sistemul nostru de
gândire obiºnuit care merge de la
un început la un sfârºit. E bine cã
e aºa, pentru cã þine de o imunitate
interioarã care ne semnaleazã
dogmele, ororile, complexele. De
la povestea de zgomot ºi furie,
pânã la cea a dereglãrii simþurilor,
iar mai apoi la pulverizarea lumii
noastre în favoarea lumilor
alternative, scãpãrile ºi pauzele
noastre de respiraþie au fost în
asemenea bruiaje ale gândirii
comune. Într-o asemenea struc-
turã cu pseudopode, de tip
fractalic s-ar spune, sfârºitul nu
mai e sfârºit ºi, mai mult, el poate
fi plasat oriunde. La fel se întâmplã
cu ideea de apocalipsã, înþeleasã
adesea reductiv, ca sfârºit al lumii
ºi rãsturnare, adesea la propriu,
a ei. Lucrurile sunt încurcate ºi
confuze, ca în manuscrisele
alchimice – apocalipsa teologicã
e una, viziunea apocalipticã e
altceva, cum altceva sunt ºi apo-
calipsele sublimate în decanden-
þa poeticã ºi desfãºurate ca o
implozie la nivel individual, ca

scufundare în întuneric.

Nebunul, Turnul, Lumea

Este inutil ºi aproape antiuman
sã afirmãm în 2011, cu excepþia
nebunoaselor noastre interioare
care ne furnizeazã periodic surse
de fericire ºi ne confirmã
adevãrurile, cã ºtim ceva. Adesea
nu ajunge pânã la noi decât o
schiþã difuzã a lucrurilor care ar
trebui sã ne aducã suprema
claritate. Acesta ar fi, poate, ºi
motivul pentru care timp îndelungat
s-a acordat un credit serios
divinaþiei. Jocul de Tarot, numit
impropriu aºa, are în acest sens o
tradiþie destul de însemnatã ºi în
aceeaºi mãsurã, extrem de
lacunarã. Se vorbeºte despre
existenþa unui joc din 32 de tablete
de fildeº aduse împãratului Chinei
acum aproape douã milenii, ca ºi
despre un joc de 144 de cãrþi
trimise ºahului Hassan, în secolul
al XVI-lea, ajungându-se apoi de
la jocul indian Dasavatara, la cãrþile
Naibi, din Italia renascentistã, apoi
la tarotul de Marsilia sau tarotul
Visconti-Sforza. Într-un fel sau
altul, toate aceste „seturi” de
imagini sunt un fel de a vedea
lumea radiografic, simultan pe
toate axele ei – divin, uman, infer-
nal, interior, subconºtient, oniric,
poetic, corporal ºi aºa mai departe,
model care contrazice orizonturile
noastre de aºteptare. El pre-
supune o gândire survenitã, în
rãspãr, suprarealistã (aºa se
explicã probabil afinitatea poeþilor
bretonieni pentru misterioasele
imagini). Dintre cele 22 sau 21 de
aºa-numite Arcane majore, ne
intereseazã acum trei. Prima dintre

ele, Nebunul, este cartea fãrã
numãr, ilustrând un personaj
nepãsãtor ºi veºnic nemulþumit,
care scurtcircuiteazã destinul
prefabricat ºi trece prin zone ºi
ipostaze pe care le va pãrãsi cu
aceeaºi uºurinþã cu care le-a
descoperit. Cele mai multe
interpretãri merg spre ideea omului
care nu ºtie sã discearnã,
inconºtient ºi iresponsabil; la fel de
bine el se leagã însã de alienare ºi
dereglarea sensibilitãþii, a moralei,
de abis. În costumul lui zdrenþuit
sau de bufon, personajul indicã
absenþa categoriilor, extazul
nebunilor divini, aneantizarea. El
este umbra omului modern care nu
mai e nici dublu, nici multiplu, ci
este pur si simplu o structurã în
miºcare care aderã la realitate.

O a doua carte este Turnul, a
XVI-a, cea care se leagã direct de
ideea de sfârºit. Celãlalt nume al
sãu, de Casã a lui Dumnezeu, nu
e lipsit de importanþã pentru cã se
leagã de moartea care trãieºte în
orice construct uman, iar prin
extensie în orice teorie. În mod
fatal, teoria nu este obiectivã, ci
subiectivã, iar puterea cu care se
vrea menþinerea ei devine aproape
ritualicã. În cele din urmã însã,
discipolii sunt aruncaþi din turn ca
în urma unui experiment eºuat, iar
turnul e sfãrâmat pentru cã
universul refuzã constant formele
strãine de el. Drama care distruge
nu e numai exterioarã, ci ºi in-
terioarã pentru cã aºa cum este
în cer, este ºi pe pãmânt ºi aºa
cum este sus, este ºi jos, fie c-o
aflãm de la vechii egipteni, din
Tabula Smaragdina, din Predica
de pe munte sau de Jung. Nu
Turnul este însã ultima carte ºi
nici car-tea Judecãþii, ci aceea
numitã Lumea, cartea a XXI-a ºi
în care apare cel mai adesea
femeia care danseazã, ca
splendoare a elementelor sacre.
În ordinea aºteptatã, imaginea
distrugerii e, aºadar, absentã ca
final. În ordinea hazardului însã,
sub influenþa celor douã entitãþi
implicate în divinaþie, lucrurile

Autorul este Doctorand în Litere,
Universitatea Bucureºti ºi profesor
de Limba ºi literatura românã, Liceul
„Mihail Sadoveanu, Bucureºti” (The
author is a PhD Student in Letters,
University of Bucharest and teacher
of Romanian Language and
Literature at „Mihail Sadoveanu”
Theoretical Highschool, Bucharest).

,,,,,Tarot, dezastru si
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ajung sã stea diferit. Într-un fel,
amândouã sunt legate de imagi-
nea Nebunului care e, de fapt,
personajul care iese din cãrþi ºi se
mutã în persoana care (se)
întreabã. Ca Nebunul, ghicitorul ºi
întrebãtorul sunt la fel de orbi ºi
surzi. Cãrþile sunt cele care
vorbesc. Nu întâmplãtor, într-o
rugãciune cãtre îngerul pãzitor se
cheamã sprijinul pentru vremea
„Când se vor pune scaunele ºi
cãrþile se vor deschide ºi Cel vechi
de zile va ºedea ºi oamenii vor fi
judecaþi ºi îngerii vor sta înainte ºi
pãmântul se va clãtina ºi toate se
vor înfricoºa ºi se vor cutremura”.
Oricare dintre cele trei cãrþi ar
putea fi început ºi sfârºit, oriunde
poate fi o poartã – de aici orbirea
voluntarã, mediumnitatea ºi teribilul
interzis al suprarealiºtilor, de aici
imposibilitatea ºi ridicolului
grandios care stã în tentativa
ghicirii unui moment ºi al unui
scenariu al apocalipsei.

O bãtaie de aripi
Efectul se schimbã aºadar

atunci când cãrþile se aºeazã ºi
când subiectivitatea celor douã
mediumuri interfereazã. În teoria
haosului, starea unui întreg sistem
se poate schimba dacã apare fie
ºi o schimbare imperceptibilã.
Aºa-numitul butterfly effect, termen
devenit popular odatã cu teoriile din
anii 1960 ale meteorologului
matematician Edward Lorenz, ar
însemna exact asta – cã un
element lipsit de grandoare poate
provoaca o realitate copleºitoare.
Pitagoreicii ºi adepþii zen o spu-
seserã de mult, nu era o idee nouã,
dar era acum formulatã astfel –
poate bãtaia de aripi a unui fluture
din Brazilia sã provoace o tornadã
în Texas? Poate Nebunul sã
devinã Magician sau decãzut
absolut dintr-o miºcare? Poate
apoi acest lucru sã provoace
prãbuºirea lumii? Efectul fluturelui
(care apare, cu totul întâmplãror,
în a XVII-a carte de Tarot – Steaua,
Steaua Magilor, Stelele sau Arcane
17, cartea androginã a supra-
realiºtilor) traduce o arhitectonicã
vie ºi subiacentã a universului, a
apei, a aerului, a forþelor. El înlãturã
complet ideea unei apocalipse
previzibile pentru cã, fizic vorbind,
infinitul este posibil, aºa cum

imposibilul poate fi real ºi palpabil.
Nu e vorba de nesfârºit, de cicli-
citate ºi veºnicã regenerare, ci de
acceptarea unei gândiri mobile,
extinse sau, mai exact, de ac-
ceptarea unor categorii noi, aºa
cum sunt spaþiile poetice, spaþiile
mobile, spaþiile intermediare ºi de
trecere, în care dezastrul devine
ºi el una dintre condiþii. De aici
pânã la ghicitorii în nori sau pietre,
e doar o aruncãturã de cãrþi de
tarot.

Fantasma dezastrului
Dezastul este una dintre

fantasmele minþii moderne ºi nu
numai – de la sfârºitul lumii, al
miturilor sau al religiilor, pânã la
moartea autorului ºi sfârºitul
literaturii, s-a profeþit abuziv, cu
simþ teoretic sau fãrã, o prãbuºire
finalã. Semnale terifiante, apoi
reveniri în care se spune cã
lucrurile nu stau de fapt aºa, orori
cinematografice sau istorice care
paralizeazã orice fel de înþelegere.
Aproape cã nu se poate imagina
vreo operã modernã care sã nu
consume o apocalipsã în miniaturã
care se extinde la nivel planetar.
Explicitã, ea se regãseºte în arta
de consum. Implicitã - în actele
elitelor politice, culturale sau
ezoterice. Între teosofia de
popularizare ºi cosmopolitism e
doar o mânã întinsã. Ecumenismul
modern ºi Tolkien ar putea sta
îndelung la taclale. Misticile
prefabricate ºi-ar putea primi o
replicã torsionatã în stil gaga-ist.
Toate vorbesc despre unificãri în
numele unei lupte finale.

Pomenind despre figurile
adesea terifiante din mitologie
orientalã, Mircea Eliade le vedea
sufocate de propria sacralitate. O
asemenea estropiere a suferit-o ºi
imaginea apocalipsei. Etimologic,
dez-vãluirea oricãrei taine, dacã nu
cumva a oricãrui lucru care se
dovedeºte a fi de mare importanþã,
este în fapt o apocalipsã. Apetenþa
pentru dezastru a omului modern
a transformat revelaþia într-unul
dintre cele mai profitabile ºi
seducãtoare concepte, probabil
pentru cã, la nivel mental, imaginile
apocaliptice joacã rolul unor
halucinogene. Recompensa nu e
lipsitã de sens, pentru cã fantasma
dezastrului tranformã infernul în

paradis. Este un fel de mitridatizare,
un fel de a speria moartea prin
mãºti mortuare. Un fel de mandala
inversatã, adicã una în care
elementele nu mai sunt
recognoscibile, familiare, conforme
unui tipar spiritual, ci terifiante,
tãioase, paralizante, strãine, dar
care, prin contemplarea lor, oferã
iluzia salvãrii. Descãrcate de orice
sens religios-mistic, imaginile
(post)apocaliptice sunt de fapt
confortabile prin previzibilitatea lor.
Adevãrata spaimã vine dinspre
textul Sfântului Ioan Teologul, nu
atât prin viziunile sale implacabile,
cât prin aceea cã prevesteºte
pierderea oricãrui control.
Paradoxal, ea este un eveniment
extrauman. Teoriile expodeazã,
dimensiunile se pulverizeazã,
orice urmã de identitate se dizolvã.
Cu alte cuvinte, un nigredo
absolut. „Cine este nedrept, sã
nedreptãþeascã înainte”, se spune.
„Cine este spurcat, sã se spurce
ºi mai greu. Cine este drept, sã
facã dreptate ºi mai departe” ºi, în
fine, „Cine este sfânt, sã se
sfinþeascã ºi mai mult.” Este poate
aici o dizolvare extremã a princiilor
în care rafinarea urgentã a
gestului vital ar fi de fapt lucrul
care stabilizeazã suspendarea
umanitãþii. În care nu se mai
interpreteazã ºi nu se mai înþelege,
pentru cã, se spune, cel care va
scoate sau va adãuga ceva la cele
spuse în aceastã carte, va suferi
amarnic.

Se spune cã atunci lucrurile se
vor vedea faþã cãtre faþã. „O sã vezi
tu”, sunt ameninþaþi copiii, ca o re-
miniscenþã din timpurile în care
vreun strãmoº a fost lovit pe
nepregãtite de epopteia finalã.
Pãrinþii pãrinþilor unora dintre noi
spuneau „om trãi ºi-om vedea”.
Ceea ce ar însemna cã o sã vedem
ce se petrece pe mãsurã ce ne
trãim zilele ºi nopþile, cã o sã vedem
dacã o sã trãim sau când o sã ºtim
sã trãim, cã o sã ni se arate ceva,
atunci când vom trãi de-
adevãratelea? Poate cã numai
câþiva vor vedea, poate ceilalþi nici
nu vor ºti ce se petrece; sau poate
va fi invers. Câþi oameni din Grecia,
pânã la urmã, ºtiau sau vibrau
pentru ceea ce se petrecea la
Eleusis? Câþi scriitori cred, de fapt,
în descinderea lui Ulise, a lui Dante
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sau a lui Rimbaud? Câþi dintre noi
vorbesc despre suprarealism,
trãind de fapt contra lui? Ce se
întâmplã în corpul invizibil al lumii
când pe partea cealaltã a planetei
cineva e sufocat de torþionari sau
moare de foame sau strãluceºte de
extaz în mijlocul casei sale?
Apocaliptic vorbind, habar nu avem.
Mi-aº aminti însã de douã poeme.
În Noaptea de decemvrie,
Macedonski îºi lãsa poetul sã
trãiascã ºi sã disparã în pustiul
viziunii sale. În Sonetul bacovian,
poetul „cade ºi recade”, într-o
suspendare de netrecut. Fiecare
dintre cele douã pare sã spunã cã
sfârºitul e o nuanþã, cã apocalipsa
e o stare, cã ele se consumã
periodic, la nivel individual. Marele
final se poate sã fie doar marele final
dinainte de marele început, iar
acesta doar o parte din marea
suspendare. În rest, nimic. Cine ºtie

dacã suntem vreodatã pregãtiþi sã
vedem lucrurile aºa cum sunt.
Vederea directã, epifania pare sã
se fi mutat de ceva vreme spre
zona poeticã, în vreme ce suntem
încã fascinaþi de autor ca funcþie
principalã a lumii, de procese ºi
efecte, de mãºti ºi deliruri virtuale,
de viziune nu ca vedere, ci ca
voaierism, de anamorfoze ºi
surogate, erotismul ca forþã vitalã
ne este hipertrofiat, eviscerat ºi
unilateral. Lumea nu e haoticã prin
asta, ci pare sã se scufunde în
spleen ºi melancolie, cuprinsã de
sfârºeala ºi lehamitea  care îi
prevestesc schimbarea. ªi ca la
poeþii paradisurilor artificiale, cel
care va supravieþui va fi probabil
acela care va ºti sã vadã, sã
rãspundã, sã tacã.

Abstract: Our text is in fact an
encounter o a poetic vision and a series

of long discussed and theoretically
disputed elements. The guideline is
that apocalypse is not a final crash,
but an event with a mystical and inner
sense and a precise context, as one
may see in representations from the
Tarot deck, chaos theory and the
social spectre/phantasma of disaster.

Rezumat: Textul nostru se vrea o
întâlnire între o viziune poeticã ºi o
serie de elemente îndelung discutate
ºi disputate teoretic. Ideea cãlã-
uzitoare este aceea cã, aºa cum se
poate vedea în jocul de tarot, în teoria
haosului ºi în fantasma socialã a
dezastrului, apocalipsa nu este o
prãbuºire finalã, ci un eveniment cu
sens mistic-personal ºi cu un context
precis.

Keywords: Apocalypse, butterfly
effect, disaster, nigredo, surrealism,
Tarot.

Cuvinte cheie: Apocalipsã,
dezastru, efectul fluturelui, nigredo,
suprarealism, Tarot.

Despre imaginarul ºtiinþific s-a
vorbit relativ puþin. Percepþia
comunã despre ºtiinþã ignorã exis-
tenþa unor subterane responsabile
de construirea ºi orientarea socia-
lã a diverselor teorii ºtiinþifice.
Aceasta se întâmplã deoarece
ºtiinþa este investitã – imaginar
vorbind ºi iatã, deja, prima clãti-
nare – cu privilegiul obiectivitãþii
absolute care îi conferã semnul an-
istoricitãþii ºi o separã, în con-
secinþã, ca dependenþã, dacã nu
ca apartenenþã, de cultura ºi civi-
lizaþia umane, înþelese ca lungul ºi
întemeietor de semne drum al
omului prin timp.

Un rol semnificativ în
sublinierea caracterului de
prejudecatã al unei astfel de
raportãri la ºtiinþã îl are teoreticianul
transdisciplinaritãþii, Basarab
Nicolescu. În cãrþile sale (Basarab
Nicolescu, Transdisciplinaritatea
(manifest), Polirom, Iaºi, 1999; Noi,
particula ºi lumea, Polirom, Iaºi,
2002), Basarab Nicolescu susþine
cã în spatele procesului de
întemeiere a ºtiinþei, al producerii
de descoperiri ºtiinþifice se aflã un
imaginar care este prea puþin
cercetat. Putem completa cã nu
este vorba numai despre un
imaginar al producerii de ºtiinþã, ci
ºi de unul al circulaþiei ºi funcþionãrii
sociale ºi culturale a ºtiinþei. Un
imaginar mixt, în care se îmbinã
zonele imaginare ale celor care
genereazã ºtiinþa, cu ale celor care

o recepteazã, profani sau experþi.
Cu alte cuvinte, ªtiinþa este
departe de a fi obiectivã, în sensul
îngust al termenului, aspect de
remarcat, ºi fãrã prea multã teorie,
prin istoria sa, nu lipsitã de greºeli,
care a cunoscut din plin zodia
interpretãrii, ades extirpatã din
înþelegerea ºtiinþei. Obiectivitatea
ºtiinþei cumuleazã, de fapt, trei tipuri
de obiectivitãþi: obiectivitatea realã,
restrânsã, obiectivitatea-scop ºi
obiectivitatea construcþie socialã
(Peter L. Berger; Thomas
Luckmann, Construirea socialã a
realitãþii. Tratat de sociologia
cunoaºterii, traducere din limba
englezã de Alex. Butucelea,
Editura Art, Bucureºti, 2008,
(1966)). Cãci ºtiinþa este parte a
culturii umane, expunându-i ºi
reprezentându-i mãreþia, dar,
simultan, conþinându-i erorile ºi
aproximãrile.

Nu ne propunem însã sã
dezbatem chestiuni teoretice,
generale ºi dificile ale ºtiinþei ºi ale
caracterului sãu referenþial socio-
cultural, ci ne vom axa asupra
analizãrii resorturilor imaginare ale
receptãrii (mai mult decât ale
producerii), unui anumit, sã
spunem, calup de ºtiinþã. Este
vorba despre celebrul ºi mult
mediatizatul accelerator de
particule de la Geneva, prescurtat

LHC and the Apocalypses in Scientific
Imaginary
Adriana Teodorescu

LHC si apocalipsele
din imaginarul
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ca LHC (The Large Hadron
Collider). Vom pune în evidenþã
faptul cã existã un imaginar ºtiinþific
de tip apocaliptic care se
declanºeazã în interiorul comu-
nitãþilor umane în contact cu aceste
experimente ºtiinþifice. Nu unele
directe, ci filtrate, în diverse grade,
de cãtre mijloacele mass-media.
Faþetã a problemei ce nu ne va
deranja, cãci nu avem drept scop
stabilirea vreunei scale de adevãr,
ci doar captarea dinamicii ima-
ginare a receptãrii informaþilor
legate de LHC.

Înainte de a vedea ce soi de
apocalipse dezlãnþuie în imaginar
acceleratorul de particule de la
Geneva, trebuie sã ne oprim
asupra unei scurte descrieri a sa
ºi a relevãrii principalelor ei
caracteristici ce predispun la o
bogatã mitologizare postmodernã.
Acceleratorul de particule înseam-
nã o încercare ambiþioasã de
verificare, dar ºi de depãºire a
teoriilor fizicii, a stadiului actual al
cunoaºterii în fizica teoreticã ºi
experimentalã, ºi chiar de a
revoluþiona cunoaºterea generalã
a lumii (http://public.web.cern.ch/
public/en/LHC/LHC-en.html).
Acceleratorul de la Geneva, cel
mai mare accelerator de particule,
utilizeazã o instalaþie complexã ce
are ca menire accelerarea
particulelor elementare la viteze cât
mai mari, în vederea studierii
comportamentului lor. Instalaþia
LHC se aflã între Geneva ºi
Franþa, la aproximativ 100 de metri
sub pãmânt. Date suplimentare
despre funcþionarea LHC se
gãsesc pe site-ul dedicat acestui
proiect de cãtre laboratorul CERN,
implementatorul proiectului, ºi într-
o broºurã din anul 2008, în care
sunt prezentate, printre formule
matematice, într-un mod prietenos
– se remarcã dorinþa de
accesibilizare a informaþiei pentru
publicul non-specialist – modul în
care a fost proiectat, design-ul,
scopurile, costurile de producþie
sau zece aspecte fascinante
despre LHC (http://cdsmedia.cern.ch/
img/CERN-Brochure-2008-001-
Eng.pdf).

Foarte important este cã LHC
nu semnificã numai ºtiinþã, ci ºi
tehnologie. De fapt, mai precis,
modul prin care problematica

ºtiinþificã subordonatã unui potenþial
concept LHC este pusã în
reprezentare este prin tehnologie.
În cartea coordonatã de cãtre
Jérôme Garcin, în anul 2007, se
poate observa cã noile mitologii
sunt, în mare, monopolizate de
cãtre domeniul tehnologiei (Jérôme
Garcin (coord.), Noile mitologii.
Traducere din limba francezã ºi
note de Mona Þepeneag, Editura
Art, 2009 ). Ceea ce înseamnã cã
tehnologia nu rãmâne fãrã
amprentã în imaginarul uman ºi cã
existã un specific al acestei
amprente. Iar noul ºi vechiul
fuzioneazã, mitologiile noi au suflet
vechi, iar cele vechi înfãþiºare
nouã, dupã cum ar spune Lucian
Boia sau Gianni Vattimo.
Rãmânând la tehnologie, Basarab
Nicolescu vorbea, în lucrãrile sale,
despre un imaginar ºtiinþific,
nuanþând ideea cã ºtiinþa nu trebuie
redusã la tehnologie. Iatã cã,
similar, se poate avansa ºi susþine
ipoteza unui imaginar tehnologic,
ce intersecteazã ºtiinþa, deºi nu i
se suprapune complet.

Orientarea apocalipticã a
percepþiei comune asupra LHC
este strâns legatã de acest
imaginar tehnologic. Un imaginar
ancorat, în contemporaneitate, de
paradigma puterii, tehnologia
cuprinzând puterea de a se
dispensa de spaþiu, de a
scurtcircuita timpul, restructurând
substanþa temporalitãþii, puterea
cunoaºterii, a informaþiei. Totuºi, o
putere generatoare de mari
anxietãþi, întrucât asupra ei
pluteºte suspiciunea efectului de
bumerang, adicã a posibilitãþii ca
ea sã se întoarcã împotriva celor
ce o utilizeazã. Puterea tehnologiei
poate oricând scãpa din propriile
ei chingi, bulversând ºi criteriile
etice, ºi legile naturii. Este timpul
însã pentru o privire mai
sfredelitoare asupra imaginarului
ºtiinþific de esenþã apocalipticã al
LHC.

Apocalipsa gãurii negre vs.
slãbirea extremã a lui Dumnezeu

Acceleratorul de particule de la
Geneva are, printre scopurile
principale, reproducerea primelor
secunde de la explozia cosmicã
a Big-Bang-ului ºi observarea
proceselor aferente. Acest fapt a

iscat o serie de reacþii de panicã,
în mass-media ºi în societate,
cum cã, energia va fi atât de mare,
încât va afecta negativ viaþa
umanã, eventual curmând-o, ºi cã
se vor realiza gãuri negre,
capabile sã atragã toatã materia
în ele. Deºi mini big-bang-urile,
cum le numesc cei de la CERN,
nu au, dupã cum tot ei pre-
cizeazã, nici mãcar o energie
comparabilã cu cea folositã de
motoarele zilnice, gândul cã istoria
lumii s-ar putea re-întâmpla, în
LHC, precum într-o eprubetã ce
cloneazã realitatea, alimentea-
zã neîncrederea comunitãþii
umane în faþa ºtiinþei (http://
www.astroengine.com/2008/04/
lhc-worries-are-based-on-fear-of-
the-unknown-not-science/, http://
www.scientificamerican.com/blog/
post.cfm?id=worries-about-lhc-
black-hole-resurf-2009-01-29).
Mitologia performanþei tehno-
ºtiinþifice intrã în conflict cu o altã
mitologie, mai veche, a supra-
vieþuirii. Umanitatea a trebuit
dintotdeauna sã reziste naturii,
acesta a fost modul sãu de auto-
percepþie, iar începând cu mo-
dernitatea ºi, mai acut, cu postmo-
dernitatea, ea trebuie sã facã faþã
ºi ºtiinþei, suspectatã, mai ales o
datã cu inventarea bombei
atomice, de o mixturã de narcisism
ºi impulsuri suicidale, de ateism cu
tendinþã de substituire demiurgicã
ºi nihilism. Responsabilii cu LHC
nu reuºesc sã liniºteascã nici
atunci când subliniazã caracterul
controlat, condiþiile de laborator al
acestor multiple reduplicãri
cosmologice. Se poate observa
asemãnarea cu problematica
clonãrii ºi a ºtiinþei ce concureazã,
la nivelul trupului, dar de fapt, al
ontologiei, principiile naturii.

Acest gând ºi imaginarul
subiacent a fost chiar mai puternic
decât un altul, acela al speranþei,
exprimatã chiar de cercetãtorii
de la CERN, de a gãsi bosonul
Higgs, aºa-numita particulã a lui
Dumnezeu, cea aptã sã dea masã
– a se citi corp, întrupare – oricãrei
alte particule elementare www.
fizicaparticulelor.ro/index.php?
option=com_content&task=view&
id=82&Itemid=48). Asimilarea lui
Dumnezeu legilor ºi realitãþii fizi-
ce conoteazã o nostalgie ºi
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camufleazã slãbirea peste
mãsurã, într-un sens vattimonian,
ieºirea din zona ontologiei ºi a
metafizicii. Dacã ºtiinþa este pe
cale sã îl reînvie pe Dumnezeul
mort încã de la Nietzsche, rãmâne
de vãzut ºi de decis, cert este cã,
în interiorul imaginarului LHC
precumpãneºte anxietatea. Cu alte
cuvinte, gãurile negre par a-l
resorbi pe Dumnezeu.

Teoria gãurilor negre a fost
definitivatã ºi bine explicitatã de
cãtre fizicianul Stephen Hawking
(Stephen Hawking, Universul într-
o coajã de nucã. Traducere din
englezã de Gheorghe Stratan,
Ovidiu Þânþãreanu, Anca Viºines-
cu, Humanitas, Bucureºti, 2004
(2001)). Deºi încã din 1783 se
discutã despre existenþa stelei
întunecate, John Wheeler este însã
cel care, în 1969, creeazã efectiv
termenul ºi înþelege prin el starea
de materie ce colapseazã.
Hawking sesizeazã rezistenþele pe
care le-a întâmpinat termenul, mai
ales din partea francezilor, datoritã
presupuselor conotaþii sexuale.
Semn cã ºtiinþa nu se poate
dispensa, nici la polul receptãrii, de
imaginar. Gaura neagrã se poate
forma, pentru scurt timp în LHC, dar
nu reprezintã un pericol. În plus, ea
desemneazã inversul entropiei ºi
cunoaºte un grad de organizare
ridicat. Totuºi, imaginarul ei este mai
puternic. Stea moartã, ea absoarbe
lumina în interior, fapt ce se poate
echivala cu orbirea, cu moartea ºi
care denotã atât fascinaþia, cât ºi
spaima. Sfârºitul într-o gaurã
neagrã presupune retragerea din
imagine. Altfel, gãurile negre
continuã sã exercite atracþie
gravitaþionalã, deci, sã existe.

Apocalipsa ºtiinþei vs.
reprezentativitatea lui Einstein

Dacã non-fizicienii se tem de
gãurile negre, anxietatea unei
apocalipse a ºtiinþei înseºi atinge
ºi pe ceilalþi. Pentru cã, LHC, în
avântul sãu revoluþionar, ar putea
demonta teoriile lui Einstein, dacã,
de pildã, se descoperã particule
cu vitezã mai mare decât viteza
luminii. Ceea ce ar însemna cã
fizicianul-simbol al secolului XX,
cel care a fost rãsfãþat de toate
domeniile culturii, de la literaturã
pânã la artã, devenind – ironic sau

armonios, nu-i aºa – un soi de star
riscã sã apunã, sã colapseze.
Dincolo de victoria mecanicii
cuantice asupra teoriei relativitãþii,
lucru ce, oricum, ar leza corpul
imaginar al fizicii, ceea ce ar
învinge ar fi natura în faþa culturii,
non-reprezentarea în faþa re-
prezentãrii. Astfel, o altã apo-
calipsã generatã de LHC este cea
a fizicii ºi, prin extindere, a ºtiinþei
ºi de ce nu, a culturii. Pe alt plan,
se poate observa cum, lent, corpul
ºtiinþei se tehnologizeazã ºi se de-
teoretizeazã. Un postmodernism
de ultimã orã îºi face simþitã
prezenþa.

Abstract: This study aims at
revealing the existence of a scientific
imaginary in a world dominated by

technology and the power of science.
We focused especially on LHC, and
its apocalyptic type. We discussed two
types of apocalypse in scientific
imaginary, the apocalypse through
black holes and the apocalypse of
science.

Rezumat: Studiul de faã îºi propune
sã releve existenþa unui imaginar
ºtiinþific, într-o lume dominatã de
tehnologie ºi de ºtiinþã. Ne-a interesat,
în special, acceleratorul de particule
de la Geneva (LHC) ºi caracterul sãu
apocaliptic. Am discutat despre douã
tipuri de apocalipsã, apocalipsa prin
gãurile negre ºi apocalipsa ºtiinþei.

Keywords: LHC, Imaginary,
science, technology, apocalypse,
black hole, Einstein

Cuvinte-cheie: LHC, Imaginar,
ºtiinþã, tehnologie, apocalipsã, gaurã
neagrã, Einstein
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Ce este aceea “escapologie”...
Sau ce poate ascunde fantezistul
termen “penultimatum”... Nu ne
rãmâne decât sã încercãm
împreunã definirea termenilor.
Pentru cã, probabil, despre asta e
vorba în post-modernitate – despre
cum se strãduiesc toþi post-
modernii sã (re)defineascã vechile
realitãþi. Ceea ce, de fapt, îmi
propun în acest articol este sã
argumentez o poziþie teoreticã
validã despre ce se terminã cu
adevãrat atunci când ceva se
sfârºeºte.

Revenind la termenii din titlu:
escapologie se numeºte acel
meºteºug prin care un iluzionist
reuºeºte sã scape din strânsoarea
unor lanþuri, a unei cãmãºi de forþã
etc. Harry Houdini a fost unul dintre
cei mai celebri escapologi, de
pildã. Un penultimatum este tipul
de comunicare ce nu are încã
intransigenþa ultimatumului. E un fel
de ”încã se mai poate face ceva”,

Escapologia–
un penultimatum
Escapology – a Penultimatum

”încã mai este vreme”.
În perioada recentã s-a

încercat teoretizarea multor
scenarii apocaliptice. Destule ca
sã putem avea în minte sintagma
lui Jean Baudrillard ”explozia s-a
întâmplat deja, bomba e numai o
metaforã acum”. Mai mult decât
în oricare altã epocã, prezicerile
despre un sfârºit iminent al lumii
au fãcut ca sfârºitul însuºi sã fie
golit de sens în postmodernitate.
Chiar Jean Baudrillard a pãrãsit
Europa la un moment dat ºi a
cãlãtorit în America, lãsând astfel
în urmã un continent prin
excelenþã al istoriei pentru un altul
– al post-istoriei (dupã propria-i
mãrturie). Dupã o deplasare
spaþialã, meritã sã ne amintim ºi
de una temporalã. Am ales ca
exemplu pe Francis Fukuyama –
celebrul profet al democraþiei
liberale universaliste. Aceste
ultime trei cuvinte dau seama de
un sistem de guvernare care,
intruziv ºi global, va aboli istoria
evenimenþialã. Mã întreb, dincolo
de fantasmele despre sfârºitul
istoriei pe care filosofii post-
moderni le vehiculeazã, dacã în
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postmodernitate se poate vorbi
despre apocalipsã ca despre
punctul terminus al evenimentelor
istoriei. Oare nu cumva e vorba
despre un tip de apocalipsã care
se produce în interiorul istoriei?
Apocalipsa personalã, sfârºitul
experiat de diverse maniere al
fiecãruia dintre noi. Dialectica
absenþã-prezenþã (Baudrillard,
Derrida) face posibilã o delimitare
între aceste douã tipuri de sfârºit:
individual ºi universal. Istoria
personalã a fiecãrui ins se terminã
înaintea istoriei universale.
Conºtientizarea acestui fapt
înlesneºte înþelegerea divergenþei
escapologie-eschatologie.

Eschatologia are ca sinonim
apocalipsa. E un termen care se
întâlneºte mai ales în teologie (sau
cel puþin a fost consacrat de ea).
Revelarea unui Dumnezeu trans-
istoric (dar care a creat istoria ºi
intervine în ea), descoperirea Sa
totalã va înnoi faþa pãmântului.
Mesajul întoarcerii cãtre un sfârºit
al istoriei, conºtientizarea lui, accep-
tarea ºi “convieþuirea” cu propria
moarte, cu efemeritatea existenþei
– acestea toate se circumscriu
unui ultimatum pe care Dumnezeu
îl dã omului. În postmodernitate,
intervenþionismul divin nu mai este
acceptabil, autonomia fiinþei umane
este postulatã. Ultimatumul apo-
calipselor religioase îºi pierde
aºadar sensul. Ce îi rãmâne omului
post-modern? Un permanent ante-
sfârºit, ca o agonie cumplit pre-
lungitã, o moarte fãrã de moarte. Un
penultimatum care devine defi-
nitoriu pentru starea de spirit a
golirii de substanþã. De la urgenþa
contemplãrii eschatologice, indi-
vidul regreseazã la un compor-
tament pseudo-religios: diversiunea
escapologiei. Istoria se conc
eptu-alizeazã din ce în ce mai
plastic, devine o adevãratã cãmaºã
de forþã, constrictivã ºi restrictivã.

Oricum am privi, postmoder-
nitatea pare sã submineze douã
principii importante încã pânã (cel
puþin) în anii ’20: raþionalitatea ºi
ierarhia. Estetica post-modernã
are pretenþia, mascatã sau nu, cã
instituie o revoluþie în ordinea
culturii. Prin aceasta înþelegân-
du-se, de fapt, o anihilare pro-
gramaticã a tot ce însemna pânã
la ea o ”includere în categorii”.

Neutralizarea sistemelor ºi
sistematicitãþii, democratizarea
pânã la masificare a esteticii,
fuga de siguranþa întemeierii,
frizarea absurdului, negativismul
– toate acestea sunt promisiunile
post-modernitãþii pentru o culturã
nouã, epuratã, în fond, de chiar
noþiunea de ”culturã”. Probabil
n-am greºi dacã am clasifica
toatã aceastã intenþionalitate
deconstructivistã ca fiind o
apocalipsã per se.

Toate lumile au un centru. Încã
din Antichitate – Babilonul, de
exemplu, sau Alexandria Egiptului,
Atena, Roma etc. Societatea post-
modernã nu admite Centrul, nu
suportã nici mãcar ideea de
Centru. Substituþia se împlineºte
prin preeminenþa periferiilor. Tot
ce este marginal, distanþat, pri-
mitivitatea lumpenului (proletar sau
intelectual – în teoriile politice) –
toate subuurbiile spiritului sunt
ridicate în rang. Labirintul post-
modernitãþii nu are ieºire, ºtiin-
þele sucombã auto-suficiente.
Explicaþia facilã, inautenticul,
superficialul echivaleazã vechile
categorii, le învãluie cu o perdea
groasã de fum. În tot acest peisaj
recent, apocalipsa se impune ºi se
interpune cu o familiaritate
peremptorie.

Apocalipsa post-modernã
înseamnã fragmentarea Centrului,
intrarea în dizgraþie a Vechii Lumi,
a lumii în care istoria nu era doar
povestitã ºi interpretatã ci, mai
ales, trãitã. Agora a rãmas pustie
sau a fost mãturatã de valurile
periferiei. Cerul se goleºte de
mistere, este adus aproape prin
telescoape din ce în ce mai
perfecþionate care nu aratã ceva
mai clar decât nimicul cosmosului.
Materialitatea e disecatã pânã
la neant, raþionalitatea se îm-
potmoleºte în noroiul sec-
tarismului unor ideologii false,
nevolnice. Peisajul e dezolant ºi
cãrãrile sunt din ce în ce mai
abrupte. Imaginarul postmodern
nu putea sã nu-ºi imagineze
propria disoluþie. De altfel, disolu-
þia pare sã fie singura soluþie de
acum.

Un caz concret: moartea decla-
ratã a post-modernismului (Alan
ceva ce se numeºte post-
postmodernism. Problema pe care

o ridicã acest post-postmodernism
este aceea cã teoriile de orice fel
ºi-au pierdut din valoare ºi putere
ºi cã tot ce se mai poate face în
acest post-postmodernism este
sã se constate decesul oricãror
structuri, particularitãþi teoretice
etc. Fie dezvoltãm lucrul ãsta într-
o manierã negativistã (cum face
Kirby) ºi declarãm insuficienþa
oricãrei creaþii intelectuale, fie
tratãm fugitiv (dar cu riscul
superficialitãþii) era recentã a
informaþiei ºi expediem toatã
apariþia post-postmodernismului în
derizoriul bine meritat. În ambele
cazuri însã suntem puºi în faþa unui
fapt împlinit: orice sfârºit genereazã
un nou început. Am sã mã întorc
acum la Jacques Derrida ºi la
teoriile sale despre apocalipsele
post-moderne. Oare a fost în zadar
toatã încercarea lui de a ne avertiza
în legãturã cu ”sfârºitul
sfârºiturilor”? Se pare cã nu... Tot
efortul sãu de a da legitimitate ideii
de sfârºit al sfârºiturilor filosofiei s-
a gãsit dintr-o datã fructificat în
porþiuni de text precum articolul lui
Kirby (The Death of Postmo-
dernism and Beyond – Philosophy
Now, 2006).

Apocalipsele postmoderne
se înscriu în cãutarea unui
limbaj adecvat crepusculului. În
fond, sunt încetãri lente sau
rapide ale sistemelor. Marile
poveºti ale Occidentului au
cedat narativitatea, nepu-
tincioase, celui de-al II-lea
rãzboi mondial. O perioadã
sumbrã, într-adevãr, parcã
special permisã de un Dum-
nezeu Judecãtor pentru ca
civilizaþia vesticã sã se poatã
reconstrui dincolo de ideologii ºi
marasme partinice. Învãþãtura
s-a extras corect numai în
mãsura în care supravieþuitorii
au ºtiut sã iasã de sub temuta
teroare a istoriei (de care Mircea
Eliade era, în egalã mãsurã,
terifiat ºi fascinat). Contrar
aºteptãrilor conservatoare, res-
taurative, urmarea a fost o
amplitudine destructivã a
postmodernismului. Observaþia
rece, cinicã, sagace a înlocuit
sistematicitatea în filosofie.
Experimentul, incertitudinea
ideaticã au luat locul categoriilor
estetice în artã. Exemplele pot
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continua nestingherite de vreo
limitare, pânã în cele mai adânci
fibre ale culturii. Ce mai subzistã
astãzi poate fi încadrat uºor în
binomul: post-postmodernism /
culturã post-apocalipticã.

Poate cã vom înþelege mai bine
istoria lumii în care ne aflãm dacã
îi presupunem un sfârºit. Dar dacã
acest sfârºit întârzie mult peste
finalul existenþei umane, nimic nu
împiedicã (o datã cu post-
modernii) sã ne imaginãm scenarii
finale. Consensualitatea datã de
discernãmânt pare a lipsi din

aceste fantasme ale sfârºitului
(numesc aici ”consensualitate” –
împãcarea). Post-modernii nu par
împãcaþi cu ei înºiºi, cu propriul lor
sfârºit.

Abstract: It can be argued that
postmodernism is an apocalypse
per se as long as the belief that
every end is, in fact, a beginning
of a new end is maintained. It is not
about any cyclicity of endings but
of setting up the idea of an end.

Rezumat: Se poate argumenta
cã postmodernismul este o

apocalipsã în sine atâta timp cât
se va menþine credinþa cã orice
sfârºit este, de fapt, un început al
unui nou sfârºit. Nu e vorba de o
ciclicitate a sfârºiturilor ci de
instituirea ideii de sfârºit.

Key words: eschatology,
escapology, end of history, post-
postmodernism, Baudrillard,
Derrida, Fukuyama, Kirby.

Cuvinte cheie: eschatologie,
escapologie, sfârºitul istoriei, post-
postmodernism, Baudrillard,
Derrida, Fukuyama, Kirby.

Postmodern Ends

Aºa cum remarcã Steven
Connor, ideea de sfârºit este
consubstanþialã cu postmoder-
nismul, începând chiar de la
conceptul în sine (Steven Connor
(ed.), The Cambridge Companion
to Postmodernism, p. 1). Gândirea
postmodernã a reacþionat mereu
cu suspiciune la noþiunea de
origine, având în schimb obsesia
sfârºiturilor (vãzute ºi ca o serie
de „no longer possibles”) (p. 20).
Întâlnirea postmodernismului cu
filosofia genereazã, aºa cum aratã
Paul Sheehan, o gândire care se
ancoreazã în conceperea
propriului sfârºit, repetându-l ºi
demontând treptat toate elemen-
tele umanismului occidental:
de-legitimarea cunoaºterii, de-
posedarea subiectului uman,
accentuarea faptului cã umanismul
este o mascã a opresiunii ºi fiind
scepticã la adresa fundamentelor
realului (p. 22). Asistãm astfel la
demonstrarea sfârºitului filosofiei
în multiple ipostaze: ca sfârºit al
metafizicii prin întoarcerea spre
limbaj (Wittgenstein, Heidegger);
ca sfârºit al epistemologiei

(Richard Rorty); ca moarte a
subiectului /autorului prin pierderea
aurei metafizice (Foucault ºi
celebrul citat despre figura
evanescentã a omului), sfârºit al
marilor naraþiuni legitimatoare
precum progresul sau raþiunea
ºtiinþificã (Lyotard) ºi chiar
dispariþia lumii reale care devine
hiper-realã (Baudrillard), astfel cã
postmodernisul metafizic este
post-metafizic, anti-antropocentric,
anti-umanist ºi „hiper- realist” (p.
32).

Aceste teorii circumscriu
orizontul anti-umanismului filosofic
ºi teoretic, care va fi transgresat
prin post-umanismul tehnologic.
Brian McHale remarcã în
Constructing Postmodernism
ironia de a vorbi despre sfârºitul
marilor naraþiuni legitimatoare,
atunci când chiar o astfel de
naraþiune este folositã de
teoreticienii care instituie mitul
apariþiei postmodernismului,
apariþie infuzatã de apocaliptic
(”postmodernist breakthrough”,
sintagma lui Gerald Graff),
scenariul rupturii fiind prezent la
numeroºi teoreticieni, de la David
Lodge la Christine Brooke-Rose
(pp. 22-24). Lyotard afirma, în
deschiderea Condiþiei postmo-
derne, cã revenirea ideilor despre

sfârºitul istoriei, filosofiei sau artei
nu comportã o tentã apocalipticã
(p. 5).

Postmodernismul filosofic are la
origine conºtientizarea a douã
probleme fundamentale, pe care
Gianni Vattimo le concepe în
strânsã legãturã: criza umanis-
mului ºi „moartea lui Dumnezeu”
(punctul culminant al metafizicii),
prima fiind o cauzã a celei de-a
doua probleme, parte din „apologia
nihilismului”, circumscrisã de
filosofiile lui Nietzsche (nihilismul
este echivalent cu „moartea lui
Dumnezeu”, „devalorizarea valorilor
supreme” ºi cu „situaþia în care omul
se rostogoleºte din centru cãtre X”)
ºi Heidegger (reducerea fiinþei la
valoarea de schimb) (Gianni
Vattimo, Sfârºitul modernitãþii, p. 33).
Criza umanismului este, pentru
Heidegger, în strânsã legãturã cu
procesul de dezumanizare împlinit
de tehnicã (organizarea totalã pe
plan social; ºtiinþele umbresc
idealurile umaniste în formarea
omului).

Un loc aparte în seria sfâr-
ºiturilor proclamate de postmo-
dernismul filosofic (avându-i ca
principali prefiguratori pe Hegel ºi
Nietzsche) îl ocupã conceptul de
„moartea artei”, concept hegelian
actualizat de evoluþia societãþii
industriale avansate ºi legat de
sfârºitul metafizicii profetizat de
Hegel, trãit de Nietzsche ºi
înregistrat de Heidegger (Sfârºitul
modernitãþii, p. 53). „Moartea artei”
are douã sensuri, unul utopic,
„forte”, ca fapt specific ºi separat
de restul experienþei ºi „sensul
slab”, de estetizare prin extinderea
dominaþiei mass-mediilor, cel de-
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al doilea sens fiind privilegiat de
Vattimo ca un eveniment al
paradigmei actuale, în care arta nu
mai existã ca fenomen specific, în
cadrul estetizãrii generale a
existenþei (p. 55). Arta cunoaºte o
transmutaþie, care cuprinde
transformarea ei în fapt estetic
integral, urmãrind un program prin
care nu mai doreºte situarea în
perimetrul valorilor acreditate de
tradiþie, punându-ºi în discuþie
propriul statut (p. 56). Dan-Eugen
Raþiu cartografiazã retorica
eschatologicã a morþii artei,
considerând-o consubstanþialã cu
însãºi istoria artei, dar având o
frecvenþã intensificatã în perioada
postbelicã (neo-avangardele).
Profeþia lui Hegel nu implica însã un
sfârºit al artei în sens empiric (ca la
Vattimo) sau ca epuizare a
posibilitãþilor artistice, ci cu sensul
încetãrii funcþiei originare pe care o
îndeplinea arta, care nu mai este o
„formã vie” (Moartea artei, p. 7, 36).

În opinia comparatistului
canadian Bertrand Gervais,
proclamarea sfârºiturilor din
perioada postbelicã este adesea
folositã ca argument de autoritate
pentru a denigra transformãrile
care au loc în viaþa socialã. În
L´Imaginaire de la fin, Gervais enu-
merã cel puþin douã grupaje de
teoretizãri ale unor „sfârºituri”, în
strânsã legãturã: moartea ro-
manului, anunþatã în SUA dupã
dispariþia marilor autori moderniºti
(Fitzgerald, Hemingway, Faulkner),
perceputã nu doar ca dispariþie a
esteticii moderniste, dar ºi ca
sfârºitul ultimei culturi literare,
dupã care s-a instaurat noua
paradigmã a ecranului; sfârºitul
culturii literare (criza canonului în
universitãþile americane) prin
instaurarea unui analfabetism
datorat rãspândirii reþelelor infor-
maþionale (cyberspace) (pp. 36-
37). Ambele genereazã o amplã
mitologie a distrugerii cãrþii, ce
constituie o trãsãturã importantã a
imaginarului apocaliptic regãsibil în
romane precum Moartea lui Vergiliu
(Hermann Broch), Fahrenheit 451
(Ray Bradbury), Auto-da- fé (Elias
Canetti)  sau Numele trandafirului
(Umberto Eco).

Din cadrul eschatologiilor
postmoderne nu putea lipsi tema
„sfârºitului istoriei”, care, aºa cum

observã Vattimo, revine frecvent în
cultura secolului XX ºi care
fundamenteazã postmodernismul
în sensul disoluþiei categoriei noului
(specificitate modernistã), în
sensul de sfârºit al istoricitãþii, al
ideii de istorie ca proces unitar,
printr-o rutinizare a progresului
(conceptul de posthistoire al lui
Arnold Gehlen) (Sfârºitul
modernitãþii, pp. 11-12).
Predominanþa tehnicii în noua
paradigmã ne pãstreazã în non-
istoricitate (Heidegger): noile
instrumente de propagare a
informaþiei (mass media) fac
imposibilã experienþa noului,
consecinþa fiind prezenteismul
aparte al postmodernitãþii, un
prezenteism „spectral”, al
retrospectivei (dupã Steven
Connor, postmodernismul este
acea situaþie ineditã în care trecutul
devine parte din prezent, mereu la
dispoziþia lui prin mijloacele de
stocare ºi reproducere a
informaþiilor trecutului).
Secularizarea ideii de progres,
constatarea finalitãþii sale
(producerea condiþiilor pentru un
nou progres) conduce la golirea de
sens a noþiunii ºi implicit a istoriei
(trecerea de la istoria „salvãrii”, a
mântuirii la istoria progresului, a
cãutãrii perfecþiunii intramundane).

Pe lângã eschatologiile post-
modernismului filosofic, vom regãsi
ºi cele ale domeniului politico-
istoric, axate pe trasarea evoluþiilor
posibile ale Occidentului, de-
terminate de factorii politici ºi
economici. Un optimism excesiv,
generat de încheierea Rãzboiului
Rece, pare a fi stat la originea
celebrei cãrþi a lui Francis
Fukuyama, Sfârºitul istoriei ºi
ultimul om ºi care are ca punct de
plecare tot o idee hegelianã despre
istorie ca evoluþie a societãþii
umane care se va încheia când
omenirea va realiza acea formã de
organizare care îi satisface pe
deplin aspiraþiile fundamentale
(statul liberal reprezenta ºi pentru
Hegel sfârºitul istoriei).

Prãbuºirea regimurilor comu-
niste îl conduce pe autor la ideea
cã democraþia liberalã, pe mãsurã
ce ºi-a învins rivalii, a condus la
un consens în întreaga lume
privind legitimitatea ei, aceastã
formã de organizare constituind

„punctul final al evoluþiei ideologice
a omenirii”, „forma finalã de
guvernare umanã” ºi, ca atare,
instaurând sfârºitul istoriei (p. 5).
Principalele argumente sunt faptul
cã, spre deosebire de celelalte
sisteme politice, democraþia
liberalã este lipsitã de contradicþii
interne fundamentale, cã idealul
democraþiei nu mai poate fi
perfecþionat, depãºind procesul
evoluþiei interne; cã a eliminat
inegalitãþile, fãcând ca dorinþa de
recunoaºtere a omului sã fie
satisfãcutã pe deplin (p. 5).
Întrebarea fundamentalã de la care
porneºte Fukuyama este tot de
sorginte hegelianã ºi se referã la
posibilitatea de a crede într-o Istorie
direcþionalã a lumii (care survine
tocmai într-un moment al dispersiei
evenimentelor istorice, atunci când
ele apar mai mult ca oricând niºte
simulãri), o întrebare secondatã de
o alta, ºi anume dacã acest curs al
Istoriei se îndreaptã într-adevãr spre
afirmarea celei mai bune dintre lumi
(în versiunea lui Fukuyama), ºi
anume cea a triumfului democraþiei
liberale (p. 7).

Principalele obstacole ce pot
interveni în a formula rãspunsul
afirmativ la aceste întrebãri sunt,
desigur, triumful totalitarismelor,
proliferarea lor în decursul
secolului XX ºi viitorul omenirii,
traversat de sentimentul anxios al
fragilitãþii civilizaþiei umane ºi al
stabilitãþii ei (posibilitatea surve-
nirii unei catastrofe). Pentru a
depãºi criza intelectualã ºi mora-
lã pricinuitã de un eveniment
problematic cum este ascen-
siunea nazismului, Fukuyama îl
plaseazã într-un raport secundar
faþã de modernitate, ca o condiþie
patologicã, de accident al istoriei,
dupã care nu putem judeca
modernitatea în totalitate (un
demers recuperator similar
încerca Habermas asupra
modernitãþii), militând pentru
reluarea discuþiei despre progres
ºi raþionalitate în istorie „oricât
de mult ne-ar paraliza oroarea
acestui eveniment”, situându-se
astfel la antipodul viziunii  filosofice
a lui Agamben sau Adorno (p.
134). Fundamentalã pentru depã-
ºirea acestui impas furnizat de
istorie în calea re-valorizãrii
proiectului hegelian este de-
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montarea ideii cã Holocaustul a
fost un eveniment inevitabil al
vremurilor moderne, o consecinþã
a modernitãþii înseºi.

 Celãlalt impediment  vizeazã
survenirea unei catastrofe (fie
produsã de om sau de naturã)
care sã împiedice împlinirea telos-
ului (democraþia liberalã), ceea ce
conþine implicit ºi atitudinea
tehnofobã a celor ce adoptã o
viziune apocalipticã (inclusiv
romancierii apocaliptici), atitudi-
ne pe care Fukuyama o situeazã
în descendenþa teoriilor lui
Rousseau din Al doilea discurs
(dubiul legat de justeþea
proiectului modernitãþii de
cucerire a naturii ºi de progres
tehnologic, un temei ideatic
esenþial pentru atitudinea
apocalipticã de azi). Opinia lui
Fukuyama contrazice toate
scenariile romanelor apocalipsei
nucleare, afirmând cã nu existã
ieºire din actualul „carusel” al
progresului tehnologic, nici în cazul
unui dezastru de amploare, în
vãditã contradicþie cu scenariul
apocaliptic demonstrat cu
mãiestrie de un roman precum
Canticã pentru Leibowitz de
Walter M. Miller, unde este
descrisã o regresie ciclicã a
umanitãþii la stadiile medievale de
(ante)civilizaþie, regresie datoratã
tocmai unui produs simbolic al
progresului tehnologic, arma
nuclearã. În acest roman, procesul
îndelungat în urma cãruia uma-
nitatea reînvaþã ºtiinþa producerii
de tehnologie avansatã se încheie
mereu cu autodistrugerea întregii
civilizaþii.

Aºa cum demonstreazã John
R. Hall în recentul sãu studiu
despre Apocalipsã, respingerea
teoriilor lui Fukuyama avea sã fie
fãcutã de istoria însãºi, o datã cu
evenimentele de la 11 septembrie
2001, nu atât prin evenimentele în
sine, ci prin ampla discuþie despre
apocaliptic pe care au generat-o
(vãzute adesea ca o manifestare
a violenþei apocaliptice religioase),
prin semnificaþia lor ambiguã (o
stranie combinaþie de sacru ºi
secular) (pp. 255-256). 11 Sep-
tembrie  a adus un alt sfârºit al
istoriei decât cel prefigurat de
Fukuyama, deoarece, argu-
menteazã Hall, a pus capãt

viabilitãþii explicaþiilor istorice
moderne asupra istoriei, un model
obiectiv modern, specific linear,
dovedind noul regim fragmentar al
evenimentelor, interconectate la
scarã globalã. Alt contraargument
ar fi teza existenþei multiplelor
modernitãþi, care face dificilã ideea
unui singur tipar modern ºi al unui
telos unic al modernitãþii. Departe
de a fi proiectarea celei mai bune
dintre lumile posibile, lumea
instaurãrii depline a democraþiei
liberale ar întruchipa implicit triumful
total al guvernamentalitãþii, fiind
distopicã în sens foucauldian (p.
257).

De altfel, produsul unei astfel de
ordini reflectã tocmai unifor-
mizarea totalã pe care o exercitã
ºi sistemul democratic, la fel ca
orice alt sistem aplicat „fãrã rest”
asupra umanului: Fukuyama îºi
încheie cartea cu portretul
„Ultimului om”, creatura care se
iveºte la sfârºitul istoriei, „sclavul
victorios” (apare la Nietzsche în
Aºa grãit-a Zarathustra), a cãrui
grijã principalã este autoconser-
varea, eliberat de orice dileme ale
conºtiinþei ºi contradicþii interioare,
trãind epoca de bãtrâneþe a
omenirii ºi relativismul faþã de
orice ideologie sau sistem de
valori precedent, omul post-istoric
eliberat de orice bãtãlii pentru vreo
cauzã ºi trãind epuizarea tuturor
combinaþiilor posibile. Personajul
apocalipsului distopic ºi cel al
utopiei post-umane se apropie
mult de un astfel de portret
paradigmatic, sugerând o stranie
similitudine dintre efectele de-
zumanizante ale sistemelor apa-
rent diferite (cel totalitar ºi cel
al democraþiei perfecte), un
personaj care supravieþuieºte
sfârºitului istoriei, al credinþelor,
idealurilor ºi dramelor umane, pe
care îl vom întâlni sub diverse
chipuri ºi în diverse stadii la
Orwell, Bradbury, Burgess,
Nedelcovici, Houellebecq sau
Atwood, mãrturisind despre faptul
cã dispariþia omului la sfârºitul
istoriei se poate petrece în tãcere,
nu e semnalatã de o catastrofã
cosmicã (p. 299).

În Ciocnirea civilizaþiilor, car-
te publicatã doar la câþiva ani
dupã Sfârºitul istoriei, Samuel
Huntington face o previziune mult

mai adecvatã asupra destinului
lumii în epoca de dupã încetarea
Rãzboiului Rece (mai ales în
lumina evenimentelor de la 11
septembrie 2001), afirmând cã în
noua erã a politicii mondiale
importante nu sunt distincþiile
ideologice, politice ºi economice
între popoare, ci cele culturale,
astfel cã problemele apar în jurul
„liniilor de falie” dintre marile
civilizaþii ale lumii, prefigurând chiar
un conflict al Occidentului cu
acestea (în special Islamul ºi
China), datorat „pretenþiilor sale
universaliste”, într-un moment în
care influenþa Occidentului intrã în
declin, iar în Islam are loc o
explozie demograficã, cu con-
secinþe destabilizatoare (pp. 25-
27).

Postmodernul întreþine deci un
raport ambiguu cu spiritul
apocaliptic: pe de o parte este
traversat de o acutã conºtiinþã a
declinului ºi al sfârºiturilor, o
conºtiinþã a epuizãrilor posibilitãþilor
culturale, o ancorare continuã în
privirea retrospectivã asupra
trecutului, pe de altã parte este
locul unde se manifestã o serie de
strategii pentru a detensiona
încãrcãtura sumbrã a catastrofelor
posibile, a conºtiinþei finalurilor,
parodiate, discursivizate ºi
simulate în cele mai diverse moduri
(aºa cum sunt reprezentate ºi în
romanul apocalipsului amânat),
având convingerea subliminalã cã
adevãrata apocalipsã se va
amâna mereu, aºa cum s-a
întâmplat în toatã istoria umanitãþii.
Aceastã delimitare ironicã ºi
scepticã faþã de apocaliptic a fãcut
carierã mai ales în decada
nouãzecistã, adicã într-un moment
al relaxãrii spaimelor atomice,
dupã încetarea Rãzboiului Rece,
când reflecþia intelectualã se
concentreazã nu pe sfârºitul
concret al lumii materiale, ci pe
sfârºitul istoriei, al sensului, al
subiectului, insistându-se pe
dispariþia Sfârºitului ºi pe înlocuirea
lui cu avataruri minore, întrupate de
sfârºiturile serializabile din statistici
ºi grafice, de „eschatologiile
micºorate”, trecându-se de la
„Apocalypse Now” la „apocalypse
now and then”, cum foarte bine
sugereazã Yvonne Sherwood, într-
un studiu apãrut în anii ’90, urmând

A
P

O
C

A
LI

P
S

E
 P

O
S

TM
O

D
E

R
N

E



32

linia Derrida-Baudrillard de
constatare a „sfârºitului fãrã de
sfârºit” (Not with a Bang but a
Whimper. Shrunken Escha-
tologies of the Twentieth Century
and the Bible, în: Christopher
Rowland, John Barton (ed),
Apocalyptic in History and
Tradition, London, Sheffield
Aacademic Press, 2002, p. 95).
O explicaþie pe care o oferã
cercetãtoarea pentru faptul cã
discursul postmodern se loca-
lizeazã mereu la o margine, la un
final este cã postmodernismul
poate fi poziþionat ca punct

culminant-catastrofic al moder-
nitãþii, descris ca inaugurând o
versiune nouã ºi pasionantã a
eschatonului (rupturã fãrã
izbãvire, sfârºituri fãrã speranþã,
fãrã revelaþie).

Abstract: The article is a general
survey on the postmodern theories and
conceptualizations of the end, and its
main focus is to underscore the
underlying paradox of postmodernity
and its relationship with the apocalyptic
imaginary.

 Rezumat: Acest eseu constituie
o privire generalã asupra teoriilor

postmoderne legate de concep-
tualizarea sfâr’itului, concentrându-se
pe relaia dintre postmodernism ºi
imaginarul apocaliptic.

Keywords: Postmodern
Eschatology, Postmodern End(s),
Shrunken Eschatologies, End without
End, End of History, the novel of
postponed apocalypse, dytopian
apocalypse, end of man.

Cuvinte cheie: eschatologie
postmodernã, sfârºituri postmoderne,
eschatologii micºorate, sfârºitul fãrã
sfârºit, sfârºitul istoriei, romanul
apocalipsului amânat, sfârºitul omului,
moartea artei.

Modernismul a fost perceput de
reprezentanþii literaturii tradiþionale
ca ceva artificial, în afara vieþii. Era
sfârºitul unei lumi a obiectului unicat
ºi începutul domniei obiectului în
serie. Artizanatul fãcea loc
industriei. Contemplativitatea ºi
subtilitatea trebuiau sã cedeze în
faþa unei gândiri fragmentate,
învolburatã ca un vârtej. Romanele
fluxului de conºtiinþã, vorticismul lui
Ezra Pound ºi mecanicismul exaltat
al futuriºtilor depun toate mãrturie,
în felul lor, despre schimbãrile de
mentalitate.

Trecerea de la modernism la
postmodernism nu a fost la fel de
tumultuoasã. Ihab Hassan obser-
va apariþia unei noi literaturi a
tãcerii ºi a violenþei: “dacã revolta
este rãspunsul faþã de vid, nu ar
putea el servi ca un apel la fiinþã
ºi astfel sã-ºi zãmisleascã an-
tonimul, ceea ce este o invocare
a apocalipsei? Transformarea este
uºor de observat în literatura
Negrilor unde protestul demodat

Despre
post-mortemism
On Post-Mortemism

Autorul este conferenþiar la
Universitatea “Hyperion” din
Bucureºti, Departamentul de Limbã
ºi Literaturã Englezã (The author is
Associate Professor at “Hyperion”
University in Bucharest, Department
of English Language and Literature)

Felix Nicolau

face loc revoltei moderne, iar
revolta tânjeºte dupã apo-
calipsã?”, trad. n.) (Hassan, Ihab,
The Postmodern Turn, Ohio State
University, 1987, pp. 14-15).

O apocalipsã imprecisã

Este perfect de înþeles ca
sufletele pastorale sã fi întâmpinat
modernismul cu sentimente
catastrofice. De fapt, industrialismul
brutal ºi afumãtor a nãclãit Epoca
Victorianã. Romanul lui Elisabeth
Gaskell, Nord ºi Sud, sau cel al lui
Charles Dickens, Timpuri grele,
descriu relevant situaþia. ªi totuºi,
modernismul era privit cu
circumspecþie, ca o “epocã
suspicios de inovatoare”, o “epocã
a impreciziei” (“a mistrustfully
innovating age”, “an era of
imprecision”) (Vianu, Lidia, T.S.
Eliot: an author for all Seasons,
Bucureºti, Editura Paideia, 1997, p.
14). Ne putem da seama cât de
imprecis a putut sã le parã
moderniºtilor postmodernismul
demitizant, ironic, experimental
pânã la haos ºi asediat de
discursuri paralele, precum ºi de
kitsch.

Irlandezul W. B. Yeats întâm-
pina modernismul cu versuri
apocaliptice: “centrul nu poate

rezista;/ anarhia fãrã frâu s-a
abãtut asupra lumii,/ mareea de
sânge s-a dezlãnþuit...” (trad. n.)
(The Collected Poems, New York,
1957, p. 184). Este adevãrat cã
modernismul include cele douã
cataclisme mondiale, însã abia
postmodernismul a secerat valorle
ºi a rãspândit virusul consumist.

Eseul de faþã nu pune sub lupã
modernismul ºi postmodernismul.
Trecerea lor în revistã constituie doar
uvertura la analiza unui curent ce
încearcã depãºirea postmo-
dernismului ºi este interesant de
remarcat cã unii teoreticieni de dupã
1980 au început sã punã în evidenþã
mai curând asemãnãrile decât
deosebirile dintre modernism ºi
postmodernism. Înrudirea dintre ele
demonstreazã cã întreg secolul 20
a fost acoperit de un arc stilistic
oarecum omogen. Aºa cum congru-
ente sunt ºi efectele capitalismului
târziu cu ale comunismului: crearea
unei oligarhii restrânse ca numãr, dar
extre mde puternicã, ce controleazã
o masã robotizatã, slab educatã ºi
fãrã conºtiinþã politicã.

Progenituri debile

Mai pasionantã este trecerea
de la postmodernism la post-
postmodernism. Dar ce este, de
fapt, post-postmodernismul?
Postmodernismul, datoritã naturii
lui avide ºi puþin pretenþioase, a
fost atât de cuprinzãtor, încât nu
a permis configurarea unei
atitudini opozante coezive. Existã
o puzderie de curente care ºi-au
revendicat dreptul la tronul
postmodernismului. Fãrã mare
succes, însã. Propriu-zis, regatul
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postmodernist s-a fãrâmiþat în tot
felul de isme. În linii mari, ele se
împart în douã categorii: pe de o
parte cele care combat ironia
postmodernistã ºi cer întoarcerea
la abordarea religioasã sau
mitologicã a creativitãþii, pe de
altã parte cele care prezic
apocalipsa.

Din aceastã ultimã categorie
face parte ºi post-mortemismul,
care se revendicã de la critica
nietzscheeanã a valorilor. În timp
ce Nietzsche distingea între un
„nihilism activ”, care este „un
semn al puteri i  sporite a
spiritului”, ºi un „nihilism pasiv”,
reprezentând doar „declinul ºi
scãderea puterii spirituale” (THE
S U R R E ( G I O N ) A L I S T
MANIFESTO, Chapter 5.-
Nietzschean Anarchy and the
Post-Mortem Condition, http://
r a f o r u m . i n f o / m a x c a f a r d /
spip.php?article70, 14 October
2011). Cum bine ºtim, Nietzsche
considera cã „adevãrurile absolute
sunt iluzii”, întrucât nu existã un
„semnificat transcendental”
(ibidem). Imanenþa existenþei
noastre, la care suntem
condamnaþi prin limitãrile celor
cinci simþuri, ne oferã doar
interpretãri ºi unghiuri de vedere.
În cazul celor cu suflet de inginer
ori de bancher, nici mãcar atât...
Lanþurile de iluzii cu care suntem
încãtuºaþi pot fi uºor luate drept
brãþãri de valoare. Omul are o
nesperatã capacitate de a-ºi
idolatriza captivitatea. Perspec-
tivismul gnoseologic al lui
Nietzsche are rãdãcini în filosofia
scepticilor antici, cum ar fi Pyrhon,
care recomanda suspendarea
judecãþii pe motiv de limitare
senzorialã. Filosoful german nu dã
frâu liber relativismului, totuºi.
Din contrã, el recomandã de-
pãºirea omului înspre supraom.
Pentru el, omul este apocalipsa
supraomului.

Teoria supraomului a fost
înþeleasã partinic de cãtre naziºti,
care n-au acceptat niciodatã
unitatea-în-diversitate. Fanatismul
apolinic al rasei ariene nu se
împãca deloc cu latura dionisiacã
a lui Nietzsche. Acesta combãtea
ºi el decadenþa ca pe o „anarhie a
atomilor”, care submina întregul:
„Întregul nu mai trãieºte deloc: este
compozit, calculat, artificial – un
artefact” (ibidem).

Modalitãþi de diferenþiere

La fel, post-mortemismul este
caracterizat de eclectism,
discontinuitate, artificialitate, vitezã,
superficialitate, indiferenþã ºi
cosmopolitism. Diagnosticul pus
acestui curent este: „o schimbare
artificialã a naturii umane într-o
oglindã; interesatã, însã doar la
nivel epidermic” (ibidem).

Post-mortemistul este o fiinþã a
reflectãrii, bidimensionalã. O
fãpturã de flash-uri ce râvneºte la
statutul de stãpân, însã vieþuind
mereu suspicios, dupã o moralã a
sclavilor. Dacã Nietzsche con-
sidera cã marea ameninþare la
adresa individualitãþii ºi a
creativitãþii este omogenizarea,
societatea post-mortemistã ar trãi
paradoxul de a fi obsedatã de
diferenþiere, realizabilã cu ajutorul
modei. Adicã, pentru a fi diferit,
trebuie sã fii cu un pas înainte în
tendinþe. Anticipând moda care
urmeazã, reuºeºti, pentru scurt
timp, sã te smulgi din moda
prezentului, care a molipsit deja
mai toatã umanitatea. Dife-
renþierea de pluton se face prin
vitezã, nu prin substanþã; ºi oricum
este o diferenþiere de scurtã
duratã. Bineînþeles, moda nu se
referã doar la haine ºi cluburi, ci ºi
la cãrþile pe care le citim. Ea atinge
ºi academia, populatã de ceea ce
Nietzsche numea “animale de
turmã ale intelectului” (ibidem).

Anarhia Li terarã Post-
Mortemistã se manifestã ca o
revoltã împotriva ideii cã textele
constituie totalitãþi autonome,
organisme textuale în care
subtextele sunt celule textuale.
Demersul ei este de facturã
derrideanã: încearcã sã demonteze
întregul monstruos. Iatã cã post-
mortemiºtii îºi atacã propriul idol.
Nietzsche contestã centralitatea de
orice tip, inclusiv antropomorfismul,
dar nu întregul. El vizeazã
înlocuirea multitudinii centrelor
spirituale cu un centru al puterii
egoului. Intenþia este de a întãri
interioritatea pierdutã de homo
faber. Zaratustra predica: „învãþaþi
sã râdeþi de voi înºivã aºa cum se
cuvine. Fãrã râs nu putem ucide
Dragonul Egoului”. I-Hsüan
prevenea ºi el: „dacã îl cauþi pe
Buda, o sã fii posedat de diavolul
lui Buda, iar dacã îl cauþi pe
Patriarh, o sã fii posedat de

Diavolul Patriarhului” (ibidem).
Probabil cã multe dintre

mãcinãrile existenþiale ar putea fi
anihilate prin reconsiderarea
învãþãturilor lui Gautama:
frãmântãrile noastre sunt
generate de o înþelegere eronatã
a cauzalitãþii ºi de iluzia unui ego
separat de întregul universal.
Opiniile noastre distorsionate ne
fac sã opunem rezistenþã fluxului
energiilor ºi sã încercã sã ne
rãzbunãm de câte ori avem ocazia.
Ar trebui sã avem în vedere ºi
afirmaþia lui Lao Tzu: „cel care
posedã virtute din belºug poate fi
comparat cu un copil”. Iar
Zaratustra a lui Nietzsche merge
ºi mai departe când pretinde sã fim
„acel copil care este nou-nãscut”
(ibidem), deci încã neimpurificat de
egoism ºi egotism. Dacã
majoritatea oamenilor ar fi
preocupatã de aceste þinte
spirituale, probabil cultura noastrã
ar fi una paradisiacã, apolonicã,
deci fãrã contradicþii. Tragediile
greceºti ºi toate ismele nu ar mai
avea rost. Cum astfel de proiecte
sunt utopice, utopice rãmân ºi
ismele care încearcã sã
depãºeascã cultura morþii înspre
vitalitatea sublimã. Postmo-
dernismul a ieºit la pensie, dar
este mai în formã decât nepoþii lui.

Abstract: Post-Mortemism
belongs to those cultural trends that
have stubbornly been trying to
replace postmodernism. The accent,
in its case, falls on anarchy and
investment in the universal, not
individual, ego. It is very rewarding to
notice the turbulent relationship
with Nietzsche’s gnoseological
perspectivism. If we can speak about
a post-mortemism apocalypse, then
it will be a debate shallowness.

Rezumat: Post-mortemismul
aparþine acelor tendinþe cultural care
se strãduiesc cu încãpãþânare sã
detroneze postmodernismul. În cazul
lui, accentual cade pe anarhie ºi pe
investiþia în egoul universal, nu
individual. Este extrem de interesantã
relaþia cu perspectivismul gnoseologic
al lui Nietzsche. Dacã este cazul sã
vorbim despre o apocalipsã post-
mortemistã, atunci discuþia se va
centra pe modã ºi superficialitate.

Key-words: postmodernism, post-
mortemism, apocalypse, fashion,
cosmopolitism.

Cuvinte-cheie: postmodernism,
post-mortemism, apocalipsã, modã,
cosmopolitism.
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Arithmetic of the Apocalypse

Autorul este eseist freelancer.
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Aritmetica
apocalipsei

Omenirea nu îºi va putea
contempla mult-discutata Apo-
calipsã, gradul-zero al extincþiei
universale, deoarece asistãm, nu
doar de acum, ci de milenii, la o
„apocalipsã” lentã, programatã, a
fiinþei.

De la Socrate, Plotin, Euripide,
Ignatiu de Loyola ºi ajungând la
Dostoievski, Gogol, Tolstoi ºi
Breban (care au refuzat rãspunsul
prompt)  stãm în umbra acestui
calcul simplu: 2 + 2= 4. Ce
înseamnã, de fapt, „2+2=4"? E
bunul simþ al unei societãþi ce îºi
refuzã privirea în adânc, e
construcþia arhitectonicã perfectã,
neîntinatã de nicio asimetrie, e
„omnitudinea” de care vorbea Lev
ªestov. Îmi vin în mine acum
cuvintele filozofului ºi teoreti-
cianului rus, referitoare la oamenii
cu „mintea limpede”, mereu cu
„bisturiul filozofic” în mânã: „Omul
cu mintea limpede, cel prost ca ºi
cel isteþ, nu ne vorbesc în realitate
despre ei înºiºi, ci despre ceea ce
poate fi util ºi necesar tuturor.”

Aceste concepte (utilul ºi
necesarul) au înlãturat „vorbele
deºarte”,  „neomeneºti”, „nerespec-
tuoase” ºi au atras dupã sine tãcuta
ºi lenta apocalipsã a sufletelor.
Atitudinilor, teoriilor, care nu intrau,
schematic, în lumea „aristocraþiei”
gândirii nu li s-au dat decât o singurã
ºansã la „viaþã”: în sufletul „omului
subteran”, al omului considerat
nebun. Personajele dostoievskiene,
tolstoiene, gogoliene, brebaniene,
au înþeles, au pãtruns, deodatã,
dintr-o datã (subl.ns) nu cu mintea,
ci cu toatã fiinþa lor Adevãrul acestor
forme de existenþã pe care însuºi
Mântuitorul le anunþa în parabola
evanghelicã a bobului de grâu care
trebuie sã moarã ca sã fie viu.

Alãturi de aceºti indivizi livreºti,
al cãror destin se încheie pentru

unii lectori odatã cu ultima paginã,
când rãsuflã uºuraþi, spunându-ºi
cã ei „nu au ajuns chiar aºa” , nu
mai stã nimeni sau aproape nimeni.
Cei care îndrãznesc sã-ºi asume,
totuºi, acest risc, o fac în discreþie
totalã, absolutã, asemeni gestului
lor. Pentru aceºtia din urmã
apocalipsa a început, ºi-a arãtat
faþa hidoasã, s-a „demachiat” de
toate cuvintele ºi presupunerile
discursive ºi nu mai e decât
„scrâºnirea dinþilor” ºi „întunericul
cel dinafarã”.

Un dublu paradox se naºte de
aici: cei care au decis sã rãmânã
înafara „subteranului”, au în faþã
oglinda propriei apocalipse, cãreia,
de fapt, i se sustrag. Apoi un alt
paradox vine din faptul cã fiinþele
care au înþeles moartea ca pe o
viaþã nouã, nu înseamnã nimic
pentru omenire,  însã ele au
frumuseþea libertãþii. Ei sunt Vii
tocmai pentru cã sunt liberi de
povara rãspunsului la acel
fatidic”2+2=4” cãci au aflat cã
rãspunsul nu e niciodatã unul pe
care îl pronunþã toþi, ºtiu cã
niciodatã nu poþi fi sigur de logica
unui fapt al vieþii, cã nu existã un
zid uman, existenþal, în faþa cãruia
sã te opreºti buimãcit.

Umanitatea, mã vãd nevoit sã
reiau acest enunþ, nu mai vrea sã
trãiascã realmente viaþa ºi, ceea
ce e mai dramatic, nici sã moarã
nu mai ºtie. Aºa au apãrut alte
„subterane” mai vesele, mai
ghiduºe, care sã ofere confortul
unei vieþi fãrã spaime ºi angoase
(internet, reþele de socializare,
televiziune non-stop) pentru a fi
mereu alãturi de cineva, de ceva,
sã nu se mai simtã singurãtatea,
sã nu se mai vadã chipul scofâlcit
al apocalipsei.

Acest „împreunã cu...”, mul-
tiplicat în milioane de indivizi, nu
înseamnã decât frica de moarte,
de apocalipsa sufleteascã pe care
majoritatea presimt, dar pe care o

recuzeazã pentru cã nu îi pot
suporta tãria ºi alaiul de orori,
plãcerea diabolicã ºi perversã de
a atrage ºi pe celãlalt în apocalipsa
proprie, fãrã a înþelege ca murim
absolut singuri. Un poet, încã ne-
înþeles pe deplin în abisalitatea
formelor sale de exprimare ºi
care a parcurs adânc acest tra-
seu existenþial, a fost Nichita
Stãnescu. Fulgerãtoarele versuri
stãnesciene, (cãci sunt asemenea
unui „electrice” cutremurãri) din
poezia-revelaþie Salut! Murim!,
rezumã, în fapt, totul: „Salut!
Murim! În timpul ãsta scurt, când
tu mã strigi ºi eu te strig/ Când
încã ne mai rãsucim/ Atâta-þi
spun: Salut! Murim!”.

Abstract: The present essay is
focused on the way the mankind will
not be able to contemplate the long-
discussed Apocalyps, the degree-zero
of universal extinction, cause, as we
see, not only now but for thousands
of years, a slow “Apocalypse”,
scheduled to being.

Rezumat: Eseul prezent este
concentrat pe felul în care omenirea
nu îºi va putea contempla mult-
discutata Apocalipsa, gradul-zero al
extincþiei universale, deoarece
asistãm, nu doar de acum, ci de milenii,
la o „apocalipsã” lentã, programatã, a
fiinþei.

Keywords: arithmetic, Apocalypse,
Lev Shestov, freedom

Cuvinte cheie: aritmetica,
apocalipsã, Lev ‘estov, libertate

Florin Lazãr
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Apocalipsa vesela.
Aproape imposibila

Apocalipsa e un final. Oricum
am lua-o, pânã la urmã, o
apocalipsã, fie ea mai micã sau
giganticã, ar trebui sã fie un final
(fotografie)+un fel de catharsis
(verb). Dar mãcar un final. Din
pãcate, suntem atât de fragmentaþi
încât avem mari ºanse sã trecem
pe lângã o apocalipsã dezbrãcatã
fãrã sã o vedem.

Am aceastã jumãtate de
credinþã: aceea cã scãpãm
apocalipselor celorlalþi. În
contrapartidã, cã “vedem” sute de
variante ale propriilor apocalipse.
E un astfel de timp, în care finalul
poate fi un slogan de spot publicitar.
E un astfel de timp care þine mai
puþin de timpul în sine, cât de
propria percepþie asupra lui.

Sigur, existã Apocalipsa cu A
mare, care presupune extincþia.
Dispariþia de neimaginat, ºi e bine
sã reþinem cuvântul “imaginaþie”.
Pânã la urmã, tot ceea ce are
viaþã, trãieºte într-o percepþie.
Moartea acesteia este apocalipsa.

Dar pânã acolo, existã micile
apocalipse ale dispariþiilor unor
spaþii mentale. All in all, omul e o
fiinþã care ºi-a uitat capacitatea de
adaptabilitate. Apocalipsa unuia
face deliciul reveriei ºi inovaþiei
altuia. Reþinem de aici memoria,
ºi un efect al ei, uitarea. Mai
reþinem ºi instrumentul cognitiv
fundamental: jocul.

The brain is a huge space in a
small place. E uimitor cum
Omenirea a dedicat sute de ani
cercetãrii ariei în defavoarea
consistenþei. Suprafaþã versus
asperitãþi. Apocalipsa e o dispariþie
fundamentalã a unui spaþiu. A unei
consistenþe. Sute de ani la rând
am pus întrebãri aparatelor ºi am
consemnat cu sârg rãspunsuri.

The Happy Apocalypse. Almost
Impossible
Codruþa Simina

Iar aparatele nu spun poveºti.
ªi e bine sã reþinem ºi acest
cuvânt. Poveste.

O sã vã spun din start, treaba
asta cu apocalipsa modernã  mi
se pare trasã de cap. Aici totul
depinde (ºi se modificã în funcþie)
de definiþia modernã a apocalipsei.
Sigur, asta ne va îndepãrta de
miezul roºu, consistent, al
potenþialei noastre discuþii. Sã o
luãm pe rând.

1. Cine sunt neutrinii?

Particule elementare. Exact,
cum spunea Houellebecq! Adicã:
fizica de ºcoalã generalã, pentru cã
mãcar pe aia ne-o mai amintim,
defineºte atomul: un înveliº de
electroni, cu sarcinã electricã
negativã, ce roieºte în jurul unui
miez de protoni, cu sarcinã
pozitivã, ºi neutroni. Pânã prin
clasa a opta, la asta se
descompunea atomul ºi implicit,
Universul.

Încãpãþânându-se sã gãseas-
cã sensul Universului, cel puþin,
cercetãtorii, unii dintre ei chiar
britanici, au descoperit cã existã
particulele elementare. Sau, altfel
spus, Universul e compus din pãrþi
ºi mai mici decât atomii. Unele dintre
ele se numesc neutrini. Cum ar veni,
dacã cel mai prost scriitor ar fi izolat
ºi tocat mãrunt mãrunt de cãtre un
critic, ar rãmâne din el: pe lângã
multe alte particule elementare,
neutrini.

2. ªi ce-au fãcut în ultimii 5
ani?

Mãsurãtorile realizate de mai
mulþi cercetãtori, dintre care unii
chiar britanici, la LHC Cauldronn,
au detectat faptul cã aceºti neutrini
ar cãlãtori cu viteze sensibil mai
mari decât cea a luminii.
Supranumite de cercetãtori

mãsurãtorile OPERA, acestea
aratã o „anomalie”, dupã cum au
numit-o într-un comunicat de
presã. Iar anomalia spune cã
principiul pe care ºi-a bazat
Einstein celebra teorie a
relativitãþii... ei bine, e greºit. ªi
anume, viteza luminii nu este limita
vitezei din Univers. Existã ºi viteze
mai mari. Ceea ce înseamnã cã...

3. Tot, nimic, orice. La prima
mânã...

...alþi cercetãtori au exclamat:
Cãlãtoria în timp ar fi posibilã. Cu
alte cuvinte, cauza poate exista
înaintea efectului. Imaginaþi-vã ce
haos. Bine, în primul rând,
mãsurãtorile OPERA (încã
neverificate independent), dar mai
ales rezutatul lor au
binememeritatul rol de a zdruncina
postamentul ºtiinþei înainte de
toate. De fapt, rezultatul lor „bate”
pânã undeva prin anii 1500-1600
ºi ceva, când cunoaºterea a
apucat-o printr-o fantã foarte finã,
filtrând pentru totdeauna felul
cunoaºterii. Dar, dacã efectul
poate exista înaintea cauzei,
atunci înseamnã cã, cel puþin
pentru o fracþiune de secundã, cele
douã pot exista concomitent.

ªi, mai mult, cã poate exista
cunoaºterea „apriori” imaginii.
Oricum, imaginar, este extraordinar
cã intervine eroarea, ºi nu oriunde,
ci la nivelul unei teorii definitorii. Dupã
sute de ani în care am parcurs
fanta îngustã a „ºtiinþei” aºa cum
este ea definitã astãzi, intervine, în
însãºi „teoria”, o eroare. Mult
aºteptatã. Un potenþial.

4. Eroarea. Iupiiii!

Mai puþin celebrul în literatura
universalã, dar celebru în spiritul
scrierilor sale, un anume Frank
Herbert, autorul seriei SF Dune,
Frank Herbert, era de pãrere cã
eroarea este „motorul” Universului.
Un fel de „scrisoare pierdutã”. Mai
mult decât „motor”, eroarea aratã un
fapt simplu (ºi aici este un miez) de
neacceptat ºtiinþific: acela cã este
posibil ºi foarte probabil sã greºim.
Programat sau nu. Pre-ºtient sau nu.
De ce greºim? Pentru cã e minunat.
Iar eroarea este o poveste.

Eroarea, la fel ca interogaþia,
inoveazã. Are verb. Certitudinile au

Autoarea este ziarist în Cluj (The
author is a journalist in Cluj).
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tendinþa de a (se) substantiviza.
Grosso modo, avansul neutrinilor
în faþa fotonilor poate însemna un
re-set mental. E momentul marilor
revizuiri. Fotografia, desenul cu
ajutorul luminii, ºi implicit
cunoaºterea prin el, prin
secvenþierea lui, ar putea fi
depãºit. Nu fals. Doar învechit. Nu
fotografia ajunge prima, ci un alt fel
de informaþie. Nu ºtim felul ei. Dar
e fascinant cã ni-l putem „imagina”.
În fapt, mintea umanã funcþioneazã
pe alãturãri de imagini.
Hollywoodian, parcã. ªi asta face
ca totul sã fie.

5. Minunat...

Oamenii au uitat cât e de
frumos sã greºeºti. Mãcar sã poþi
asta. Ultimately, viteza luminii s-ar
putea sã fie mai micã decât vi-
teza cu care circulã neutrinii.
Apocalipsa e deja aici. Înseamnã
cã existã informaþie care circulã
mai repede decât putem vedea.
Toma are un avantaj. Pre-ºtiinþa
devine ºtiinþificã. ªi atunci sã fi
greºit Einstein? ªi dacã a greºit
ce? ªi dacã nu a greºit...

6. Cu atât mai frumos...

Sincer, nu înþeleg de ce
Ruxandra Cesereanu a vrut sã
scriu acest text. Eu, în general, am
prostul obicei de a „strica” temele
pe care le propune. Sau mãcar mie
aºa îmi place sã cred. E o
percepþie aici, care se va izbi de o
tezã. E o linie subþire. Joci jocul
propus cu regulile date sau jocul
propus cu propriile reguli. Undeva,
în joc, e bine sã-þi notezi cã totul e
un joc.

Uitãm, undeva în jocul ãsta,
delicateþea fiecãruia. Pânã ºi
oamenii groteºti au propria
delicateþe. Ne pretãm metaforelor,
deci suntem delicaþi. Mintea umanã
e o maºinãrie de transmutaþii, deci
funcþioneazã fundamental magic.
Cu asta ne ocupãm, de fapt, în
timpurile noastre nobile. Poeþii
„transmutã”. E treaba lor de la
început. Metafora e, în sine, o
formã rudimentarã de magie.
Potenþialul nostru stã în delicateþe.
Umanitatea e un apanaj al
sensibilitãþii. Metafora e un fel, din
ce în ce mai meºteºugit de a
alunga moartea.

7. Aici. Fierbinte. Roºu

Moartea. Abia aici ne situãm în
miezul poveºtii. Fiecare poveste e
o fotografie mentalã. O imagine
tâlcuitã pânã când obþine un sens.
O încetinire. Mintea e un aparat
antrenat sã amâne moartea, sã o
„imagineze” pânã la epuizare. ªi
face o pasiune din a juca între doi
poli. Mintea funcþioneazã cu
dualitãþi ºi negãri. Mai ales cea
europeanã.

Moartea. Apocalipsa fãrã
catharsis. Spaima fundamentalã.

E greu sã explici unui copil
moartea, iar când începi s-o faci,
constaþi cu stupoare cã ea existã
în sistemul lui. Moartea e strâns
legatã de timp, timpul de spaþiu,
spaþiul de ideea de a exista. Peste
toate astea, înainte de a avea
imaginea, fotografia, se poate sã
mai existe ºi altceva. Asta e unul
din potenþialurile neutrinice. Sã ºtii
înainte sã vezi. Pe nemãsuratelea.

Sã ai intuiþia. Avem o ºtiinþã
a ei?

Mãcar pentru asta e adorabilã
posibilitatea apocalipsei. Pentru cã,
intrinsec, presupune o revitalizare
a cãutãrii sensului intuiþiei. Am tot
mai des un flash. Noi nu (mai) ºtim
de ce am fost creaþi din cauzã cã
ne testãm tot mai puþin limitele.
Orbecãim îmbrãcaþi frumos cu PR-
ul la subrat. Suntem prea, prea
frumoºi, delicaþi ºi bine închegaþi
sã fim în stare doar de constatãri...

ªi aici intervine din nou salvator
povestea. Am deraiat, desigur,
programat, de la tema datã. Pentru
un singur motiv. „ªtiinþific” e o
covenþie. Totul e o convenþie, pânã
când gãseºte în interiorul nostru
mental un ºir de evenimente
coerente, ºi atunci convenþia
devine poveste. Iar povestea are
un atu fundamental: omoarã
moartea. Cu moartea pe moarte
cãlcând. Ca sã ajungem ºi la
povestea fundamentalã a ultimilor
2000 de ani,

Final. Am sãrit în mit, spaþiul
mental aruncat ca un magnet de-a
lungul timpului de la o generaþie la
alta. Nu cred cã ºtim în visul cui trãim
de fapt. Important e cã fiecare vis
vine cu o traducere. Imagine-imago

(pânã ºi aici e o metaforã: imago e
numele latin al adultului provenit din
metamorfoza insectelor. Cum ar
veni, larva are în sine „fotografia”
fluturelui, ºi se trans-formã în sensul
ei. Aidoma metaforei.).

Efectul ultim, apocalipsa ime-
diatã ar fi non existenþa spaþiu-
timpului. Dintr-o datã, cele douã nu
mai sunt legate iar Universul întreg
cu tot timpul lui, privit de undeva
foarte de sus, pare ca douã lentile
convergente sudate în aceeaºi
bucatã, ºi topite într-un singur
punct. Cu diferenþa cã existã în
acelaºi timp ºi lentilele ºi punctul.
Sau mãcar potenþialul lor. De fapt,
cred cã asta e cel mai ºocant. De-
a lungul vieþii, trãim mereu po-
tenþialuri ciocnite cu posibilitãþi. La
fel ca apariþia Universului, trãim „de
peste tot” temporal ºi spaþial (de
unde vine ºi senzaþia de déjà vu.
De ce nu ºi tantôt vue?). ªi nu
numai de la naºtere la moarte ci
de la mineral la suprauman. Asta
e, trãim de peste tot, ºi din trecut,
ºi din prezent ºi din viitor, în
miºcare, iar „masa” care rezultã
atunci când ne urcãm pe cântar e
iluzia seriozitãþii realitãþii. Sunt
douã forþe care ne guverneazã,
viteza ºi inerþia ºi un ingredient
secret, nemãsurat, imaginaþia.
Dupã mine, apocalipsa e veselã ºi
plinã de surprize. Nu e uimitor cã
fiecare treaptã e „visul” celeilalte?

Abstract: Every being lives in a
perception. The death of this
perception is the apocalipse. There
can be environments through which
information circulates faster than we
can see. Same as the apparition of
the Universe, we live from “everywhere”
temporally and spatially (this is where
the “deja vu” sensation originates. This
may be also the case of “tantôt vue”)

Rezumat: Tot ceea ce are viaþã,
trãieºte într-o percepþie. Moartea
acesteia este apocalipsa. Pot exista
medii prin care informaþia care circulã
mai repede decât putem vedea. La fel
ca apariþia Universului, trãim „de peste
tot” temporal ºi spaþial (de unde vine
ºi senzaþia de déjà vu. De ce nu ºi
tantôt vue?).

Keywords: perception, potential,
memory, magick, imagination, mental
space.

Cuvinte-cheie: percepþie, poten-
þial, memorie, magie, spaþiu mental,
imaginaþie.
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Cu siguranþã putem vorbi de o
Apocalipsã Nuclearã, fie cã
înþelegem apocalipticismul ei ca
fiind sfârºitul unei ere istorice ºi
începutul uneia noi, fie în sensul
literal de sfârºit al vieþii pe pãmânt
ca urmare a unei catastrofe
nucleare de mari proporþii (rãzboi
sau accident nuclear).

Dar oare cum rãspunde un
autor postmodern unui astfel de
cadru narativ? Cum îl exploreazã/
exploateazã/criticã? Începutul erei
nucleare este tradiþional acceptat
a coincide cu sfârºitul celui de-al
doilea rãzboi mondial. Neîncepând
într-o paºnicã centralã atomo-
electricã, ci în distrugerea violentã
a oraºelor Hiroshima ºi Nagasaki,
cele douã catastrofe sunt într-
adevãr de proporþii biblice. Omul
deþinea puterea de a distruge orice
formã de viaþã pe o razã
considerabilã în câteva zeci de
secunde, cei deþinând o astfel de
forþã devenind omnipotenþi. Odatã
cu debutul violent al erei, captarea
energiei atomului a fost asociatã cu
discursul progresului care
(re)venea cu promisiuni fantastice.

Deconstructing the Atomic Bomb.
The Fictions of Thomas Pynchon and
Ishmael Reed
Niculae Liviu Gheran

Un nou “millennium” al raþiunii ºi
tehnologiei. Un astfel de discurs
logocentric devine problematic
pentru Thomas Pynchon ºi al sãu
Gravity’s Rainbow deoarece poate
camufla exercitarea unui interes în
imperiu, putere ºi control precum
ºi o continuare a expansiunii
coloniale într-o nouã formã. David
Robson, în eseul intitulat Frye,
Derrida, Pynchon din Postmodern
Apocalypse considerã cã, deºi în
volumul lui Pynchon nu bomba
atomicã este în centrul istoric al
naraþiunii ci racheta V2, ea este de
fapt o imagine a armei nucleare
deoarece în forma reprezentatã de
autor ea devine mai uºor de
negociat de mintea umanã decât
conºtientizarea unei anihilãri totale
atât de des asociatã cu „inima-
ginabilul”. (Dellamora:1995:67) În
afarã de acest fapt, referinþe la
Hiroshima cât ºi imaginea unei
explozii nucleare sunt prezente în
cadrul textului. Asemãnãrile sunt
perceptibile de asemenea la un alt
nivel. Amândouã pot “penetra, din
cer, în orice locaþie. Nu existã un
loc sigur” (Pynchon:728). Violând
limitãrile spaþiului ºi timpului,
proiectând pe cei asupra cãrora
arma este folositã în nefiinþã, cel
care are acces la armã devine
omnipotent. “O rachetã va lovi
înainte ca ei sã o poatã auzi. Biblic
[…] înfricoºãtor precum o veche
poveste nordicã” (Pynchon:54)
Cãderea ei marcheazã sfârºitul
unei epoci ºi începutul uneia noi.

“[Ei] o sã-ºi vadã propriile
structuri destrãmându-se, privind
aceste singularitãþi venind din ce
în ce mai des proclamând o nouã
etapã dincolo de þesutul timpului
trecut” (Pynchon:752). Pentru
Pynchon, ca ºi pentru Derrida în
Seven Missiles, Seven Missives
“Bomba” reprezintã încarnarea
tehnologicã a Cuvântului. Pynchon
nu ataºeazã o semnificaþie clarã
misilei/misivei sale ci lasã o
extensivã libertate de interpretare
tipicã scriiturii postmoderne.
“Racheta poate fi multe lucruri,
rãspunde la diferite forme în visele
celor care o ating – în luptã, în tunel,
pe hârtie prinºi de un extaz al
vântului ºi focului în sala tronului-
Rachetã. […] Maniheiºti care vãd
douã Rachete, […]o Rachetã bunã
îndreptându-ne spre cer sau o
Rachetã rea pentru suicidul global,
cele douã aflându-se într-un
conflict continuu.” (Pynchon:727)

Bomba-Cuvânt devine cea
care sfârºeºte o epocã ºi îniþiazã
o alta. “Bombardarea este pro-
cesul industrial al conversiei”
(Pynchon:520) Cu toate acestea
putem intui cã nu a fost o singurã
detonare, cea nuclearã fiind doar
cea mai recentã. De altfel Marcus
Smith ºi Khacig Tölölyan în Critical
Essays on Thomas Pynchon
considerã cã racheta din Gravity’s
Rainbow poate fi la o adicã mai
puþin strict metaforicã ºi mai mult
metonimicã interpretabilã ca un
stagiu de dezvoltare al tehnologiei
care a culminat cu producerea
armei nucleare. (Smith &
Tölölyan:1981:169) În lumina
acestei duble viziuni asupra rolului
armei observãm o trãsãturã
importantã a apocalipsei lui
Pynchon. Suntem confruntaþi
simultan cu douã viziuni diferite
asupra istoriei. O viziune liniarã, în
care trecutul îºi menþine relevanþa
în conturarea prezentului ºi
viitorului dar ºi o viziune în care
era nuclearã este un nou punct
de origine, rupt de ceea ce a fost
timpul trecut. Cu alte cuvinte
apocalipsa nuclearã „vine ºi nu
vine” în acelaºi timp. Este un
discurs nou dar în acelaºi timp în
el este inclus prelungirea unuia
mai vechi.

Ken Cooper, în eseul intitulat
The Whiteness of the Bomb

Autorul este masterand în cadrul
secþiilor Istoria Imaginilor-Istoria Ideilor
ºi Studii Irlandeze ale Facultãþii de
Litere a Universitãþii Babeº Boylai din
Cluj Napoca. (The author is currently
involved in the History of Images -
History of Ideas and Irish Studies MA
Programs within the Faculty of
Philology at Babeº Boylai University
in Cluj Napoca)

Deconstruind
Bomba Atomica.
Fictiunile lui
Thomas Pynchon si
Ishmael Reed
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mediteazã asupra problemei
similar, dar într-un alt context,
deconstruind promisiunile noii ere
de “fericire universalã întru
tehnologie” izolând-o ca discurs ºi
ca pretext pentru o reformulare a
colonialismului. Printre operele pe
care Cooper le are în vedere gãsim
romanul Mumbo-Jumbo scris de
Ishmael Reed apãrut în 1972. În
cazul acestui roman, notat de
Harold Bloom ca fiind printre cele
mai importante 500 de volume din
Canonul Occidental, nu mai avem
de a face cu ambiguitatea cultivatã
de Pynchon în Gravity’s Rainbow
asupra progresului istoric, ci cu o
clarã deconstrucþie a mythos-ului
apocaliptic care însoþeºte aºa-zisa
nouã erã. El nu vede istoria armei
nucleare ca începând cu descope-
rirea radioactivitãþii în 1895, ci
priveºte simultan atât spre
America anilor ’70 cât ºi spre
Egiptul antic, folosind arma
nuclearã nu atât ca subiect propriu
zis, cât ca un simbol pentru violenþa
implicitã „cruciadelor” religioase
sau culturale întreprinse de
civilizaþia occidentalã. Ceea ce îl
preocupã pe Reed este conceptul
de “rasism al armelor” (arms-
racism). Romanul are în vedere o
entitate numitã Jes Grew, un spirit
conjurat manifestat atât în trecut
cât ºi prezent în muzica Jazz,
consumul de alcool, dans ºi
senzualitate. Dacã Jes Grew este
o entitate conjuratã atunci, în
viziunea lui Reed, ºi arma nuclearã
este rezultatul unei astfel de
conjurãri, dar una incompletã,
eºuatã. Reed traseazã sursa
problemei în mitologia Egiptului
antic unde Osiris este reprezentat
ca un foarte bun dansator în
viziunea autorului. Cei ce au acces
la paºii dansului sãu ºamanic
devin posedaþi de el. Thot îl roagã
pe Osiris sã noteze paºii dansului
deoarece, “este nevoie de o litanie
pentru hrãnirea spiritului”
(Reed:164). Astfel Reed imagi-
neazã creearea Cãrþii lui Thoth.
Set, gelos pe popularitatea fratelui
sãu încearcã sã foloseascã ºi el
paºii conjurând pripit “ceva
asemãnãtor exploziei unei bombe
atomice” (Reed:173). Istoria se
repetã ºi îl avem pe Moise de
aceastã datã ca preot al lui Osiris
dornic de a învãþa cântecul ºi

dansul zeului dar fiind posedat de
nerãbdare ºi dorinþã de putere nu
reuºeºte sã pãtrundã cunoºtiinþele
complet, invocarea eºuând
asemenea celei lui Set, cu o
explozie nuclearã. Dupã cum
remarcã Ken Cooper în The
Whiteness of the Bomb debutul
“solo” a lui Moise re-imagineazã
mutaþia de la o religie participatoare
panteistã la monoteismul Iudeo-
Creºtin (Dellamora:1995:90)
Reed comenteazã ºi asupra
legendei lui Faust portretizându-l
ca ºarlatan care nu înþelege
implicaþiile vrãjilor sale, fãcând
aluzie la era nuclearã. “Curând o
sã poatã anihila 1000000 apãsând
un buton. Nu cred cã o mânã
Galbenã sau una Neagrã va
apãsa butonul, ci cel mai probabil
un descendent robot a lui Faust
nebunul o va face. […] Va trebui
sã învãþaþi misterele reprezentate
de Jes Grew” (Reed:91)

Cel mai radical element al
pasajului este cã civilizaþia
Occidentalã este criticatã de pe
poziþia unei culturi mai vechi, mai
înþelepte, ºi nu de pe una tradiþional
reprezentatã ca fiind în dezvoltare,
aparþinând lumii a treia. Aceastã
culturã reuºeºte sã integreze
spiritul lui Jes Grew, nefiind o
conjuraþie imperfectã. Atacul este
focalizat dupã cum bine remarcã
Ken Cooper pe retorica de
proliferare care izoleazã þãrile non-
occidentale ca fiind prea instabile
emoþional pentru a avea acces la
arme nucleare. Astfel Cooper
remarcã în The Whitness of the
Bomb cum posesia armei devine
un criteriu de segregare rasialã
fiind menitã doar celor aleºi astfel
creându-se o putere centralã,
restul rãmânând marginale.
Inclusiv vocabularul oamenilor de
ºtiinþã participanþi în cadrul
proiectului Manhattan conþine
expresii precum “cruciada
atomicã” sau “preoþimea nuclearã”
delimitând astfel atât un scop cât
ºi un grup restrâns de indivizi cu
acces la informaþii. Reed
imagineazã complexul militar-
industrial ca pe un cult solar,
manifestat metonimic încã din
Egiptul lui Set ºi continuând pânã
în zilele noastre. Harry Truman a
fost primul care, dupã Hiroshima,
a declarat cã America are de

partea sa forþa din care soarele îºi
extrage puterea. Dar pentru cã
orice sistem are nevoie de un
punct figurativ de origine pentru
a-i orienta structura ierarhicã,
primele detonari nucleare au
acþionat precum un burete
ºtergând trecutul ºi re-localizând
puterea. Dupã cum observã
William Lawrence în Dawn over
Zero “Pentru toþi cei implicaþi, Zero
devenea centrul universului.
Timpul ºi spaþiul începea ºi se
termina cu Zero. Cu toþii se
gândeau doar la Zero, ora zero
sau mai degrabã, microsecunda
zero” (Lawrence:1946:189). Astfel
arma a fost perceputã ca nou
centru al realitãþii, puterii ºi identitãþii
naþionale, un centru imaginat ca
fiind deconectat de trecut,
reorganizând bomba ca pe un nou
primum mobile, o nouã origine
pentru o nouã erã. Evident teza lui
Reed în Mumbo Jumbo este cã nu
suntem într-o nouã era, omenirea
mai trecând prin asemenea
simulacre apocaliptice. Unde
Pynchon vede o istorie marcatã de
evenimente pseudo-apocaliptice,
Reed vede destul de clar un model
istoric recurent.

Naraþiuni de tipul celor create de
Reed sau Pynchon vin ca rãspuns
discursurilor care ºi-au imaginat,
dupã cum aminteºte Spencer
Weart în Nuclear Fear: A History
of Images “oraºele albe ale
viitorului” (Weart:1988:5-13) ca
fiind “utopii tehnologice care vor
transcede urmãrile dezastroase
ale rãzboaielor, supra-aglomerarea
urbanã ºi poluarea industrialã”
(Dellamora:1995:82). Luând Oak
Ridge ca model, prin transformarea
formalã a unor baze militare în noile
oraºe ale viitorului, se urmãrea
construcþia “Oraºului Atomic”. Cu
siguranþã astãzi, un astfel de oraº
în care “controlul autoritãþilor peste
fiecare fazã a vieþii trebuie sa fie
absolut” (Dellamora:1995:83) este
asociat mai degrabã cu o distopie
decât cu un oraº luminat al
viitorului. De asemenea Reed
rãspunde altor naraþiuni post-
Holocaust segregaþioniste de tipul
celor care ofereau imagini ale
populaþiei de culoare regresând la
stadiul de canibali ca urmare a
unui atac nuclear. Mai mult, alþi
autori par chiar a-ºi dori un astfel
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de atac, dupã cum observãm în
romanul Tomorrow! scris de Philip
Wylie unde Holocaustul nuclear
este vãzut ca purificator rasial, din
cenuºa sa ridicându-se o nouã
lume, bomba explodând nu
întâmplãtor deasupra cartierului
locuit de populaþia de culoare.
Paradoxal, în epocã au coexistat
atât frica de o apocalipsã nuclearã,
cât ºi imaginarea unei renaºteri
cauzatã de ea, nu doar printr-o
nouã formã de energie
revoluþionarã ci tocmai prin
potenþialul distructiv al armei
atomice. De aceea, Frank
Kermode, în The Sense of an
Ending, atenþioneazã asupra
potenþialului distructiv al mitului
apocaliptic. Nu trebuie sã uitãm cã
în timpul celui de-al doilea rãzboi

mondial teroarea nazistã a avut la
bazã tot un astfel de mit apocaliptic,
rezultatul în plan real fiind
manifestat în spaþii precum
Auschwitz, Dachau sau Birkenau.
Kermode atenþioneazã asupra
pericolului iminent când o ficþiune,
în viziunea sa, se degradeazã la
stadiul de mit, pierzând conºtiinþa
propriei ficþionalitãþi. De aceea
autorii postmoderni discutaþi
privesc miturile apocaliptice cu o
dozã sanãtoasã de scepticism,
deºi se folosesc formal de
structura lor fie jucându-se cu
ambiguitatea precum Thomas
Pynchon, fie deconstruind total
mitul ºi propunând ficþiuni
alternative ca Ishmael Reed.

Abstract: The article contains an
analysis of the way in which

postmodern writers like Thomas
Pynchon and Ishmael Reed deal in
their fictions, Gravity’s Rainbow
respectively Mumbo Jumbo with the
apocalyptic myth of the Atomic Age
as a new point of origin in history.

Rezumat: Articolul cuprinde o
analizã a modului în care autorii
postmoderni Thomas Pynchon ºi
Ishmael Reed discutã în cadrul ficþiunii
lor, Gravity’s Rainbow respectiv
Mumbo Jumbo mitul apocaliptic al erei
atomice ca nou punct de origine în
istorie.

Keywords: Postmodern Apoca-
lypse, Thomas Pynchon, Ishmael
Reed, Nuclear Age, Atomic Bomb,
Gravity’s Rainbow, Mumbo Jumbo

Cuvinte-cheie: Apocalipse
Postmoderne, Thomas Pynchon,
Ishmael Reed, Era Nuclearã, Atomic,
Gravity’s Rainbow, Mumbo Jumbo

Crizele  literaturii sunt ciclice ºi
întotdeauna rãstãlmãcite de cãtre
sceptici în termeni de „apocalipse“.
Vai, ºi câte pseudoapocalipse n-a
trãit literatura! Aflatã la rãscrucea
a trei noi „apocalipse“, literatura
românã de astãzi evolueazã
curajos. Ea are  o þintã precisã,
amplã ºi ineditã: recuperarea
umanului. Iar aceasta pentru cã
niciodatã, în toatã istoria ei,
literatura n-a mai trãit provocarea
ciberneticului.

Apocalipsa esteticului

Existã o formã de stres în arta
ºi literatura contemporanã, iar
asta nu de ieri, de azi. Definit de
cãtre János Seyle ca reacþie

A Literature Under the Influence of
„Cultural Stress“
Anca Giura

fiziologicã a corpului la presiunea
minþii constrânse, stresul  se
poate extinde, fie ºi metaforic,
implicit la corpul literaturii. Dacã
trupul omenesc-în-mic- resimte
dureros, muscular ºi hormonal,
impactul impulsurile nervoase
cauzate de stres, atunci corpul
(celulele) literaturii, în mare, reac-
þioneazã încordându-ºi texturile,
precum ºi textele!, la fenomenul
de stres cultural. Probabil cã dupã
popularul, vai!, hipertraficatul
termen „stres“, al doilea cuvând
cel mai frecvent în discursul
colocvial al unei populaþii de cititori
contemporani, în speþã români,
este acela de „crizã“. Banalizarea
celor douã lexeme, precum
banalizarea rãului, ne imunizeazã
ºi ne induce neglijarea sensurilor
originare care n-au fost mereu
înfricoºãtoare. În fond, stresul ºi
criza  fac o pereche vectorialã
care antreneazã evoluþia biologicã

sau pe aceea culturalã.
Apoi, criza artelor dateazã de

mai demult. Literatura contem-
poranã a suportat o majorã intrare
în crizã atunci când Modernii au
reinventat noþiunea de frumos
artistic. Vârf de lance al Modernilor,
grupul suprarealist a încununat
aceastã crizã proclamând o
imposibilã definiþie a noului estetic
în artã. Postmoderniºtii n-au mai
avut nimic de fãcut decât sã
marºeze, ºarjând ºi fragmentând
ce se mai putea, pe aceastã
situaþie ineditã. Legatã prea multã
vreme de conceptul imanent de
frumos, atunci când acesta din
urmã s-a relativizat, arta a resimþit
o oarecare derutã.

În nostalgiile noastre de cititori
mai persistã subconºtient ideea cã
literatura rãmâne arta scrisului
frumos, ales. „Neglijenþele“cãutat
anticalofile ale romanelor de
început de ani 2000 în literatura
românã aveau sã risipeascã o datã
pentru totdeauna aceste iluzii ale
cititorimii. În fond, arta, vexatã de
asaltul mediatic, pare sã fi cedat
reduta esteticului unor alte zone.
Show-urile tv, reclamele, spec-
tacolele de anvergurã, filmele
americane cliºeice, tabloidele,
râvnesc toate „sã facã frumos“.  În
consecinþã, arta alege sã se
sustragã, refuzã compromisul
estetic, ea nu mai vrea sã „imite
frumos“, scepticã în convingerea

Autoarea este profesor dr. de
literaturã la Colegiul „Vasile Goldiº“ din
Arad (The author is  Professor of
Romanian Literature at the „Vasile
Goldiº High School“ in Arad.)
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O literatura sub
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cã ar mai exista frumuseþi de
naturã spiritualã în lumea de azi.

Apocalipsa realului

Ruptura artei cu esteticul apare
ca fiind, iatã, mai veche decât
ruptura în douã a realitãþii înseºi,
fenomen care se rafineazã total în
era ciberneticã. Critici de profesie
sau oameni de televiziune opineazã
cã, din ambele zone pe care ei le
reprezintã, scindarea realului se
percepe explicit. Profesionist de
televiziune, Daniela Zeca–Buzura
explicã faptul cã lumea ni se
reveleazã în urma evoluþiei
tehnologice ca „Realul de gradul I
ºi realul de grad secund .“( în Totul
la vedere. Televiziunea dupã Big
Brother)  La rândul sãu, în Strategiile
subversiunii, criticul literar Carmen
Muºat afirmã cã astãzi „Nimic nu
pare mai discutabil(…) decât
realitatea însãºi.“

Scindarea realitãþii apare ca o
evidenþã, de datã recentã, uºor de
demonstrat. Dublarea, ecranarea,
virtualizarea sunt fenomene pe
care le trãim sensibil, artiºti sau
consumatori de artã deopotrivã.
Despre efectul de oglindã vorbeºte
ºi Florence de Mèredieu (Arta ºi
noile tehnologii) care constatã cã
„O altã revoluþie a început recent
ºi riscã sã modifice raporturile
noastre tradiþionale cu lumea:
revoluþia lumilor virtuale, imaginea
numitã de sintezã, interactivita-
tea, participarea spectatorului,
realizarea unei lumi de senzaþii
sintetice, totul contribuind la
crearea de universuri artificiale
care ne fac sã credem cã ar putea
în viitor sã concureze, ba chiar sã
înlocuiascã vechile noastre moda-
litãþi de percepþie. Raportarea
noastrã la real, relaþiile pe care le
întreþinem de milenii cu vechea
noastrã planetã riscã sã  se  clatine,
lumea  imaginii ºi universurile
artificiale  fiind pe cale sã devinã
preponderente.“ Prin urmare, arta
nu mai poate fi înþeleasã acum ca
unicã fereastrã  ºi oglindã spre
imaginar, deºi acesta i-a fost rostul
vreme de milenii. Iar ea este
perfect conºtientã de concurenþa
neloialã care se interpune dinspre
imaginea mediaticã înspre ceea ce
putem numi imagine artisticã.

Literatura are ºi ea concurenþã

în acel produs hibrid, ºi mimetic
deopotrivã, care este produsul
media, ce se pretinde a deveni act
de culturã, un compozit plãsmuit
din jumãtate tehnologie, jumãtate
creaþie ºi care  migreazã din
dorinþa sa de putere dinspre
verosimil ºi comercial spre un  real
de tip secund. Florence Meredieu
explicã: „Arta ºi tehnica au fost
dintotdeauna inseparabile, artiºtii
apelând sistematic, de-a lungul
vremii, la instrumente ºi practici ale
cãror complexitate ºi noutate le
stimulau imaginaþia. Tehnicile nu
sunt instrumente neutre. Uneori se
pliazã destul de greu la voinþa
artistului ºi pot cãpãta un caracter
coercitiv. Ele reprezintã în aceeaºi
mãsurã ºi o provocare perma-
nentã, rostul artistului fiind sã
prelucreze natura, sã lupte îm-
potriva ei cu ajutorul uneltelor ºi al
tehnicilor pe care le interiorizeazã
pânã la a le face adesea invizibile,
dar pe care poate dori de ase-
menea sã le etaleze ca pe niºte
trofee, pe scena artei.“ Atunci când
tehnicile - adicã tehnologiile - o
copleºeºc, ultimul refugiu al literaturii
rãmâne autenticul. Ceea ce în
mediatic devine fake ºi compoziþie,
în artã ajunge experimentare a
visceralului ºi a umanului originar.

Apocalipsa tematicã

Poate cã artiºtii s-au întrebat
astfel: despre ce mai comunicãm
în culturã, dacã esteticul nu ne mai
priveºte? Cum economicul ºi
mediul politic influenþeazã foarte
concret individul în viaþa sa
emoþionalã, în relaþiile cu o
comunitate sau în statutul social,
arta ºi literatura de azi - implicit în
România - au diagnosticat zonele
dureroase care trebuie clamate.
Astfel, estompând alte subiecte
deja prea canonice, temele
sãrãciei, individualitãþii, mizera-
bilismului, inadaptãrii, emigraþiei,
excluderii, ratãrii devin foarte
frecventate în noua prozã
româneascã. În fundal, megatema
excluderii individului de cãtre robot.
Altfel, ratarea poate lua forme
particulare, masculine sau
feminine, ºi în consecinþã sunt
emergente încã douã subteme,
subscrise noilor valenþe ale
erotismului. Dintre acestea, tema

femininului dobândeºte ample
dezvoltãri, nu mereu fericite, în
congruenþã cu o receptare venitã
din partea unui public „educat“ de
un întreg angrenaj publicitar ce
proclamã cultul femeii bionice sau
al femeii-obiect.

La stresul unei societãþi
cibernetizate ºi tocmai de aceea
facil manipulabile, literatura
rãspunde cu nesupunere, rolul
de ins revoltat al artistului
contemporan pãrându-mi-se mai
semnificativ ca niciodatã. Im-
portanþa pãstrãrii libertãþii de
gândire ºi de alegere devine
mesajul central al literaturii de azi
în preîntâmpinarea unor apo-
calipse  mai grave, de altã naturã.

Abstract:  Literature never fears
the imminences of any crisis or
apocalypse. Crisis or „cultural stress“
is a tentation and a provocation for any
artist. This means a challenge to find
new art-like ways to rescue the
„human in us“.

Rezumat: Pentru literaturã,
termenul de „crizã“ sau de „apocalipsã
n-a  avut niciodatã conotaþiile lugubre
de gãsit la nivel economic sau politic.
Pentru zona artelor, ameninþarea unei
apocalipse rãmâne strict provocarea
creatoare  de a  descoperi sensuri
artistice noi.

Keywords: art-like crisis, cultural
stress, media, aesthetic, art-like image

Cuvinte-cheie:  criza artei, stres
cultural, media, estetic, imagine
artisticã
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Era digitalã a adus, indubitabil,
o accelerare fãrã precedent a
vitezei ºi ariei de distribuþie a
informaþiei, reificând ceea ce
Pierre Teilhard de Chardin numea,
în Le Phénomène Humain,
noosferã, un înveliº al pãmântului
„întreþesut din toate inteligenþele
aflate simultan pe planetã”. Reþelele
de socializare, dar mai ales
precursorii acestora, precum
forumurile de discuþii, programele
de chat ºi, înaintea acestora,
sistemele de tip BBS (Buletin
Board System, un tip de serviciu
care, înainte de apariþia Internetului
ºi în primii ani ai acestuia permitea
postarea publicã de mesaje ºi
articole, prin intermediul
conexiunilor telefonice ) au permis
o expansiune masivã a opiniei
exprimate, atât validã ºi utilã,
desigur, cât mai ales a acelei opinii
morbide ºi panicarde care, de la
primul meteorit previzionat sã
striveascã prima peºterã a
pitecantropului, continuã constant
sã ne înfioare, amuze sau
agaseze, dupã caz.

Eschatologiile populare,
globale, comunitare sau moral-
individuale, fascineazã tocmai prin
caracterul lor aierarhic. Nevenind
de la o autoritate centralã ºi
oficialã, private, aºadar, de minusul
de credibilitate pe care o atare
autoritate intrinsec îl comportã,
umbrele bãbeºti ale sfârºitului ºi-
au gãsit, în urzeala electronicã de
inteligenþe, un teren mai fertil decât
ºi-ar fi putut vreodatã dori. De la
minicrizele pecuniar-apocaliptice
ale vreunui cleric obscur, care,
odinioarã, s-ar fi consumat în

Despre apocalipse pe suport digital
The Killer Byte. Essay on Digital
Apocalypses
Mihai Pedestru

amvonul la fel de obscurei sale
biserici, pânã la maxicrizele
condescendent-ideologice ale
vreunui proeminent academic,
care, odinioarã,  s-ar fi consumat
la catedra proeminentei sale
universitãþi, apocalipsa ni se
reveleazã voioasã de dupã fiecare
colþ de epistemã.

Dacã e sã încercãm un inven-
tar taxonomic al sfârºiturilor
mediatizate informatic, prima
categorie, cea mai clarã, bogatã ºi
diversã în abordãri este, desigur,
cea religioasã.  E suficient sã
amintim de recenta isterie
colectivã stârnitã de profeþiile
americanului Harold Camping,
care prevesteau sfârºitul în data
de 21 mai 2011. În ciuda minþilor
noastre sceptice ºi confuze care
ar putea crede contrariul,
apocalipsa chiar a avut loc la data
stabilitã doar cã, apud situl lui
Camping, cutremurele prezise au
fost ceva mult mai important, ºi
anume cutremurãri de fricã ale
omenirii întregi (cf. http://
www.ebiblefel lowship.com/
archives/2011/06/14/what-
happened-on-may-21). Sfârºitul
propriu zis, cu explozii, surle ºi
trâmbiþe va veni, ni se spune, pe
21 octombrie, înainte, probabil, ca
acest numãr al revistei sã vadã
lumina tiparului.

Eschatologiile religioase, din
orice cotlon de lume ºi istorie ar
veni, au o structurã comunã,
similarã cu structura comunã a
religiilor însele: ºantajul. Desigur,
conºtiinþa morþii imanente induce o
oarecare coerenþã logicã unei
argumentãri care promite viaþa
veºnicã, iar celelalte apocalipse,
pe care le vom discuta în
paragrafele care urmeazã, nu fac
decât sã arunce paie ºi benzinã în
focurile iadului, atât de înflãcãrat
prezise.

O formã de eschatologie

modernã, cu deosebitã prizã la
public ºi care s-a bucurat din plin
de infrastructura erei digitale o
reprezintã apocalipsa socialã sau,
într-un limbaj mai apropiat de
Hollywood-ul care a exploatat-o
masiv, „colapsul societal”. De-
sigur, ideea în sine nu e nici nouã,
nici excesiv de digitalã. De la
Dimitrie Cantemir ºi a sa Historia
incrementorum atque decremen-
torum Aulae Othomanicae ºi pânã
la mai recentul Arnold Toynbee ºi
al sãu A Study on History, istoricii
cu patalama ºtiinþificã au cobit
consecvent moartea imperiilor ºi,
prin ele, a civilizaþiilor. Contribuþia
esenþialã la penetrarea spaimei de
recavernizare a umanitãþii, însã,
au avut-o neîndoielnic cinemato-
grafia apocalipticã ºi miºcarea
„survivalistã”, ambele creaþii ale
radioactivilor ani ’50-’60 din istoria
Statelor Unite. Înspãimântaþi, sau
mãcar stimulaþi de cursa
înarmãrilor specificã rãzboiului
rece,  scriitorii americani au
construit, în coada de cometã a
Ultimului om al lui Marry Shelley, o
imagine romanþatã a „the end”-ului
planetar, nãscând un adevãrat
curent „post-apocaliptic” preluat
apoi, ºi vast diseminat de cãtre
cinematografie, apoi de cãtre
jocurile video. E suficient sã
amintim aici eroica extincþie din
pelicula On the Beach în regia lui
Stanley Kramer, ecranizare a
romanului omonim al lui Nevil
Shute, distopiile lui Roger Zelazny
sau Harlan Ellison, ajungând pânã
la climaxul genului în I Am Legend
al lui Richard Matheson care,
lansând conceptul de „apocalipsã
zombie”, a reuºit sã exploateze
singura fricã mai mare decât frica
de moarte, frica de a nu mai muri.

Sfârºitul, în aceste scenarii,
este cu atât mai cumplit cu cât e,
simultan, ºi mult mai abstract ºi
mult mai concret. Dacã la imaginea
îngerului exterminator care-ºi
fluturã sabia în vãzduh scuipând
molimã ºi foc o minte scepticã
poate isca obiecþii, noul duºman
este fundamental irefutabil. Fie cã
e comunismul, capitalismul,
liberalismul gay-drogat-iudeo-
masonic, radiaþiile sau virusul
mâncãtor de oameni, noul duº-
man este, prin însãºi natura
sa raþionalist-intelectualã, atât

Autorul este doctorand ºi asistent
la Facultatea de Teatru ºi Televiziune
a Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj
(The author is a PhD student and
Teaching Assistant at the Babeº-Bolyai
University’s Faculty of Theatre and
Television).
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concret/dovedit, cât ºi imposibil de
înþeles publicului larg. ªtim cã
radiaþia existã, dar nu o putem
vedea sau da la o parte. ªtim cã
virusul existã, tuºim de la el, dar
nu vom ºti niciodatã care îi sunt
limitele. Frica de certitudinea
necunoscutului reclamã ipotetizãri
angoasante ºi scenarii din ce în ce
mai paranoice.

Este cazul miºcãrii „surviva-
liste”, în lipsa unui termen mai bun,
miºcare apãrutã în America anilor
’60, propovãduitã masiv online ºi
predicatã în jurul conceptului de
evadare, de retragere din calea
unei societãþi prãbuºite, pentru a o
reconstrui ulterior, cu mult dupã
WTSHTF („When the shit hits the
fan”, traducerea în jargonul miºcãrii
a conceptului de apocalipsã). Pe
lângã sfaturi utile despre metoda
optimã de a jupui un cerb, de a trata
rãnile cu rãºinã de pin sau de a
executa un contabil, articolele
„survivaliste” conþin ºi o imagerie
deosebit de prolificã, incluzând
hoarde de brokeri ºi drogaþi
migrând spre zonele rurale,
jefuitori, psihopaþi ºi, de preferat,
instaurarea unui fascism
comunitar cât se poate de permisiv
în utilizarea ºtreangului; distopia
devenitã utopie.

Cum e ºi firesc, popularitatea
acestor direcþii de gândire a
fluctuat în ritm cu situaþia politico-
economicã globalã, diluându-se în
anii ’90, odatã cu prãbuºirea Uniunii
Sovietice ºi revenind la viaþã odatã
cu expansiunea recentã a Chinei.

Apocalipsele numerice se
poziþioneazã la un capãt aparent
mai raþional al spectrului
fantasmatic al sfârºitului. Unele
dintre ele, precum profeþia papilor
sau calendarul mayaº au un
substrat mistic. Altele, precum
celebrul caz al trunchierii
reprezentãrii electronice a anilor,
cunoscut sub denumirea de
„fenomenul Y2K”, derivã din
tehnofobie. Ceea ce le uneºte este
credinþa în funcþia misticã a
numerelor, încercarea disperat-
gestaltistã de a extinde ordinea în
miezul turbulent al entropiei.
Necunoscutul e înfricoºãtor, dar
matematicile au dovedit, iar ºi iar,
cã acest necunoscut este
modelabil numeric, prin mici
„obiecte” conceptuale care,

surprinzãtor, se comportã
întotdeauna predictibil. Desigur,
aceastã predictibilitate se
datoreazã faptului cã aºa au fost
concepute, tocmai pentru a
încerca sã punem ordine în
univers. Profeþiile milenariste sau
cele numerologice, oricât de doct
ar fi aritmetizate, sunt strâns legate
de propria noastrã anatomie. Dacã
în loc de zece am fi avut
douãsprezece degete, numãrul
fiarei ar fi fost, schimbând baza de
numeraþie, 476 ceea ce, trebuie sã
recunoaºtem, nu are nici pe
departe aceeaºi rezonanþã.

Apocalipsele filosofice ale
secolului XX ºi XXI, cel puþin aºa
cum populeazã ele imaginarul
maselor interconectate, vin din
tendinþa filosofiei – continentale, dar
nu numai – de a abandona
rigurozitatea ºi de a se relansa
în demersuri sibilinice. Publicul
larg, conectat permanent la fluxul
de informaþii, dar lipsit de ma-
sochismul pedant al hermeneuticii
ºi scufundat în mitemele culturii
pop, traduce joaca lui Baudrillard
de-a realitatea-reprezentare
(joacã platonicianã, la origine) în
Matrix ºi nefericita sintagmã de
„sfârºit al istoriei” a lui Francis
Fukuyama în invazie zombie. În
pandant, eschatologiile ºtiinþifice,
de la viespile ucigaºe la gãurile
negre sau meteoriþii belicoºi,
cupleazã aceeaºi nevoie a
publicului de a asimila rapid
informaþia cu rigoarea excesivã a
exprimãrii scientiste. ªi aici,
teama de necunoscut emerge din
inaccesibilitatea cunoscutului.

O ultimã categorie pe care ne
propunem s-o trecem în revistã
este cea a microapocalipselor
individuale. Dacã ar trebui sã
sintetizãm într-un singur concept
principalul efect pe care noile
tehnologii de comunicare l-au avut
asupra umanitãþii, acesta ar fi
fractalizarea, disoluþia surselor
centrale de valori ºi apariþia unor
nuclee axiologice autorizate prin
însãºi interconectarea lor. Tranziþia
la aceastã paradigmã a echivalãrii
autoritãþii cu vizibilitatea a condus
la o multitudine de absolutisme
normative, mici cetãþi dictatoriale
suprateritoriale, din care exilul
presupune un sfârºit al lumii
simbolice a individului. Adulaþiei

religioase i-a luat locul o formã de
adulaþie referenþialã, iar zeilor ºi
sacerdoþilor le-au luat locul trend-
setterii ºi moderatorii de forumuri.
Neconvertirea înseamnã exclu-
dere ºi o negare virulentã, cel puþin
la nivel discursiv, a existenþei
însãºi. Duºmanul nu mai e nici
îngerul exterminator, nici zombie-
ul mâncãtor de creiere, nici
invizibilul izotop de cesiu.
Duºmanul e dinamic, în funcþie de
preferinþele de moment ale celui
mai vizibil dintre emiþãtorii posibili.
„N-ai Facebook, nu exiºti!”, „N-
ai telefon mobil, nu exiºti!”, „N-ai
IPad, nu exiºti”, deºi aparent
nimic mai mult decât verbalizãri
ale unei mode, asemenea
enunþuri pot avea, în fapt, un
impact major asupra vieþii
sociale, dar chiar ºi asupra
fiziologiei individului. Ilustrative
în acest sens sunt des me-
diatizatele cazuri de tineri, în
principal asiatici, dar nu numai,
care recurg la mijloace absolut
disperate, precum prostituþia sau
vânzarea de organe pentru a-ºi
putea asigura continuitatea
existenþei sociale.

Desigur, dupã cum propria
noastrã experienþã concret-
senzorialã o probeazã, toate
profeþiile eschatologice care au
însoþit evoluþia umanitãþii au eºuat
lamentabil. Fie cã au constituit
dogme, fie bombe de presã sau
doar comentarii pe forumuri,
problema care ni se pare relevantã
aici este fascinaþia aproape
invocatoare în raport cu
sfârºiturile noastre ca specie. De
la Freud la Ernest Becker,
psihologii au încercat sã plaseze
angoasa morþii imanente ca piatrã
de temelie a întregului eºafodaj al
acþiunilor umane, iar statul, sub
orice formã ar fi existat el
vreodatã, a folosit-o ca principal
mecanism de control al
populaþiilor. Nevoia obsesivã de
sfârºituri, însã, manifestatã în
toate culturile, dintotdeauna, pare
sã infirme ipotezele psihologilor, la
fel cum miºcãrile subversive de
rezistenþã care au subminat
continuu statul îi infirmã eficienþa
represivã.

Faptul cã la o simplã cãutare pe
Google a sintagmei „end of the
world” primim o sutã douãsprezece
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milioane de rezultate relevã,
credem, o origine mult mai
prozaicã a acestei fascinaþii. Nu
frica, ci curiozitatea în faþa unei
necunoscute incognoscibile ne
determinã sã-i speculãm ad
infinitum modele ficþionale sau
ºtiinþifice, iar Internetul, ca alma
mater a tuturor speculaþiilor
posibile, ne oferã cel mai fecund
cu putinþã spaþiu pentru atare
curiozitãþi.
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Abstract: This brief essay aims
to explore the directions in which
network-mediated comunication
has thrust representations of The
End, those fragments of our
immaginary that, despite our living
in an age of free information,

constantly incite us to hope for the
unknown.

Rezumat: Microeseul de faþã
îºi propune sã exploreze direcþiile
în care comunicarea mediatã prin
reþele electronice a împins
reprezentãrile sfârºitului, acele
crâmpeie de imaginar care, în
ciuda faptului cã trãim într-o erã a
informaþiei libere, ne îndeamnã
mereu sã sperãm la necunoscut.

Keywords: apocalypse,
eschatology, Internet

Cuvinte cheie: apocalipsã,
eschatologie, Internet
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Dacã ar fi sã luãm în
considerare numãrul de predicþii
apocaliptice din zilele noastre am
fi tentaþi sã deducem cã omul mai
degrabã îºi doreºte sfârºitul
decât îi este fricã de el.
Fascinaþia pe care o avem pentru
sfârºitul lumii reiese dintr-o
simplã cãutare pe Internet, iar în
momentul în care începi sã
consulþi ºi diferitele publicaþii pe
aceastã temã proporþiile uimirii
ironice sau ale panicii, dupã caz,
cresc exponenþial. În cuvintele
unui cântec popular acum câþiva
ani, „avem di tãte”: de la Antichrist
la catastrofe ecologice, de la
astronomie maiaºã la energia
întunecatã din fizicã, de la
acceleratoare de particule cu
potenþial de a genera gãuri negre
la sectele americane gata sã te
ajute sã te pregãteºti pentru
sfârºitul inevitabil contra (sic!)
unei sume de bani.

În Countdown to Apocalypse
– A scientific exploration of
the end of the world (Perseus
Publishing, Cambridge Mas-
sachusetts, 1998), Paul Harpern
întreprinde o clasificare a tutu-
ror acestor predicþii despre sfâr-
ºitul umanitãþii. Taxonomia deli-
mitatã de autor, deºi fãcutã în
perioada în care atenþia tuturora
era îndreptatã cãtre anul 2000
(faimosul Y2K cãruia i-am
supravieþuit în ciuda aver-
tismentelor) ºi ignorând în
consecinþã problema mai actualã
a iminentului 2012, este totuºi
foarte utilã. Apocalipsa, spune
Harpern, poate fi de trei feluri. În
primul rând, avem un numãr
extrem de mare de predicþii
fundamentate religios, apoi
existã cele de tipul „Terra
înfuriatã” care se concentreazã

(In)certitudinea
apocalipsei
The (Un)certainty of Apocalypse
Mara Semenescu

în jurul unui scenariu al
dezastrului ecologic, iar în final
existã ºi un numãr de ipoteze ale
sfârºitului de origine cosmicã
(comete, neutrini, explozii sola-
re º.a.). Observãm astfel o
diversificare a problemei: la
început omul se orienta doar
cãtre divinitate în efortul sãu de
a înþelege o potenþialã moarte a
lumii. Odatã cu industrializarea
ºi cu evoluþiile tehnologiei adu-
se de epoca modernã, apoca-
lipsa începe sã-ºi lãrgeascã
sfera de influenþã. Noi idei
despre sfârºitul lumii apar în
momentul în care conºtientizãm
amploarea poluãrii planetei.
Altele vin ca un efect secundar
al cercetãrii ºtiinþifice, orice
nouã descoperire din domeniul
ºtiinþei determinând, pe lângã
valul iniþial de entuziasm, ºi o
reacþie direct proporþionalã de
spaimã. Cunoaºterea comportã,
paradoxal poate, o cantitate
similarã de nesiguranþã, de
scepticism, de îndoialã ºi de
îngrijorare. Totuºi, cuvântul
„apocalipsã” nu a purtat mereu
cu sine conotaþii atât de sumbre.
În greacã Að ï êÜëõøéò înseamnã
revelaþie, descoperire ºi iniþial se
referea exclusiv la conþinutul
ultimelei cãrþi din Noul Tes-
tament: Apocalipsa dupã Sfântul
Ioan. Cu timpul semnificaþia s-a
lãrgit pentru a cuprinde toate
scenariile de distrugere a lumii
printr-o catastrofã universalã.

 Poate cea mai întâlnitã  dintre
apocalipsele pe care le întâlnim
în sfera religiei este potopul sau
revãrsarea de ape. Zeii, supãraþi
pe umanitate pentru greºelile ei,
trimit o ploaie nesfâºitã menitã sã
spele pãcatele ºi sã cureþe
lumea de rãu. În Biblie îl avem pe
Noe cu arca sa, dar ºi alte
civilizaþii vorbesc despre potop:
se spune cã Atlantida a dispãrut
sub ape când Zeus s-a supãrat

pe locuitori, iar în legenda lui
Ghilgameº povestea lui
Utnapiºtim seamãnã izbitor cu
cea din vechiul testament.
Harpern analizeazã apoi frica
predominantã din Evul Mediu –
ciuma. Cu potenþialul sãu de a
ucide întregi comunitãþi în timp
scurt printr-un proces înfricoºãtor
ºi dureros, ciuma a fost fundalul
pe care s-au grefat majoritatea
scenariilor apocaliptice ale
vremii. Aici analiza face un salt
în timp ºi ajunge la America
zilelor noastre, þara unde
constituþia fundamentatã pe
principii seculare pare sã fi avut
un efect diametral opus. Nu e de
mirare cã prezentul Statelor
Unite ale Americii concureazã
cu Evul Mediu european pentru
recordul celor mai multe credinþe
mileniariste – numãrul extrem de
mare de secte din Statele Unite
ale Americii ºi convingerea
fiecãreia într-un alt fel de viitoare
apocalipsã determinã acest fapt.

Scenarii le din domeniul
ecologiei sunt ºi ele numeroase.
Dacã nu ne terminã o nouã era
glaciarã, atunci se ocupã
dezastrul nuclear de noi.
Scapãm ºi de asta? Nu-i
problemã, intervin gãurile din
stratul de ozon, iradierea solarã,
încãlzirea globalã, efectul de
serã, moartea diferitelor
ecosisteme, l ipsa de apã
potabilã ºi consumarea
resurselor planetei. Lãsând
gluma la o parte, se pare cã
niciodatã nu poþi sã ºtii cu
siguranþã în ce mãsura una
dintre aceste previziunii este
alarmistã, sau sincer (ºi
documentat!) îngrijoratã. Spre
exemplu, în urmã cu câþiva ani
se discuta despre problema
gãurilor din stratul de ozon ca
despre un dezastru iminent.
Acum s-a lãsat tãcerea în rândul
activiºtilor sau aceºtia doar ºi-au
orientat interesul în alte direcþii.

Oricum, problema cea mai
presantã nu mai este ecologia.
Marea majoritate a discuþiilor
apocaliptice din zilele noastre se
învârt în jurul datei de
21.12.2012, data care ar marca
sfârºitul lumii conform
calendarului maiaº. În timp ce
unii adoptã o atitudine tranºantã
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ºi proclamã apropierea unui
sfârºit complet ºi irevocabil, alþii
nuanþeazã discuþia despre
faimosul calendar maiaº
spunând cã ceea ce urmeazã
este doar o schimbare,
nicidecum o eradicare. ªi,
bineînþeles, existã ºi cei care
refuzã ipoteza în totalitate. În
Apocalypse 2012. A Scientific
Investigation into Civilization’s
End (Morgan Road Books, New
York, 2007), Lawrence E.
Joseph doreºte sã demonstreze
de ce anul 2012 este foarte
probabil sã semene cu o
apocalipsã. Autorul însumeazã o
serie de date disparate în
încercarea de a contura imaginea
totalizatoarea a viitorului (în
acest sens cartea seamãnã o
istorie naþionalã scrisã invers în
care fiecare element al
prezentului se adunã pentru a
forma, corect, coerent ºi
axiologic, viitorul). Avem în felul
urmãtor: un calendar care se
încheie în 2012 (construit de un
popor extrem de erudit în
domeniul astronomiei ºi ale cãrui
calcule au uimit mereu prin
precizie), o activitate solarã
stranie care îºi va atinge
maximul de intensitate în 2012,
un câmp magnetic planetar care
ameninþã sã inverseze polii în
viitorul apropiat, apropierea unui
nor interstelar de energie care va
perturba atmosfera Pãmântului
cândva între 2010 ºi 2020,
probabilitatea sã ne loveascã
un asteroid de proporþia celui
care i-a ucis pe dinozauri,
probabilitatea ca cel mai mare
vulcan din lume, vulcanul
Yellowstone, sã erupã curând cu
potenþialul de a ucide peste 90%
din populaþia planetei ºi varii
credinþe care au programat
sfâºitul în jurul anului 2012
(inclusiv Biblia ºi unele filozofii
orientale). Puþinã matematicã et
voilà, se pare cã ar fi cazul sã ne
pregãtim pentru final. Scepticii
prezintã o cu totul altã imagine.
Argumentul lor principal se referã
la dificultatea cu care se poate
realiza transferul din calendarul
maiaº în cel gregorian.
Abordarea clasicã implicã
raportarea unor evenimente
astrale comune celor douã

calendare la constanta GMT, dar
metoda nu este infailibilã. Unii
pretind cã data de 21 decembrie
a fost aleasã doar de dragul
armoniei întrucât reprezintã
solstiþiul de iarnã ºi cã presupusa
datã a sfârºitului calendarului
maiaº ar putea fi greºitã cu
ºaizeci pânã la o sutã de zile. Alþi
cercetãtori susþin cã am trecut
deja de moment.

Toate credinþele despre
apocalipsã prezentate pânã aici
au un lucru în comun: sunt în
primul ºi în primul rând
antropocentrice. Umanitatea în
general va fi anihilatã. Fie cã forþa
distrugãtoare este Dumnezeu,
natura sau evenimentul cosmic
neaºteptat, omul este cel care
suportã consecinþele. Asta este
problema principalã ºi sursa
supremã de neliniºte – ce ni se
întâmplã nouã. Uitãm probabil cã
dacã reuºim cumva sã ne
transformãm cu toþii în zombies
sau dacã ne distrugem prin
rãzboaie lumea în celãlalte pãrþi
ale ei va merge mai departe.
Trecem cu vederea faptul cã
dacã un meteorit loveºte
pãmântul ºi murim cu toþii vom
deveni la rândul nostru niºte
fosile interesante de studiat (ºi de
pus în muzeu) pentru o viitoare
civilizaþie mai avansatã. În
acestã ordine de idei poate fi un
extraordinar exerciþiu de
modestie sã priveºti în
perspectivã ºi sã realizezi cã
sfârºitul tãu nu este, pânã la
urmã, nici pe departe un sfârºit
în planul universului.

În anii ’20 Edwin Hubble
studiazã galaxiile îndepãrtate ºi
observã un lucru ciudat.
Majoritatea au culoarea roºie. La
fel cum sunetul devine mai slab
în momentul în care se
îndepãrteazã de observator,
lumina devine roºie atunci când
se distanþeazã. Hubble trage
concluzia cã toate aceste galaxii
se îndepãrteazã de noi ºi cã
universul, în consecinþã, suferã
un proces continuu de dilataþie.
Studiile ulterioare au arãtat cã
aceastã dilataþie nu se
desfãºoarã la o vitezã constantã,
din contrã – cu trecerea timpului
ea este tot mai acceleratã. Teorii
actuale despre sfârºitul

universului se raporteazã tocmai
la acestã energie pe care
oamenii de ºtiinþã au denumit-o
„energie întunecatã” (întunecatã
nu pentru cã ar fi neagrã, ci
pentru cã nu ºtim aproape nimic
despre de ce existã ºi cum
funcþioneazã). Practic, universul
se va dilata neîncetat pânã când
galaxiile se vor destrãma ºi
sistemele solare se vor împrãºtia.
Orice corp solar, planetar sau
interstelar se va destrãma ºi în
final fiecare bucãþicã de materie
se va dezintegra, inclusiv atomul
ºi particulele din care este format.
Alte ipoteze spun cã aceastã
energie întunecatã s-ar putea rãri
în timp sau cã ar putea lasã locul

gravitaþie ca forþã predominantã în
univers (caz în care miºcarea
acceleratã va avea loc în sens
invers ºi se va ajunge la un „Big
Crunch”).

Este evident cã umanitatea
preferã, într-o covârºitoare
majoritate, soluþiile sigure.
Apocalipsa vine în data de, la ora
X, prin intervenþia forþei Y. Avem
nevoie de certitudini pânã ºi în
teamã – vrem sã ºtim când sã
ne agitãm, când sã ne facem
probleme ºi când sã intrãm în
panicã, vrem sã fim siguri cã
acum, nu altcândva, putem sã ne
lasãm în voia nesiguranþei
supreme. Rigurozitatea ºtiin-
þificã ºi implicit acceptarea
incertitudinii nu numai ca stare
perpetuã, ci ºi ca motor al
cunoaºterii e puþin mai dificilã.
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Poate acest  u l t im aspect
mãcar ar t rebui  sã ne
consoleze. Ne aratã cât de
departe de finalul cãlãtoriei
suntem cu adevãrat.

Abstract: The belief in an
apocalyptic end, be it past or
present,  reveals an inherent
characteristic of human thought:

Falºii profeþi ai apocalipsei, cu
mic cu mare, par sã fi împânzit ºi
asediat publicaþiile periodice (ºi nu
numai) tot mai agresiv în ultima
vreme, nu fãrã succes la publicul
credul. Nelipsite sunt ºi ecranizãrile
pe aceeaºi temã, sau eseurile
cinematografice câºtigãtoare de
premii la festivaluri de film. Însã
preocuparea permanentã pentru
naraþiunile (post)apocaliptice
semnaleazã ca ºi altã datã un vârf
al crizei contemporaneitãþii ºi o
preocupare pentru forma supravie-
þuirii. ªi ce altã cale mai potrivitã de
"trãire" a acestui sfârºit decât pe
tãrâmul imaginar al literaturii?

Investiþia literarãîntr-un sfârºit al
lumii ajunge sã fie antidotul sinelui
individual încarcerat, deconectat ºi
izolat în propria carcasã, cumplit
de singur, care se perpetueazã în
naraþiunile moderne. Însã postmo-
dernitatea, mai mult decât înainte,

Michel
Houellebecq –
profetul obscen al
apocalipsei
postmoderne
Michel Houellebecq – the Obscene
Prophet of the Postmodern Apocalypse
Andreea Cerbu

the need to graps one’s future.
However, large number of scenarios
regarding our world’s might show
why we are still in the infancy of
our evolution.

Rezumat: Credinþa într-un final
apocal ipt ic ,  f ie  cã aceasta
aparþine trecutului sau viitorului,
relevã o caracteristicã a gândirii:
nevoia de a cunoaºte viitorul.

Totuºi, numãrul mare de scenarii
despre sfârºitul lumii ar putea sã
arate tocmai cât de puþin am
avansat pe scara dezvol tãr i i
noastre ca specie.

Keywords: apocalypse, theory,
humanity, religion, nature, cosmos.

Cuvinte-cheie: apocalipsã, teorie,
umanitate, religie, naturã, cosmos.

face uz de o imaginaþie feroce a
spulberãrii ordinii (sau dezordinii)
deja existente, fãrã dimensiunea
salvatoare ultimã. Utopiile
deviazã în distopii. Noii profeþi ai
Judecãþii de Apoi denunþã
adevãruri scandaloase.

Controversatul autor francez,
Michel Houellebecq, a cãrui
mizantropie, beligeranþãºi ironie îl
preced, pare a fi cel mai îndârjit
demascator al declinului societãþii
occidentale contemporane. Câºti-
gãtor al premiului Goncourt în 2010
cu cel de-al cincilea roman al sãu,
"Harta ºi teritoriul", Houellebecq este
angajat în egalã mãsurãîn demas-
carea realitãþii ºi în explorarea
imaginarului sfârºitului lumii, ori a
sfârºitului istoriei personale.

Deºi doar douã dintre romanele
sale sunt “soluþionate"în aceastã
formã, declinul societãþii occidentale
se deruleazã flamboaiant pe tot
parcursul celorlalte: alienarea
socialã în "Extinderea domeniu-
lui luptei" (1994), promovarea sis-
tematicã a turismului sexual, cu
umorul negru caracteristic din
“Platforma" (2001), satirizarea lumii

artei contemporane din “Harta ºi
teritoriul" (2010).Însã fuziunea cu
genurileliterare marginale (mile-
narist, apocaliptic, utopic sau
ºtiinþifico-fantastic) se produce
extensiv în “Particulele elemen-
tare" (1998) ºi “Posibilitatea unei
insule" (2005).

“Particulele elementare"
exploreazã ideea unei noi ordini
care va lua treptat locul celei
actuale pe parcursul viitorului
mileniu, ºi anume cea a unei noi
umanitãþi generate prin clonare.
Declaraþia “Mutaþia nu va fi
mentalã, ci geneticã"îl proiecteazã
pe cititor într-o schimbare de
paradigmã pe care Houellebecq o
considerã necesarã. Firul narativ
începe ºi se sfârºeºte în eternitate.
Prologul ºi epilogul sunt concepute
din perspectiva unei noi specii,
creatã prin clonare, care salutã
omenirea secolului XX pentru
suferinþele ºi izbândele eiºtiinþifice,
care au fãcut posibilã acea nouã
ordine metafizicã îmbibatã de
luminã ºi bucurie. Conþinutul
romanului se desfãºoarã ca o lungã
retrospecþie împestriþatã cu multe
referinþe ºtiinþifice livrate detaºat, de
cãtre un narator omniscient,
apartenent al noii rase clonate.

Cuvinte cheie cu conotaþii
religioase, “suferinþa"ºi “salvarea",
de obicei asociate cu mileniarismul
ºi apocalipsa sunt plasate strategic.
Sãlaºul suferinþei e delimitat de
Europa Occidentalã din a doua
jumãtate a secolului XX. O epocã
"nefericitã" ºi “tulbure" în care
“sentimentele de iubire, de afecþiune
ºi fraternitate umanã dispãruserãîn
mare mãsurã; cel mai adesea, în
relaþiile lor reciproce, oamenii
dovedeau indiferenþãºi chiar
cruzime". Povestea e þesutã în jurul
a doi fraþi vitregi, abandonaþi de
pãrinþi, efecte ale miºcãrii de eli-
berare sexualã din anii 1960, care
sunt incapabili de dragoste. Bruno

Autoarea este masteranda la
Facultatea de Litere din Cluj, masterul
Istoria imaginilor - Istoria ideilor (Master
student, Faculty of Letters in Cluj,
Master Degree in History of images –
History of ideas)
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e înrobit de un stil de viaþã hedonist,
dar mãcinat simultan de singurãtate
ºi cu trecerea timpului sfârºeºte într-
un azil. Michel, cercetãtor în biologia
molecularã e detaºat ºi raþional,
rãmâne la periferia vieþii ºi trãieºte
viaþa la nivel intelectual, spre
deosebire de Bruno, care o face la
nivel fizic.

Cei doi fraþi vitregi încarneazã
ceea ce Houellebecq vede ca pe
cele douã tendinþe principale ale
societãþii occidentale în a doua
jumãtate a secolului XX: pe de o
parte emanciparea sexualãºi
fixarea atenþiei pe individcare poate
degenera în sadism violent;  pe de
cealaltã parte dezvoltarea rapidã
ºtiinþificã care în stadiul sãu final ar
permite rasei umane sã procreeze
prin clonare, fãrã nece-sitatea
actului sexual. Câmpul simbolic din
"Particulele elementare" este
constituit din binomulºtiinþã versus
dragoste, perpetuat mai departe în
"Posibilitatea unei insule". Proiectul
ºtiinþific al lui Houellebecq anuleazã
ideea unei origini divineºi a
metafizicii, iar teza radicalã a lui
Michel este cã "omenirea trebuia sã
disparã; omenirea trebuia sã dea
naºtere unei noi specii, asexuate ºi
nemuritoare, care sã depãºeascã
individualitatea, separarea ºi
devenirea". Separarea fiind înþe-
leasã ca pe "celãlalt nume al
rãului"ºi de asemeni “al minciunii".

Descrierea eternitãþii din epilog,
cu referinþe intertextuale la "noul
Ierusalim", stã în contrast violent
cu conþinutul romanului, o satirã
amarã la adresa societãþii
contemporane împãnatã cu referinþe
la media, filosofi reali, scriitori, figuri
politice ºi religioase, miºcãri
spirituale. Michel care este
responsabil pentru noua specie post-
umanã concluzioneazã cã "natura
a meritat sã fie distrusã de un
holocaust – ºi misiunea omului pe
pãmânt era probabil sã înfãp-tuiascã
tocmai acest lucru".

Totuºi dispreþul pentru specia
umanã, nu duce la anihilarea ei
totalã, în viziunea autorului, ci ia o
turnurã umanist-ironicã spre final:
"Dupã ce am rupt cordonul
ombilical care ne lega de uma-
nitate, noi trãim. Din punctul de
vedere al oamenilor, trãim o viaþã
fericitã. (...) Dar dincolo de planul
strict istoric, ambiþia ultimã a lucrã-

rii de faþã e sã aducã un omagiu
acestei specii nefericite ºi cura-
joase care ne-a creat. O specie
tristãºi mizerã, abia diferitã de
maimuþã, care totuºi purta în ea
atâtea aspiraþii nobile. O specie
chinuitã, contradictorie,
individualistãºi belicoasã, de un
egoism fãrã margini, capabilã
uneori de explozii de violenþã
teribile, dar care n-a încetat o clipã
sã creadãîn bunãtate ºi în iubire
(...) În momentul în care ultimii ei
reprezentaþi se sting, ni se pare
drept sã-i aducem omenirii acest
ultim omagiu; omagiu care, la
rându-i, va dispãrea ºi se va pierde
în nisipurile timpului; e totuºi
necesar ca acest omagiu sã-i fie,
mãcar o datã, adus. Aceastã carte
este dedicatã omului." Încheierea
extaticã ºi macabrã a romanului lui
Houellebecq nu ar fi putut fi fãcutã
decât de pe marginea acestui
amfiteatru al sfârºitului lumii (aºa
cum o cunoaºtem noi).

În “Posibilitatea unei insule"
construcþia utopicã anterioarã
alunecã vertiginos spre distopie.
Apocalipsa prevãzutã în
"Particulele elementare" este
dezamorsatã: sfârºitul nu mai e
sfârºit, ci doar începutul unei faze
intermediare.

Tehnicile narative din “Posibi-
litatea unei insule" sunt adaptate la
o viziune mai pesimistã, respectiv
înfãþiºeazã veacul post-uman al
existenþei clonate ca nefiind
atingerea acelei "stãri de per-
fecþiune". Numele biblic de Daniel
(al personajului principal ºi
avatarurilor sale) ºi avertizarea
repetatã "temeþi-vã de cuvântul
meu", indicã trãsãtura distopicã a
acestei versiuni a unei vieþi veºnice
în desfãºurare. Structura narativã
a romanului este mai complexã
decât în "Particulele elementare":
se împarte în douã pãrþi ce conþin
comentariile a douã clone,
Daniel24 ºi Daniel 25, despre
povestea vieþii strãmoºului lor
Daniel1. Cele douã clone trãiesc
una dupã cealaltã în mileniul patru,
în timp ce Daniel1 este con-
temporan cu cititorul, în secolul
XXI. Scriitorul creazã prin aceastã
tehnicã o punere în abis prin
alternanþa dintre capitolele vieþii lui
Daniel1 cu capitolele care conþin
comentarii ale celor douã clone pe

textul original.
Daniel1 întrupeazã valorile care,

conform viziunii pesimiste a lui
Houellebecq, vor cauza declinul
definitiv al lumii occidentale.
Succesul personajului ca ºi
comedian se construieºte pe vidul
moral al timpului în care trãieºte, nu
foarte diferit dealtfel de Michel
Houellebecq însuºi. Personajul
devine un profet nihilist, care
distruge o lume ce se distruge
oricum pe sine: comedia sa brutalã
sprijinã rasismul, pedofilia, paricidul,
infanticidul ºi chiar incestul ºi, mai
rãu decât atât, succesul sãu este
de prim rang în ochii unui public
care a sfãrâmat toate tabuurile. În
imaginarul secol XXI al lui Michel
Houellebecq, “dragostea
necondiþionatã" e imposibilã, nu
doar în vremea lui Daniel1 ci ºi în
cea a lui Daniel24, când singura ei
manifestare posibilã ajunge sã fie
afecþiunea unui câine pentru
tovarãºul sãu uman – o versiune
clonatã a câinelui lui Daniel1.

Imaginea declinului e cu atât mai
palpabilã în mintea cititorului cu cât
Houellebecq îºi presarã textul cu
multe elemente din viaþa realã care
sãîntrupeze universul lui narativ.
Medierile textuale ale realitãþii
contemporane, au fost adesea
interpretate de critici drept
provocãri deliberate, exemplu
notoriu fiind procesul intentat
autorului pentru felul în care atacã
religia islamicã.

Perspectiva lui Houellebecq de
la sfârºitul timpurilor este cã
existenþa omului în societatea
contemporanã este însinguratã,
nefericitã, suicidalã prin excese.
Singura cale de scãpare posibilã
este sã creeze tinereþea
veºnicã.Noua sa umanitate e
creatã printr-o combinaþie de
ºtiinþãºi religie, simbolizatã de un
alt element controversat al vieþii
reale, ºi anume secta Elohimiþilor,
cu sorginte recognoscibilãîn multe
din miºcãrile de tip New Age. Deºi
dispreþuite de autor, ca “amestec
greþos de ecologie radicalã, de
gustul pentru filosofiile tradiþionale
ºi pentru “sacru"", recunoaºte cã
ele manifestã o realã voinþã de
rupturã cu secolul XX,ºi pe
deasupra rezolvã cinic ºi elegant
problema felului în care imagineazã
o planetãîntreagãîmpinsã cãtre

A
P

O
C

A
LI

P
S

E
 P

O
S

TM
O

D
E

R
N

E



48

Manifestare cu tradiþie milenarã
deja în cultura vesticã, sfârºitul
catastrofic al unei civilizaþii/lumi e
imaginat în postmodernitate mai

Postmodern Apocalypses Reloaded:
Cyberpunk
Adrian Gabor

bogat ca niciodatã. Epoca înþelege
sã-ºi puncteze numeroasele locuri
vulnerabile ce pot oricând degenera
în sisteme anarhice sau situaþii con-
flictuale imaginând scenarii catastro-
fale ce ar sfârºi civilizaþia aºa cum e
ea cunoscutã ºi care ar duce într-un
final la o altfel de lume (lume posta-
pocalipticã). Postmodernitatea se
distinge de perioadele anterioare în

ceea ce priveºte felul în care îºi
imagineazã propriile sfârºituri prin
faptul cã nu mai existã un mod
singular/unic de a privi dezastrul, ci
acesta ia numeroase feþe. Una dintre
aceste feþe e aºa numita apocalipsã
cyberpunk.

Trendul cyberpunk a început sã
prindã contur încã de la începutul
anilor ’70, odatã cu manifestarea
tot mai pregnantã a tehnologiei în
vieþile oamenilor ºi cu impunerea
calculatorului ºi a tehnoinformaþiei
ca standard de viaþã în tot mai
multe locuinþe. Totuºi frica de
schimbare, precum ºi conºtien-
tizarea existenþei hibelor umane
cu potenþial autodistructiv ridicat,
au dus la strecurarea unui
sentiment tot mai puternic de
teamã ºi de respingere a noilor
invenþii. Cyberpunk ia fiinþã din
materializarea fricii de schimbare
ºi impunere tehnologicã. Creaþiile
aparþinând genului pun accent pe
partea underground a unei civili-
zaþii avansate, pe pãrþile ei
problematice avansând idei

Autorul e masterand  în anul I la
Facultatea de Litere Cluj secþia„Istoria
Imaginilor – Istoria Ideilor” (The author
is MA student at the Faculty of Letters
Cluj, profile“ The History of Images –
The History of ideas)

Apocalipse
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)) )))

sinucidere colectivã.
Faza intermediarã locuitã de

clone nu este însã acea îndelung
aºteptatã"stare de perfecþiune"
caracteristicã a unei configurãri
apocaliptice sau milenariste, ci
aºteaptãîncã Judecata finalã,
sosirea Viitorilor. În faza
intermediarã, post-umanii trãiesc
separat de restul umanitãþii care
a decãzut într-o stare de
barbarism preistoric, iar noua rasã
trateazã acele fiinþe ca pe niºte
animale, neezitând sã le omoare.
Existenþa solitarã a clonelor
eliminã posibilitatea suferinþelor
de ordin fizic, cauzate de
apropierea altora. Aspectul
distopic al noii ere e oglindit în
fenomenul de izolare totalã a
clonei, de absenþa Celuilalt, care
transformã codurile morale de
comportament în reguli uzate,
învechite. În paradigma lui
Houellebecq, Celãlalt, cel dorit,
este eliminat din proximitate, la
pachet cu suferinþa potenþialã.

Daniel conceput ca un alter-ego
diabolic ºi deseori patetic al autorului,
nu câºtigãîn definitiv pacea nemuririi
prin replicare geneticã, ci e damnat
sã trãiascã veºnic lipsa iubirii, chiar

ºi dupã ce noþiunea ei s-a pierdut în
negurile timpului. Metafora
conþinutãîn titlul romanului
"Posibilitatea unei insule", sugereazã
faptul cã tocmai chestiunea
dragostei într-o nouã existenþã post-
apocalipticã ajunge iarãºi în prim
plan, ºi mai mult decât atât conþine
în sine dezamorsarea promisiunii
acelei "stãri de perfecþiune" din
“Particulele elementare".

Distopiile imaginate de Michel
Houellebecq, îl situeazã în tradiþia
lui Aldous Huxley cu a sa "Minunata
lume nouã", dar sunt amar marcate
de trecerea a mai mult de jumãtate
de secol de cruzime, abuzuri ºi
excese (in)umane ale istoriei,
societãþii, individului. De multe ori
inconfortabil ºi brutal, Houellebecq
poate întruchipa o versiune mai
puþin hirsutã ori asceticã a profetului.
Însã activeazã oricum ca un profet
dionisiac, obscen ºi exhibiþionist,
care tunãºi fulgerãîmpotriva lumii a
cãrei oglindã este.

Dintotdeauna, sursa atracþiei
mitului apocaliptic a fost în mare
mãsurã posibilitatea de a gãsi
soluþionarea unor crize,
încorporându-le într-un plan mai
mare al istoriei ºi un sfârºit al

timpului iniþiat de instanþa divinã.
Apocalipsa ar trebui sã funcþioneze
ca principiu ordonator care sã fie
transpus peste un univers
copleºitor, dezordonat dar ºi ca
poveste fundamental moralã care
oferã speranþa unei lumi noi în care
binele ºi rãul sã poatã fi clar
delimitateºi adresate. Michel
Houellebecq, în tradiþie
postmodernistã, îi refuzã însã
funcþia izbãvitoare. În imaginarul lui,
criza e perpetuã ºi mutaþiile sale vor
supravieþuidincolo de punctul
terminus al lumii în care trãim acum.

Abstract: This essay adres-ses
the apocalyptic imaginary in the novels
of Michel Houellebecq and its specific
postmodern deviations.

Rezumat: Eseul acesta se ocupã
de imaginarul apocaliptic al romanelor
lui Michel Houellebecq ºi de deviaþiile
sale postmoderne, specifice.

Keywords: Apocalyptic writing,
Posibility of an island, Elementary
particles, dystopia, clone, prophet,
genetical engineering.

Cuvinte Cheie
Scriere apocalipticã, Posibilitatea

unei insule, Particulele Elementare,
distopie, clonã, profet, manipulãri
genetice.
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conservatoare, de respingere a
tendinþei de progres. Arta
cyberpunk se naºte din eºecul
impunerii proiectelor utopice în
postmodernitate fiind cel mai
adesea turnatã în forme moderne
ale vechilor distopii clasice.

Dacã ar fi sã privim constan-
tele numeroaselor apocalipse
cyberpunk transmise mai ales de
literaturã ºi cinematografie putem
constata prezenþa ubicuã a
apocalipselor eschatologice ce
propun continuarea vieþii pe un
pãmânt zguduit de un dezastru
tehnologic. E de remarcat înlocuirea
apocalipselor clasice religioase ce
propuneau un timp ascetic
postapocaliptic în care realitatea
curentã era complet distrusã ºi
înlocuitã cu o alta de cele mai multe
ori de naturã spiritualã. Apocalip-
sele postmoderne sunt întotdeau-
na apocalipse atee, care satisfac
nevoia umanã de continuitate
genealogicã prin imaginarea
lumii distruse în care ultimii
urmaºi ai vechii civilzaþii îºi duc
traiul. Specificul apocalipselelor
cyberpunk stã în primul rând în
dorinþa lor de a aborda ºi con-
ºtientiza pericolul ºi în ultimã
instanþã de a trage un semnal de
alarmã ºi nu în dorinþa profeticã
de a da imaginea unui sfârºit. De
aceea producþiile cyberpunk dau
dovadã de sãrãcie a mijloacelor de
imaginaþie a evenimentului ca-
tastrofal, acesta fiind de cele mai
multe ori doar amintit, trecut în
revistã farã a se pune prea mult
accent asupra sa.

Producþiile cyberpunk sunt azi
un loc comun al imaginarului
cotidian, alimentat ºi transmis
mai ales de cinematografia
consumeristã holywoodianã ce a
gãsit în interesul oamenilor pentru
imaginea lumii distruse de anarhia
tehnologicã o sursã sigurã de
venit, profitabilã pe o perioadã
îndelungatã. Începând cu Blade
Runner ºi continuând apoi cu
Terminator, Matrix, Transformers
etc. numeroºi regizori de succes
au reimaginat continuu lumi
hipertehnologizate în pragul sau
dupã colaps. Deºi nuanþele sunt
destul de diferite, o exegezã atentã
a acestora relevã cu uºurinþã nu
numai un miez comun ci ºi o
îngrijorãtoare lipsã de originalitate.

Cinematografia a fost în ultimii
30 de ani cel puþin calea regalã de
hrãnire imaginativã a populaþiei.
Accesibilitatea sa (chiar ºi un
analfabet poate savura un film) a
condus la transformarea filmului
din operã de artã în comoditate ºi
sursã de profit sigurã ºi rapidã
pentru regizori ºi studiouri de
producþie. Interesul tot mai mare
pentru tehnologie a dus la apariþia
unor creaþii cinematografice ce
propuneau universuri viitoare
invadate de civilizaþie informa-
þionalã în care normele actuale ale
vieþii ar fi inversate.

Începutul greoi al genului, odatã
cu Blade Runner în 1982, reliefezã
nu numai stângãciile de început ci
ºi reminiscenþele perioadelor
precedente, încã foarte vizibile.
Dacã e sã privim cu atenþie sec-
venþele de început ale filmului,
descoperim în imaginea „clasi-
cizatã” a zgârie-norilor viitorului
rezidurile imaginative ale revo-
luþiilor industriale trecute ce au
iconizat figura hornului în flãcãri
ale fabricilor, un semn nu doar al
progresului, ci ºi al pericolului. Deºi
Blade Runner nu conþine o
apocalipsã implicitã, textura sa
lasã ochiul sã surprindã un
sentiment inerent de frustrare, de
revoltã în faþa timpului decãzut ºi
o dorinþã de a reveni la trecutul
glorios ante-tehnologizat ºi din
acest motiv trebuie amintit ca
pãrinte fondator al genului.

Imaginea apocalipsei se va
insera câþiva ani mai tarziu genului
cyberpuk odatã cu lansarea primei
pãrþi din Terminator. Reþeta
apocalipsei cyberpunk aratã modul
în care neglijenþa umanã trebuie sã
acþioneze pentru a da în final
dezastrul perfect. Terminator
propune o lume în care un virus
cybernetic preia controlul asupra
reþelelor de securitate ºi duce la
trezirea conºtiinþei roboþilor
(cyborgilor) ce trec sistematic la
înlocuirea rasei umane cu maºini.
E relativ simplu de speculat asupra
izvoarelor imaginative ale filmului ºi
a punctelor ce-l fac atractiv. Totuºi
e mai important de subliniat critica
inerentã a acestuia la adresa
societãþii capitaliste ce face posibilã
(prin corupþie, neglijenþã, vanitate ºi
supraîncredere în propriile invenþii)
un astfel de deznodãmânt. Cele

patru „episoade” ale producþei
marcheazã ºi o uºoarã evoluþie a
ideii. Dacã primele douã pãrþi se
doreau a fi doar o avertizare asupra
pericolului tehnologic caracterizat
printr-o încredere în capacitatea
omului de a se salva ºi de a opri
dezastrul, Terminator 3 impune
convingerea regizorului (justã
având în vedere suprasaturarea
din ultimii ani ºi în acelaºi timp
exacerbarea sentimentului pri-
mejdiei) cã „ziua jedecãþii e ine-
vitabilã”! Cea de-a patra parte a
filmului marcheazã renunþarea la
mesajul profetic ºi axarea exclusi-
vã pe derularea imaginii posta-
pocaliptice în care omul nu mai are
siguranþa existenþei ºi supremaþiei.
Terminator 4 e o reîntoarcere la
primitivismul barbar ce-l forþeazã pe
om sã lupte pentru supravieþuire
într-un mediu ostil în care propriul
atuu s-a întors împotriva sa. Existã
un specific al creaþiilor ultimului
deceniu de a imagina lumea
distrusã (specific observabil mai
ales în industria de gaming prin
produse devenite deja clasice, gen
Fallout sau Rage)  semn cã
umanitatea nu mai crede în
atenþionãri ºi cã sentimentul
distrugerii tehnologice devine  nu o
certitudine, ci o parte a crezului
nostru despre destinul final.

Trilogia Matrix se distinge de
Terminator printr-o viziune diferitã
asupra sfârºitului. Identificam mai
sus în Terminator 4 semnul
renunþãrii la profeþie ºi al con-
ºtientizãrii sfãrºitului, fãrã sã fi
menþionat cã nu aceastã peliculã
a introdus ideea. Rezultat al unei
viziuni postcomuniste materia-
lizate (un veritabil 1984) într-un
viitor tehnologizat, Matrix e marea
dragoste a cãutãtorilor de viziuni
alternative. Apocalipsa cyberpunk
din Matrix se relevã ca o mare farsã
instrumentatã ºi dusã la împlinire
de cãtre vechii supuºi docili ai
oamenilor ce au ajuns sã conducã
lumea ºi sã instrumenteze destinul
uman. Viziunea din Matrix e o
realizare acutizatã a profeþiei din
Terminator. Omul nu mai e un lup-
tãtor, omul e doar o sursã de com-
bustibil pentru maºini, fiind þinut într-
o continuã iluzie (iluzie ce ia forma
realitãþii cunoscute) pentru a
asigura existenþa maºinilor. Matrix
propune însã o revoltã, o încercare

A
P

O
C

A
LI

P
S

E
 P

O
S

TM
O

D
E

R
N

E



50

de revenire la normalitatea ante-
apocalipticã. Apocalipsele postmo-
derne sunt dincolo de o profeþie, o
expresie a crezului în ºansa omului
de salvare.

Dincolo de mesajele directe pe
care pelicula le propune, e de
reliefat mutaþia ce are loc la nivelul
conºtientizãrii ameninþãrii teh-
nologice. Lumea cyberpunk nu mai
e proiectatã într-un viitor apropiat,
ea e deja aici, deghizatã sub vãlul
normalului cotidian. ªansa omului
de a ieºi din iluzie, de a sparge
matriþa, e de a cauta breºe, de a-i
urmãri fragilitãþile, erorile de
microcod. Noii oameni pot restabilii
vechea ordine prin distrugerea
matriþei ºi prin inversarea apo-
calipsei; apocalipa din Matrix nu
e una finalã. Distingem astfel o
caracteristicã a apocalipselor
postmoderne: ele nu sunt per-
manente ºi finale, ci reversibile ºi
temporare. Ele au rolul de a ex-
prima teamã ºi îngrijorare faþã de
schimbãrile ce survin în modul de
viaþã al oamenilor prin proiectarea
imaginarã a unor realitãþi ce repre-
zintã finalizarea ºi materializarea
tendinþelor vãzute ca amenin-
þãtoare, în acest caz avansul
tehnologic.

Sfârºitul de deceniu aduce cu
sine o înmulþire spectaculoasã a
producþiilor cinematografice
cyberpunk. Succesul financiar i-a
daterminat pe mulþi regizori sã
aplice în continuare reþeta apo-
calipsei tehnologice, schimbând
doar cadrul ºi mijloacele de
producere. Continua creºtere a
puterii de procesare împreunã cu
standardizarea rezoluþiilor HD ºi
4K în tandem cu noua tendinþã 3D,
a permis nu numai reimaginarea
lumilor cyberpunk la o claritate a
imaginii superioarã, ci, în plus, a
permis filmarea unor scene pânã
acum imposibile. Pe aceeaºi linie
cyberpunk, dar mai soft ºi nu în
întregime adaptat mijloacelor deja
consacrate ale genului, seria
Transformers duce imaginea
apocalipsei poate la forma sa
finalã ºi în acelaºi timp la
banalizarea ei finalã. Succesul
sãu se bazeazã mai ales pe
frumuseþea detaliului ºi al
efectelor vizuale ºi nu pe valoarea
intrinsecã a ideii din spate. Deºi
apocalipsa „transformerianã” este

mereu simþitã, alianþa dintre om-
tehnologie reuºeºte sã o evite. Cu
Transformers lumea cyberpunk
suferã o mutaþie fundamentalã, în
sensul cã încrederea în progresul
brusc ºi exacerbat al tehnologiei
umane nu mai este atât de
pregnantã, deºi simþul distrugerii
este în continuare simþit acut.
Viitorul hipertehnologizat din Blade
Runner ºi Terminator e dat la o
parte ºi înlocuit cu invazii locale
de tehnologie extraterestrã în
prezent (omul nu mai are nici
mãcar forþa de a-ºi crea propriile
unelte de distrugere). Apocalipsa
nu mai e resimþitã ca fapt sigur ºi
inevitabil, ea e duºmanul întunecat
împotriva cãruia noul cuplu om-
maºinã trebuie sã lupte.
Deznodãmântul fericit marchea-
zã poate o acceptare a noii
realitãþi în care omul ºi maºina
sunt daþi sã convieþuiascã ºi o
redirecþionare a intrinsecului
sentiment de panicã spre alte arii
ce pot pe viitor crea noi apo-
calipse imaginare (o posibilã cale
ar fi distrugerea naturalã de tip
profetic imaginatã în filme precum
2012: Doomsday).

Universul cyberpunk ºi-a creat
încã de la început uneltele necesare
pentru supravieþuirea perenã în
conºtiinþa consumatorilor. Datoritã
capacitãþii sale de adaptare ºi
metamorfozare, e greu de spus
când ºi dacã acest gen îºi va
epuiza vreodatã resorturile
imaginative. Având în vedere

succesul crescând al unor produse
tehnologice e de presupus cã
reveriile unui viitor supratehno-
logizat ne vor hãitui ºi în perioadele
urmãtoare, iar conºtientizarea
aplecãrii milenare a omului spre a
concepe un eveniment catastrofal
ce va duce la o reorganizare a
structurilor actuale ale societãþii, e
un semn al reuºitei acestei formule
apocaliptice ºi în epocile ce vor
urma.

Abstract: A special type of
postmodern apocalypse is the so
called cyberpunk apocalypse, materi-
alized in filmic production such as
Blade Runner, Terminator, Matrix or
Transformers. These apocalypses are
characterized by a belief in a post-
apocalyptic resurrection of humanity
and by a continuous reimagining of
basic script.

Rezumat: Un tip aparte de
apocalipse postmoderne sunt aºa-
numitele apocalipse cyberpunk,
materializate în producþii
cinematografice precum Blade
Runner, Terminator, Matrix sau
Transformers. Acestea sunt
caracterizate printr-un crez într-o
resurecþie post-apocalipticã a
umanitãþii ºi printr-o continuã
reimaginare a scenariului de bazã.

Key words: Cyberpunk, Blade
Runner, Terminator, Matrix,
Transformers, film, apocalipse
postmoderne

Cuvinte cheie: Cyberpunk, Blade
Runner, Terminator, Matrix,
Transformers, film, postmodern
apocalypses.
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În funcþie de progres, culturã ºi
societate, ideea de apocalipsã
suferã o serie de mutaþii, în urma
cãrora definiþiile ºi sensurile sale
dobândesc multiple direcþii.
Indiferent însã de timpurile sau
societatea de care a aparþinut,
omul s-a arãtat întotdeauna
preocupat nu atât de posibila sa
finalitate, cât, mai cu seamã, de
modurile în care sfârºitul poate
veni. Dacã la început prima
scenariul biblic (revenirea
Potopului, venirea celor patru
cavaleri ai Apocalipsei), odatã cu
dezvoltarea tehnologiei, el a
devenit secundar scenariilor
ºtiinþifice, urmând ca din jurul
anului 1800, începând cu textul lui
Jean Baptiste Grainville, urmat de
Ultimul om al lui Mary Schelly,
fãuritor de apocalipse sã devinã
scriitorul. Pornind de la modul în
care individul postmodern se
raporteazã la voga scenariilor
apocaliptice specifice culturii ºi
societãþii lui, prin articolul de faþã
se vor urmãri douã aspecte: este
apocalipsa un semn al declinului
postmodern, sau rãmâne doar o
fascinaþie fãrã de care nu se poate
subzista? ºi, de asemenea, care
este spaþiul în care apocalipsa
omului postmodern mai poate
avea loc, în absenþa unui spaþiu
biologic?

Dintru început fie menþionat,
personajul postmodern are o
conºtiinþã apocalipticã situatã nu în

The Apocalypse: Decline &
Postmodern Fascination
Cãlina Bora

viitor, aºa cum s-ar putea crede,
ci în prezent. Cu toate cã trãsãtura
sa caracteristicã este lipsa oricãrui
entuziasm, asta nu-i anihileazã
angoasa, frica ºi accesele de
panicã la gândul unei finalitãþi
biologice, mai ales atunci când
apocalipsa nu este cea susþinutã
de religie sau ºtiinþã, ci este una a
propriei conºtiinþe. Cu alte cuvinte,
individul postmodern nu
proiecteazã sfârºitul de lume în
viitor, aºa cum fac creºtinii, de
pildã, ci preferã sã-ºi inventeze
propria apocalipsã, una în chip
uman, într-un timp cât mai apropiat
de imediata sa manifestare, tocmai
pentru a tempera panica ce poate
fi stârnitã de conºtiinþa unei
finalitãþi. Proiectatã în prezent,
spune Lucian Boia, apocalipsa
omului postmodern aratã cã
individul nu mai este nevoit sã
recurgã la serviciile zeilor, ale
aºtrilor îndepãrtaþi sau ale forþelor
obscure ascunse în mãruntaiele
pãmântului pentru a se suprima.
Cu atât mai mult cu cât, urmând
imboldul nietzscheean, chiar el a
ales trãirea pragmaticã ºi golirea
transcendenþei de dumnezei. Or,
tocmai conºtientizarea unui sfârºit
pentru ceea ce numeºte realitate
– de orice consistenþã ar fi aceasta
– genereazã panica, teama pã-
rãsirii spaþiului-casã, a distrugerii
unei lumi ordonatã de el. Aºadar,
nu se mai pune strict problema fricii
generate de posibila întâlnire a
pãcãtosului cu Dumnezeu, aºa
cum se întâmplã, de pildã, în cazul
individului de Ev Mediu (v. Pãcatul
ºi frica, Jean Delumeau), deºi
scenariile apocalipsei biblice
continuã sã existe ºi în
contemporaneitatea individului
postmodern, ci se ridicã problema

distrugerii imaginii a ceea ce el a
definit ca fiind real ºi, totodatã,
multiplu. Altfel spus, posibila dis-
trugere a lumii înseamnã pentru
acesta, de fapt, începutul nepu-
tinþei de a se contura indentitar sau
chiar distrugerea imaginii de sine,
însã, pe de altã parte, înseamnã
prilejul de surmontare a propriei
nebuloase prin construirea lumii
noi. Devenit adept al imaginii, în
absenþa spaþiului-casã, individul
postmodern îºi pierde total
identitatea, chiar dacã încã de la
început vorbim, în cazul sãu,
despre o identitate multiplã. Dar sã
fie aceasta posibila sa paralizie
psihicã, sã fie distrugerea imaginii
apocalipsa propusã de individul
postmodern în lipsa unei alte soluþii,
sau rãmâne un simplu prilej de
autoreflecþie ºi deconstrucþie în
vederea unei resemantizãri
ulterioare?

De pildã, romanul lui Julian
Barnes, O istorie a lumii în 10
capitole ºi jumãtate (Rao,
Bucureºti, 2003), prezintã o galerie
întreagã de scenarii apocaliptice în
cheie postmodernã. Dacã timp de
nouã capitole ne sunt prezentate
de fapt nouã cãi prin care lumea
poate fi deconstruitã, cel de-al
zecelea, sãrind peste jumãtatea de
capitol în care se discutã despre
iubire, aduce în atenþia cititorilor o
formã de lume nouã, o construcþie
spaþio-temporalã de uz individual.
Personajul lui Barnes realizeazã
cã existenþa acestei lumi depinde
de voinþa fiecãruia, fiind locul în
care identitatea de sine, supusã
deconstrucþiei prin cele nouã
capitole parcurse, poate fi
recompusã ºi, fireºte, reseman-
tizatã. Cu alte cuvinte, miza scena-
riilor apocaliptice nu este aceea
de a sublinia posibilul declin
interior ºi atât, de a distruge ºi
stârpi, ci prilejul rezolvãrii acestuia
prin trãirea ficþionalã a sfârºitu-
lui. Or, pentru a putea trãi un
asemenea eveniment trebuie
construite alte lumi, alte spaþii în
care deconstrucþia ºi, deopotrivã,
resemantizarea sã poatã fi
creditabile, astfel încât cititorul ºi
privitorul, dacã vorbim despre
teatru sau film, sã se poatã
transpune.

O resemantizare trãieºte ºi
personajul lui John Barth (v.
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Facultatea de Litere din Cluj, Catedra
de Literaturã Comparatã (The author
is currently enrolled in the History of
Images - History of Ideas, Faculty of
Letters Cluj, Department of Compa-
rative Literature).
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Varieteu pe apã, Univers,
Bucureºti, 1992). Chiar dacã-ºi
pãstreazã lipsa de entuziasm
(aspect caracteristic postmo-
dernismului), personajul reuºeºte
sã-ºi dea seama cã aºa cum
teatrul plutitor poate fi privit din mai
multe direcþii, niciodatã putându-se
distinge cu claritate ceea ce se
petrece concret pe scenã, tot
astfel se întâmplã ºi cu lumea:
fiecare ºi-o închipuie în funcþie de
ceea ce are nevoie sã vadã.
Extrapolând, am putea spune cã
fiecare construieºte apocalipsa
propriei imagini pe care o are
despre lume, construct fãcut fie în
jurul unei instanþe voit superioarã
lui, fie în jurul ego-ului. Acest spaþiu
nu se naºte neapãrat dintr-un act
de revoltã, ci mai mult din
necesitatea construirii ºi trãirii în
cadrul unei lumi funcþionale, fie cã
este vorba despre o lume realã,
interioarã sau ficþionalã. Tot Lucian
Boia spune, în Sfârºitul lumii: o
istorie fãrã sfârºit (Humanitas,
Bucureºti, 2011, p.11), cã pentru a
fi dinamicã, o societate are nevoie
sã recurgã la conceperea
sfârºiturilor de lume, în scopul
criticãrii ori negãrii prezentului ºi a
pregãtirii în acest fel a viitorului. Cu
alte cuvinte, dinamismul este

semnul funcþionãrii unei lumi. De
aceea, continuã tot Boia, „de fiecare
datã progresul biruie sfârºitul lumiiî
(Sfârºitul lumii... p. 181).

Pe de altã parte, nu trebuie trecut
cu vederea nici faptul cã se poate
vorbi ºi despre o fascinaþie pentru
apocaliptic. Aceasta este cauzã a
adicþiei omului postmodern în a
poseda tot ceea ce intrã în sfera
realitãþii, izbutind astfel sã apropie
de el ceva ce mereu este amânat.
Aºadar, trãind apocalipsa, individul
postmodern îºi satisface dorinþa de
a fi stãpânul lumii, chiar dacã prin
autoproiectarea în scenariul creat
de el, ºi, în acelaºi timp, îºi desfatã
imaginaþia trãind, mãcar ficþional,
acest ceva mereu amânat.
Surmontatã, apocalipsa psihicã,
indusã conºtient sau nu,
transgreseazã ºi resemantizeazã
realitatea-spaþiu, devenind prilej de
progres, de pregãtire a viitorului,
dupã cum spune nu numai Lucian
Boia, ci ºi Brian McHale, în Fic-
þiunea postmodernistã (Polirom,
Iaºi, 2009), întrucât îl determinã pe
individ sã fie mereu în ºi de
actualitate. Or, cel care se vrea cât
mai actual ºi cât mai lipsit de tabuuri
este cu desvârºire individul
postmodern.

Mai mult decât o posibilã

fascinaþie, se poate pune chiar
problema existenþei unui complex
apocaliptic construit de întrega
umanitate, începând chiar cu
scenariile biblice. Însã, fie cã este
declin, fascinaþie sau complex,
pânã la urmã, apocalipsa este
pentru omul postmodern prilej de
construire a lumilor compensatorii
ºi, fireºte, de trãire a sfârºitului
mereu amânat.

Abstract: Used over the time with
end of world scenarios, starting from
the Bible and finishing with those
offered by literature, the man,
regardless of time and society to which
he belonged, appeared always
concerned not in its finality but
especially in which modes the latter
will be living.

Rezumat: Pornind de la modul în
care postmodernistul se raporteazã la
voga scenariilor apocaliptice, articolul
de faþã va arãta fapul cã apocalipsa
nu este doar un semn al declinului
postmodern, o fascinaþie sau o adicþie,
ci ºi necesitate ºi, pânã la urmã, ºansã
de progres.

Keywords: Postmodern, Lucian
Boia, Brian McHale, apocalypse,
decline, progress

Cuvinte cheie: Postmodern,
Lucian Boia, Brian McHale, apo-
calipsã, declin, progres

Pentru a ajunge sã privilegieze
cu un zel ieºit din comun natura
anxioasã ºi disperatã a fiinþei

Personal Apocalypse under
Woody Allen’s Hand and Seal
Florina Codreanu

umane, personajul generic al lui
Woody Allen (sã-l numim omul
allenian) trece prin experienþa ºi
urmãrile proprii comediantului,
muzicianului, actorului, scena-
ristului, regizorului ºi autorului de
eseu ºi teatru, cunoscând o
traiectorie artisticã încãrcatã
de subiecte-fetiº ºi obsesii

existenþiale. Maestru al
incertitudinii, acesta se naºte timid,
complexat ºi trãsnit, devenind pe
ecran unul ºi acelaºi, îmblânzit
umoristic prin lipsa de noroc, spor
de neºansã în lume ºi la femei.
Unde acþioneazã fenomenul
apocaliptic în comicul degajat de
creaþiile lui Allen ar putea fi atât
întrebarea preliminarã, de intrigã,
cât ºi punctul de ajungere al lui
Woody („cap de lemn”) Allen care
printr-un amestec divergent de
genialitate ºi rebeliune, muncã ºi
glumã, îl cucereºte definitiv pe
nãscutul ºi factualul Allan Stewart
Konigsberg.

Desprins din apocalipsul
postmodern, parodic sau amânat,
apocalipsul lui Woody Allen se
construieºte pe conflictul dintre
aparenþã ºi sentiment, infernul
familial, degradarea relaþiilor de
cuplu, experienþa matrimonialã
catastrofalã ºi ameninþarea
constantã a morþii. Pe un ton de

Autoarea este doctorandã la
Facultatea de Litere din Cluj, Catedra
de Literaturã Comparatã (The author
is PhD Student at the Faculty of
Letters in Cluj, Department of
Comparative Literature).

Apocalipsa
personala sub
semnatura lui
Woody Allen
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mãrturisire ºi autoironie, creaþia lui
Allen integreazã, în planurile sale
de luptã cu risipirea, apelul la
medicinã în persoana tutelarã a
psihanalistului ºi la religie pe filiera
didacticã a educaþiei ºi culturii.
Ros de îndoieli, în cãutare de
repere morale clare ºi cel mai
adesea în impas, omul din Allen
mai mult decât a rãspunde
înfrigurat la propriile monologuri de
cabaret „Ce se întâmplã când
murim? Unde mergem? Trebuie
sã-mi iau cu mine periuþa de dinþi?
Oare acolo sunt fete?”, face din
moartea pãcãlitã încã o datã,
printr-o clauzã adãugatã pe furiº
de viaþã, o formã de eliberare
artisticã, de frãmântare a
omenescului fãrã consecinþe. În
ciuda apetenþei pentru magie ºi
trucaj, filmele sale nu sunt
invadate de marþieni în sensul
literal al termenului, ci doar de
marþienii propriei gândiri încurcate.
Pentru prezenþele lui cinema-
tografice cel de-al treilea rãzboi
mondial sau sfârºitul lumii se
petrece în propria locuinþã sau
frontal în instituþia cãsãtoriei,
fisuratã de tãceri ºi inhibiþii.

Teama întâi iraþionalã, apoi
raþionalizatã faþã de cataclismul
sentimental ºi anihilarea gândirii
þine de pasiunea apocalipticã ce
defineºte în ultimã instanþã fiinþa
reflexivã. Invocarea neantului e
deja semnul ieºirii din uitare ºi
ignoranþã, din existenþa personalã
ca atare, fãrã replicã. Mai mult,
afirmând în pelicula September
(1987) cã „Universul este
accidental, neutru din punct de
vedere moral ºi incredibil de
violent”, personajul lui Allen îºi
consumã gândul la apocalipsã cu
nobleþea ºi distincþia aºezãrii în
singurul sens rãmas, cel al vieþii.
Drama personalã intrã în jocul
tragismului comic în care viaþa e o
luptã câºtigatã în fiecare zi.
Radicalizarea personalului prin
cuvânt iese din sfera acþiunii
apocaliptice de tip sfârºit ºi intrã în
cea a comicului, cu asumarea
dialecticã a vieþii, angoasantã ºi
ilarã în acelaºi timp.

Chiar dacã patosul apocalipsei
nu e neaparat o marcã a lumii
noastre contemporane, ci rãmâne
cu prisosinþã o reminiscenþã
clasicã, dupã apusul modernitãþii

acest patos devine o reminiscenþã
a raþionalitãþii în baza cãreia
obsesia controlului dã startul
pregãtirii pentru sfârºitul istoriei
lumii ºi implicit al istoriei personale.
Filmele lui Allen sunt peste tot
presãrate cu anxioase memento
mori nu atât pentru a conjura
moartea ca sfârºit al tuturor
problemelor personale, cât pentru
a o controla. Acel memorabil citat
din piesa Death (1975), versiunea
comicã a unei creaþii ionesciene
„Nu mã tem de moarte, dar aº vrea
sã fiu în altã parte când se va
petrece” nu explicã decât parþial
angoasa deghizatã a morþii,
luminatã pe de-a-ntregul în filmul
Deconstructing Harry (1997) unde
propensiunea escatologicã
împacã încã o datã pofta de mister
a fiinþei umane „Nu vreau sã
cuceresc nemurirea lucrând. Pur
ºi simplu vreau s-o cuceresc
nemurind”. Din neliniºtea existenþei
personale ca percutantã vânare
de vânt, omul lui Allen face sal-
tul în cinismul ºi relativismul
postmodern, nu terifiat în faþa
istoriei în sensul exclamativ al lui
anything goes enunþat de filozoful
ºtiinþei Paul Karl Feyerabend, ci în
sensul câºtigat detaºat propus de
producþia filmicã Whatever works
(2009).

Vocaþia autodistructivã la Allen
se trage din vocaþia interogaþiei, nu
de puþine ori desãvârºitã în delir ºi
în pericol de a se trasforma în
nevrozã, care nu cautã sfârºitul
decât ca reconfigurare, chiar ºi
reîncarnare, a sensului. Niciodatã
aflat în incidenþa consecinþelor
binecunoscute, subversiv ºi ironic,
acesta face film de autor în
maniera noului val de cineaºti
europeni pentru care filmul trãieºte
în dependenþa persoanei
scriitorului, nu a poveºtii de
interpretat. Explorarea tenace a
propriei biografii dã mãsura
neadaptatului în fugã de societatea
robotizatã ale cãrei ritmuri
nebuneºti îi rãmân de neînþeles ºi
inacceptabile pentru cã nu le poate
controla. Ficþiunea ºi ficþionalizarea
salveazã în parte viaþa de
imperfecþiuni, dar nu o poate
dezminþi. Superficialitatea ºi
cliºeizarea generalã a omului ºi
universului sãu afectiv dezvoltã în
excentricul Allen germenii

insomniei gândului ºi isteriei raþiunii.
Implicarea sa mereu exageratã
îmbinã actualitatea cu auto-
reflexivitatea ºi parodia amoroasã
nu pentru a-i da de capãt acesteia
din urmã în ideea trasãrii unor
soluþii, ci pentru a-i descurca
obârºia complicându-i ºi mai mult
capãtul.

Apocaliptic ºi prãpãstios în
accepþie eminamente postmo-
dernã, Woody Allen intrã involun-
tar în conflict cu sensul plat ºi

neproblematic, înscenând în
creaþiile sale o apocalipsã
domesticã, de fiecare zi, fãrã
consecinþe, dar cu influenþã
scãpãrãtoare asupra a ceea ce a
însemnat pânã atunci viaþa, cuplul,
cãsãtoria ºi moartea, încât
consumatorul operelor lui se
întreabã finalmente unde e
adevãrata apocalipsã.

Abstract: As dominant condition
within Woody Allen’s work, personal
apocalypse refers to the issue of
individual life and death in terms
of advantage over the significance
and amplitude of a collective
apocalypse.

Rezumat: În calitate de condiþie
dominantã în creaþia lui Woody Allen,
apocalipsa personalã aduce în discuþie
problematica vieþii ºi morþii individuale
ca superioarã în semnficaþie ºi
amplitudine unei apocalipse colective.

Keywords: personal apocalypse,
death, conflict, drama, comic, Woody
Allen.

Cuvinte-cheie: apocalipsa
personalã, moarte, conflict, dramã,
comic, Woody Allen.
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Dacã modul în care oamenii îºi
confecþioneazã ficþiunile (fie cã le
înþelegem ca proiecþii despre viitor,
sau ca fãurire de lumi posibile)
spune ceva despre complexele,
mentalitãþile colective dominante,
considerãm pe deplin oportunã o
analizã succintã a câtorva trãsãturi
a patru filme care trateazã
apocalipsa dintr-o perspectivã
postmodernã. Vom face referire în
cele ce urmeazã la Rãzboiul
lumilor în regia lui Steven
Spielberg, la 2012 regie Roland
Emmerich, Carriers sub tutela lui
David Pastor ºi Àlex Pastor,
respectiv  Blindness de Fernando
Meirelles. Temã care a surescitat
imaginarul uman de-a lungul
întregii istorii religioase ºi culturale,
apocalipsa se instaureazã în
postmodernism ca o stare de spirit,
ca un sentiment care se strecoarã,
evident sau latent, în toate
manifestãrile culturale. Oamenii
nu-ºi mai imagineazã lumi perfec-
te, societãþi ideale sau insule
paradisiace. Orice urmã de
optimism utopic este pe cale de
dispariþie. Aceste proiecþii, precum
ºi sentimentul „fericirii morbide”
care le însoþeºte, (Jean-Jacques
Wunenburger, Utopia sau criza
imaginarului, traducere de Tudor
Ionescu, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 2001, p. 6) lasã locul unei
neîncrederi generalizate, a unui
nihilism aproape abuziv. Secolul
XXI reprezintã un secol al
suspiciunii, un moment  în care
„vremea profeþilor a lãsat locul celei

Apocalyptic Representations in
Postmodernism
Simina Raþiu

a judecãtorilor” (ibid.).
Acest sentiment al dezvrãjirii

proiecþiilor despre viitor, a lumilor
posibile, îºi are rãdãcinile în teoriile
secolului XIX, teorii ce con-
ceptualizeazã declinul pe toate
palierele existenþei umane (decli-
nul cosmic, declinul civilizaþiilor,
respectiv, declinul omului). Deja
de atunci putem identifica o
efervescenþã apocalipticã în
ficþiunile numite de A. Ciorãnescu
„futuriste” (Alexandru Ciorãnescu,
Viitorul trecutului. Utopie ºi literaturã,
traducere de Ileana Cantuniari,
Editura Cartea Româneascã,
Bucureºti, 1996, p. 178): H.G. Wells
scria romanele apocaliptice care
vor genera în postmodernitate, prin
punerea în scenã, adevãrate isterii,
(un bun exemplu în acest sens fiind
Rãzboiul lumilor în regia lui Steven
Spielberg, film inspirat din romanul
cu tilul omonim al lui H.G.Wells.)

Pornind de la afirmaþiile de mai
sus, devine necesar ca, pentru a
putea identifica elementele cheie
care au marcat inconºtientul
colectiv al fiinþei umane în
postmodernism, sã cuprindem în
ecuaþie evenimentele care au
provocat mutaþii la nivelul psihicului
colectiv.

În acest sens apariþia articolului
„Istoria entropiei” (http://
e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
History_of_entropy - data ultimei
accesãri 12.10.2011), articol
semnat de Rudolf Clausius în 1865
aduce pentru prima datã în sfera
ºtiinþei discuþiile despre sfârºitul
lumii. Conform fizicianului, lumea
în care trãim funcþioneazã prin
miºcare, aceasta fiind întreþinutã
de cãldurã. Propagarea cãldurii
tinde înspre o egalizare pro-
gresivã, deci spre anularea

oricãrei miºcãri. Astfel acest
echilibru termic, aceastã lipsã de
diferenþiere din Univers, de efecte,
de procese anunþã ºi conduce
totodatã spre moartea Universului.
La nivelul psihicului uman aceastã
teorie provoacã cel puþin douã
angoase: a) fiinþa umanã devine
conºtientã de ireversibilitatea
fenomenelor fizice, natura nu mai
este vãzutã ca un mecanism
controlabil, aceasta sustrãgându-
se oricãrei încercãri de a stabili
controlul; b) dacã diferenþierea
permite miºcarea, înseamnã cã
în Univers existã anumite
structuri de instabilitate,
instabilitate ce aduce conºtiinþa
umanã la un nivel maxim de trãire
a angoasei ºi spaimei în faþa
incontrolabilului ºi a ireversibilitãþii.
Meritã menþionatã ºi concepþia lui
Oswald Spengler conform cãreia
toate culturile urmeazã un circuit
al dezvoltãrii similar evoluþiei
organice: naºtere – maturizare –
declin – moarte, civilizaþia
occidentalã aflându-se deja în
stadiul de decãdere, teorie ce
atrage dupã sine neîncrederea în
ficþiunile salvatoare.

Tot în secolul al XIX-lea, teoria
evoluþionismului (speciile se
transformã unele în altele prin
interacþiunea unor factori precum:
ereditate, variabilitate, supra-
populaþie, selecþie naturalã), con-
ceptualizatã de Charles Darwin,
provoacã la nivelul psihicului uman
o dublã angoasã. Pe de-o parte
fiinþa umanã nu mai stã sub
incidenþa creaþiei/protecþiei divine;
iar pe de alta, faptul cã aparþine
speciei cele mai adaptate nu îi
conferã la nivel individual nicio
certitudine, selecþia naturalã putând
fi realizatã ºi în interiorul speciei.

ªi nu în ultimul rând, depãºind
deja primele momente în care
proiecþiile despre lumile posibile
sunt marcate de un pesimism
apocaliptic, se poate afirma, printr-
o parafrazare a lui T. W. Adorno
(Teoria esteticã, traducere de
Andrei Corbea, Gabriel H.
Decuble, Cornelia Esianu, Editura
Paralela 45, 2005) cã dupã al
doilea rãzboi mondial nu se mai
poate face poezie. ªi nu doar
poezia a devenit de neconceput,
ci orice formã de gândire
confortabilã. De la acest punct

Autoarea este doctorand la Fa-
cultatea de Litere din Cluj, Catedra de
Literaturã Comparatã (The author is a
PhD student at the Faculty of Letters
in Cluj, Department of Comparative
Literature).
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ficþiunea nu mai este spaþiul
protector, vindecãtor unde fiinþa se
poate retrage din lume, ci devine
spaþiul de exorcizare, înfruntare a
rãului prin maximixarea poten-
þialitãþilor lui. Ficþiunea ajunge sã fie
mãrturia tuturor nevrozelor,
temerilor, sau altfel spus, oglinda
inconºtientului uman.

Sau, cu alte cuvinte, „frigul
din oraºele ºi lagãrele totalitare
a ru inat  prezumþ ia  de ne-
vinovãþie ºi de transparenþã a
visurilor de progres ineluctabil”
(J. J.Wunenburger, Utopia sau
criza imaginarului, p. 6). Aºadar
ficþiunile care imagineazã Apo-
calipsa nu sunt altceva decât
rezultatul mutaþiilor care au marcat
gândirea umanã; la nivel teoretic
prin conceptualizarea unor termeni
precum entropie, moartea civili-
zaþiilor, evoluþionism; iar la nivelul
trãirii experienþiale, prin efectele
rãzboiului.

Astfel, dupã cum am afirmat
deja, în postmodernism se poate
identifica o atenþie aproape
obsesivã acordatã creãrii,
vizionãrii/citirii operelor care
trateazã lumea în procesul de
distrugere iminent. Fie cã avem de-
a face cu invazii extraterestre
(Rãzboiul lumilor), calamitãþi
naturale (2012), viruºi de
necontrolat (Carriers) sau molime
inexplicabile (Blindness, film
inspirat din romanul Eseu despre
orbire de José Saramago) întâlnim
în operele care imagineazã viitorul
sau în cele care pur ºi simplu se
joacã cu imaginaþia plecând de la
jocul lui ce-ar fi dacã o efervescenþã
apocalipticã. Poveºtile despre lumi
posibile împrumutã întreg arsenalul
sfârºitului inevitabil. Ideea
sfârºitului prolifereazã în toate
aceste producþii sub formã de
panicã, focul apocaliptic fiind una
dintre imaginile prototip ale acestor
producþii cinematografice. În
Rãzboiul lumilor flãcãrile sunt cele
care înghit orice urmã de viaþã,
urmãrind la propriu ca într-o cursã
fãrã linie de sosire indivizii îngroziþi,
pe cale de a fi exterminaþi, fiind în
acelaºi timp, ºi elementul care
igienizeazã omenirea de rãul
extrem. Salvarea eroului se
realizeazã printr-o (re)naºtere,
entitatea extraterestrã având rolul
de uter distrugãtor, anihilator, care

anuleazã viaþa. Naºterea se
configureazã aici ca inversul
complexului oedipian: virilitatea ºi
masculinitatea eroului nu mai sunt
anihilate de cãtre entitatea
maternã, ci dimpotrivã, recuperate,
redefinite la scarã cosmicã.
Personajul salvat din uterul
mostruos ajunge sã fie Eroul,
Salvatorul – termeni încãrcaþi de o
nuanþã eroticã evidentã. Astfel
strategia Hollywood este simplã:
se ia un individ comun, cu o
ocupaþie la fel de comunã, eºuat
ca tatã sau ca soþ care se
transformã în erou la scarã
mondialã. Succesul este asigurat
de identificarea extrem de facilã a
privitorului cu protagonistul. Marea
poveste a sfârºitului lumii ajunge
sã fie transformatã în proiecþia lui
Spielberg în istoria personalã a
unei deveniri. Apocalipsa este
motivul, situaþia declanºatoare,
relevatoare a capacitãþilor, curajului
ºi resurselor protagonistului. Pe
aceleaºi coordonate se bazeazã
ºi filmul 2012: flãcãrile care cuprind
lumea declanºate de încãlzirea
mijlocului Pãmântului sunt
echivalentul conceptului de
entropie adus anterior în discuþie.
Flãcãrile Iadului sunt relaþionate cu
alteritatea în Carriers, respectiv
Blindness. Iadul este Celãlalt, iar
sentimentul sfârºitului este
amplificat de semeni.

O altã constantã identificatã
în aceste patru producþii cine-
matografice este aceea a
personajelor prototip. Un personaj
cheie este temerarul, curajosul,
sau altfel spus, cel care alege sã
nu fugã din calea dezastrului
indiferent de consecinþe. În
Rãzboiul lumilor, adolescentul
Robbie, iar în 2012 bãtrânul
jurnalist flãcãrile apocaliptice, în
timp ce preºedintele SUA ºi primul
ministru al Italiei refuzã îmbarcarea
pe nava salvatoare (reactualizare
postmodernã a corabiei lui Noe).
Filmul este încãrcat ideologic, lucru
evident cu precãdere în cazul
acestor personaje construite
eroizant. Tot un element comun
filmelor discutate aici este existenþa
supravieþuitorilor dupã Apocalipsã.
În toate cele patru filme cel puþin
protagoniºtii se salveazã de la
extincþia universalã.

Proiecþiile ficþionale încãrcate

de un pesimism aproape nihilist se
întemeiazã pe câteva elemente
comune. Proiecþia sfârºitului nu
iese nici în postmodernism de sub
incidenþa reprezentãrilor clasice
ale distrugerii generale de cãtre
flãcãrile încãrcate de simbolismul
apocaliptic al Iadului. De asemenea
personajele martir, care sunt
prezentate într-o luminã eroizantã,
mitizantã, sunt folosite ideologic.
Aceastã efervescenþã de per-
sonaje martir ne aratã cã trãim într-
o lume care funcþioneazã totuºi
dupã niºte proiecþii utopice. Ca
strategie de marketing se mizeazã
pe identificarea privitorilor cu acei
oameni comuni care prin expe-
rienþa Apocalipsei ajung Eroi,
supravieþuind sfârºitului. Incon-
ºtientul uman tinde spre iden-
tificarea cu Eroul, cu cel care se
salveazã pe sine ºi care salveazã
lumea. Rãmâne de vãzut dacã
aceastã neasumare totalã a
apocalipsei (ne referim la tendinþa
postmodernilor de a-ºi crea ficþiuni
cu deznodãmânt pozitiv) este o
maladie a spiritului postmodern
sau dacã se înscrie sub incidenþa
instinctului de conservare comun
tuturor epocilor.

Abstract: The postmodern
imaginary is clearly marked by an
apocalyptic feeling, the fictional
creations working by certain common
structures of the collective
unconscious.

Rezumat:Imaginarul postmodern
este în mod evident marcat de un
sentiment apocaliptic, creaþiile
ficþionale funcþionând dupã anumite
structuri comune inconºtientului
colectiv.

Keywords: apocalyptic effer-
vescence, entropy, Hero, disease of
the postmodern spirit.

Cuvinte cheie: efervescenþã
apocalipticã, entropie, erou, maladie
a spiritului postmodern.
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Pornind chiar de la un postulat
al lui Andrei Codrescu din Ghid
dada pentru postumani (Curtea
Veche, Bucureºti, 2009) respectiv
de la ideea cã „a pune lumea între
paranteze sau între ghilimele este
o modalitate foarte eficientã de a o
ºterge, oricât de dragã ne-ar fi.
Înlocuim sãlbãticia cu autore-
flectare ºi depunem eforturi uriaºe
(ºi virtuale) pentru a face acest
sensorium autoreflexiv sã parã
demiurgic ºi divers precum natura”
(p.16), se poate afirma, parafra-
zându-l pe autor, cã a pune teoria
culturalã între paranteze poate fi o
modalitate eficientã de a o ºterge,
deoarece fãcând asta se
neutralizeazã potenþialul ei
destabilizator, dar ºi cel creator.
Din fericire, Codrescu nu promite
fãrã a-ºi onora cauza, textele sale
(cu Mesi@ drept profet de serviciu)
dovedindu-se oglinzi impecabile
ale felului în care un discurs despre
lume se deconstruieºte atunci
când este pus între paranteze. Tot
în virtutea acestui demers, autorul
defineºte fiinþa postumanã drept o
„fiinþã umanã care a pus natura
(inclusiv propria-i naturã) între
paranteze”(p.15), susþinând cã
aºa-numita viaþã postumanã se
bazeazã pe o presupusã
conºtientizare lucidã a conexiunilor
„vii” care genereazã ºi susþin
universul, astfel încât postumanii
pretind a fi conectaþi la întreg, la
acel tot coagulat datoritã faptului cã
absolut orice element al universului
este „însufleþit”, spiritualizat. O
întrebare fireascã în acest context
(în mod deosebit în lumina tuturor
oracolelor reunite sub egida 2012,
care le-au înlocuit pe cele
apocaliptice milenariste) este: cum

Manifest pentru
sanatatea copacilor
Oana Furdea
Manifesto for the Preservation of Trees

poþi organiza escatologic o lume
cu un potenþial practic nelimitat de
libertate, populatã de conºtiinþe
eliberate de angoasa existen-
þialistã, care îºi arogã o naturã
demiurgicã reprimatã într-un
context empiric? Codrescu ne
avertizeazã: „Escatologia voastrã
prezintã un viciu ascuns, cauzat
de împãrþirea Dumnezeului vostru
în trei ºi a zeiþei voastre în douã.
Aceste fragmentãri au dus la alte
ºi alte despicãri, pânã când toþi zeii
voºtri au ajuns þãndãri ºi acum
plouã peste voi la întâmplare,
cãutându-ºi salvarea în voi. Nu
este sfârºitul omenirii, ci ultima zi
a zeilor.” (Mesi@, Polirom, Iaºi,
2006, p. 614).

Pe cât de dificil a devenit în
ultimii 10 ani sã abordezi concep-
tul de realitate virtualã (ºi impli-
caþiile acestuia) ca un promotor
al postumanitãþii, datoritã ar-
borescenþei prodigioase a feno-
menului, respectiv a dezvoltãrii
sale pe numerose paliere, de la
cele sistemice, formale, struc-
turale, la cele implicite, formative
(vezi tehnoºtiinþa, tehnopolitica,
biotehnologia etc.), pe atât de ferm
se poziþioneazã autorul în aceastã
matrice, chestiunea care îl
preocupã pe acesta fiind foarte
tranºant explicitatã – ce se
întâmplã cu omul „uman”, natural,
ºi încotro se îndreaptã acesta în
calitatea lui de fiinþã spiritual(izat)ã?
În mod evident, cel mai
problematizant aspect este acela
al relaþiei dintre conºtiinþã ºi trup.
În Virtuality takes command
(South Central Review, Vol. 16,
No.1, Spring, 1999, pp. 8-18),
Codrescu pretinde cã cel mai
agasant neajuns la ora actualã al
realitãþii virtuale este faptul cã
forma fizicã a fiinþei nu este
abandonatã ºi persistã ca
prezenþã individualã atât înainte cât
ºi dupã experimentul virtual. Acest
fapt împiedicã eliberarea fluxului
„demiurgic” latent (neîntrerupt în

spaþiul virtual, unde omul a
perceput „je est un autre” al lui
Rimbaud drept imbold normativ,
fiecare utilizator al internetului
simþindu-se însãrcinat cu misiunea
de a deveni altcineva – Cf. Ghid
dada pentru postumani, pp. 71-72),
întrucât ne dovedim a fi, mai
devreme sau mai târziu (cel puþin
deocamdatã), condiþionaþi de
apartenþa la realitatea empiricã.
Însã structurãrile dihotomice
inerente ale acesteia s-ar dispersa,
conform Donnei Haraway (A
Cyborg Manifesto în Simians,
Cyborgs and Women: The
Reinvention of Nature), în
momentul articulãrii trupului
cyborgic, capabil de a submina
noþiunea de diferenþã, prin
reevaluarea raportului de opoziþie
dintre naturã ºi culturã, consimþind
la o identitate multiplu configuratã.
În manierã similarã, Codrescu
percepe e-trupul drept principalul
agent, deocamdatã absent (având
o prezenþã incertã), al apocalipsei
virtuale postmoderne. Chiar dacã
momentan ne aflãm într-un stadiu
analog celui al Umbrelor din
Mesi@, care îºi tatueazã pe piele
un alt corp, capabil de a sublima
noþiunea de identitate, pãtrundem
în epoca avatarurilor, capabile sã
ne transforme pe fiecare în
veritabile zeitãþi in nuce: „Un avatar
anunþã venirea Împãrãþiei
Domnului, e un soi de mesia; atunci
când un avatar este folosit ca un
substitut de sine în mediile RV,
vestea cea bunã este cã proiecþia
ta poate prea bine sã rãmânã
nemuritoare în Împãrãþia Domnului,
care este virtualã ea însãºi; […]
singura problemã aflatã în faþa
trupului postvirtual este sã facã rost
de suficientã imaginaþie pentru a se
proiecta pe sine.” (Ghid dada
pentru postumani, pp. 164-165).

Un potenþial deznodãmânt al
unui flux liber al conºtiinþelor într-
un mediu total nerestrictiv, atât
spaþial, cât ºi temporal, este con-
figurat în Mesi@. Aici, dincolo de
propensiunea personajelor de a se
desãvârºi identitar, împlinindu-ºi
dorinþe pe care trupul carnal nu
mai este capabil sã le satisfacã
(vezi exemplul lui Felicity care
acceseazã un site pentru a face
dragoste cu personalitãþi istorice),
însuºi conceptul imaginii christice

Autoarea este studentã a Facultãþii
de Litere, Universitatea Babeº-Bolyai,
Cluj-Napoca ºi redactor al revistei
Echinox. (The author of this paper is
a student at the Faculty of Letters,
Babeº-Bolyai University, Cluj-Napoca
and editor of the Echinox magazine.)
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este filtrat prin noþiunea de
virtualitate. Diversele caracteristici
deformat-mesianice pe care
personajele ºi le arogã (de la
Felicity, pânã la chriºtii biciuiþi la
sfârºitul romanului) implemen-
teazã o formã generalizatã a „sin-
dromului Ierusalim”, astfel încât
fiecare conºtiinþã fie camufleazã,
fie etaleazã atribute divine, astfel
încât avem de-a face cu un
mesianism prolix, relativizat pânã
la unu, ºi distribuit în funcþie de
aptitudinile fiecãruia. Mai mult
decât atât, într-o masã amorfã de
religii, zeitãþi ºi reflexe mistice
(cartea dovedindu-se un adevãrat
glosar în acest sens), singurul
lucru care pare sã conteze este
disponibilitatea demiurgicã a
fiecãruia faþã de propria persoanã.
Pe mãsurã ce ne transformãm în
propriile noastre opere de artã,
diferenþele ºi graniþele care sunt „în
cea mai mare mãsurã, imaginare
ºi vor deveni cu totul imaginare,
având a fi curând înlocuite de
diferenþe estetice” (Ghid dada
pentru postumani, p.12), vor servi
drept frontiere private, putând fi
ridicate oriunde, de oricine.

O astfel de premisã ar putea
justifica melanjul proiectat de
Codrescu între presupuºii „cyber-
trippers” ºi icoanele culturale care
au conturat Istoria ºi care
alcãtuiesc Sfatul Marilor Minþi în
Mesi@ (în mod absolut aleatoriu,
dupã tipicul eterogen al concepþiilor
spirituale expuse în roman). Doar
aplicând acelaºi procedeu de a
pune Istoria între paranteze se
poate angrena istoria individualã,
restaurând impactul direct pe care
naraþiunile arhetipale îl au asupra
persoanei. Astfel, nu e de mirare
cã, pe parcursul romanului, Ovidiu,
Dante, Mark Twain, Einstein, Tesla,
Napoleon ºi Marx, pentru a numi
doar câþiva, revin pe Pãmânt,
întrupându-se în personajele cele
mai prozaice cu putinþã. În
subsidiarul acestei intrigi poate fi
perceptibilã întrebarea lui
Fukuyama din 1989: „Am ajuns
oare la sfârºitul istoriei? Existã, cu
alte cuvinte, «contradicþii»
fundamentale în viaþa omului care
nu pot fi rezolvate în contextul
liberalismului modern, dar ar putea
fi soluþionate de o structurã
politico-economicã alternativã?

Dacã acceptãm premisele idealiste
lãsate deoparte pânã acum,
trebuie sã cãutãm rãspunsul la
aceastã întrebare în domeniul
ideologiei ºi conºtiinþei. Scopul
nostru nu este sã rãspundem
exhaustiv tuturor atacurilor la
adresa liberalismului formulate de
diverºi Messia de doi bani din
întreaga lume, ci numai acelora
care sunt expresia unor forþe ºi
miºcãri sociale ºi politice
importante ºi care fac astfel parte
din istoria lumii.” (Sfârºitul istoriei?,
Editura Vremea, Bucureºti, 1994,
p. 25). Acesta ar fi, dupã
Codrescu, rezultatul situãrii la
confluenþa dintre memoria
idealizatã promovatã de cãtre
dreapta ºi viitorul „all-inclusive” al
stângii. Prima îºi propune sã
împiedice o oricât de vagã
dislocare a canonului, în vreme ce
a doua intenþioneazã sã
revizuiascã Istoria sanctificatã
deja. S-ar putea constata cã
legitimitatea ambelor discursuri
este cel puþin discutabilã în
contextul liberalismului actual, însã
ele nu îºi gãsesc o alternativã de
abilitare în mediul virtual, ne
avertizeazã Codrescu, astfel încât
spaþiul postapocaliptic configurat în
Mesi@ este cu atât mai refractar
faþã de astfel de zone discursive
politice „cu tendinþã”. Ceea ce
autorul sugereazã, într-un mod cât
se poate de fãþiº, este cã realitatea
virtualã ar putea deveni noua
escatologie deoarece raiul ºi iadul
prea s-au birocratizat, dupã cum
anunþã atât îngerul Zack în Mesi@,
cât ºi Satanik în Wakefield.

Fie cã tranziþia înspre
postumanitate va genera o nouã
escatologie, fie cã va degenera
într-o minunatã lume nouã, la fel ca
cea a lui Huxley, condiþia
privilegiatã a realitãþii virtuale ca
principal motor al spiritualiãþii
umane se transformã pe zi ce trece
într-o certitudine. Dincolo de o
realã fascinaþie pentru potenþialul
interstiþial al acestei realitãþi,
retorica practicatã de Codrescu nu
este nicidecum neutrã, întrucât el
admite cel mult calitatea de
purgatoriu (decãzut ºi acesta),
inerentã deocamdatã spaþiului
virtual, în mãsura în care acesta
faciliteazã o reconstrucþie
perpetuã, ºi uneori chiar sublimatã,

a sinelui. Internetul, spune
Codrescu, are potenþialul de a
constitui „noosfera” pe care
Teillhard de Chardin o considera
ca fiind înveliºul spiritual-afectiv al
planetei. În Virtuality takes
command Internetul e caracterizat
ca o formã rudimentarã a acestei
vieþi de apoi pe care ar îngãdui-o
noosfera, aceasta fiind dictatã,
dupã Teillhard de Chardin, de o
constrângere progresivã de a
evolua pe care fiecare individ o
resimte prin nevoia participãrii la
procesul creaþiei, înfãþiºând astfel
un „Christ performativ”. Dacã
utopicii considerã cã singura
clauzã ce rãmâne a fi îndeplinitã
pentru a transforma acest proiect
într-o veritabilã viaþã de apoi este
ca fiecare individ sã adere la
aceastã condiþie (altfel spus, sã fie
utilizatori, sã fie conectaþi),
Codrescu ne previne cã fiinþa
umanã este deja virtualã, este
proiecþia elementelor care reunite
îi conferã o identitate. Însã
virtualitatea fiinþei nu îi conferã
acesteia ºi o finalitate, drept care
autorul pune aceastã fantasmã în
sertar cu marxismul ºi teologia,
constatând cã din fericire, omul
este în continuare neterminat.

Dincolo de premisele noii
escatologii virtuale, prezente în
opera lui Codrescu, acesta întreþine
în mod evident o relaþie de atracþie/
respingere cu un astfel de epilog.
Acest fapt ar putea fi explicitat prin
aceeaºi dinamicã de tip dragoste
ºi abjecþie prin intermediul cãreia
este filtrat omul în concepþia sa, mai
degrabã decât printr-o reacþie la
implicaþiile stricte ale mediului
virtual. El se declarã fascinat de
potenþialul virtualitãþii de „a multiplica
ºi transforma identitatea pânã la
limitele imaginaþiei. Acesta era odatã
un deziderat poetic.” (Virtuality
takes command). Pericolul absolut,
care ameninþã fragila noastrã
escatologie în construcþie, este
lipsa de imaginaþie. Sau mai rãu, o
lipsã autistã de imaginaþie. De
aceea Codrescu militeazã pentru
înlãturarea tuturor parantezelor,
inclusiv a celor care conferã
alternativa virtualã, pentru a permite
sãlbãticiei ºi naturii sã se întoarcã
cu „forcepsul imaginaþiei” (Ghid
dada pentru postumani, p.16),
fãcând posibilã o viaþã de apoi a
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poeziei ºi poveºtii. De altfel, el
contureazã în Mesi@ o potenþialã
escatologie a cuvântului (prin
Felicity în postura ªeherezadei,
Cristalul Graiurilor etc.), astfel încât
în viaþa de apoi ar urma sã fie
conduºi doar cei aleºi. Rãmâne de
vãzut dacã prin foarte recent
publicata Whatever Gets You
through the Night: A story of
Sheherezade and the Arabian
Entertainments (Princeton
University Press, 2011) se pot
trasa corolare în acest sens.

Soluþia pe care o întrevede
deocamdatã este una dadaistã
(care dadaism, se opune în mod
ironic virtualitãþii): „A te deghiza de
distracþie, fosta activitate dada se
bate acum în cap cu noua
miºcare dada, care înseamnã sã
te dezbraci de orice sine ai fi avut
ºi sã devii copac.” (Ghid dada
pentru postumani, p.189).

Abstract: The transition towards
posthumanity will generate a new
eschatological outlook, or will devi-

ate into a dystopia. What effect does
virtual reality entail for the spiritual
identiy of man?

Rezumat: Tranziþia înspre postu-
manitate va genera o nouã escatolo-
gie, sau va degenera într-o distopie.
Care e efectul realitãþii virtuale asupra
identitãþii spirituale a omului?

Keywords: Codrescu, virtual
reality, eschatological, posthumanity,
imagination

Cuvinte-cheie: Codrescu, realitate
virtualã, escatologic, postumanitate,
imaginaþie
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Despre Emil Cioran – omul,
opera – s-a scris ºi se va scrie
încã, mereu. Dar niciodatã
îndeajuns. Personalitatea sa,
contradictorie ºi în permanentã
zbatere, cu greu poate fi cuprinsã
în limitele unei abordãri critice.
Cioran nu este numai un
excepþional talent literar, ci ºi un
teoretician lucid al condiþiei umane
în perspectiva istoriei. În plus, un
avîntat Icar gata de luptã cu
înãlþimile de neatins ale cerului
pentru a-ºi fãuri „un destin“
(termenul aparþine lui Nae Ionescu)
ca ºi un inadecvat locuitor în lumi
cãrora nu le aparþinea. Rãmas fidel
unor trecute realitãþi irecupera-
bile („figés dans un crépuscule
intemporal“), el nu s-a putut integra
în realitatea imediat circumstantã.
Un fel de a fi prezent – ºi absent –
peste tot ºi nicãieri. Un „amoureux
des patries successives“.

Poate cã aceastã singularã cale
a vieþii îºi are originile în „furia“ ce
îl cuprinsese în anii tinereþii
bucureºtene. Cea care – dusã pînã
la capãt à sa manière – l-a fãcut
pe scriitor sã adere la „miºcãrile“
extremei drepte din România ºi sã
devinã un adept al violenþei („je
ne suis pas pessimiste, mais
violent, c’est ce qui rend ma
négation vivificante” (scria în 1977,
adresîndu-se lui Fernando
Savater; Cioran 1995, p. 1791).
Alãturi de violenþã, apar ºi termenii
fureur et passion (ibid.) –
deplîngîndu-ºi soarta de a se fi
nãscut într-un „gol istoric“ al unui
popor care nu a lãsat „dîre de foc“
în istorie ºi nici nu a „spintecat
istoria“ spre a se afirma. „Ethosul
agresiv este un fel de ºira spinãrii
a naþiunilor“ afirmã el în unele
articole publicate în culegerea
Mariana Vartic–Aurel Sasu 1990.
„Tragedia culturilor mici“, „Rãzboi
ºi revoluþie“ etc. sînt concepte

Recitind pe Cioran
în Franta,,,,,

Reading Cioran in France
Alexandru Niculescu

ideologice ale tînãrului Cioran, în
diverse reviste (Vremea, Cuvîntul,
în special), dar mai ales în volumul
Schimbarea la faþã a României
(1936). Pe bunã dreptate, Basil
Munteanu, în Panorama de la
littérature roumaine (apãrutã la
Paris, în 1938) îi aprecia
„spontaneitatea iraþionalã“,
„frenezia ºi paroxismul“ nu fãrã a-
i remarca „reveriile metafizice
revoluþionare“ care, de fapt, erau
ale unei generaþii de tineri „furioºi“,
„în plinã barbarie creatoare“. Nu-i
de mirare fascinaþia pe care o
avea asupra lui/lor „cãpitanul“
Codreanu, „vitalismul“ lui Hitler ºi…
revoluþionarul Lenin. „Destinul” lor
trecuse prin „baia de foc“, acea
„ardere intensã ºi cãldurã totalã“
care fac sã „creascã flãcãri“ în
toatã fiinþa ºi o transformã în „fulger
ºi scînteiere“ (Pe culmile dis-
perãrii, ed. 1934, p. 70-71). În
ultima sa carte româneascã,
scrisã între 1940-1944, Îndreptar
pãtimaº, Cioran îºi atribuie un
cuget de foc; cu aceastã „parã a
sufletului nostru”, „vom da buzna
în certitudini”, „pustiind siguranþele
crude”, „ne vom nãpusti în
adevãruri“ ºi „ne vom învrãjbi cu
luminile neavenite“. Adicã o revoluþie
contra ordinii moral-sociale, precum
precizau Lenin, Hitler ºi Mussolini!
„Focul interior” al lui Cioran ne aduce
aminte de Marinetti sau de
Maiakovski: Cioran „aruncã“ tunete
spre înãlþimi.

Numai cã limbajul eroic agresiv,
revolta anti-establishment nu
puteau fi împlinite prin faptã.
Mesianismul eºua! „Cu rîvnã ºi
amar, cercat-am sã culeg roadele
cerului ºi n-am putut“ îºi începe
Cioran Îndreptarul pãtimaº. ªi,
cãtre sfîrºit, recunoaºte: „vina
mea: am jefuit realul“.

Pe lîngã limbajul violenþei,
Cioran a adus în filozofie
„conceptul“ literar al „disperãrii“
existenþiale. Ideile scriitorului se
adunã în jurul unor concepte

dincolo de raþiune (paroxisme,
angoase metafizice, nebunie,
spaime ancestrale) ºi, mai ales,
destrucþie generalã. „Nimic nu are
nici o importanþã“ scrie el în Pe
culmile disperãrii (1934). Se
regãsesc în aceste pagini frînturi
din gîndirea lui Kierkegaard ºi,
transpuse în termeni psihopatici
gravi: sfîrºeala, presentimentul
nebuniei, dezintegrarea pe lîngã
melancolie ºi disperare. O
terminologie filosoficã liric-
psihologicã care, cum spune, mai
tîrziu, în Franþa, l-ar fi condus la

„l’écroulement de toutes choses et
de toutes vérités”.

În Cartea amãgirilor, apãrutã doi
ani mai tîrziu (1936), filosofia lui
Cioran prinde contur, elementele
se definesc ºi mai bine. Apar în ea
cîteva concepte fundamentale ale
filosofiei tînãrului (25–26 de ani!)
Cioran. Mai întîi, extasul. Extazul
muzical ºi, ulterior, extazul mistic
(în Lacrimi ºi sfinþi, 1937). „O
presimþire de extaz echivaleazã o
viaþã“ scrie el în Cartea amãgirilor.
Încearcã deci a da o descriere a
stãrii extatice: „am pierdut
substanþa mineralã, acea împietrire
care mã lega de o fatalitate
cosmicã, pentru a mã avînta în
spaþiu cu miraje, fãrã a avea
conºtiinþa iluziei lor, ºi cu visuri, fãrã
sã mã doarã irealitatea lor“ (p. 5).

Alt concept definitoriu al gîndirii
lui Cioran este suferinþa, care

Autorul este profesor universitar la
Sorbona. The author is professor at
Sorbona.
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„schimbã pe om“. Aceastã
capacitate de a îndura dureri,
tragedii ºi disperãri – „suferinþe“
care „se întind pe sfera vieþii pentru
a o întuneca“ – înlãturã viaþa
intelectualã: un om care suferã „se
poate dispensa pe tot restul vieþii
lui de cãrþi, de oameni, de idei ºi
de orice gen de informaþie“. Faptul
pur de a descoperi dispune la
meditaþie continuã (Cartea
amãgirilor, p. 24).

Iatã-l astfel pe filosof revoltîndu-
se împotriva… gîndirii filosofice!
„Ideile n-au salvat ºi n-au prãbuºit
pe nimeni.“ Ar trebui sã avem
„mîndria de a nu mai avea idei“ –
ci numai clocot, obsesii ºi nebunie.
„Suferinþa face un sfînt“ ºi se opune
„indolenþei, scepticismului vulgar ºi
moralismului superficial“ (p. 25).
Soluþia „modificãrii“ unui om, unui
popor, trece prin suferinþã ºi
neliniºte ºi se rezolvã prin „teroare
fecundã“. De aceea sîntem „siliþi“
sã acceptãm iraþionalitatea vieþii (p.
19). ªi tot din aceleaºi motive, se
aruncã, pasionat, Împotriva
oamenilor inteligenþi – fãrã
„neliniºti“ – pentru a „le releva vidul“
interior. ªi acestora le face
„apologia nebuniei creatoare“, a
„neantului“ ºi a extazului – incitîndu-
i la „violenþa necesarã a
radicalismului“. Pentru cã, dacã,
aºa cum arãtam mai sus, „ideile
n-au salvat ºi n-au prãbuºit pe
nimeni“, tot astfel, „doctrinele nu au
vlagã, învãþãturile-s stupide,
convingerile, ridicule ºi înfloriturile
teoretice, sterpe“. Viaþa! Viaþa
existã în „tãriile sufletului“ ºi „se
preschimbã în eu ºi eu sînt peste
tot” (Îndreptar pãtimaº, p. 19).

Egolatria violentã se
estompeazã însã atunci cînd
Cioran pãrãseºte Sturm und
Drang-ul pesimist, disperat, din
România anilor 1936-1940 ºi se
îndreaptã spre Franþa. Titular al
unei burse de studiu, în 1937,
atribuite de Institutul Francez din
Bucureºti (prin marele prieten al
României, Alphonse Dupront) el
încearcã sã scrie o tezã de
doctorat la Sorbona (despre Henri
Bergson) – ceea ce, curînd, nu l-a
mai interesat. A preferat sã
cunoascã Franþa, mai întîi, viaþa din
Paris ºi, mai tîrziu, cãlãtorind pe
bicicletã, Franþa provincialã,
profundã. Se extaziazã în faþa

inegalabilei perfecþiuni a civilizaþiei
rafinate, multiseculare, franceze,
dar… nu o datã îºi recunoaºte
„nenorocul valah“ de a aparþine
„neamului ursit nesoartei” (Îndreptar
pãtimaº, p. 65). Fiind „pe malurile
Senei“, aude „cucuveaua“ a cãrei
„cobe“ a cîntat la descãlecatul
voievozilor sãi de departe.

Bineînþeles cã, obiºnuit cu lumi
ºi mentalitãþi omogene (ºi, mai
sãrace, dacã nu mai puþin
dezvoltate, precum þara-i nativã),
Franþa ºi, în special, Parisul, în
prima sa constatare de visu, îl…
sperie! Ajuns într-o þarã mare,
liberã, deschisã lumii întregi,
Cioran se simte „strãin între
strãini“. Agitaþia ºi aglomeraþia
multietnicã, multicolorã, printre
„studenþi români, polonezi, spanioli
ºi chinezi“ (probabil ºi… africani!)
îl fac sã-i considere (pe ce criterii?)
de-a dreptul „umbre de oameni
rataþi“ („toþi au chemare pentru
ratare”) – dupã cum scrie în
ianuarie 1938, într-un articol din
Cuvîntul (Rev., p. 181). Parisul îi
pare oraºul care „n-are cer“! În
Paris el remarcã – la începutul
prezenþei lui acolo – „urîtul parizian“
(Îndrept., p. 39): „vremea
mucegãitã pe case, faþade pe care
istoria a presãrat funingine“, o
„brumã care se prelinge asupra
Parisului“, „strãzile înguste
nãpãdite de obscuritate“ (ibid.) –
asemenea imagini exterioare, ale
unui oarecare privitor neavizat –
chiar ignorant al pátinei istorice pe
care ar fi putut sã o remarce – sã fi
fost primele impresii ale tînãrului
bursier la Paris? Cît priveºte
influenþa pe care ar putea sã o aibã
capitala Franþei asupra celor ce vin
sã se perfecþioneze adãpîndu-se
la sursele culturii franceze,
precum el însuºi, aceºtia nu
gãsesc decît „cadrul ideal al unei
agonii”. Iar cînd „vagabonzii” se
întorc în patrie, dupã un stagiu la
Paris, ei sînt „fantome la limita
ratãrii“. În Paris, Cioran nu mai era
„tînãr sub soare”, nici „vrednic de
faimã“ – ci un „valah“, „care îºi lua
locul alãturi de rataþii, derbedeii ºi
emigraþii universului”. Ceea ce se
numea, în acele vremi, la ville
lumière – oraºul central al luminilor
culturii Europei interbelice, îi
apãrea acestui nou-venit drept…
„bãtrîn“: „îl percepeam prin ceea ce-

i bãtrîn în mine“ – scria prin 1937-
38 în articole publicate în Cuvîntul
ºi Vremea – adãugînd: „îl iubeam
prin inaderenþele noastre“,
conºtient cã „mergeam la fund cu
el“.

Ce cãuta, atunci, în Franþa –
chiar dacã nutrit cu literatura
m a r i l o r  l i t e r a þ i  f r a n c e z i
(Chateaubriand, Voltaire, Madame
du Deffand, Chamfort – din sec.
XVIII pe care îl considerã „le plus
français“) – acest admirator al
tinereþii agresiv angajate, în
cãutarea unui „destin“? Aº adãuga,
instruit, în „anii treizeci“ în avîntate
idei extremiste sub oblãduirea lui
Nae Ionescu? De bunã seamã,
cultura francezã îi pãrea
pasionatului iconoclast, „bãtrînã“!

Un episod, despre care a scris
în Vremea, în decembrie 1940 –
dupã capitularea Franþei, în plinã
ocupaþie nazistã, este edificator. În
Bucureºti, sub guvernarea
legionarã, cu titlul Parisul
provincial, Cioran descrie un teribil
moment istoric: intrarea trupelor
Germaniei hitleriste în Paris. Aflat,
atunci, în Paris, în preziua invaziei
nemþeºti, el înfãþiºeazã cititorilor din
România atmosfera apãsãtoare
din Capitala Franþei: „rãmãsesem
singur cu oraºul“; „aproape toatã
lumea plecase“; „de la Arcul de
Triumf pînã la Operã nu am întîlnit
þipenie de om“. ªi, mai departe:
„vedeam istoria, oraºul gol fãcea
vizibil minþii un moment universal“.
Dupã Cioran, „Parisul a cãzut
fiindcã era menit cãderii. El s-a
oferit cãderii. Nemþii nu au fãcut
altceva decît sã-i grãbeascã
soarta“. Adicã, nu Nemþii erau
„cauza“: ei îndeplineau un act
istoric. Sã transforme Parisul într-
o „provincie a Europei“. Dat fiind
cã „Francezii au renunþat sã apere
Parisul“ ei „s-au retras din istorie“.
„Nemþii consacrã o stare de fapt”
(Vartic-Sassu 1990, p. 193-194).
În imaginaþia sa, destrucþia Franþei
era echivalentã cu „asfinþitul unei
lumi“, cu „destrãmarea Romei
antice“ – atît de uriaº i se pãrea
spectacolul la care asista. Sub
„zvîcnirea teutonã“, civilizaþia
Franþei dovedea „a nu mai avea
necesitate”

ªi încheia: „alþii la rînd!“ (ibid.).
Lãsînd deoparte veleitãþile,

rãzvrãtirile teribiliste ºi in-
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stabilitatea tînãrului Cioran, nu
putem sã nu reþinem un adevãr:
distanþa faþã de realitatea vieþii
pariziene din jurul lui. Cioran nu
remarcã drama Franþei cotropite,
nici exodul trist, umilitor al
Francezilor care se îndreptau spre
sudul þãrii, ca sã se fereascã din
calea urgiei naziste. Nu pare a fi
fost atent la ceea ce se petrecea
în jurul lui, nu citea ziare, nu asculta
emisiunile celebrului „Radio Paris“
aservit ocupaþiei germane ºi
regimului Pétain. Ca sã nu mai
spunem cã ar fi putut lua
cunoºtinþã – indirect, de la alþi
studenþi – de apelul Generalului De
Gaulle, în numele „Franþei libere“
(18 iunie 1940). Dar Cioran,
abso rb i t  î n  meandre le
Weltangschaung-ului sãu
ideologizat, trãia, în afara þãrii în
care se gãsea! El nu avea
curiozitatea, nici capacitatea de a
înþelege realitatea. Franþa realã –
viitoarea lui patrie – nu îl interesa:
se þinea departe de tumultul istoriei.
Dar nu cumva admitea el – cel
puþin teoretic – chiar ºi posibilitatea
unei victorii definitive a Germaniei
hitleriste?

În ziua cãderii Parisului, în iunie
1940, atunci cînd, la Bucureºti,
Eugen Ionescu ºi alþi intelectuali
români aveau lacrimi de tristeþe în
priviri ºi se adunau în instituþiile
franceze din România, Emil
Cioran, la Paris fiind, „vedea
istoria“ într-un „moment universal“.
În imensa-i hipertrofie a ego-ului,
el nu „adera” la „farmecul
Parisului”, la „nihilismul parfumat”
al „valorilor de salon“ din Franþa.
Se considera „valah balcanic“ (?),
chiar „þãran“ într-o lume urbanã, în
care i se pãrea cã idealurile „s-au
volatilizat“1.

Nu-i suficient de clarã poziþia
ideologicã a scriitorului faþã de
valorile eterne, invincibile ale
Franþei? Sã mai adãugãm aici ºi
faptul cã, dupã eliminarea
sîngeroasã a extremei drepte
legionare din politica româneascã
(culminînd cu rebeliunea din
ianuarie 1941), Cioran este numit
– imediat, în februarie 1941,
„conseiller culturel“ la Legaþia
României de pe lîngã Guvernul de
la Vichy al mareºalului Pétain (o
relaþie diplomaticã între douã state
de obedienþã nazistã!). Aceastã

expatriere oficialã l-a salvat de la
represaliile generalului Antonescu:
în Franþa supusã naziºtilor, nu-l mai
puteau atinge! De altfel, funcþiu-
nile sale diplomatice au încetat
curînd. Peste trei luni, în mai 1941,
Ministerul român a renunþat la
serviciile lui.

Ce perspective pariziene într-o
Franþã învinsã putea sã aibã, la 30
de ani, un tînãr eseist român,
îndoctrinat în spiritul extremei
drepte pro-germane? Scrierile sale
– culese în antologiile Revela-
þiile durerii (ed. Echinox 1990)
ºi Singurãtate ºi destin (ed.
Humanitas 1991) cuprind publici-
stica lui Cioran dintre anii 1931-
1944 – pot da seamã de gîndirea
(ºi convingerile) autorului, atît din
România, cît ºi din Franþa.

Atitudinea lui Cioran faþã de þara
care-l gãzduia, dar care mai ales
îi deschidea noi orizonturi de
culturã ridicã o serie de probleme
demne de luat în seamã. Ce gîndea
scriitorul despre Franþa?

Rãspunsul este însã parþial.
Nu dispunem decît de un text
publicat în 2009 în Editions de
l’Herne.Textul, scris, în limba
românã, cu datarea 1941 (adãu-
gatã pe text, cu creionul) a fost
editat recent: Cioran, De la
France. Traducerea aparþine
talentatului Alain Paruit (1939-
2010), cel care a transpus în limba
francezã o mare parte a literaturii
româneºti contemporane din þarã
ºi din exil (o enumerare utilã a
traducerilor sale a fãcut Florin
Manolescu, 2003, s.v. Paruit, p.
557-558). Editoarea, Laurence
Tacou, îl considerã „un texte clé“.
Traducãtorul este mai prudent: „la
Décadence se fera Décomposition
en un magistral Précis” (p. 8). În
1949, cînd îi apare Précis de
décomposition, prima operã
tradusã în limba francezã, Cioran
se schimbã „si vite, si
brusquement, qu’on se demande
quel mystère peut se cacher
derrière la date 1941". De la
France, consemnînd acest an,
este scrierea care situeazã pe
Cioran la începuturile instalãrii sale
(obligate!) în Franþa, atunci cînd
încã ecoul României nu se
stinsese. Un livre charnière;
joncþiune legînd trecutul cu
prezentul.

Editoarea considerã De la
France „un livre totalement à part
dans l’œuvre de Cioran”, scris într-
o tonalitate „qui n’est plus
complètement roumain(e), ni
encore tout à fait français”. Autorul
abia avea 30 de ani, iar conþinutul
eseului lasã a transpãrea „l’histoire
personnelle de Cioran” (p. 9).

Mai apare, însã, în text ºi alt
aspect. Ceea ce Alain Paruit
numeºte „un hymne d’amour à la
France“. Dar, dacã citim fraza
„qu’elle fût grande, la France!“
înþelegem mai degrabã un imn
pentru Franþa care a fost. Pentru
Cioran, Franþa a dat lumii prea
mult, într-un timp istoric prea lung,
mai mult decît alte þãri ºi alte culturi
pentru a mai fi „centrul Europei ºi
gloria universului“. Dacã secole
întregi „lumea nu putea respira fãrã
Franþa“, pentru cã Franþa a fost de-
a lungul secolelor „au centre de
l’histoire, la France était l’histoire”
(Œuvres, p. 1752), ea „trece acum
printr-o obosealã istoricã“. Þara
„cea mai civilizatã“ devine, astfel,
cea mai vulnerabilã, deci „cea mai
uzatã“. Valorile ei nu mai aparþin
timpului prezent.

Cum putea „iubi“ Franþa un
scriitor cãruia civilizaþia francezã i
se pare „essouflée“, chiar dacã
împãrtãºea cu „melancolicã
obiectivitate deºertul Franþei“?

ªi mai mult. Cel care îi opunea
(aprobator? admirativ?) „zvîcnirea
teutonicã“ – atunci cînd armatele
hitleriste pãtrund, sub ochii lui, în
Paris?

Dacã ne aplecãm mai mult
atenþia asupra acestor afirmaþii,
descoperim în fond ideile lui Nae
Ionescu (ºi ale propagandei
hitleriste) care considerau Franþa
ºi Anglia „naþiuni obosite“. O
asemenea interpretare nu pare a fi
fost luatã în seamã în exegeza
operei marelui scriitor. Dar în
imaginea Franþei „decadente“,
„deºertul“, „ruina“ etc. – a Franþei
„bãtrîne“, care a fost – se întrevãd,
de asemenea, ideile lui Oswald
Spengler (1880-1936) din
Untergang des Abendlandes –
1918-1922 care, ulterior, a dat avînt
teoriilor lui Hitler despre
„plutocraþiile occidentale“, despre
„crepusculul Franþei“ ºi „retragerea
(Franþei) din istorie“ – ºi ipso facto
al extremei drepte filo-germane în
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Europa.
Nu ar fi fost deloc surprinzãtor

ca un tînãr aderent la aceste idei
sã-ºi recunoascã „inaderenþa“ ºi
„nefolosinþa“ în Franþa, în Paris. Iar
pe Cioran, la începutul petrecerii
sale acolo, civilizaþia francezã,
pluralistã, plurietnicã, deschisã
cãtre lumea Occidentului (spre
deosebire, subliniez, de cea
germanã, suficientã ei înseºi) îl
deruta. Franþa îi apãrea „placée en
dehors du possible“, într-un
„effondrement“ istoric ineluctabil.
Franþa îºi pierdea „sufletul“. Iar în
faþa unei culturi „en
décomposition“, „sans âme“ se
ridicau altele: Rusia („care avea
dreptul sã priveascã Franþa de
sus“!) ºi Germania („ils ont encore
une âme“!). Prezicea Franþei un loc
secundar în Europa, „provincial“:
„la province idéale de l’Europe“
(citatele provin din textul De la
France, passim.).

În 1940-1941, Emil Cioran,
departe de a scrie „un hymne à la
France“ – cum dorea sã-l închipuie
regretatul Alain Paruit – vehicula
ideile inamicilor europeni ai Franþei!
În condiþiile înfrîngerii ei umilitoare,
ale tragediei care i se desfãºura
de visu. Dar privirile tînãrului filosof
erau înceþoºate de doctrine
extremiste curente.

Niciodatã, nicãieri, Cioran nu
pare a fi crezut în victoria finalã a
Franþei. ªi mai ales în valorile,
invincibile, ale libertãþii ºi demnitãþii
umane, pe care Franþa – ºi aliaþii ei
– le apãrau. În locul unei France
éternelle, Cioran percepe Franþa
„par tout ce que j’ai de pourri en
moi“! Adicã, la France mortelle.

Sã examinãm ºi „les péchés et
les mérites de la France“ – aºa
cum le imagineazã în De la France
eminentul nostru scriitor. Mai întîi,
„l’ennui de la clarté”, „la fatigue des
choses comprises” (p. 11). Tot
astfel, ceea ce Francezii numesc
cafard, adicã „l’instant envahi par
un vide subit, sans raison“, iar
alãturi de acesta l’ennui de a cãrui
prelungire spiritualã în „vidul
imanent al fiinþei lor – ei nu o au.

În definitiv, „qu’a-t-elle, la
France?“ ªi tot el rãspunde,
generalizînd: „les plaisirs,
l’intelligence, les salons, la raison“.
De unde deduce cã Franþa are
„cultura formei“ ºi cã acoperã orice

izbucnire (jaillissement) pasionalã
cu un strat „bien pensé du
raffinement“. De aceea, în Franþa,
„la vie est un jeu“, executat cu
mãiestrie, o „insouciance
sautillante et parfumée“ (p. 13). Un
popor „du bon goût” (fãrã un sens
métaphysique). ªi mai departe:
„son grand art est dans la grâce
de la superficialité“ (p. 14).

Înþelegem cã, în perspectiva lui
Cioran, format în rigoarea
„profunzimilor sufleteºti“ din
România în tumultul politic, Franþa
îi pare „un souffle de menuet qui
parcourt, doux et lisse, une
civilisation heureuse” (p. 22).

Mai bizare, în generalitatea unei
judecãþi juvenile grãbite, sînt
pãrerile lui Cioran despre istoria
Franþei. El recunoaºte douã
momente istorice în care Franþa „a
atteint la grandeur: à l’époque de
la construction des cathédrales et
à l’époque de Napoléon“. În afarã
de aceste evenimente, „la France
c’est contentée d’elle-même” –
devenind „un pays heureux dans
son espace, à la personnalité
géographique bien définie” (p. 21).
„Qu’elle a été grande, la France!”
pare a suspina Cioran, cu gîndul
la istoria ei. Dar nici Revoluþia din
1789 nu ºi-a atins þelurile. Din cultul
libertãþii individuale nu a rãmas, în
forma actualã, crepuscularã, decît
l’argent et le plaisir. Ceea ce nu
putea duce decît „à une ruine
rapide”.

Tot astfel, în ceea ce priveºte
influenþa culturalã a Franþei în lume:
numai în sec. XVIII „la France
faisait la loi en Europe” (p. 23).
Ceea ce a urmat, simbolismul,
impresionismul, liberalismul etc.
„sont ses derniers contacts vitaux
avec le monde” (ibid.).

„Înainte de a se scufunda într-o
absenþã fatalã“!

Acestea sunt coordonatele în
care se înscrie Franþa în percepþia
acestui tînãr bursier, care
solicitase a merge la studii
doctorale la Paris. Sã nu uitãm
însã cã, în timpul guvernãrii
legionarilor (septembrie 1940-
ianuarie 1941), Cioran s-a întors
în România ºi a scris într-o
publicaþie din Sibiu un elogiu lui
Corneliu Zelea Codreanu – ºi
nu se ºtie încã dacã a avut ºi
al te  activitãþi de acelaºi fel.

Convingerile lui pro-germane (pe
care le propovãduia ex-cathedra
Nae Ionescu) nu l-au împiedicat sã
îºi motiveze stagiul în Franþa prin
teza de doctorat despre H.
Bergson. (Cîþi intelectuali
cunoºteau, atunci, în România cã
filosoful francez era de origine
evreiascã? Nu ne îndoim de faptul
cã Cioran o ºtia… dar nu avea idei
antisemite.)

În Franþa, tînãrul îºi cãuta o
posibilitate de a se afirma –
precum se fãcuse cunoscut în
þara-i de origine. Dar, urmãtor tot
ideologiei extremei drepte (sã o
numim „naeionescianã“), el vedea
în juru-i, în Franþa, „deºeurile
civilizaþiilor“ ºi îºi cãuta o strategie
de afirmare. Sîntem în 1940-1941.
Iatã-i gîndurile: „comment montrer
ma force autrement qu’en résistant
au milieu de leur pourriture?“ (p.
65). Altãdatã, însã, deplîngîndu-ºi
originile „valaho-balcanice“
considerã civilizaþia francezã cu
mai mult respect: „venu des
contrées primitives, du sous-
monde de la Valachie, et arrivé
dans une civilisation trop mûre –
quelle source de contrastes“ (p.
66). Aþa cum cu dreptate scrie, el
resimte distanþele ºi devine patetic:
„de la bergerie au salon, du pâtre
à l’Alcibiade!“. Ce salt uriaþ peste
istorie – exclamã cu o „fierté
périlleuse“.

Este întîia oarã cînd Cioran,
evocîndu-ºi „les ancêtres“ care
„se traînaient dans la peine“,
recunoaþte a nu se gãsi într-un loc
cultural prielnic: „ne pouvoir vivre
que dans le pays où n’importe qui
est atteint d’intelligence“, „univers
composé d’agoras et de salons“,
adicã într-un spaþiu în care
„l’exercice de l’esprit“ nu îi dã
posibilitatea excelenþei, orgoliul lui
suferã. Franþa era prea mare ºi
prea diversã pentru acest tînãr plin
de ambiþii. Ca el erau mai mulþi! Dar
el, un ins „sans passé” intrat într-o
lume cu un „passé immense”,
venea, „avec le tumulte et une
vague nostalgie“, într-o þarã
„dezgustatã în suflet” (dégoûté par
l’âme”).

Apãrea astfel, pe malurile Senei,
un intelectual care îºi clama –
teoretic – deosebirea ºi opoziþia
faþã de „crepusculul“ culturilor
istorice (al Franþei, îndeosebi). El
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voia  a se înscrie în „rezistenþã“,
crezînd cã „declinul“ se poate
salva prin violenþã ºi „barbarie
vitalã“2, precum preconizase în
România. Iatã-i „programul“: „ce
qui est érudition en regard de la
vigueur de l’esprit, ou vieillesse en
regard du jaillissement de la force
– c’est tout ce qu’est la décadence
au regard du développement
ascendant de la vitalité” (p. 90).
Linia vigueur – force – vitalité se
opune celeilalte, vieillesse –
décadence. Sã înþelegem oare, în
aceastã frazã,, opoziþia culturii
germane („vitalité“) faþã de cea
francezã („vieillesse“)? Continuã:
„La France n’a plus d’énergie”
afirmã el (p. 85). Bineînþeles, în
perspectiva a ceea ce cunoaºtem
astãzi, apare surprinzãtor faptul cã,
în 1941, Cioran nu înþelegea (sau
ignora) evenimente ce se
petreceau în jurul sãu. „Valahul“,
încã strãin în lumea în care se
gãsea, se închidea în studiu, în
sine însuºi – ca într-un univers
propriu. ªi totuºi! În acei ani de
restriºte, el auzea, uneori, pe
Francezii („moyens“) exclamînd
„La France n’existe plus“, „Nous
sommes finis“, „Nous n’avons plus
d’avenir”, „Nous sommes un pays
en décadence” etc. Dar cum
interpreta el – cel puþin în scris –
asemenea lamentãri? Nici mai mult
nici mai puþin decît o confirmare a
opiniilor sale! „Je me suis vautré
avec volupté dans l’essence
d’amertume de la France, je me
suis délecté de son manque
d’espoir” (p. 69). Putem oare lãsa
neremarcate ºi fãrã comentariu –
aºa cum a procedat exegeza
cioranianã – asemenea afirmaþii?
În acelaºi sens merg ºi unele
judecãþi critice, literare. Iatã ce
credea despre Baudelaire: „Les
Fleurs du mal – désolation privée
d’avenir… Le final baudelairien est
la fin d’une culture, le vide de l’âme
et des valeurs” (p. 85)!!

Citatele ar putea continua…
Dar ne putem întreba de ce
asemenea opinii dezolante nu au
prea fost remarcate. Criticînd
civilizaþia Franþei, într-un moment
grav al istoriei ei, Cioran
dovedeºte nu numai faptul cã
asista la evenimente numai ca…
spectator! ªi cã, din aceastã
poziþie, indiferentã, se credea

autorizat a face constatãri ºi
„preziceri“. Intelectualitatea Franþei
se dovedise a fi „fãrã suflet“,
insouciante, fãrã proiecte ºi „fãrã
viitor“. Deci: aceastã „grandeur
crépusculaire“ nu mai poate fi
prezentã în lume! Cioran dixit!
Veridicitatea „profeþiilor“ lui nu mai
este nevoie sã o mai luãm în
seamã. Cioran este – ºi a rãmas
în toatã opera lui – un creator de
false adevãruri ºi de convingãtoare
afirmaþii (auto)înºelãtoare.
Teribilismele lui – fie ele oricît de
literare – au fost de multã vreme
infirmate de timp ºi transformate în
triste utopii.

Avîntatul tînãr îºi adaugã la un
moment dat complexul originilor
româneºti (pardon, „valahe“!).
Apartenenþa lui la un sous monde
primitiv, „issu de quelque tribu
infortunée” ia, treptat, dimensiuni
obsesive. În 1949 (Précis de
décomposition) se considerã, à la
française, „un venu d’ailleurs”. Iar
mai tîrziu (tribulation d’un météque)
îºi justificã prezenþa în Franþa
pentru cã „n’ayant eu à aimer chez
eux [fiii unui „popor fãrã destin“],
ils placent leur amour ailleurs, dans
d’autres contreés” (Œuvres 1995,
p. 671). Dar unde? „Dans la
conscience crepusculaire et lasse
des pays pourris de gloire, qui n’ont
plus besoin d’avenir” (Bréviaire
des vaincus). Ceea ce ne-ar putea
face sã înþelegem cã Franþa, ca ºi
alte þãri „pourris de gloire“ sînt
„salvarea obligatã“, ultimã, a celor
ce vor sã iasã din „marasmul
valah”. Chiar în 1993, cînd apare
Breviarul (în româneºte, la
Bucureºti, în francezã, la Paris) se
mai gãsesc, cãutînd atent, unele
idei nu prea îndepãrtate de ceea
ce gîndea el prin 1940-1941.

În expatriere ar fi fost „izgonit“
de „vidul ºi lîncezeala” (lassitude)
din þara-i de baºtinã, pe care cei
ce erau tineri, „assoiffée d’autres
horizons“, în cãutarea unui „destin“
erau nevoiþi sã o pãrãseascã. Dar,
ajuns în Franþa, la Paris, îºi
„justificã“ astfel prezenþa (dupã
1941, definitivã) în Franþa. Acolo
îºi cautã posibilitãþile de afirmare a
unui „destin“.

Iar, pentru a-ºi face
recunoscutã valoarea – scrie, cu
claritate – trebuie sã se înscrie într-
o opoziþie, rãmînînd fidel unor

prejudecãþi proprii ºi „surprinzînd“
(id est: epatînd). Un fel de teribilism
spectacular – prin contradicþii ºi
negaþii…

10. Urmãrindu-i afirmaþii
succesive, lamentãrile variazã de
la un volum la altul. În Îndreptar
pãtimaº (scris ºi transcris între
1940-1944; intitulat ºi Breviar
pãtimaº – devenit în 1993, tradus
în francezã, Bréviaire des vaincus)
este vorba de un Destin valah (p.
65-67), de un „neam fãrã trecut“,
al cãrui „blestem te urmãreºte
oriîncotro te-ai duce“: „sînt Român
prin fondul de autoumilire existent
în condiþia omului“ (p. 66). În 1949,
atunci cînd îi apare Précis de
décomposition, devine „un citoyen
du monde“ într-un „crépuscule
intemporel“ „sans certitudes, sans
curiosité, sans ardeur“ ºi fãrã un
sens în viaþã, clacheazã: „donnez-
moi un désir précis, je renverserai
le monde“, subliniind astfel
capacitatea de energie nefolositã
în þara în care trãia.

Un cercetãtor mai atent al vieþii
lui Cioran ar putea descoperi în
scrierile din anii 1940-1941
„suferinþa“ principalã a scriitorului
de curînd instalat în Franþa:
pierderea orgolioasei singularitãþi
de care se bucura în România.
Primul impact în Franþa! La Paris
devenea unul dintre mulþi alþii ca el,
într-o þarã a pluralitãþii culturale. O
declarã el însuºi,
autocompãtimindu-se: „ne pouvoir
vivre que dans le pays où
n’importe qui est atteint
d’intelligence!” (De la France, p.
66). „Universul” francez „composé
d’agoras et de salons, un carrefour
d’Hellade et de Paris, le voilà,
l’espace absolu de l’exercice de
l’esprit” (ibid.). Desigur, în
asemenea circumstanþe, „je vois
se refléter mon avenir mort“…
semnalînd „ma fatigue tremblante”
(p. 65).

Cioran îºi „mãsura“ încã din
primii ani ai sosirii în Franþa puterile
intelectuale în raport cu mediul
intelectual autohton.

Dar asemenea reflecþii
„tremblantes“ au ºi un revers:
scriitorul începe sã-ºi dea seama
de distanþele culturale dintre þara
lui, lãsatã, în 1941, definitiv în urmã,
ºi cultura „unui trecut glorios“
precum avea Franþa. Începe
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amara obsesie a originilor sale
româneºti umile, în raport cu ceea
ce constata acum. „Descendentul
Dacilor ºi al altor populaþii“ devine
un „dezrãdãcinat“. Traseul gîndirii
ºi trãirii lui Cioran, în Franþa, din anii
Îndreptarului pînã în cei ai
Breviarului pãtimaº (1993) trebuie
examinat – conceptual – cu atenþie.
Termenii valah, météque,
malchanceux, lassitude, vide etc.
au o distribuþie literarã care
necesitã clarificãri semnificative
pentru cei care îi examineazã ºi
vor sã-i înþeleagã opera. Affaire à
suivre! Bineînþeles, o analizã
(stilisticã, semanticã) ar avea
multe de aflat… (Dar cine, care
lingvist s-a avîntat pînã acum într-
o asemenea cercetare?

Între timp, au loc evenimente
demne de menþionat în viaþa
scriitorului nostru. Era, în anii 1950-
1970 – ani de glorie – instalat în
Paris, devenind treptat un autor
apreciat de publicul cititor ºi de
criticii literari ai epocii. Îi apãruserã
Syllogimes de l’amertume – 1952;
La tentation d’exister – 1956;
Histoire et Utopie – 1960; La Chute
dans le Temps – 1964; Le Mauvais
Démiurge – 1969, iar soixante-huit-
arzii, „revoltaþii“ din mai 1968,
intelectuali mai ales, arborau pe
Pont des Arts slogane cu citate
din… Cioran – „filosoful neantului”!
Ei bine, aceasta este ºi perioada
de timp în care Cioran declarã cã
se dezice de trecutu-i extremist
(pro-)legionar (uitînd, pare-se, ºi de
Nae Ionescu!). Afirmaþiile abjurãrii
apar, discret, în 1972, într-un
interviu (cu François Bondy) într-
un volum de „Convorbiri cu…”
(Gespräche mit…) – ne in-
formeazã Florin Manolescu 2003,
p. 161. Dar tot Enciclopedia exi-
lului literar românesc reþine ºi
reacþia foºtilor comilitoni refugiaþi în
exil. Stindardul, publicaþia filo-
nazistã antonescianã de la
München ºi, îndeosebi, publicaþia
legionarã (din Madrid) Carpaþii îi
condamnã, într-o serie de article,
„apostazia“ ºi îi aduc aminte,
denunþîndu-l, de ceea ce fãcuse
în anii cînd era de partea extremei
drepte româneºti – chiar în Franþa!
Florin Manolescu, în acelaºi text,
aduce precizãri importante.
Carpaþii dezvãluie faptul –
nesurprinzãtor pentru cine îl

cunoscuse bine – cã la Paris „în
anii ocupaþiei germane Cioran ar fi
fost unul dintre propagandiºtii cei
mai exaltaþi“. Aºa se explicã
insinuarea prezenþei în lucrarea
Codreanu et la Garde de Fer (autor
un anume Paul Guiraud), editatã,
probabil, în 1940, dar reeditatã în
1967, a unei „introduceri” Les
légionnaires de Paris (cu data 30
Novembre 1940), atribuite în mod
calomnios lui Cioran. Adevãrate
sau nu, atacurile exilaþilor legio-
nari îºi au semnificaþia lor… ªi
se adaugã biografiei – nu
autobiografiei! – marelui nostru
gînditor. Dar, trebuie sã notãm,
nimic din toate aceste avataruri nu
apare în opera lui literar-filosoficã!
Unica mãrturie confesionalã ar
putea fi cele cîteva cuvinte scrise
– în 1990 – cînd în România apare
a doua ediþie – autorizatã de el – a
volumului Schimbarea la faþã a
României. Autorul solicitã „în
numele dreptului la cãinþã“ sã i se
permitã a revizui textul. Motivul:
„nu mã regãsesc în el (= volum),
deºi îmi pare evidentã prezenþa
isteriei mele de atunci. Am crezut
de datoria mea sã suprim cîteva
pagini pretenþioase ºi stupide“
(Florin Manolescu 2003, p. 162).
Atît sã fi rãmas din convingerile
teribiliste ale tinereþii lui Cioran?
Sã-l credem?

Editorul german (Ferdinand
Leopold, Über Deutschland, 2011,
p. 226) a remarcat, cu
perspicacitate, aceastã dublã
ipostazã (ceea ce, ne asigurã
editorul, „nu ar fi neapãrat un act
de non-sinceritate sau cinism
ipocrit“: nici o referinþã explicitã la
ideologie, la politica zilnicã etc.“. El
pune în „hintergrund“ convingerile
sale profunde, nu numai din
prevedere ºi laºitate (Feigheit), ci
dintr-o nãzuinþã, declaratã, de a le
utiliza, mitiza, acoperi“. Pe acestea
nu le-a pãrãsit niciodatã! Dar el „se
serveºte de un limbaj poetic
filosofic, chiar teologic. Tocmai
aceastã formã de limbaj îl face sã
fie seducãtor ºi înºelãtor – adicã
foarte periculos“ (p. 226).

Aceastã atitudine ambiguã,
care l-a condus la aprecieri
eronate, contradicþii ºi afirmaþii
absurde – ignorînd realitatea – se
schimbã de-a lungul vieþii sale în
Capitala Franþei. Ideile sale devin

eseuri filosofice, „în tradiþia marilor
moraliºti francezi”, iar Cioran scrie
în maniera stiliºtilor francezi (ceea
ce îi atrage ºi un „premiu al limbii
franceze“ acordat unui scriitor
strãin).

Pesimismul metafizic, cultul
neantului existenþial, infinita
disperare a omului etc. sînt reluate,
dupã 1988, în traduceri franceze,
scrieri din anii tinereþii sale (Pe
culmile disperãrii, Lacrimi ºi sfinþi).
Evident, Cioran intrã în altã
ipostazã: a unui scriitor clasic,
care, încã în viaþã fiind, îºi
construieºte edificiul operei. Este
interesant de remarcat cã, în
acelaºi timp cu el, filosofii
existenþialiºti (Sartre, în primul rînd,
ºi Albert Camus) dezbãteau – este
drept, mai puþin mistic ºi tragic,
teme foarte asemãnãtoare. Nu-i
semnificativ faptul cã Cioran nu-i
citeazã? Sã se fi oprit Franþa lui
Cioran în secolul al XVIII-lea, adicã
numai în trecut? Sau este o formã
de egocentrism imunizant faþã de
idei ºi situaþii contemporane lui?

A avut oare loc – afarã de
simple declaraþii – aceastã
„transfigurare“ a lui Cioran?
Reflectã ea, consecvent, adevãrul
interior, adevãrata identitate a
scriitorului? Noi, cititorii, avem
numai dreptul de a contempla o
succesiune declarativã de afirmaþii
autocritice, penitente, invers
echivalente cu bravadele din
tinereþea-i înfierbîntatã de nãluci
extremiste. Dar întrebarea
continuã: nu cumva drapeazã
aceastã „cãinþã“ o subiacentã
intenþie de a nu-ºi pierde valoarea
ºi faima, în fine, recunoscute în
Franþa, devenite chiar en vogue?
A fost în stare de schimbãri de
mascã (publicã!). De un anume
inconºtient, abscons cameleo-
nism.

A fost un „aderent” al extremei
drepte româneºti ºi aºa a ajuns la
Paris, în anii cãderii Parisului ºi ai
Franþei, în care el îi profetiza –
delirînd – „provincializarea“,
„ieºirea din istorie“, „decãderea“.
(Conform ideologiei pe care o
profesa ºi propaga în Franþa
ocupatã de naziºti!). Era atunci,
prin opoziþie negativã, un teribilist,
„résistant au milieu de la pourriture
française“ (De la France, p. 65).
Dupã înfrîngerea nazismului ºi
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victoria Franþei (dupã 1945-1946)
este evident cuprins de crispate
culpe (transformiste) ºi se
adapteazã noilor circumstanþe.
Navigare necesse est… Dar
putem crede oare cã, în sinea sa,
acest pasionat ºi fidel lui însuºi
Cioran sã se fi putut debarasa de
„isteria de atunci“ – dupã cum scria
în ediþia din 1990 a Schimbãrii la
faþã a României? – cînd afirmã cã
a scris cartea cu „pasiune ºi
orgoliu“?

În Franþa, aforismele sale
moraliste „în tradiþia marilor
moraliºti francezi clasici“ – cum îl
defineºte Virgil Ierunca – aparþin
secolului XVIII ºi nu ajung în
actualitate decît pe calea
„disperãrii“ individuale a celui care
a suferit „La chute dans le temps“
(1964) ºi trãieºte într-un
Ecartelement (1979). Aceste
ultime – pesimiste – idei sînt
mãrturia gîndirii unui om rãmas
singur. Ceea ce Monica
Lovinescu a denumit  „semeaþa
singurãtate asumatã“ (o dovadã:
ignorarea totalã a filosofiei
contemporane lui, existenþialismul,
cum scriam mai sus).

Unde a rãmas înverºunarea
împotriva a ceea ce numea, în
Franþa, „la décadence“, „la
pourriture“? – din anii începutului?
Unde-i în final umilinþa de a fi
„valah“, aparþinînd unui „neam fãrã
destin, fãrã noroc“? Toate aceste
imagini se îndepãrteazã, treptat.

Cioran a rãmas întotdeauna
ceea ce a fost. Un gînditor al
negaþiei – cum îl caracteriza
editorul din recenta Über
Deutschland, Leopold Ferdinand.
Sã adãugãm: un egocentric
cãutãtor de afirmare contre vents
et marées, abstras din realitatea
imediatã, supus în schimb pasiunii
propriilor fantasme ideologice ºi
„obsesii“. Ceea ce l-a condus la
un „écartelement“ permanent între
contrarii, la renegãri succesive.
Dar ºi la o realã disperare filosoficã
finalã!

Sã nu uitãm însã cã, în ciuda
adversitãþilor care îl fãceau a fi
„inaderent“ ºi „nefolositor“ în
Franþa, Cioran a scris o frazã
elogios sincerã (în ultimii sãi ani de
viaþã), un adevãrat „hymne
d’amour“ pentru þara lui de adopþie:
„Nous lui avons donné la meilleur

part de nos convictions. Quel autre
pays aura réuni des hommages et
des refus plus flatteurs?... Quelque
chose d’elle est passé en nous,
quelque chose qui a massacré en
nous l’innocence de l’âme”.

Nu mai este acelaºi Cioran, cel
care se considera „valah” (chiar
balcanic! în accepþia uneori
peiorativã a termenului, practicatã
în mediul parizian)3 intimidat de
gloria (trecutã) a Franþei.

În România, pînã prin 1940-
1941, îl domina pesimismul exis-
tenþei, nefericirea, suferinþa ºi,
uneori, extazul. Pe malurile Senei
l-au copleºit, înþelegînd diferenþele,
complexe de inferioritate orientalã
ºi spaime de marginalizare.
Devenise – temporar – météque
(Tribulation d’un météque, Cioran
1995), p. 671. Asemenea reacþii –
états d’âme – între lamento ºi
revolte, dispar treptat, atunci cînd
scriitorul urcã, în Franþa,
binemeritate trepte ale faimei
literare. Am spune chiar, folosind
o idee a sa, cã Cioran, scriind La
chute dans le temps (1964), a
preferat sã „cadã“ el însuºi în
„timpul“ real, sã se „schimbe la
faþã“, sã-ºi declare abjurãri ale
trecutului ºi sã devinã, precum
bãtrînele femei care intrã în
cãlugãrie, un filosof „cãit“ al
neantului. Este drept, fãrã
„umilitatea“ ºi „umorul unei
autoderiziuni à la française“, aþa
cum îl caracteriza Alain Bosquet
(citat de Florin Manolescu 2003, p.
169).

„De ce sã ne ataºãm de lume,
în timp“ – se întreabã mereu marele
scriitor.

Iatã fraza care ar trebui sã
domine exegeza vieþii ºi operei lui
Emil Cioran.

De aceea credem cã exegeza
operei sale nu trebuie sã caute,
secþionat, etapele, de la „trecutul
deocheat“ (Marta Petreu) pînã la
„filosoful neantului“, nu ideile
fragmentate în diversele sale
scrieri – ci continuitatea gîndirii
sale filosofice. Pentru cã, precum
un rîu de munte, ea este cînd
explicitã, cînd absconsã. Cioran
„în româneºte“ este continuat, prin
Îndreptarul pãtimaº ºi De la France
în anii de tranziþie 1940-1941
pentru ca, dupã aceea, în 1948-
1949, sã scrie în limba francezã,

trecînd la un Cioran autour de soi-
même. O paradigmã linearã,
variabilã dupã împrejurãri, instabilã
teoretic, spectacularã, care invitã
mai degrabã la compasiune
(literarã) decît la credibilitate
(filosoficã).

Singurãtatea lui autistã,
mãiastrã, meritã o superioarã
compasiune comprehensivã.

Cioran a fost filosoful cãutãtor
al certitudinilor ideale. Pe care nu
le-a gãsit niciodatã, nicãieri. Chiar
rãtãcind în neantul existenþei. Chiar
cu preþul greu al erorii.

Abstract: A polemic essay
debating on the modern view over Emil
Cioran’s work through the French
culture.

Rezumat: Un eseu polemic care
pune în discuþie receptarea modernã
a lui Emil Cioran prin prisma culturii
franceze.

Keywords: Cioran, France,
philosophy, extremism, new point of
view.

Cuvinte cheie: Cioran, Franþa, filo-
zofie, extremism, nouã interpretare.

NOTE
1 Este interesant de confruntat

asemenea idei cu ceeace declara, mai
tîrziu, Cioran, într-o scrisoare cãtre
fratele sãu Aurel Cioran: „la Paris trãim
într-un coºmar“ dar „on s’attache à un
enfer, quand on n’a pas l’espoir d’en
sortir“. Pentru ca, doi ani mai tîrziu,
sã afirme, în altã srisoare cãtre Esther
Seligson „nu aº putea trãi în altã parte“!

2 Cf. „le Barbare s’est revéillé. C’est
la seule réponse – et celle de la vitalité
– aux doutes de la connaissance” (De
la France, p. 83).

3 Populaþia româneascã de pe
versantul transilvãnean al Carpaþilor
meridionali – pe linia Braºov-Fãgãraº-
Sibiu-Alba Iulia – nu a avut în istorie
legãturã cu Balcanii (precum cea din
Valahia-Muntenia).
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Galeria bãrbaþilor pe care Eliade
o alãturã – fãrã a o spune expres
– Apologiei virilitãþii este desprinsã
din rândul personajelor de carte, ca
ºi a cãrturarilor de seamã ai vremii.
Ea face din ideile abstracte, uneori
încâlcite ºi nu tocmai uºor de
urmãrit, tipuri familiare,
amestecând didactic exempla-
ritatea masculinã a unora dintre
cazuri, cu slãbiciunea femininã a
altora.

Existã o explicaþie biograficã pe
care autorul Memoriilor. 1907 –
1960 o dã în legãturã cu naºterea
interesului pentru figurile
exemplare de felul celor care
urmau sã îl intereseze. „Voiam …
sã arãt cât de vii sunt cãrþile, ce
extraordinarã experienþã e sã
descopãr la anticari o carte pe care
o cãutam de ani de zile. […] … Îmi
aduc aminte cum, într-o dupã-
amiazã de varã, am gãsit la anticar
un volum rãzleþ din Operele morale
ale lui Plutarh, ºi am descoperit
acolo acel misterios tratat De
Pythiae oraculis. […] M-am oprit
în Ciºmigiu ºi, pe o bancã, pe
nerãsuflate, l-am citit. ªi apoi m-
am trezit cã apunea soarele ºi
deodatã De Pythiae oraculis mi s-
a pãrut depãrtat ºi inutil, ºi toatã
opera lui Plutarh, ca ºi toate
operele, de altfel, toate cãrþile pe
care le iubeam, toþi autorii pe care
îi admiram, ºi numai o singurã
întrebare revenea, obsedantã, în
minte: la ce bun? La ce-þi foloseºte
sã ºtii de ce Pythia nu mai
rãspunde în versuri?// Parcã lumea
întreagã se prefãcuse atunci în
cenuºã ºi mã aflam într-un uni-
vers de umbre ºi deºertãciuni,
fãrã sens ºi fãrã speranþe, un
univers în care toate lucrurile se
revelau zadarnice ºi goale pe
dinãuntru. În acele clipe de

deznãdejde, încercam sã mã re-
gãsesc ºi sã gãsesc un rãs-puns la
în-trebarea: la ce bun? La ce bun
De Pythiae oraculis? Pe bancã, cu
volumul lui Plutarh aºezat pe
genunchi, m ã  t r u - deam sã
zâmbesc, îmi ºtergeam îndelung
ochelarii cu batista ºi cãutam
rãspunsul. […] …Tocmai pentru
cã tratatul lui Plutarh e inutil ºi
absurd, de aceea meritã sã-l
citesc. ªi, pentru cã nimic nu are
sens, îmi bat joc ºi de sens, ºi de
fãrã sens ºi fac ceva care vreau
eu, chiar dacã nu are nici un
sens… Dar simþeam cã toate
acestea erau strigãtele neputinþei,
simþeam cât sunt de false, pentru
cã, în acele clipe, nu mai voiam
nimic; nu voiam, în nici un caz, sã-
l citesc pe Plutarh” (Mircea Eliade,
Memorii. 1907 – 1960, Bucureºti,
Ed. Humanitas, 2004, pp. 86-87).

Eliade reînvie o clipã crucialã
în metamorfozarea adolescentului
care era; un prag de trecere spre
o altã vârstã interioarã. La
momentul ºi trãirea în cauzã nu
participã doar interioritatea lui, ci ºi
ambianþa însãºi: „Pe nesimþite,
Ciºmigiul se adâncea în umbra ºi
în rãcoarea florilor proaspãt
stropite. Oamenii nu mai erau
aceiaºi. Plecaserã pensionarii,
ordonanþele, guvernantele cu copii.
Nu se aprinseserã încã becurile,
ºi cei care veneau acum se
îndreptau spre teii în floare.
Treceau mai ales perechi tinere,
studenþi, ofiþeri (subl. A.L.). […]
Continuam sã zâmbesc ºi
simþeam cã mã înºelasem, cã, deºi
nu ºtiusem cum sã rãspund,
lumea avea un sens, cã Plutarh
merita sã fie citit, cã De Pythiae
oraculis era o adevãratã
descoperire” (Ibidem, p. 87).

Stãrii anterioare de derutã,
sentimentului de anxietate ºi de
inutilitate, dezvoltat într-un mediu

saturat de bãtrâni ºi de ordonanþe
– simbol al subordonãrii obediente
ºi al înregimentãrii totale, al
uniformizarii prin… uniformã mi-
litarã –, de guvernante cu copii
(slujnice executând stereotip
programul stabilit de stãpâni,
pãrinþii copiilor cu care se plimbau)
i-a fãcut loc, pe mãsurã ce ora
înainta cãtre umbrele înserãrii ºi cei
din jur deveneau alþii, o revenire a
încrederii în sensul lecturii ºi al
culturii. Dar acum, deja, în jurul lui,
primãvara etala vizibil flori în copaci
– semnul rodirii ce se pregãtea –,
iar cãtre pâlcurile de tei (simbolul
ºtiut al eminescianismului creator
de mare culturã româneascã) se
îndreptau acum perechi de tineri,
studenþi, ofiþeri (adicã: îndrãgostiþi,
oameni care iau deciziile, juni
educaþi ºi învãþaþi; oameni la
început de drum pe cont propriu ºi
elite).

„Mi se pãrea cã asemenea
«experienþe» sunt importante. Nu
mã simþeam un «cerebral»
(asemenea personajelor din
romanul Sixtine al lui Rémy de
Gourmont), dar voiam sã arãt cã,
cel puþin pentru mine, uneori cãrþile
sunt mai vii decât oamenii, cã pot
fi încãrcate cu explozibile, cã din
întâlnirile cu anumite cãrþi poþi ieºi
sfârtecat sau de zece ori mai
puternic decât te credeai pânã
atunci” (Ibidem, pp. 87-88).

Ceea ce relateazã Eliade este
una dintre crizele personale – de
creºtere, aº zice – pe care le
menþioneazã obstinat în diversele
scrieri de tinereþe; dar ºi o ilumi-
nare, preþioasã pentru traiectul lui
intelectual ºi modul de gândire pe
care l-a afirmat ulterior. Datarea
acelei zile de varã evocate mai
sus, prin episodul petrecut în
Ciºmigiu, solitar, în compania
cãrþii lui Plutarh, este posibilã,
momentan, doar cu aproximaþie.

Amalia Lumei este doctor în
filosofie, free lancer (Amalia Lumei has
a Ph.D. degree. Free lancer).
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La începutul capitolului memo-
rialistic citat fragmentar aici se
vorbeºte despre efortul conceperii
Romanului adolescentului miop,
ceea ce duce la concluzia cã
momentul trebuie cãutat în
intervalul dintre 1922 ºi 1927.

Urmãrind geneza programului
eliadesc de prezentare a anumitor
autori favoriþi ºi a unor titluri socotite
meritorii, ideea popularizãrii marilor
figuri ale vieþii culturale – întâi ale
celei româneºti, iar mai apoi din
largul culturii universale – s-a
materializat în scrisul lui Mircea
Eliade încã din primãvara lui 1922,
pe când autorul avea doar
cincisprezece ani. Se prea poate
ca tot cam pe atunci sã fi avut loc
ºi episodul „iluminãrii” din
Ciºmigiu. În 23 mai 1922 el scria
despre „Filozoful Conta” în Ziarul
ºtiinþelor populare ºi al cãlãtoriilor,
cu un dar al sintezei remarcabil.
Pornind la drum cu intenþii di-
dactice, dar poate ºi într-un efort
de înþelegere personalã mai
aprofundatã, adolescentul Eliade
revenea, la rãstimpuri, la ideea
conturãrii unei galerii de mari
oameni, alãturându-i lui Vasile
Conta, în 1923, pe J.J. Rousseau,
Henrik Ibsen, Rouget de Lisle,
Pierre de Ronsard, adãugându-i,
în 1924, pe Fabre, Denis Diderot,
Samuel Butler, Lamartine, Talma,
Victor Anestin  ºi Maurice Barrès,
ºi continuând în 1925 cu Epictet ºi
Marcus Aurelius, cu B.P. Hasdeu
ºi G. Papini, Panait Muþoiu,
Ossendowski, Anatole France,
Voltaire, d’Artagnan cel adevãrat
(Mircea Eliade, Cum am gãsit
piatra filozofalã. Scrieri de tinereþe,
1921 – 1925, ed. de Mircea
Handoca, Bucureºti, Ed. Hu-
manitas, 1996, passim).

În 1926 îi prezenta cititorilor sãi
pe Raffaele Pettazzoni ºi Rudolf
Steiner, dar circumstanþa cã revine
asupra unor autori asupra cãrora
se pronunþase anterior – precum
N. Iorga ºi J.H. Fabre – indicã
faptul cã Eliade îºi supunea acum
revizuirii propriile pãreri anterioare
(Idem, Misterele ºi iniþierea
orientalã. Scrieri de tinereþe. 1926,
ed. de Mircea Handoca, Bucureºti,
Ed. Humanitas, 1998, passim).
Datarea în a doua jumãtate a
anului 1926 a acestui proces, cu o
accentuare înspre finalul anului,

este semnul cã în aceastã
perioadã începe sã se configureze
deplasarea scrisului eliadesc într-
o altã zonã de emergenþã, superior
organizatã la nivelul ideaþiei.

Încã în noiembrie 1926, Eliade
îl redescoperea într-o nouã luminã
(de astã datã „orientatã” în funcþie
de noua scarã de valori pe cale de
a i se contura în minte) pe B.P.
Hasdeu, admirând în cazul lui „O
activitate ce trãdeazã neliniºtea
creatoare, zbuciumul dureros ºi
nesfârºit, impulsul nestãpânit cãtre
noi ºi necunoscute experienþe,
chinul cunoaºterii adevãrului ºi
conºtiinþa superioritãþii, mani-
festatã brutal prin sarcasm ºi
pãrtinire” (Mircea Eliade, „Hasdeu”,
în Cuvîntul, an. III, nr. 611, 14
noiembrie 1926, p. 2). Îi place la
Hasdeu ºi diletantismul superior,
teoretizat în Itinerariu…: „Cercetatã
de aproape, opera sa se vãdeºte
multiplã, tulburatã ºi înfioratã,
rãsfrântã în forme felurite, strã-
bãtutã de curente neîngãduite în
ºtiinþã” (Ibidem, p. 201-202).

La Victor Anestin remarcabilã i
se pare tocmai viaþa cu aspect fad
ºi monoton. „Muncã brutã ziua ºi
lecturã înfriguratã, sau cercetarea
cerului, noaptea. Dar cine va putea
cunoaºte vreodatã adevãrata lui
viaþã sufleteascã, intensitatea ºi
felurimea emoþiilor, patima ºtiin-
þificã, orgiile cerebrale ce le
dezlãnþuie pentru desfãtarea
cugetului sãu? Cine va putea
vreodatã resimþi voluptatea amarã
a cãutãrii acelei necunoscute pe
care unii o numesc Adevãr, a
zbuciumului lãuntric ºi a somnului
tulburat de viziuni?” (Idem, „Victor
Anestin”, în Cuvîntul, an. III, nr. 612,
15 noiembrie 1926, p. 3). Dincolo
de retorica interogativã, se
întrezãreºte deja teoria despre
experienþã dezvoltatã în Itinerariul
spiritual.

Primul „om din cãrþi” socotit
exemplar pentru galeria la care
lucreazã este un binecunoscut
personaj de dramã ibsenianã.
„Brand cerea aplicarea unui prin-
cipiu care ar fi dus la nimicirea
tuturor tradiþiilor prejudecãþilor ºi
rosturilor sociale: tot sau nimic.
Principiu aspru, pe care nu-l putea
împlini decât o personalitate
puternicã, viguroasã, dinamicã –
ce îºi gãsea suferinþa în ea însãºi,

iar nu în organismul social din care
se dezlipise” (Mircea Eliade, „Oa-
meni din cãrþi. Brand”, în Cuvîntul,
an. III, nr. 620, 25 noiembrie 1926,
pp. 1-2). Se recu-noaºte aici
principiul pe care îl respectã
pustnicul din Apologia virilitãþii.

Dar textul este exemplar, pentru
cã dezvoltã – afectând bio-
grafismul (în raport cu un personaj
livresc, nu cu unul autentic, din
viaþã) – mai multe dintre temele
reluate în textele programatice pe
seama masculinitãþii ºi a tinereþii
propriei generaþii. Iatã eroismul viril:
„Perfecþiunea doritã de Brand nu
mai e omeneascã. Ea cere atâtea
sforþãri, atâta zbucium ºi atâtea
suferinþi – încât apare eroicã”.

Iatã ascetismul radical pus în
slujba unui scop etic ºi religios: „Tot
sau nimic: nu putea porunci
aceasta decât un bãrbat care s-a
chinuit pe sine cu voinþã ºi o
perseverare drãceascã. Care s-a
întrecut zi de zi, s-a apropiat ceas
cu ceas de cel care trebuia sã fie.
Care a îndurat întâi el însuºi ceea
ce propovãduia cã trebuie sã
îndure – ca sã se purifice – ceilalþi.
[…] Brand, ca un individualist ce
era, a înþeles acþiunea dizolvantã
pe care societatea – prin tradiþiile,
slãbiciunile, legile ºi minciunile ei
tolerate – o exercitã asupra
personalitãþii. A înþeles cã sufletul
nu trebuie sã se lupte numai cu el
însuºi, ci ºi cu fãptura nevãzutã a
societãþii. Cã cel care îndrãzneºte
sã se ridice deasupra, sã-ºi
dezvolte forþele lãuntrice ºi sã-ºi
vãdeascã dezgolitã cugetarea sa
– e ameninþat sã cadã sub lovituri,
sã fie nivelat” (Ibidem).

Iatã ºi tema personalitãþii:
„Existã un singur bine, o singurã
raþiune de a trãi: personalitatea. Iar
Brand înþelege prin personalitate –
voinþa. Totul e purificat , e înãlþat, e
sublimat. „Dacã nu poþi, vei fi
desigur iertat; dar dacã nu vrei –
nu-i chip de iertare”, spune Brand.
Lucrul se înþelege lesne. Brand e
un om care s-a fãurit singur, prin
voinþã ºi perseverenþã. Sufletul e
oþelit în lupta cruntã interioarã, luptã
care nu izbucneºte în cuvinte, ci
se ghiceºte numai în întunecimea
ochilor ºi în încleºtarea dinþilor.
Voinþa lui Brand e câteodatã
impulsivã ºi viguroasã ca un torent
hotãrârii cugetului asupra sufletului
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ºi trupului.// Existã o singurã cale,
o singurã armã, o singurã luminã
pentru a se întrece pe sine: voinþa”
(Ibidem).

În virtutea acestor exemple se
poate spune cã în „Brand” – adicã
în 25 noiembrie 1926 – Mircea
Eliade avea deja, cel puþin în linii
mari, proiecþia bãrbatului exemplar
conform concepþiei lui despre
masculinitate.

Un ins – de astã datã real – care
corespunde concepþiei eliadeºti
despre virilitate este antroposoful
Rudolf Steiner: „Steiner e un
mascul complet. Voinþa, raþiunea,
puterea de muncã, multilateralele
cunoºtinþe, trepidanta viaþã su-
fleteascã, impulsul mistic –
metafizic – n-au înlãturat poetul ºi
omul de acþiune. […] … o minte ca-
re a pãtruns prea departe pentru
bietele noastre creiere” (Idem,
„Rudolf Steiner”,  în Cuvîntul, an. III,
nr. 734, 13 aprilie 1927, pp. 1-2).

Eroul lui Jack London, Martin
Eden, „a fost manifestarea,
oarecum brutalã, a unui mascul
pur, înãuntrul cãruia se ghiceau
forþe latente, ce-ºi aºteptau
dezlãnþuirea. Martin Eden nu era
un animal tânãr ºi frumos.
Confuzia dintre bestia albã ºi
masculul pur e supãrãtoare. Omul-
bestie e inconºtient, dezgustat. Iar
masculul farmecã întotdeauna”
(Idem, „Martin Eden” în Universul
literar, nr. 16, 17 aprilie 1927, p.
252). Dar Eden nu este orice fel
de mascul, ci unul inferior. „Martin
Eden se afla … pe cea din urmã
treaptã a masculinitãþii. Valorile lui
erau potenþiale. Rãspândea totuºi
fluidul ispititor al personalitãþii.
Seducea prin trupul lui vânjos, prin
ochii hotãrâþi, prin cuvântul
zgrunþuros ºi fierbinte, palpitând de
viaþã. Ceea ce îl deosebea de
bestia albã – era sensibilitatea lui
neaºteptatã ºi nepãsãtoare cu care
îºi privea izbânzile printre femei.//
Indiferenþa lui Martin Eden în faþa
femeilor e semnificativã. E preludiul
evadãrii din strânsoarea
senzualitãþii. Virilitatea –
nemulþumitã de simpla funcþie
sexualã – îºi cautã manifestarea
pe alt tãrâm, mai ridicat ºi mai
rodnic” (Ibidem).

Cultura opereazã însã
metamorfoze semnificative în eroul
lui London: „Prin culturã, virilitatea

lui Martin Eden se deplasã. Se
sublimã. Ajunse adevãrata
virilitate, adevãrata preþuire a
sexului: personalitatea. Se
întâlneau acum conºtiinþa mas-
culinã cu voinþa ºi creaþia.// Cea
dintâi manifestare a virilitãþii
autentice a fost fascinaþia, puterea
de a atrage, de a stãpâni ºi a
folosi.// Activitatea cerebralã distilã
forþele ce se frãmântau, oarbe, în
suflet. Virilitatea se concretizã
atunci în viziunea omului ºi a vieþii,
în concepþiile personale pe care
spiritul le impunea independent de
pãrerile celorlalþi. Virilitatea se vãdi
în valorile pe care Martin Eden le
dãdu societãþii, legilor, indivizilor. ªi,
mai ales, în creaþiunile sale, în
lucrãrile literare – scrise atât de
departe de producþia emasculatã
cotidianã” (Ibidem, p. 147).

În Papini, Eliade desluºeºte
propriul zbucium: „Iatã pentru ce
Papini a urât lumea contemporanã.
Ea încarneazã cea mai abjectã
formã a triumfului valorilor materiale
asupra celor spirituale, a bestiei
asupra Omului; maºinism,
democraþie, ruinã moralã,
degenerescenþã, exaltarea
imbecilã a scientismului ºi a
tehnicii” (Itinerariu spiritual, loc. cit.,
p. 35).

Portretizându-l pe Ernesto
Buonaiuti, istoricul italian al religiilor,
Eliade observã – încã din capul
locului – cã „Buonaiuti e superior
celorlalþi istorici … prin faptul cã
cunoaºte experienþa misticã.
Pentru a crede cu aceeaºi
adorabilã simplicitate ca ºi primii
creºtini. Fãrã însã ca aceastã
credinþã, aceastã experienþã
religioasã – sã-l stâmjeneascã în
scrutarea eruditã a izvoarelor, a
textelor. Profunda ºi palpitanta
viaþã misticã, îmbinatã cu
nemãrginita ºtiinþã filologic-istoricã
– îngãduie lui Buonaiuti sã
împlineascã o completã ºi
structuralã cunoaºtere a
creºtinismului.” („Portrete italiene.
Ernesto Buonaiuti”, în Itinerariu
spiritual, loc. cit., p. 59-60).

Emanoil Bucuþa, dintre autorii
români, îi apare lui Eliade drept un
scriitor de elitã, „Unul din puþinii
scriitori care au concretizat sufletul
etnic” („Contemporanii. Emanoil
Bucuþa”, în Cuvîntul, an. III, nr. 699,
3 martie 1927, p. 1-2).

Mircea Eliade include în galeria
lui reprezentativã de bãrbaþi din
cãrþi ºi din viaþã ºi figuri
semnificative pentru abaterea de
la idealul virilitãþii aºa cum îl
înþelege el. Nu este lipsitã de
interes nici trecerea – selectivã –
în revistã a acestora, cãci tipurile
ideale sunt mai uºor de întâlnit în
cãrþi decât în viaþã, iar pe de altã
parte varietatea combinaþiilor de
trãsãturi sufletºti ºi intelectuale
este, virtual, infinitã.

Un „om din cãrþi” surprinzãtor
este Jérôme Coignard, eroul lui
Anatole France. „Abatele este o
victimã a raþiunii. A logicii ºi a
introspecþiunii. […] A fost un om
prea lucid. Iar luciditatea – când
nu e însoþitã de ambiþie sau de
posibilitãþi creatoare – ucide. […]
Scepticismul abatelui e specific
tuturor celor înzestraþi cu o
inteligenþã de elitã, dar numai cu
inteligenþã. Pentru cã inteligenþa
nu mulþumeºte. Cuvântul ei cel
de pe urmã e deºertãciune”
(Idem, „Oameni din cãrþi. Jérome
Coignard”, în Itinerariu spiritual,
loc. cit., p. 54-55). Critica limitãrii
la simpla raþionalitate ºi la
inteligenþã atinge aici un punct
fierbinte. „Un suflet care nu se
entuziasmeazã decât sub impuls
dionisiac. O conºtiinþã redusã la
o singurã lentilã: inteligenþa. O
inteligenþã stearpã – tocmai pen-
tru cã e lipsitã de exaltarea
simþãmintelor de voinþã, de
mândria de a trãi ºi crea noi ºi
omeneºti valori. ªi tristeþea lui
resemnatã, ascunsã sub zâmbet,
ºi ironia lui tolerantã – sunt fireºti.
Dar ele nu ne mai trebuie. Nu ne
emoþioneazã. Sunt tristeþile unui
suflet liniar – care n-a vãzut în
lume decât formele geometrice.
Forme care întristeazã, tocmai
pentru cã sunt rigide ºi amintesc
construcþiile mecanice” (Ibidem, p.
57). Lipsitã de elanul chemãrii
spirituale, al vocaþiei scrutãrii
transcendenþei, inteligenþa –
socoteºte Eliade – rãmâne
insuficientã. De astã datã,
pledoaria se face indirect, prin
relevarea carenþelor socotite, în
mod curent, înzestrãri.

Nici criticul danez Georg
Brandes nu scapã de obiecþii, cãci
„…a fost sclavul metodei sale. A
dat prea mare însemnãtate
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elementelor anestetice din operele
de artã. De aceea, multe din
monografiile lui sunt obositoare,
încãrcate cu amãnunte istorice ºi
biografice” („Bloc-notes. Georg
Brandes”, în Cuvîntul, an. III, nr.
694, 25 februarie 1927, p. 2), ceea
ce creeazã confuzii. El practicã o
criticã socialã ºi eticã, dovedind cã
pozitivismul lui Comte ºi H. Taine
l-au influenþat în chip fecund.
Datoritã acestor limitãri de
concepþie ºi metodã, ultima lui
operã, primele douã volume dintr-
o cercetare asupra originilor
creºtinismului – neterminatã,
datoritã decesului autorului – ar fi
un eºec total. Eliade socoteºte ºi
aici cã inadecvarea abordãrii
provine din pariul prea mare pe
inteligenþã, erudiþie ºi metodã
pozitivistã într-o problematicã ce
face asemenea unelte irelevante.

La rândul lui, scriitorul Marcel
Schwob „trãia mai mult lãuntric. Îºi
crease lumea lui de reprezentãri,
de oameni, de idei. Era preocupat
mai mult de «personagiile»
conºtiinþei sale decât de oamenii
din jur. Cu toate acestea, n-a fost
un singuratec. Nu avea forþa
sufleteascã formidabilã, tumul-
toasã, agresivã pentru a-ºi gãsi
suficienþa în exprimarea  netul-
buratã a personalitãþii sale, ºi deci
în singurãtate. Marcel Schwob a
fost numai un cerebral de elitã. Un
bãrbat cu o bogatã viaþã interioarã
ºi stãpânit de obsesia propriei sale
creaþiuni” („Marcel Schwob”, în
Cuvîntul, an. III, nr. 696, 27 fe-
bruarie 1927, p. 2).

„Ghicesc aici mai mult decât
talentul ºi temperamentul lui Ionel
Teodoreanu. Ghicesc moldo-
venismul ce cautã ºi exaltã
melancolia, ce vieþuieºte din
amintiri, ce pãstreazã în faþa vieþii
o resemnare anticipatã, o viziune
oarecum femininã, a unui suflet
copleºit în durere, copleºit în
bucurii, care se teme veºnic de
vânturi. Suflet cu nesfârºite coarde
ce lãcrãmeazã la amintirea unui
amãnunt din copilãrie, la reivirea
dealurilor cu spinãri viorii, la
rãsfoirea unei cãrþi cetite în
marginea întâii dragoste. Suflet
ce comunicã nostalgia amur-
gurilor în singurãtate, nostalgia
senti-mentalului oraº de provincie.
Ursit sã nu cuprindã durerile

masculine, largi ca vãile dintre
creste, reci, mute, întunecate.
Suflet pogorât din acea des-
fãtãtoare ºi atât de primejdioasã
Moldovã, de care trebuie sã se
fereascã orice tânãr doritor sã nu-
ºi piardã timpul; ºi împotriva cãreia
trebuie sã lupte toþi cei însetaþi de
o spiritualitate prea dârzã ca sã-ºi
arate tristeþea ºi prea contem-
poranã ca sã se mulþumeascã cu
tânguiri discrete pe ruinele unui
trecut fermecãtor” „Suflete
moarte”, în Virilitate ºi ascezã, ed.
cit., p. 34. Apãrut în Cuvântul, an.
IV, nr. 995, 24 ianuarie 1928, p. 3).

Paul Zarifopol este un „comod
ºi onorabil critic passe-temps,
strãin de orice ferment de asprã
spiritualitate, bagatelizând ca-
pricios elanul cãtre transfigurare
a conºtiinþei, necesitatea de
continuã creaþie ºi depãºire”, fiind
deci în contrast cu „duhul ge-
neraþiei crescute în experienþe”
(„Pastile polemice. Cazul Zari-
fopol”, în Cuvântul, an. IV, nr. 997,
26 ianuarie 1928, p. 2). Acelaºi e
„mediocru ºi inteligent – confundã
ortodoxia cu inchiziþia, tradi-
þionalismul cu superstiþia, scep-
ticismul comod ºi paradoxal cu
genialitatea” („Pastile polemice.
«Fiul lui Satan»”, în Cuvântul, an.
V, nr. 1002, 31 ianuarie 1928, p. 2).
Ion Minulescu este… Jean: „Jean
e pozã, afectare, cinism, zefle-
mea, filozofie ieftinã, literaturã
ieftinã” („Contemporanii. «Jean»
Minulescu”, în Cuvântul, an. III, nr.
730, 8 aprilie 1927, p. 1-2).
Literatura lui „… nu e lipsitã de
însuºiri. Dar e cea a lui Jean. A
unui suflet de o îndoielnicã
autenticitate. A unei clase zdrobitor
de numeroase.  ªi a unei epoci”
(ibidem).

Pusã cap la cap, galeria de figuri
din viaþã ºi din literaturã pe care o
recompune Mircea Eliade spre a-
ºi susþine cu o cazuisticã bogatã
teoretizãrile are farmec, forþã
criticã, nerv stilistic ºi, mai ales,
inoveazã literar. În loc sã
procedeze precum La Bruyère, cu
care se înrudeºte, în fond, prin
pretenþia de a reflecta din
perspectiva unei etici, asupra faunei
umane ºi a firii omului, el preferã sã
îºi alcãtuiascã seria de „caractere”
pornind de la cazuri cu identitate
precisã ºi având drept criteriu de

discuþie conformitatea cu figura
virilã despre care a scris în Itinerariu
spiritual ºi în Apologia virilitãþii.
Aliniindu-ºi subiecþii pe o scarã ce
duce de la maxima depãrtare la
maxima conformitate cu modelul
ideal pe care l-a elaborat, Eliade îºi
completeazã „îndreptarul pãtimaº”
– vorba de mai târziu a lui Emil
Cioran – cu gândul de a instrui cât
mai complet cititorul ºi de a-l
convinge cât mai deplin de
posibilitatea transpunerii în viaþã a
modelului de masculinitate pentru
care pledeazã.

(Prezentul text face parte din
volumul în pregãtire Mircea Eliade
ºi generaþia virilitãþii (1926 - 1928).
Filosofie ºi masculinitate în
România interbelicã)

Abstract: After writing the
manifesto for his own generation under
the title Spiritual Itinerary, and when
conceiving the philosophical poem
Apology of Virility, young journalist,
writer and student Mircea Eliade wrote
a number of portraits of leading
characters from the intellectual
European life and selecting characters
from some famous books as
examples of what meant the real
manhood theorised by himself. The
article gets the sketch of this gallery
of portraits and evaluates its
importance for the creative
philosophical and ideological effort of
the leader of the youngsters from
Romanian inter-war period.

Rezumat: Dupã scrierea
manifestului generaþiei sale sub titlul
de Itinerariu spiritual, ºi pe când
concepea poemul filosofic Apologia
virilitãþii, tânãrul jurnalist, scriitor ºi
student Mircea Eliade a scris un numãr
de portrete de intelectuali proeminenþi
din viaþa culturalã europeanã ºi
selectând, totodatã, chipurile câtorva
personaje din cãrþi faimoase ca
exemple pentru înþelesul acordat de
el conceptului de masculinitate.
Articolul de faþã schiþeazã aceastã
galerie de portrete ºi îi evalueazã
importanþa pentru efortul creativ
ideologic ºi filosofic al liderului
tineretului interbelic român.

Keywords: virility, masculinity,
effeminacy, literary critics, Mircea
Eliade, philosophy, gender studies.

Cuvinte cheie: virilitate,
masculinitate, efeminare, criticã
literarã, Mircea Eliade, filosofie, studii
de gen.
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E greu sã te pui cu intuiþia ºi
analiza atroce ºi evaluantã a
unui gânditor ca Emil Cioran.
Adesea gãsim în Caietele sale
crochiuri muºcãtoare ale con-
temporanilor, ale prietenilor sau
ale cunoscuþilor. Exigenþa
autenticitãþii nu iartã pe nimeni,
transformând, pe bunã dreptate,
scenele cotidiene în scenete cu
pioni dintr-un joc absurd al
existenþei fãrã noimã. De fapt am
putea spune cã scrutarea lui
Cioran frizeazã întotdeauna
esenþele – iar în cazul
persoanelor -caracterul intim ce
emanã din acestea. Cu atât mai
pertinentã devine chestiunea în
momentul în care întâlnim
fragmente ºi frânturi din practica
exerciþiilor de admiraþie pe care
filozoful român a perfectat-o de-
a lungul anilor. Iatã de exemplu
ce are de punctat Cioran când
vine vorba despre mai tânãrul
sãu coleg de generaþie, filozoful
Mihai ªora:

„M(ihai) ª(ora) – singurul
înþelept din generaþia mea. Înþe-
lepciunea lui vine neîndoielnic din
naºtere, însã evenimentele au
contribuit la ea în bunã mãsurã.
Dacã ar fi rãmas la Paris, ar fi
scris cãrþi, ar fi fãcut o carierã
universitarã, de fapt ar fi avut o
existenþã oarecare; acolo, vreme
de douãzeci de ani de tãcere, ºi
ce tãcere!, a înþeles lucruri pe
care nici mãcar nu le-ar fi putut
ghici, dacã ar fi rãmas aici. Când
se spune cã ºi-a ratat viaþa, se
spune o tâmpenie. Este foarte
adevãrat cã noi ceilalþi, în raport
cu el, suntem niºte decãzuþi”.

Antenele atenþiei ar trebui sã
reacþioneze imediat în faþa unui
astfel de portret mai ales când
realizãm cã etichetarea cuiva
drept înþelept reprezintã un
adevãrat eveniment din gura
filozofului sibian. Ba mai mult,
atributul capãtã tente admirativ-

,,,,,Mai Stiutorul, întotdeauna
Tânar Prieten

)) )))

Mihai ªora at 95
Vlad Moldovan

dramatice când este însoþit de o
exclusivitate ºi de ideea
nativitãþii: Pentru Cioran –
singurul care a întrupat în
generaþia sa  un model de
înþelepciune naturalã, fireascã,
necãutatã, neconstruitã, a fost
acelaºi Mihai ªora. Dar înspre ce
indicã Cioran când se referã la
„evenimentele” care au con-
tribuit, sub semnul unei ironii
contra-intuitive, la ºlefuirea ºi
împlinirea acestei înþelepciuni?

Absolvent în 1938 al Facultã-

þii de filozofie din Bucureºti,
student  al  unor profesori de talia
lui Tudor Vianu, Nae Ionescu,
M i r c e a  E l i a d e ,  N i c o l a e
Bagdasar, bursier odatã cu
Ionescu, Cioran, Noica al statului
francez, doctorand cu o tezã
despre Noþiunea de har la Pascal
la Paris, debutant cu o primã
carte de fenomenologie exis-
tenþialistã la editura Gallimard
în ’47 (e vorba despre Du
dialogue intérieur. Fragment d’une
Anthropologie métaphysique),
integrat în instituþiile de cercetare
franceze datoritã recunoaºterii
talentului de gânditor autentic prin

susþinerea unora ca E. Gilson, J.
Maritain sau É. Bréhier, Mihai
ªora avea  toate motivele, la sfâr-
ºitul anilor ’40, sã îºi proiecteze
un viitor strãlucit în cultura fi-
lozoficã francezã. Numai iatã cã
ºi aici  mâna nevãzutã dar neîn-
durãtoare a destinului vine sã
spulbere un traiect atât de atent
ºi velin drãmuit. În ’48, odatã cu
o vizitã în România, filozoful este
reþinut – interzicându-i-se  reîn-
toarecerea în lumea în care deja
îºi câºtigase un loc binemeritat.
Acest eveniment e evocat de
Cioran ca reprezentând o turnurã
paradoxal pozitivã în viaþa lui
ªora. Existenþa sub comunism,
reînceperea de la zero, germi-
narea ideaticã ºi tãcerea de sub
regimul opresiv care nu-i iartã
nici „originile nesãnãtoase” (doar
era fiu de preot) ºi nici iniþiativele
culturale (putem aminti de
exemplu faptul cã filozoful a
contribuit substanþial la ela-
borarea impresionantului plan
editorial al seriei Bibliotecii pentru
toþi sau concepe  Antologia poe-
ziei interbelice datoritã cãreia va
fi chiar concediat de la Editura
pentru Literaturã) – devin în
interpretarea lui Cioran o mare
ºansã destinalã, un masterplan
ascuns al soartei prin care Mihai
ªora este ferit de alienarea ºi
comoditatea unei existenþe
„oarecare” universitare din vest.
ªi poate unui tânãr care stãruie
inconºtient în iluzia aurolatã a
idealului academic occidental,
unuia care nu a intrat niciodatã
în contact cu stringenþele
„industriale” ale producþiei
intelectuale din comunitatea de
cercetare, unuia care nu a
cunoscut presiunea pe care ritmul
frenetic al publicaþiilor „de afarã”
încearcã sã îl menþinã – un astfel
de subiect – poate ar considera
o realã ratare evenimentul suferit
de autorul Sãrii pãmântului. Un
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dezastru existenþial devine
uneori, ca în acest caz, aºa cum
observã ºi Cioran, o mare ºansã
pentru înþelegere, o situaþie de
forþã se poate transforma într-un
prilej de tãcere ºi de meditaþie ale
cãrui fructe sunt inegalabile.

Dar mai existã o nuanþã care
e schiþatã în fundalul notiþei
cioraniene. Dacã ar fi existat un
om care ar fi putut sã preia o
situaþie dramaticã pricinuitã de
istorie ºi sã o transforme într-un
atu pentru sophia – atunci acela
nu putea sã fie decât unul deja
nãscut înþelept aºa cum este
Mihai ªora. Nu departe de
aceastã idee se poziþioneazã ºi
Virgil Ierunca în momentul în care
afirmã: „Or, Mihai ªora, în ciuda
vitregiei care l-a întors într-o
Românie în curs de subdez-
voltare intelectualã, nu ºi-a
pierdut rostul filozofic. Nu numai
cã atunci când vremurile au pãrut
mai potrivnice a publicat texte de
gândire atât de densã încât
pãreau unora chiar ermetice, dar
a constituit, în cetatea supusã
timp de o jumãtate de veac dog-
mei ce asasina orice gândire, un
punct de reper ºi de încredere.”

Opera lu Mihai ªora poate
pãrea uneori deconcertantã.
Dupã o lungã pauzã publicisticã,
în 1978, filozofului îi apare Sarea
pãmântului. Cantatã pe douã
voci despre rostul poetic- volum
în care sunt circumscrise liniile
de forþã ale viziunii sale despre
poetic ºi filozofic. Mai apoi în ’85
iese de sub tipar A fi, a face, a
avea un volum dens în care sunt
atinse de la teme de ontologie
pânã la aspecte de eticã ºi
praxiologie. Anii nouãzeci vin sã
completeze cu alte douã volume
proiectul dialogal ºi stilistic din
volumele anterioare – e vorba
despre Eu&tu&el&ea sau
Dialogul generalizat ºi Firul ierbii.
Pe lângã volumele de convorbiri
apãrute dupã 2000 trebuie sã
amintim ºi  Câteva crochiuri ºi
evocãri, Filozoficale. Filozofia ca
viaþã, Locuri comune ºi
Clipa&timpul. Deconcertarea
despre care vorbeam anterior
transpare în arta cu totului
singularã prin care filozoful a
înþeles sã introducã temele sale
filozofice dominante. Nicolae

Manolescu ne oferã totuºi o cheie
foarte pertinentã de lecturã a
travaliului stilistic ce traverseazã
volumele filozofului: ”Existã în
scrisul artistic ºi rafinat al lui
Mihai ªora o evidentã atracþie
fizicã a cuvântului, un soi de
„erotism” ºi o cochetãrie a
limbajului filozofic, care, neîn-
stare a merge direct la þintã (cãci
þinta însãºi nu este decât întrucât
e manifestatã lingvistic) o
dezvãluie ºi o seduce treptat.
Nu-i vorba de a înveºmânta
abstracþiunile în metafore, ci de
a dezghioca din fiecare idee
miezul viu. În fiecare concept
doarme o universalã analogie:
dacã nimereºte cuvântul magic,
filozofia începe sã cânte.”

Pe cât de substanþiale ºi chiar
intimidante sunt temele filozofice
abordate de ªora, teme cum ar
fi: disponibil i tatea, atenþia,
deschiderea cãtre celãlalt,
continuumul gradient al formelor
ontologice pornind de la purul a fi
înspre multiplicitatea praxio-
logicã a lui a avea, speranþa,
transgresarea logicii tradiþionale
înspre una a terþului inclus etc..
– pe atât de lin este parcursul
paidetic de expunere dialogalã a
lor. În fapt avem de-a face aºa
cum încã din volumul din ’78 ne
este sugerat cu o serie de
împletiri de cantate la douã, trei
sau patru voci în care conceptele
îºi câºtigã o carnaþie spectralã ºi
o vitalitate plurimorfã. Mai
ªtiutorul ªora se aflã în schimb
ºi în expediþie speculativã

împreunã cu Tânãrul prieten
ªora – reuºind sã subîntindã într-
e cele douã poziþii un spaþiu
sferic de sens virtual în care,
trecãtor ºi finit, strãluceºte
adevãrul filozofiei: „Sistemul
filozofic creat de ªora e unul cu
totul neconvenþional, nefiind
expresia unei voinþe de sistem
(ca la Blaga sau Noica) El se
naºte pe nesimþite din propria-i
dezbatere; nu e un scop þintit,
obiectivat, ci un elan viu, care
nu rezultã dintr-o încordare, ci
reprezintã vârful unei împliniri
fãrã rost... Modelul lui ªora este
o sferã cu raza de valoare nulã,
a cãrei suprafaþã este una a
multiplicitãþii.” (Aurelian Crãiuþiu)

Revenind la spusele lui Cioran
ºi parcurgând atent opera
filozofului evocat aici înþelegem
cã istoria filozoficã pusã în scenã
de Mai ªtiutorul Tânãr Prieten
Mihai ªora – converge înspre o
înþelepciune  ce îºi continuã ºi
acum la 95 de ani aprofundarea-
i necontenitã.

Rezumat: Articolul propune o
scurtã evocare a personalitãþii ºi a
meritelor filozofice ale lui Mihai ªora
aflat la venerabila vârstã de 95 de
ani.

Abstract: The short essay
represents an evocation  of the
personality and of the philosophical
achievements of  the venerable
philosopher Mihai ªora.

Cuvinte cheie : filozofie, Cioran,
Mihai ªora, dialog, ontologie.

Keywords : philosophy, Cioran,
Mihai ªora, dialogue, ontology.
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Douã au fost calitãþile care au conferit identitate criticii lui
Eugen Negrici, de la primele cãrþi pânã la cele mai recente:
valenþele teoretice ºi spiritul polemic. Cã cele douã intrã într-o
ecuaþie ireductibilã e evident încã din volumele de debut ale
criticului. În Antim. Logos ºi personalitate (1971) sau în
Naraþiunea în cronicile lui Grigore Ureche ºi Miron Costin,
criticul supune, în mod inedit, textele scriitorilor noºtri vechi
unor probe interpretative derivate din cele mai noi metode, de
la stilisticã sau naratologie pânã la structuralism. Era, desigur,
o modalitate de a forþa limitele interpretãrii – denunþând
convenþiile de lecturã – ºi de a afirma cât se poate de rãspicat
plurivalenþa sensurilor într-un context cultural predispus la
schematizãri.

Principiile uºor de ghicit în relieful acestor volume vor fi
formulate deschis – cu un aplomb teoretic superior – în
Expresivitatea involuntarã (1977). Sintagma din titlu consacra
unul dintre cele mai discutate concepte critice româneºti al
întregului deceniu. Beneficiind de premisele „operei deschise”
ale lui Umberto Eco, dar ºi de influenþele esteticii receptãrii,
emergente în critica europeanã din anii ’60, Eugen Negrici
teoretizeazã relaþia dintre virtualitãþile textului ºi competenþele
cititorului. Criticul propunea, în fond, un nou model de
interpretare, menit sã înlocuiascã „critica înþeleasã ca un dialog
polemic în jurul notei bune ºi notei rele sau ca o cursã a
sinonimelor [...] cu o opticã a descoperirii ºi redescoperirii
sensurilor”. Astfel definitã, practica interpretãrii echivaleazã la
Eugen Negrici cu respingerea prejudecãþilor de lecturã ºi a

sensurilor prestabilite în favoarea plãcerii „de a stabili non-raportul, raportul excentric
obiºnuinþei noastre”. Frustrarea permanentã a uzanþelor lecturii constituie firul subteran care
traverseazã întreaga criticã a lui Eugen Negrici.

Majoritatea comentatorilor au postulat o rupturã nu doar de tematicã, ci ºi de manierã
între cãrþile criticului dinainte de 1990 ºi cele de dupã. De la literatura veche, Negrici a sãrit
direct la literatura contemporanã (Literatura românã sub comunism. Proza, respectiv
Poezia; 2002-2003), când nu chiar la starea culturii române în actualitate (Iluziile literaturii
române, 2008). Abisul nu e însã atât de semnificativ: ºi când abordeazã literatura veche,
ºi când scrie despre realismul socialist, Eugen Negrici se foloseºte de un limbaj teoretic
derivat din stilisticã. Comentatorul literaturii ideologizate conlucreazã cu un excelent
poetician, ce inventariazã cu precizie toate speciile hibride specifice realismului socialist,
de la fabulã sau reportaj, pânã la imn sau imprecaþie. Pentru poeticianul Negrici, perioada
stalinistã a echivalat cu o reîntoarcere în preistoria literaritãþii, cãci toate genurile revolute
ies la ivealã, într-un veritabil manual de teratologie literarã: „Expresia seducãtoare a
textelor rezultã din uzurparea unor structuri artistice cunoscute ºi, mai ales, uºor de
apropriat: armoniile eminesciene, dialogarea ºugubeaþã coºbucianã, curgerea simplã,
narativã ºi ritmatã a baladelor populare, asezonatã cu mici pasaje lirice eufonice, frenezia
obsesivã, oricând plãcutã, a blestemelor ºi a invectivelor, conflictul dintre rãu ºi bine, cu
victoria, de basm, a binelui, reprezentat, evident, de «ai noºtri»”.

Printr-o fuziune perfectã între perspectiva ideologicã ºi cea stilisticã, regulile jocului ºi
modelul de analizã a unei perioade literare cu grave complicaþii (interne ºi externe) au fost
fixate cu precizie, punând bazele proiectului foarte ambiþios de reevaluare a literaturii
române sub comunism. Din acest proiect face parte ºi cel mai recent volum al criticului,
Iluziile literaturii române. Deºi e îndreptatã inclusiv contra propriei activitãþi – studiile de
început ale lui Negrici au contribuit la mitizarea literaturii vechi –, cartea rãmâne o mostrã
excelentã de interpretare în rãspãr ºi un duº rece aplicat unei culturi pline încã de
prejudecãþi. Iluziile literaturii române proclamã convingãtor, într-un amestec de confesiune
noir ºi analizã hiperlucidã, despãrþirea de artificiala civilizaþie a cãrþii întreþinutã de
totalitarism – de care continuãm sã ne agãþãm redemptiv ºi astãzi.

Acestui spirit critic mereu tânãr ºi neconcesiv redacþia revistei Steaua îi ureazã „La
mulþi ani”! A. G.

Eugen Negrici – 70



73

Toþi iubitorii de cãrþi se
raporteazã la ele, luîndu-le în
considerare în trei ipostaze:
obiecte, texte, ori amîndouã în
acelaºi timp. Pentru cã o carte este
într-adevãr ºi o realitate con-
sistentã, materialã ºi concretã,
alcãtuitã dintr-un numãr de file
legate împreunã, reprezentînd un
volum de hîrtie ºi carton, dar este,
deloc mai puþin, ºi un sistem de
comunicare pe bazã de semne
lingvistice. Prima e mijlocul, iar al
doilea e scopul. O carte se cuvine
sã fie frumoasã deopotrivã ca
realitate fizicã ºi ca substanþã
spiritualã. Cei care se intereseazã
de texte sînt cãrturarii, cercetãtorii,
erudiþii, în general oamenii de
culturã intelectualã. Cartea ca
obiect, la rîndul ei, a dat naºtere
unor atitudini ºi discipline
complementare: bibliofilia,
bibliomania, biblioteconomia,
bibliologia, bibliografia etc. Ambele
poziþii de principiu sînt fãrã îndoialã
forme de iubire a cãrþilor, cu
diferenþa cã ultima riscã mai mult
decît prima sã cadã pradã unui soi
de fetiºism pretenþios ºi infatuat,
întreþinînd cu autosuficienþã o
cunoaºtere superficialã a
obiectului sãu, adicã una mai mult
pe dinafara decît pe dinãuntrul lui.
Existã desigur ºi erudiþi în materie
de titluri ºi de ediþii. Informaþia lor,
dacã este bogatã ºi precisã, îºi
dovedeºte o utilitate aproape
indispensabilã. Dar scopul cãrþii e
lectura ei. Bibliografiile sînt
necesare ºi binevenite cînd o
orienteazã pe aceasta prin labirintul
milioanelor de titluri. Idealã este
oricînd colaborarea ºi nu
separarea lor, fãrã a uita cã una e
mijlocul, iar alta e scopul. Superior
rãmîne astfel întotdeauna cel care
cunoaºte atît statutul editorial al
cãrþilor, cît ºi – în primul rînd –
substanþa lor.

Totuºi, de la bibliologie pînã la
bibliofilie rãmîne o distanþã, prima
constituindu-se ca o disciplinã,
cealaltã ca o pasiune. Dar una nu
o exclude pe cealaltã. Adevãraþii

închinãtori ai cultului lecturii sînt ºi
mari admiratori ai frumuseþii
editoriale a cãrþilor, precum ºi
neobosiþi exploratori ai universului
fãrã sfîrºit al bibliografiei. Ei
reprezintã poate un etalon al
intelectualului complet, de care s-
au apropiat cu siguranþã
nenumãrate personalitãþi ale culturii
de-a lungul istoriei. Ni se pare cã
unul dintre aceºti „insolitae
eruditiones homines” poate fi ºi
trebuie socotit ºi cunoscutul autor
italian Umberto Eco, eseist,
exeget, lingvist, publicist ºi
romancier, reputat de multã vreme
pe plan european ºi chiar
internaþional. Dupã ce l-am
descoperit ºi comentat în cîteva
din aceste calitãþi, îl reîntîlnim acum
într-o formulã mai puþin frecventatã,
deºi oarecum previzibilã, aceea de
bibliofil ºi bibliograf. Prestaþia lui din
acest domeniu, mai mult sau mai
puþin sporadicã, este ilustratã
destul de semnificativ de un volum
prezent de cîtva timp ºi în limba
românã, Memoria vegetalã (ºi alte
scrieri de bibliofilie) (Editura Rao,
2008, traducere de Anamaria
Gebãilã).

Dupã ce aratã cum s-a format
ºi s-a transmis memoria culturalã
a umanitãþii de-a lungul secolelor,
Eco ajunge la cartea modernã,
care a înlocuit vechile ei suporturi
materiale cu cel de lemn (recte
hîrtie), fixînd aºadar bogãþia de
informaþii ºi valori spirituale a lumii
pe un suport vegetal. Acesta
asigurã cãrþii de azi mai multã
fiabilitate ºi-i faciliteazã o rãspîndire
ºi o circulaþie incomparabile cu
cele din trecut. Pînã cînd nu au
apãrut radioul, televiziunea ºi
Internetul în secolul XX, volumele
de hîrtie au reprezentat
universalitatea culturii ºi, chiar
astãzi, cartea electronicã nu o va
înlãtura – crede ºi Eco – pe cea...
vegetalã. „Cît este de frumoasã
cartea gînditã spre a fi þinutã în
mînã ºi în pat, ºi în barcã, ºi acolo
unde nu sînt prize, ºi atunci cînd
orice baterie s-a descãrcat! Cartea

care suportã mîzgãleli ºi se
îndoaie la colþuri, care poate fi
lãsatã sã cadã sau poate fi uitatã
deschisã pe piept sau pe genunchi
cînd ne furã somnul, cartea ce
încape în buzunar, ce se stricã, ce
este o dovadã a intensitãþii,
asiduitãþii sau regularitãþii lecturilor
noastre, ce ne aminteºte – dacã
pare prea nouã sau are filele
netãiate – cã încã n-am citit-o” (pp.
45-46).

Este incontestabil, pe de altã
parte, dupã cum recunoaºte de
asemenea ºi Umberto Eco, cã
memoria electronicã depãºeºte în
prezent orice imaginaþie, dînd
oricui posibilitatea sã navigheze în
oceanul fãrã margini al unui fel de
bibliotecã universalã. Am ajuns
însã, în aceastã manierã, într-o
situaþie de paradoxal blocaj: cu cît
mai multã informaþie, cu atît mai
puþinã cunoaºtere, sau – cum
spune pe bunã dreptate eseistul
nostru: „obsedaþi fiind de milioane
de detalii, putem pierde orice
criteriu de selecþie. A ºti cã existã
zece mii de cãrþi despre Iulius
Cezar e echivalent cu a nu ºti
nimic: dacã mi-ar fi recomandat un
titlu, m-aº duce sã-l caut; mã
opresc însã în faþa datoriei de a
începe sã cercetez cele zece mii
de titluri.” (p. 13). Aici ar putea
interveni, cum se ºi întîmplã din
fericire, rolul oportun ºi benefic al
unei bibliografii nu numai tematice,
dar ºi critice. Eco o foloseºte pe
larg în cartea sa, fãcînd proba unei
autentice erudiþii ºi totodatã a unei
reale voluptãþi de bibliofil,
inventariind ediþiile cîte unei scrieri,
descriindu-le ºi caracterizîndu-le
cu o meticuloasã acribie filologicã.
Din acest punct de vedere,
Memoria vegetalã este o micã
revelaþie, destul de relativã desigur,
cãci n-am spune cã nu-l bãnuiam
capabil pe autor ºi de o asemenea
performanþã. El ne surprinde ºi, în
acelaºi timp, ni se confirmã, cu
fiecare nouã apariþie.

Dar volumul care ne prilejuieºte
aceste comentarii e mult mai
abundent ºi mai variat decît ne-am
fi aºteptat. Unele pagini deºteaptã
nemijlocit interesul criticului ºi al
istoricului literar. Aºa, bunãoarã, o
întreagã secþiune a volumului se
intituleazã „Nebuni într-ale literaturii
(ºi într-ale ºtiinþei)” ºi se ocupã de

The Book as Object and Text
Florin Mihãilescu

Cartea ca obiect si text,

C
O

N
TE

X
TE

 C
R

IT
IC

E



74

diverse categorii de autori ºi de
scrieri excentrice, de „inventatori
de limbi universale, apostoli ai unor
noi cosmogonii, profeþi, vizionari,
noi Mesia, cercetãtori ai cvadraturii
cercului, inventatori de perpetuum
mobile, filantropi care propun
palingeneze sociale, igieniºti care
apreciazã avantajele mersului
înapoi, medici care un studiat
numãrul de «animãluþe» nocive
care se gãsesc în sperma umanã,
un sociolog care propune o metodã
de utilizare socialã a asasinilor...”
etc. etc. (p. 133). Pe unii, Umberto
Eco îi numeºte „autori din cea de-
a Patra Dimensiune” (p. 138); ei îºi
publicã lucrãrile pe spezele proprii,
exploataþi de anume edituri,
interesate sã câºtige pe seama
vanitãþii lor. Prima Dimensiune fiind
aceea a operei în stadiul de
manuscris, a Doua a operelor
publicate la edituri serioase, iar a
treia însemnînd eventualul lor
succes, se poate estima mai bine
poziþia celei de-a Patra Dimensiuni,
pe care Eco o exemplificã
deopotrivã cu umor ºi seriozitate.
Cea mai amuzantã este apoi lista
gafelor de apreciere, pe care
autorul le calificã drept „nebunii ale
experþilor” (p. 147). Asemenea
erori de judecatã esteticã, venind
din partea unor scriitori, editori sau
critici, care ar merita reproduse aici
in extenso, lucru din pãcate
imposibil, pentru cã ne-ar consuma
prea mult spaþiu, ne dovedesc încã
ºi încã o datã cît de fragile sînt
opiniile întemeiate exclusiv pe gust,
în absenþa unor principii axiologice,
vulnerabile poate ºi ele, dar mãcar
asumate deschis ºi argumentate,
astfel încît sã se preteze
controversei ºi dezbaterii de idei.

Într-un loc (pp. 151-152),
descoperim probabilul punct de
plecare pentru ceea ce avea sã fie
o altã neobiºnuitã lucrare a lui Eco,
Vertigo. Lista infinitã. Autorul ne
vorbeºte deocamdatã despre „lista
inegalã”, care înºiruie lucruri ºi
categorii umane din planuri foarte
diferite, într-un fel de amalgam,
care creeazã „farmecul inegalitãþii”
ºi „face sã palpite Glandele noastre
Suprareale” (p. 152 – sic!).

Dar, în sfîrºit, pentru cã
Umberto Eco distinge destul de
tranºant între bibliofilie, ca
generozitate de a-ºi etala raritãþile

livreºti, spre bucuria tuturor, ºi
bibliomanie, ca egoism al unei
posesii exclusive ºi exclusiviste,
pentru plãcerea unicului lor
deþinãtor, sã remarcãm cã
îndrãgitul ºi mereu surprinzãtorul
nostru autor din Peninsulã þine cu
certitudine de cel dintîi mod al
dragostei de carte ºi de aceea ne
ºi încîntã cu dãrnicia ºi
originalitatea consideraþiilor lui
bibliografice, veritabile poveºti din
lumea mirificã a cãrþilor, cu destinul
lor adeseori întortocheat ºi plin de
captivante aventuri.

Ca în fiecare dintre operele sale,
îl regãsim ºi aici, în Memoria
vegetalã, pe acelaºi Umberto Eco,
multidimensional ºi polivalent,
inconfundabil, incomparabil, dar
mai ales provocator ºi, oricum,
totdeauna, în primul rînd, cuceritor.
Drept pentru care vom reveni
curînd asupra lui, de vreme ce e
tot mai des prezent, prin

numeroase alte apariþii editoriale.

Abstract: This paper offers a
comprehensive reading of one of
Umberto Eco’s books, Memoria
vegetalã (ºi alte scrieri de bibliofilie).
The Italian author sees the book both
as an object, interesting for collectors
of rare and curious editions, and as a
text, interesting for historians, literary
critics, and readers of all kinds.

Keywords: book, reading,
bibliophiles, text.

Rezumat: Acest articol oferã o
lecturã comprehensivã a uneia din
cãrþile lui Umberto Eco, Memoria
vegetalã (ºi alte scrieri de bibliofilie).
Autorul italian vede cartea în acelaºi
timp ca pe un obiect, interesant pentru
colecþionari de ediþii rare ºi curioase,
ºi ca pe un text, interesant pentru
istorici, critici literari ºi cititori de toate
soiurile.

Cuvinte-cheie: carte, lecturã,
bibliofili, text.
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Poet, prozator ºi pu-
blicist în care adolescenþii
anilor 70 vedeau deja –
înainte de voga lui Mircea
Dinescu – un star non-
conformist al poeziei ti-
nere româneºti, Nicolae
Prelipceanu a fãcut, du-
pã 1989, din exerciþiul
publicistic o mãrturie a
vocaþiei sale civice. Ar-
ticolele publicate în
România liberã ºi în
Cotidianul (dar nu numai),

acest autor cu rãdãcini aromâne, dupã propria lui
mãrturisire, oferã circuitului cultural românesc o
colecþie de articole selectate din abundenta lui
producþie din ultimii cinci ani, rãspunzând, implicit,
faimoasei întrebãri lansate cu prilejul evenimentelor
precipitate din ianuarie 1990 („Ce aþi fãcut în ultimii
cinci ani?”). Ulterior, interesul faþã de cei zece ani s-a
accentuat nevrotic, lãrgind rãgazul asupra cãruia
existau dubii la o întreagã decadã, iar fiindcã pânã
astãzi încã elucidãrile aºteptate de la principalii
protagoniºti ai scenei publice nu s-au produs decât
parþial ºi selectiv, dupã 22 de ani putem socoti cã
versiunea referitoare la, mãcar, trei decenii din trecutul
imediat rãmâne unul dintre imperativele la care se cere
formulat un rãspuns. Pomenesc despre toate acestea
în legãturã cu noua carte a lui N. Prelipceanu pentru
cã, pe de o parte, ea aduce mãrturii despre participarea
la „veac” a autorului, iar pe de alta deoarece are un
titlu care impune clarificãri. Odioseea. Un jurnal pe
sãrite (Iaºi, Institutul European, 2011, 416 p.) face din
periplul maritim de zece ani ai lui Ulise un pretext pentru
recapitularea unor vremuri odioase. Iniþial, într-o
conversaþie din alt secol cu Nichita Stãnescu,
vocabula bricolatã de Prelipceanu prin adaosul unei
singure vocale, trimitea la vremurile odioase ale
dictaturii ultimului autocrat comunist, Nicolae
Ceauºescu. Cei care au prins acele timpuri – nu
tocmai îndepãrtate – îºi amintesc cã respectivul
beneficia de diverse porecle: Ghenose (adicã o
adaptare din forma germanã a cuvântului Tovarãºul),
Nicki Lauda (dupã numele unui faimos automobilist
de performanþã, care însã, în lectura româneascã a
momentului, îl indica în modul cel mai precis cu putinþã

Vremuri
odi(o)seice
Odi(ou)ssean Times

pe Nicolae Lãudãrosul – sau Lãudatul, apropo de
nesfârºitele, continuele omagieri din media ºi din
volumele anume ticluite de propaganda de partid ºi
de stat pentru a întreþine cultul personalitãþii). Dar ºi
Ody; nu o desemnare pornind de la „odã” – deºi nu
puþini rapsozi naþionali ºi locali îºi fãceau loc în
revuisticã ºi la televizor (numit, încã de pe atunci,
„tembelizor”, deºi în ultimul deceniu de dictaturã
devenise instrument de tembelizare doar în spaþiul a
circa douã ore de emisie, fiind reduse la tãcere ºi
studiourile teritoriale ale TVR) –, ci o prescurtare a lui
„Odiosul”. Se va înþelege, deci, de unde odioseea, o
posibilã epopee – nu de proslãvire, ci tocmai
dimpotrivã – a aventurii Marelui Cârmaci (metaforã
favoritã, ºi ea, în destrãbãlãrile poetice ale clipei,
trimiþând, cum se poate întrevedea, atât la un
conducãtor de navã, cât ºi la „ocârmuire”, la
guvernare); o epopee satiricã, asprã, o criticã acidã,
lucidã, inspiratã ºi necesarã ca apa pentru însetat, în
contextul de atunci…

Sã îi rãspunzi lui Nichita – poet iubit, extrem de
înzestrat ºi novator în expresie, dar preaplecat faþã
de regimul politic al zilei, orice ar zice congenerii –, la
propunerea lui apolinicã ºi apoliticã, trimiþând la zãrile
clasicismului antic ºi afectând cã nu bagã în seamã
prezentul frustrant, inadmisibil, Nae Prelipceanu i-a
fãcut o contrapropunere, ºi subversivã, ºi umoristicã,
ºi laconicã: sã scrie o… odiosee! Nu se înregistreazã,
din pãcate, rãspunsul nichitian la rãsturnarea operatã,
inspirat, de colegul poet, pe atunci angajat al revistei
Tribuna din Cluj. În mod evident, propunerile au rãmas,
deocamdatã, fãrã urmãri. În decembrie 1983, Nichita
Stãnescu trecea definitiv în istoria literaturii române,
zãdãrnicind, inevitabil, orice posibilã colaborare
poeticã.

Iatã însã cã în 2011 apare o odiosee semnatã
numai de Prelipceanu, semn cã ideea nu murise,
aºteptându-ºi în toþi aceºti ani rândul, ieºind de sub
imperiul butadei ocazionale ºi trecând în alt plan,
publicistic ºi nu poetic. Se pune întrebarea dacã
odatã cu cãderea regimului Ceauºescu noua noþiune
nu ºi-a epuizat substanþa sau nu a rãmas definitiv
cantonatã într-o clipã istoricã din trecut. Citind textele
autorului rãspunsul este evident, nu. Realizez acum
cã Odioseea nu era legatã doar de chipul ºi statura
etern omagiatului Ody, ci ea continuã încã, în virtutea
principiului dupã care o realitate nu se stinge odatã
cu arderea ei în efigie, ci continuã sã funcþioneze
câtã vreme mecanismele ºi componentele ei fun-
damentale sunt pe mai departe funcþionale.
Proclamarea, în decembrie 1989, a cãderii comu-
nismului ºi stingerea dominaþiei ideologice a comu-
nismului au marcat formal opþiunea pentru un nou model
de dezvoltare. Dar cum nimeni, nici mãcar activiºtii
Partidului Unic, nu au trãit ºi condus dupã litera ºi
spiritul filosofiei marxist-leniniste, ci dupã o vulgatã
ajustatã din mers, fãrã lecturã ºi studiu individual pe
texte (în pofida infinit repetatelor ore de „învãþãmânt
politico-ideologic”), în care instinctul perpetuãrii ºi
reproducerii capitalului social, a poziþiilor dominante
în societate ºi a capitalului material posedat au contat
mult mai mult, se poate socoti cã întreaga tranziþie
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Ã postcomunistã româneascã este parte din odioseea
înregistratã, analizatã, discutatã de N. Prelipceanu
în cartea lui.

Cu aceastã observaþie trec la o altã chestiune
îndelung cliºeizatã în cultura românã. Se socoteºte,
în general, cã publicistica unui poet sau a unui
prozator marcheazã o simplã fenomenologie de
suprafaþã, reacþii dupã împrejurãri pe tegumentul
istoriei. (Excepþie de la regulã a fãcut, dupã
mãrturisirea lui Mircea Eliade, Ortega y Gasset, care,
conform notaþiei jurnaliere din 1 ianuarie 1962,
reacþionase la ºtirea cã Eliade a scris ani la rând
articole de ziar, spunând: „Aceasta înseamnã cã
aveþi vocaþia unui filosof autentic”.) O colecþie de
articole aºa cum este Odioseea lui N. Prelipceanu
depãºeºte orizontul simplei publicistici reunite într-
o încropealã de carte, pentru cã reuºeºte sã
subsumeze totul unui concept aplicat unei perioade
ºi unei fenomenologii specifice, transformând
corpusul de texte în probe ale diadnosticului stabilit
ºi în etape ale analizei. Publicistul se improvizeazã
astfel în istoric ºi, nu în ultimul rând, în teoretician al
istoriei, azvârlind pe piaþã un concept validabil, fie ºi
pornind – precum acela de „baroc”, de pildã – dintr-o
reacþie sarcasticã ori având la bazã o metaforã
(precum multe dintre noþiunile cu care se opereazã
în filosofia lui Lucian Blaga). Vãd aici nu doar o
tentativã personalã, ci ºi indiciul unei apetenþe a
poetului ca figurã comunitarã de a transgresa, cu
mijloace proprii, orizontul de excelenþã al creaþiei lui.
Între metafizic ºi istoric, poetul face un du-te-vino
legitim, recuperând un teritoriu îngustat de mulþi
practicieni, dupã chipul ºi modul lor de a fi, dar
acoperit legitim ºi integral, în epocile faste ale poeziei,
fãrã rest. Vãd în Odioseea lui N. Prelipceanu
tentativa recuperãrii unui topos ce se întinde de la
Hölderlin pânã la Maiakovski fãrã probleme;
deocamdatã, cu mijloacele inteligenþei ºi analizei
prezentului fugace, deja istoricizat (dar ºi mãrturisit).
Odioseea completeazã profilul unui autor
contemporan ambiþios, care depãºeºte poezia, se
întoarce la ea, dar nu rãmâne numai în interiorul ei.

Abstract: Odioussey is a title-concept of the new book
written by the poet Nicolae Prelipceanu. It brings together
articles written in Romanian newspapers and magazines in
the last five-six years. The newly born notion from the title
sends not to the times of Ceauºescu’s communist
dictatorship, but to the continuing till nowadays odissey of
the nomenklatura in mastering and dominating Romania.

Rezumat: Odioseea este un titlu-concept aºezat în
fruntea noii cãrþi scrise de poetul Nicolae Prelipceanu. El
adunã articole scrise în ziare ºi reviste din România în
ultimii cinci-ºase ani. Noþiunea nou-nãscutã prezentã în
titlu trimite nu la timpurile dictaturii comuniste a lui
Ceauºescu, ci la odiseea încã neterminatã a nomenklaturii
de stãpânire ºi dominare a României.

Keywords: Concept, articles, Ceauºescu, analyses,
recent history, Nicolae Prelipceanu, communism, post-
communism, poetry

Cuvinte cheie: Concept, articole, Ceauºescu, analize,
istorie recentã, Nicolae Prelipceanu, comunism, post-
comunism, poezie

Noul roman al lui
Lucian Dan Teodorovici are
alura unui proiect ambiþios.
Nu este un secret pentru
nimeni faptul cã anii co-
munismului funcþioneazã
castrator asupra proza-
torilor români, nici un sin-
gur text nereuºind sã „valo-
rifice” materialul altfel decît
demonstrativ sau ilustrativ.
Invariabil, autorii par sã-ºi
piardã sîngele rece ºi sã
gliseze într-un rãzboi per-

sonal cu trecutul, un rãzboi care, inevitabil, se
transformã într-o luptã cu propriul text, cu însãºi lumea
pe care trebui sã o aducã la viaþã.

Matei Brunul este un roman în trei plus unu
personaje, cu arhitecturã complexã, poveste incitantã,
stil curat, documentare bogatã ºi, nu în ultimul rînd,
simbolisticã interesantã. Lucian Dan Teodorovici
porneºte de la o pseudo-structurã de thriller, jucîndu-
se cu o temã utilizatã pînã la epuizare mai ales în
romanele cu iz senzaþional – gen Supremaþia lui
Bourne – pierderea completã a memoriei. Bruno Matei,
personajul principal, este victima unui accident care
îi produce un astfel de efect. Bãrbatul de 36 de ani se
trezeºte în Iaºul anilor ºaizeci fãrã nici o amintire din
ultimele douã decade, debusolat, rupt de istoria mare
ºi de istoria personalã. Oscileazã între tovarãºul Bojin
ºi Eliza, cele douã personaje cu care împarte paginile
romanului, încercînd sã-ºi recupereze nu atît
memoria, cît identitatea. Lumea prezentului naraþiunii
se cristalizeazã încet, dar sigur, într-o pojghiþã subþire
de minciuni care par la tot pasul sã-l prindã pe erou
într-o plasã de paianjen de înºelãtorii ºi amãgiri. Cine
este cu adevãrat Bruno Matei, cine sînt tovarãºul Bojin
ºi cine este Eliza? Romancierul deschide, de la
început, un al doilea plan al istorisirii, unul în care
rememoreazã anii uitaþi ai personajului. Într-o
permanentã oscilare, textul se construieºte din cele
douã poveºti, fãrã a-ºi pierde însã suspansul implicit
printr-o divulgare prematurã a elementelor ascunse.
Bruno Matei este un tînãr marionetist, pe jumãtate
italian dupã mamã, care ºi-a petrecut rãzboiul în Italia,
urmînd afacerile familiei ºi studiind arta manipulãrii
pãpuºilor, profitînd de o scutire frauduloasã de front.
Dupã rãzboi va profita de o vagã amiciþie cu fostul
sãu coleg Lucreþiu Pãtrãºcanu pentru a se întoarce
la Bucureºti, la Teatrul de marionete. Desigur, odatã
cu arestarea protectorului sãu va urma un traseu uºor
de anticipat: arestare, anchetã, condamnare politicã,
Canal, închisoare. Prezentul deceniului ºase oferã

Marioneta
trecutului
The Post Handling a Puppet
Victor Cubleºan

LUCIAN DAN
TEODOROVICI

Polirom, 2011
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varianta unui Bruno Matei reeducat în spiritul omului
nou. Nici o surprizã, deci, a recunoaºte în tovarãºul
Bojin figura securistului de serviciu, iar în Eliza
turnãtoarea gingaºã, dispusã oricînd sã oscileze într-
o zonã gri, sensibilã, dar egocentricã.

Dacã dezvãluirile anterioare pot pãrea drept
devoalãri ale unor mari surprize ale intrigii pentru cei
care nu i-au parcurs încã paginile, este cazul sã fie
liniºtiþi: povestea este atît de translucidã ºi previzibilã,
încît niciunul din elementele dezvãluite nu poate fi
ascuns prea mult de cãtre roman. Personajele ºi
atmosfera lor imediatã sunt atît de tributare
convenþiilor unor cliºee bine înrãdãcinate, încît e
nevoie de un singur strop de fantezie pentru a înþelege
arhitectura tuturor relaþiilor de la bun început. Miza
din Matei Brunul nu vine însã din suspansul istoriei –
haina de thriller e una de convenienþã – ci din psihologia
implicatã de lumea traumaticã ºi traumatizatã a
romanului. Lucian Dan Teodorovici îºi construieºte
textul lent, prin scene migãloase, descriptive, prin lungi
intruziuni în lumea interioarã a personajelor sale.
Discursul indirect liber ºi dizertaþia auctorialã sunt
omniprezente. Problematizãri, idei urmãrite în devenire
aproape fotografic, pasaje de atmosferã, totul
secondeazã o lecturã în care accentul cade fãrã nici
o urmã de îndoialã pe ceea ce ar trebui sã fie o
spectaculoasã lume interioarã a eroilor. Or aici intervine
ceea ce consider cã este una dintre cele douã
probleme majore ale romanului. Lipsa de veridicitate
a indivizilor propuºi spre studiu. Bruno Matei este un
recipient gol în care autorul toarnã sentimente ºi cliºee.
Nici o clipã personajul nu pare a prinde viaþã, rãmînînd
neconvingãtor, la stadiul de fantoºã. Marionetistul nu
pare a avea dorinþe proprii, nu pare a avea sentimente,
este un eu fãrã nici un fel de personalitate, un blanc
umplut la fiecare scenã de voinþa auctorialã care îi
dicteazã, autoritar, reacþiile. Dacã aceastã stare de
goliciune interioarã ar fi acceptabilã pentru perioada
în care eroul suferã de teribila amnezie care i-a ºters
cu buretele jumãtate din viaþã, ea este deranjantã ºi
enervantã atunci cînd vorbim de planul rememorãrii,
de perioada în care personajul este „neavariat”.
Explicaþia rezidã, cred, în ambiþia romancierului de a
crea un personaj candid (un soi de Forrest Gump, de
Candide modern), care sã potenþeze lectura într-o
cheie simbolicã: Bruno Matei este Românul sub
comunism, omul suferind ºi reeducat. Imaginea
simbolicã se formeazã, dar, în lipsa unui fundament
credibil îºi pierde orice forþã ºi autoritate, plasîndu-se
mai mult ca un joc secundar în intenþionalitatea
autorului. Nu poþi fi miºcat, ca cititor, de suferinþele
unei marionete, atît timp cît nu-i intuieºti umanitatea.
Tovarãºul Bojin, securistul, este la fel de neconvingãtor.
Prozatorul se strãduieºte, în mod vizibil, sã ofere o
psihologie personajului, sã îi gãseascã resorturi
interioare, sã îi gãseascã ticuri, un trecut, o educaþie,
pasiuni de colecþionar ºi dileme morale. Din pãcate,
Lucian Dan Teodorovici nu reuºeºte sã scape de
ºabloane, nu reuºeºte sã creeze un securist credibil,
dupã cum romancierii proletcultiºti nu reuºeau sã
creeze un activist de partid credibil: toþi pleacã de la
idee, iar nu de la om. Monstruozitatea unui astfel de

personaj nu rezidã în ceea ce el defineºte, ci în aceea
cã este, sub straturile sale oribile, un om simplu ca
oricare altul. Prozatorul produce un tip, nu un individ.
Eliza este singura prezenþã umanã în roman, singurul
personaj ale cãrui resorturi interne sunt coerente ºi
singura, în cele din urmã, capabilã sã ofere cititorului
un suport emoþional.

A doua mare problemã a romanul o constituie
cel de-al patrulea personaj, vocea naratorului. Lucian
Dan Teodorovici este un romancier de mare talent,
dar aici greºeºte alegînd sã fie prezent print-un glas
explicativ-ilustrativ. Romanul este teribil de livresc.
Deºi documentat pînã în dinþi, atent la detalii de istorie,
recuzitã ºi atmosferã, autorul nu reuºeºte sã sufle
viaþã în lumea pe care o clãdeºte. Pelerinajul eroului
prin toate ororile sistemului concentraþional românesc
este una ilustrativã, nu emoþionalã. Cititorul e copleºit
de fapte, de date, de evenimente, dar e incapabil sã
le trãiascã, sã relaþioneze cu ele. Sinistra afirmaþie a
lui Joseph Goebbels, „moartea unui om e o tragedie,
moartea unui milion e statisticã”, îºi gãseºte aici
ilustrarea. Romancierul intervine permanent în
naraþiune pentru a explica, pentru a prezenta drama
lui Bruno Matei. Personajul, omul care suferã, lipseºte
însã. În lipsa suferinþei directe, evocarea torturilor
îngrozitoare are mai degrabã alura unui tratat, nu a
unei experienþe personale. În cele din urmã vocea
naratorului devine atît de autoritarã încît ocupã întreg
prim-planul. Matei Brunul se citeºte mai mult pentru a
afla ce intenþioneazã aceastã voce, decît pentru a
afla ceea ce se întîmplã cu personajele.

Este evident cã Matei Brunul se doreºte o carte
profundã despre anii comunismului din România, o
carte despre devenirea omului, despre destin, despre
manipulare, o carte despre inumanitatea
comunismului. Din pãcate, Lucian Dan Teodorovici
nu reuºeºte nici el, aidoma tuturor celorlalþi romancieri
români, sã iasã din propria rãfuialã cu trecutul, din
propria cruiciadã ºi din propriile stereotipii, nefãcînd
altceva decît sã producã un spectacol de marionete
cu trecutul. Rezultã un roman bine scris, dar sec,
epurat de viaþã.

Summary: about Lucian Dan Teodorovici’ Matei Brunul,
an ambitious novel about the communist past of Romania

Rezumat: discuþie despre Matei Brunul de Lucian Dan
Teodorovici, un roman ambiþios despre trecutul comunist
al României

Cuvinte cheie: Lucian Dan Teodorovici, roman
românesc, perioada comunistã, amnezie, marionete

Keywords: Lucian Dan Teodorovici, communist period,
amnesia, puppets
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Poetul Caius Dobrescu, dublat
de un romancier de acelaºi calibru
ºi de un teoretician pe mãsurã,
provoacã reacþia cititorilor sãi prin
romanul în versuri care dã titlul
acestui eseu, publicat de cãtre
Tracus Arte în 2010. Structura
anamorficã a volumului, simultan
hipnoticã ºi subversivã, este
argumentatã de cãtre autor prin
referire la disponibilitatea lectorului
contemporan pentru un vers
incantatoriu ºi energetic. Însã, mai
mult decât disponibilitate, Caius
Dobrescu intuieºte în cititorul de
azi, dornic de experienþe
inovatoare, o necesitate vitalã de
resuscitare, ºi îl conduce, asemeni
unui iniþiator, articulând ºi
tensionând anumite momente,
apelând la valoarea arhaicã a
versului ca vehicul al naraþiunii.
Iniþierea cititorului în acest univers
în continuã miºcare se face printr-
un meºteºug liric bine pus la
punct, cãruia autorul îi adaugã
dimensiunea graficã, generând
astfel îmbrãþiºãri contrastante de
rime ºi ritmuri, menite a antrena
vigilenþa perceptivã, atât la nivel
vizual, cât ºi la nivel lingvistic –
juxtapunere menþinutã de-a lungul
întregului volum. Structura hibridã
a cãrþii, pe alocuri dificil de urmãrit,
mãrturiseºte însã o poeticã a
inefabilului ºi a experienþelor
alternative alienante. Întâlnirea cu
celãlalt, tema esenþialã a întregului
demers artistic, este una profund
dramaticã, dupã mãrturisirile
autorului (nici monolog interior, nici
discurs public, ci „monolog
dramatic: un zigzag strâns”). De
menþionat însã faptul cã precizãrile
explicite ale autorului se referã
numai la aspectul formal al lucrãrii
sale, cãci despre partea moralã a
romanului sãu în versuri nu se
pronunþã decât printr-o incitantã
tentativã de agresare a orizontului
de aºteptare al „ipocritului cititor”.

Ghidajul cititorului pentru

Euromorphotikon
Elena Butuºinã

cãlãtoria pe insula în care va
avea loc iniþierea – povestea care
se desluºeºte la finalul puzzle –
ului de întâlniri, aventuri ºi ºo-
curi – începe cu o serie de
recomandãri privind buna
circulaþie a fluidelor corporale,
recomandãri a cãror dimensiune
eroticã se constituie într-un soi
de premoniþie a experienþelor
liminale pe care le mãrturisesc
vocile întretãiate ale fiecãrui
capitol. Puzzle-ul reconstituie, prin
multiperspectivism, povestea
Congresului Dragostei Abundente,
de pe insula Aragnon, ºi a
tribulaþiilor prin care trec
participanþii. Aceºtia provin din
toate colþurile Europei, fiind
purtãtori inconºtienþi ai unor valori
erotico-tribale arhaice, specifice
culturilor din care provin, camuflate
în dezordinea postmodernã a
multiculturalismului; obiectivul la
care aderã toþi este acela de a
reconstitui  „din trupurile lor gradual
bronzate, o imensã imagine
alegoricã a Europei rãpite de Taur
– semn al reînvierii adevãratului
spirit al Revoluþiei erotice stil 1968”.
Sensibilitatea New Age care
strãbate întregul volum este însã
subminatã, cum era de aºteptat,
de o nemulþumire crescândã faþã
de obstacolele politice din calea
libertãþii generale, nemulþumire
care nu poate degenera decât în
haos sau în solipsism. Congres,
facþiuni divergente, cauze imposibil
de realizat, toleranþã de suprafaþã,
toate aceste elemente sunt
aºezate strategic în interiorul
universului creat de Caius
Dobrescu, conþinând aluzii politice
mai mult sau mai puþin subtile, dar
ºi intertexte clare referitoare la
imaginarul heteroclit al
postmodernismului.

Referinþele cinematografice
deschid strategic întreaga
aventurã, intertextul cu imaginarul
filmelor lui Lynch descriind o
miºcare demenþialã pe autostradã:
„Ne chinuim din greu sã simulãm
puþinã acþiune (…) Un fel de
cronodrom” – element ce va
deveni un laitmotiv al întregului

parcurs. Background-ul marcat de
moºtenirea cinematografului
justificã astfel frustrãrile generate
de inerþia mainstream, vocea din
debutul volumului vrând sã riºte tot
în cãutarea propriei apoteoze.
Moºtenirea ezoteric-idealistã a
generaþiei hippie, menþionatã,
fatidic parcã, în titlul celor mai multe
dintre capitole, mascheazã teama
de extincþie perceptibilã la nivel de
conþinut, dar ºi la nivel formal.
Acestei temeri îi rãspunde o
circularitate a limbajului care se
apleacã asupra propriilor
convoluþii, ºi ale cãrui permutãri
continue se înscriu într-o alchimie
discretã a poeticului (cum se
întâmplã, spre exemplu, în capitolul
„Secretul grotei secrete”).
Graniþele limbajului sunt întâi
explorate, apoi sfidate la nivel
textual, subminate fiind de rupturile
pe care le cauzeazã referinþele
culturale cele mai stranii (cele
orientale, primitive, antice, mistico-
religioase, toate integrate în
melting pot-ul contemporan), în
contextul în care elementul dupã
care tânjesc toate aceste voci (pe
rând, feminine ºi masculine) este
Evenimentul salvator (acþiunea,
intriga, ºocul), dãtãtor de sens.
Desigur, acesta nu se reveleazã,
într-o formã general valabilã, pânã
la final, fiind mai degrabã
interiorizat ºi individual, deci mult
mai greu de descifrat („Totuºi, cum
am ajuns aici? De ce/ s-a-
ntâmplat? Arsura din piept, chiar
când/ ridicam pocalul la buze.
Sãgeata trasã-n/ inima
Evenimentului. Adicã a mea”).
Elementele erotice presãrate de-a
lungul povestirilor þin de aceeaºi
sete de dialog ºi de comuniune
care nu poate fi atinsã decât
temporar ºi derizoriu. Evenimentul
însã e fãcut þãndãri, cioburile fiind
vocile derutate ale cãror confesiuni
necesitã, printr-o privire de
ansamblu, o reconstituire
semanticã. Dintre personajele
care apar la Congres/ „Gong-res”,
se remarcã seminþia Karpathienilor
care, ca toþi ceilalþi insulari, îºi
cautã propria identitate, intrând în
„continuum-ul cinetic” al textului
montat aproape cinematografic.
Opulenþa experimentelor lingvistice
umple, de fapt, golul de sens pe
care, pe alocuri, vocile personajelor

Autoarea este doctorandã la
Facultatea de Litere din Cluj (The
author is Ph.D. student at the Faculty
of Letters in Cluj)
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îl mãrturisesc („De cum m-am/
întremat puþin, am venit/ într-un
suflet… ºi-uite/ ºi tu ce-am gãsit: o
paraginã…/ un deºert…”),
împotriva inerþiei generate de faptul
cã „Natura noastrã însãºi ne
condamnã la tãcere”.

Imaginea de ansamblu a epocii
noastre este întregitã prin
referinþele la civilizaþia mediaticã ºi
la iminenþa prãbuºirii acesteia, o
datã cu autodistrugerea înre-
gistrãrilor evenimentelor; însã
asumarea pânã la capãt a
procesului de introspecþie, cu
parcurgerea intempestivã a
epocilor trecute (cea mai explicitã
fiind în capitolul „Pierrot Lunaire”),
pare a sedimenta o identitate
capabilã de supravieþuire.
Experimentul Rapunzel, cu
„geometria sa himericã”, duce în

extrem relaþia om-limbaj, ca punct
de pornire al problematizãrii
generale a relaþiilor interumane.
Apocalipse in nuce ale cotidianului
apar la tot pasul, dar interesantã
este maniera în care, dupã fiecare
punere în abis, povestea se reface
într-un proces de autogenezã. La
nivel lingvistic, asocierile inedite de
semnificanþi genereazã sensuri
noi, parodice – „Salomeea” devine
„Slalomeea” (remarcabile fiind
ºi curajoasele analize ale autoru-
lui asupra avatarurilor feminitã-
þii), „imbecilitatea” este scuzatã de
„imberbcilitate”, iar „absorbþia” se
transformã în „absurdbþie”.
Nonconformist ºi sigur pe sine,
romanul în versuri „Euro-
morphotikon” este sugestiv pentru
o lume a individualismelor de orice
fel ºi a experimentelor.

Abstract: The verse novel
Euromorphotikon by Caius Dobrescu
constitutes a postmodern experiment
in which both the visual and the
linguistic dimensions are symbiotically
generated. Its apparently chaotic
content is representative for a
multicultural era that is permanently
marked by its own past.

Rezumat: Romanul în versuri
Euromorphotikon de Caius Dobrescu
este un experiment postmodern în
care dimensiunea vizualã ºi cea
lingvisticã sunt generate simbiotic,
conþinutul aparent haotic fiind
reprezentativ pentru era multiculturalã,
amprentatã de propriul sãu trecut.

Keywords: Caius Dobrescu,
Euromorphotikon, postmodern, novel,
verse

Cuvinte-cheie: Caius Dobrescu,
Euromorphotikon, postmodern, roman,
versuri
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Dulcea poveste a tristului
elefant (Polirom, 2011), cel mai
recent roman al Dianei Adamek,
meritã o invitaþie promptã în loja
privilegiatã a romanelor universale.
Dacã aceastã carte este sau nu o
replicã la Cãlãtoria elefantului de
José Saramago importã mai puþin.
Tematica nu se intersecteazã cu
a acestuia decât la nivel pretextual,
ce se traduce prin istoria unei
cãlãtorii, a cãrei þintã finalã –
marmoreanul turn Belém, operã
manuelinã de secol XVI – coincide
voit cu punctul de plecare din
opera nobelizatului Saramago,
însã aici se epuizeazã paralelis-
mele posibile.

Povestea ce se deruleazã sub
ochii cititorului este, pe de o parte,
o fotografiere virtuoasã a veacului
al XVI-lea, marcat de arta
grotescului ºi de manierism, iar pe
de alta, o splendidã scriere în
limbajul realismului magic. Aºa
cum se întâmplã în cazul roma-
nelor lui Umberto Eco, Numele
Trandafirului ori Cimitirul din Praga,
ºi aici faptele ºi personajele fac
parte din trecutul istoric real, doar
protagonistul fiind în totalitate o
plãsmuire a imaginaþiei scriitoarei.
Eroul, botezat Rudolf, dar alintat
Roro, este un elefant cu compor-
tament omenesc ºi înzestrat cu
harul fabricãrii celor mai grozave
dulciuri din câte s-au pomenit. În
rândurile senzoriale închinate
patiseriei, dar ºi în cele care
descriu istoriile de amor mai mult
sau mai puþin posibile, se ghiceºte
o scriiturã femininã, sensibilã la
detaliu, aºa cum ºi Arcimboldo era
atent la fructele, legumele ºi lumina
din picturile lui despre anotimpuri
(picturi care devin, în roman,
personaje). Grotescul este
omniprezent, fie când este
surprinsã în treacãt hidoºenia lui
Roro, cu un trup plin de negi ºi de
pete cenuºii, fie atunci când

Limbajul universal al melancoliei
The Universal Language of Sadness
Oana Presecan

meºterii sticlari veneþieni îºi
prezintã oglinzile vãlurite ce
schimonosesc chipurile tuturor.
Dar grotescul este pânã la urmã
estompat de poveºtile de amor,
inedite ºi aproape toate interzise de
legile morale care domneau la acea
vreme, chiar dacã erau iubiri
împãrtãºite (pitica Richardis îl
iubeºte pe vârstnicul sticlar
Giorgio, prinþesa Anna de
Habsburg se îndrãgosteºte de
Roro, un elefant-vrãjitor de la curtea
tatãlui ei, iar Amanda, mama
eroului, îl iubeºte pe cumnatul ei).

Romanul anunþã încã din incipit
atât tematica obsesiei care
puncteazã povestea pânã la final,
cât ºi atmosfera barocã de basm
ºi de vrãjitorie (cãci Roro va întâlni
o vrãjitoare adevãratã în pere-
grinãrile sale, fãrã sã o mai luãm
în calcul pe propria lui mamã,
Amanda, copleºitã de premoniþii ºi
care ºi-a luat zborul de la fereastrã,
pornind pe urmele elefantului care
o obsedase dintotdeauna). Se
întreþine astfel o atmosferã de
neverosimil, iar realismul magic
prinde contur pe nesimþite. Intrã în
scenã mai întâi fluturii din zahãr ars
care acoperã cerul Vienei, apoi
tortul în formã de pãun, care þipã,
iar la urmã se manifestã „ciuma
dansului”, boalã care a smintit un
sat întreg din Castilia, rãpunându-
i locuitorii în doar douã sãptãmâni,
episod ce aminteºte de Pedro
Páramo al lui Juan Rulfo sau de
insomnia din Ultimul veac de
singurãtate.

Este adevãrat cã personajele
izbutesc sã se înþeleagã fãrã prea
multe piedici, deºi ele provin din
culturi diferite. Ei bine, tocmai aici
se manifestã miraculosul, cãci
dupã ce Roro începe sã se
transforme într-un elefant, la vârsta
de cinci ani, limbile locale se topesc
într-un limbaj universal. Acesta,
oricât de neverosimil ar fi, face
posibil destinul protagonistului de
a pãstra memoria faptelor prin
traseul parcurs pe urmele pãrinþilor
(Roro îºi cautã mai întâi mama la

Viena, dar soseºte abia dupã
moartea ei, dupã care îºi cautã
tatãl – elefantul de legendã – pe
malurile Atlanticului, fãrã a-l gãsi
însã), sfidând legea naturii care
spune cã „pãmântul e dornic sã
uite”. Trecerea lui prin lume nu va
fi însã uitatã, chiar dacã ceea ce a
lãsat în urmã (prãjiturile fabuloase
ce reconstruiau realitatea) fusese
de mult mâncat.

Romanul Dianei Adamek se
distinge de Cãlãtoria elefantului atât
prin absenþa didacticismului
(evident ºi incomod la Saramago)
cât ºi prin seriozitatea demersului
întreprins, marcat de melancolia
cronicã de care suferã personajele
(romanul portughezului fiind tocmai
reversul: o satirã politicã, religioasã
ºi socialã, presãratã de ironii ºi
anecdote). Iar graþie acestui roman
cu trãsãturi universale greu de
contestat, putem spune cã „aºa a
trecut, cu multã dulceaþã ºi tot atâta
tristeþe, un elefant prin lume”.

Abstract: This original and complex
novel tells the story of a child-elephant
with human traits who wanders around
Europe in search of his parents. His
talent is that of making fabulous
sweets. This novel is about the quest
and sadness of an elephant.

Rezumat: Acest roman complex
ºi original redã povestea unui copil-
elefant cu trãsãturi omeneºti, care
pribegeºte prin Europa, în cãutarea
pãrinþilor sãi. El e înzestrat cu un talent,
anume cel de a prepara dulciuri
fabuloase. Acest roman vorbeºte
despre tristeþea ºi neliniºtea unui
elefant.

Cuvinte cheie: elefanþi, realism
magic, grotesc, cãlãtorie, cãutare

Key words: elephants, magic
realism, the grotesque, journey, quest

Autoarea este traducãtoare ºi
eseistã (The author is translator and
essayst) ª
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Iniþial cu un titlu aproape banal,
Nimic despre viaþã, volumul de
poezii al prozatorului ºi publicistului
Cosmin Perþa este publicat Fãrã
titlu, la Editura Paralela 45, Piteºti,
2011, în colecþia Avanpost.
Dedicaþia „Lui Vladimir./ Aceasta
nu este literaturã” deschide
hermeneutica textelor spre un
biografism suprarealist, ca în
tabloul lui René Magritte, dar ºi
spre autenticitatea confesiunii care
sã ajungã, peste timp, comu-
nicarea ideaticã ºi poeticã a
creatorului cu fiul sãu, Vladimir sau
cu lectorul in genere.

Pãrþile volumului sunt douã feþe
ale aceluiaºi Ianus, personajul care
îºi spune povestea ºi se
confeseazã: copilãria ºi ado-
lescenþa, într-un ciclu de 11
poeme, aproape ca în Elegiile
stãnesciene, ºi maturitatea,
aºezatã sub semnul iubirii,
Cântarea Cântãrilor, sentiment
concretizat arareori prin chipul
Sulamitei, dar ºi al morþii, golului,
infinitului, altfel spus viaþa trãitã ºi
visatã a tânãrului „de 27 de ani “,
„cu soþie ºi doi copii”, Cosmin
Perþa.

Poemele fãrã titlu instituie de la
început naºterea spaþiului idilic,
refacerea Paradisului pierdut prin
cunoaºterea maturã dar sensibilã,
precum în ispitirea minþii omeneºti
de ºarpele biblic: „un sat de fildeº
ºi marmurã”. Cãlãtoria iniþiaticã
începe „târându-mi os dupã os”
trupul descãrnat, numai suflet, într-
o aventurã dureroasã a intuitei
morþi inexorabile. Treptat, aura
mitologicã a spaþiului pãrãsit se
pierde ºi cade în banal, odatã cu
primele avânturi adolescentine ale
tânãrului care „îºi face curaj” „sã
intre în apã”. Drumurile sfârºesc
în gol: „În jur e numai câmpia ºi ºtim
cã nu se va termina”, iar
personajul, tulburat de oraºul
rutinat, rãmâne mereu nostalgic
dupã cãminul copilãriei. Repetitiv

pânã la obsesie, pe parcursul
întregului volum, este redatã
moartea bunicului ca maturizarea
tânãrului, asemenea unui
Ghilgameº care „urlã” (Poem de
urlat) moartea la dispariþia lui
Enghidu, conºtientizând-o.

Stilistic ºi vizionar, viaþa poeziei
e continuu scindatã între iernile-
amintiri ºi realitatea-trãire:
„Memoria mea este viaþa mea, / dar
memoria mea este falsificatã”;
„doar reintroduc  totul într-o realitate
a mea, / personalã./ Mai tandrã ºi
mai rece/ decât tandra ºi recea
realitate”, într-o alternanþã prozã-
vers ºi un joc al poveºtii-
confesiune, „omul mic” care se
desprinde mereu, citind Evanghe-
lia, fiind un alter-ego ce rosteºte
agresiv durerea.

Ce frapeazã la acest poet
douãmiist este tonalitatea in-
terºanjabilã a limbajului între
„urâtul” existenþial, arghezian,
nãmolos, greu ºi „vorba dulce”,
candidã, sentimentalã: „Un fagure
de miere îmi iese din limbã ca un
furuncul”. Ca viaþa scrisã într-un
poem.

***
Personalitate culturalã

complexã (publicist, secretar literar
al Teatrului Naþional „Marin
Sorescu” din Craiova, editor-
fondator al revistei „SpectActor”),
Nicolae Coande îºi trãieºte
recompensarea, prin numeroase
premii, mai ales ca poet. Ultimul
sãu volum de versuri, Femeia
despre care scriu, apãrut la Editura
Mãiastra, Târgu-Jiu, 2010,
marcheazã recurenþa unui
imaginar al iubirii, singurãtãþii ºi al
morþii (din poezii publicate anterior),
dar îºi afirmã individualitatea printr-
o maturitate de viziune. Sunt
versuri care îºi cautã obiectul-
mascã a celui care scrie între
primãvarã, dimineaþã, luminã ºi
noapte, amurg, ploaie, în notele
unui romantism disipat în plãsmuiri
postmoderne, cu asocieri ce
frizeazã, uneori, absurdul.
Obiectul este adesea femeia,
ipostaziatã în iubitã, mamã, dar ºi
copilãria pierdutã în ceaþa timpului.
Cãutând femeia, poezia tinde sã
devinã femininul: inocenþa,
frumuseþea, chiar moartea ºi
singurãtatea.

Atitudinea demiurgicã neîncre-
zãtoare în felul cum lumineazã zorii
poeziei, ducând mai departe, dar
altfel, tradiþia poeticã a celor ce
„dorm în rafturi”, se dovedeºte, pe
parcurs, o condiþie „oarecum
jucatã”, cãci, fãrã virtuþi fiind,
pierdut ºi singur, poetul este
„perfect în viciul de a însufleþi
obiecte”, tinde spre o ipostazã
poeticã panistã, aptã sã
însufleþeascã lumea: „visez/ Cã
sînt un vînt tînãr”, într-un „iaz
uscat”, o ariditate a comunicãrii cu
altul. E un poet ce se poartã pe
sine, pe drumul luminii, într-o
solitudine tãcutã ºi în timpuri,
uneori, vitrege scrisului: „n-am trãit
în vremea unui cîntec simplu”,
„scriu pe pãmînt în epoca sa cea
mai proastã”. Speranþa ºi izbãvirea
nu sunt proiecte abandonate, dar
rãmân criptice, deschise spre
interior, ca vederea homericã:
„despre singurãtate ºi spaimã aº
fi vrut sã ºoptesc/ în cutii
ambalate”.

Poemele departelui, ale
apocalipticului izbãvitor tânjesc
spre clipa de iubire, împlinire pusã
pe acelaºi plan cu îndeplinirea
condiþiei artistice, îmbrãþiºarea
amoroasã este similarã cu
învãluirea galateeanã a sufletului
de propria creaþie. Dacã iubirea
purã este asociatã cu vârsta
inocenþei („Iatã-mã copil, din nou,
despuiat/ de ochii fetiþei care-ai
fost”), regresia merge pânã la
femeia-mamã: „nu fac altceva
decît sã umplu o femeie cu alte
femei [...]/ ºi îmi amintesc acum cã
n-am dansat niciodatã/ cu mama”.
Între femeie ºi bãrbat unitatea se
pierde, se interpun linii translucide,
lichide, care îi separã: „un geam
subþire”, „o ploaie”, „ridicola
noapte”, deºi poetul cautã mereu
legãturi (Agrafa, Puntea).

Între „ultimul pod peste Styx” ºi
„mereu copii”, „ceva se stinge”, iar
pentru „anonimul care nu face
diferenþa între cele gîndite/ ºi cele
adevãrate”, amestecã mitologia cu
cotidianul: „o nimfã ascunsã sub
covor”, „îngerul chefliu din mijlocul
maidanului”, salvator rãmâne
cuvântul.

Autoarea este masterandã la UBB
(The author is master in letters at UBB) ª

Two poets
Doi poeti,
Nicoleta Popa
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Fontainebleau, Versailles, Malmaison, Vaux-le-
Vicomte, iatã o vreme a palatelor – „O saisons o
chateux!”. Dintr-o listã mai mare avutã în vedere, într-
o cãlãtorie în Franþa,  acestea patru se va-ntâmpla
sã devinã  realitãþi, vor proiecta succesiv câte  o
luminã, cãreia sã-i scoþi în cale, ca o oglindã, pe
ticnealã sau în crizã de timp, ºi un propriu suspin:
sub formã de catren.

Pentru trecerea la fapte, deschiderea o face
Fontainebleau, o creaþie de arhitecturã ºi picturã, ºi
de arhitecturãri, de frumuseþi artistice varii ºi de
înterfenþe culturale ºi de civilizaþie care urcã din Louis
VII pânã la Napoleon III, o fascinaþie de convertit  nu
în unul, ci în douã

Embleme:

Picturi: un H ºi-un C, formând un D
(Henri. Catherine..., eh da!), de-un meºter-faur.
Cãci însemnând ºi Diane de Poitiers...
Albina lui Napoleon, de aur.

*
ªi Salamandra lui François premier,
Pe-acest, în stil renascentist, tezaur.
Dar castelanii-aici sunt treizeci de
Sfinþi George ucigând cel timp balaur...

Un doar aici ºezum ºi plânsem.

Nu reuºeºti sã aduni la repezealã în poalã, cum
e datina, mai mult, din discursul atât de multiplu al
acestui monument de memorie din istoria Franþei, sau
cum ai vrea, în parte ºi datoritã faptului cã la intrare,
odatã cu preþul pentru bilet s-a achitat ºi plusul pentru
câte un aparat cu explicaþii radio, pe care îl activezi
de la o salã la alta ºi îl duci la ureche excedat, dar sã
nu uiþi cel puþin sã desparþi, printr-o înºiruire mai mult
decât imperfectã, o impetuoasã, bogat decoratã,
legând douã etaje, ca-n atâtea alte similare labirinturi,
Capelã; galeria cu picturã muralã italianã, de epocã,
ºi cealaltã, cu biblioteca lui Napoleon I distribuitã în
mai multe dulapuri, ca o suitã muzicalã, cu cãrþi  cãrora
le razi cu privirea, de la distanþã, din spatele unui grilaj,
cotorul în piele, doar atât, sau doar pentru un sunet
colorat; ºi sãlile rememorând gãzduirea Papei venit
pentru ceremonia de încoronare a fostului prim-
consul, sau general din timpul Directoratului.

Dupã cum, iar, nu poþi sã nu mãrturiseºti cã aici
ai venit ºi pentru o prelungire,  un capitol din istoria
picturii, odinioarã micul sat Barbizon - cuibului de regi
ºi împãraþi ºi prinþese ºi împãrãtese de la
Fontainebleau, ca o coadã de cometã. Vãd câmpia,
la intrare, în dreapta mea, largã, verde, înainte sã intru
în localitate, unde Millet ºi-a zidit, semãnat, plantat

Lucrãtorul sãu agrarian, de asemenea regal. Apoi sunt
la pas pe o stradã lungã, toatã picturã, cu un popas la
fostul han al lui tata Ganne, mai bine de douã ceasuri,
la capãtul cãrora reuºesc sã descopãr, în fine, placa
memorialã, pe un zid, care vorbeºte de casa în care
a locuit Nicolae Grigorescu tânãr, ucenic la
impresionism, azi dispãrutã. ªi o vreme pot fi în
Pãdurea cu arborii ei seculari, ºi stâncile ei
antideluviene, unde, pe unul din bolovanii fãcând un
sfat de uriaºi din vremea Genezei, e fixat relieful în
bronz cu efigiile lui Théodore Rousseau ºi Millet, nu
ºi a lui Corot. O plimbare pe vreo doi-trei kilometri. În
lungul cãrãrilor, vâlcelelor mici, sau mai largi, vezi câte
un jneapãn, pe unele stânci, ferigi, pe alocuri cioate
smulse de vânt ºi crengi rupte, tulpini putregãite,
cãzute, undeva o prãpastie, câte un defileu cum cel
de la Apremont. Identifici, purtãtori încã viguroºi de
sãgeþi indicatoare, sã nu rãtãceºti drumul, ºi câteva
neamuri de arbori, esenþe, parcã din munþii româneºti.
Dar în sãrãcia a patru linii trebuie sã mã resemnez,
mai la minut, dupã niºte retuºuri, numai cu acest, poate
salvator, în alb-negru, rezumat, sau aceastã Schiþã:

ªi-n Barbizon. În capãt, Pãdurea. Din cuvinte,
Sau din plain-aire. „Stejarii”, „stâncile”, „fagii” – ce
Îi ºtiu vii pe-un Rousseau, Daubigny, Diaz, Millet.
ªi-un Grigorescu tânãr, care-ºi aduce-aminte1.

*
ªi odatã pornit un tãvãlug, o schimbare de

direcþie, într-o altã zi, o lungã  vineri de 8 mai, dãruitã,
toatã, numai unor osteneli Versailles. Domeniu vast,
3 palate, cu grãdinile lor, dar ºi fostã capitalã pe
parcursul a 3 domnii - unde se nimereºte sã pun
piciorul pentru a 3-a oarã. Sub aceeaºi emoþie. Prin
forþa cu care strânge în mâini o metaforã, rãsuceºte
prin zãri de zãri tâlcurile unei plurale parabole, el
sfieºte orice relativizare, prin frumuseþe. De aici ºi
dificultatea aparte, pentru modul gãsit, de a puncta,
consemna o, totuºi, nu fâstâcire.

Cumva aºa, notagistic, pozitivist, parnasian,
clasic, contabil, cantabil (îþi amiteºti versul: „ªi mi-a
pãrut romantic ºi poate simbolist”), ca din prefabricate,
pe care sã le recombini  la infint. Poate o provocare,
pentru un joc de societate, dintr-un veac XVIII, dar ºi

1 Substantivele în ghilimele ºi numele de pictori ai
locului,  dintr-un text de  N. Grigorescu:  „De câte ori nu mã
gãsea rãsãritul soarelui în câmp cu paleta în mânã, ºi de
câte ori nu mã apuca asfinþitul lucrând încã seara sub umbra
bãtrânilor fagi din pãdure!... Natura de acolo, pãdurea,
stejarii, stâncile atrãseserã pe Rouseau, Millet, Diaz,
Daubigny”

AUREL RÃU

Seasons,Castles...
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XIX, prin vãmile/sãlile primului Palat, întâi numai acest
tur de înºruiri:

Pavilioane, Lacuri, Grãdini, Statui... Divin
(Sã spui: cu smeii-n trântã, „minunea cea mai mare”!),
Le Vau, Le Brun, Le Nôtre, Mansart, Regele Soare.
Punând ºi ei un umãr, Corneille, Molière, Racine.

Sau sã te îndemni altfel, pentru un Prolog, într-o
altã diviziune de timp:

Alei, Fântîni, Boschete... Cumva-n aceastã gamã
Vre o zeiþã cântâd mânia, joc de soartã.
Cum zei Neptun, Apolo, Mercur, ne bagã-n seamã,
ªi-aevea un trenuþ, cum, spre Trianon ne poartã...

Cãci minigrupul din care faci parte, într-o decizie
de-o secundã, alege un asemenea ocol, ca o pregãtire
specialã, facerea ochilor, înaintea unei înfãþiºãri, ca o
expiere, prin pentru toatã lumea „Sala Oglinzilor”,
dinaintea înºuºi Regelui-Soare.

La Trianon, unde ar tebui sã reciþi, între coloane
albe sau în faþa unei ape peste care curge ca un zefir,
verzi, vreo strofã din Arta poeticã, de Boileau. ªi unde,
cu vreo zece ani în urmã þi s-a întâmplat sã fii cazat,
venit la un congres internaþional organizat în oraºul
monarhiei absolute, chiar în palat, la etaj, în una din
camerele afectate ofiþerilor din garda lui Bonaparte.
Undeva deasupra cabinetului lui de lucru, de împãrat.
Sã nu-þi vinã sã crezi, acum! ªi spre care, dupã ce
coborai din nou în  una din sãlile mari, luând-o spre
dreapta, dãdeai,  la intrarea într-o salã a oglinzilor, un
corp de clãdire adâncindu-se singur printre arbori
exotici ºi ronduri de flori, de o inscripþie, azi lipsã,
amintind cã în repectiva încãpere lungã, cu mari picturi
pe pereþi, s-a semnat, la finele primului rãzboi mondial,
Tratatul care a consfinþit actul Marii Uniri româneºti.
În zona aceasta care include ºi Micul Palat, nu e de
unde sã se afecteze un ceas ºi pentru Cãtunul
Reginei. Cu comorile ºi legendele luir. ªi apoi
Versailles-ul propriu zis, la care duce curtea de
marmurã din spatele statuii glorificându-l numai pe cel
care l-a gândit ºi gospodãrit.

Unde n-ai ce face, ºi - în loc sã rãmâi filosof, sã
taci - ai, coborând etaje ºi ºtachete, dintr-odatã acest
act de curaj:

ªi sã riºti, totuºi, totul: „minunea cea mai mare!”,
Prin absolut ºi aur, spunând, despre Versailles.
Regii, cu þara-n minte. Þara-n revoltã, care
La ghilotinã-i duce – ºi ea cu ei în rai.

S-a spus, cu temei, cã odãile toate, de la etaj,
sunt legate într-un sistem copernician, de planete care
cântã o muzicã a sferelor în jurul astrului zilei,  o muzicã
pe care o auzi, dar acum fãrã o ordine care le-ar fi
fost stabilitã, într-un auit ca de ursitori, gravitând în
jurul unei singure încãperi, a cabinetului regelui. Într-
un amestec, sãli ale gãrzilor, una de biliard, una a
Mariei Antoaneta, un salon al nobililor, un salon al lui
Neptun, unul al lui Mercur, unul al Dianei, nu ºtii cum
se face, sfârºesc toate într-o Sala Încoronãrii, unde e

schimbat regatul cu un imperiu, sau a Glorificãrii
Franþei, muzeistic, de cãtre un ultim Ludovic rege,
restaurator, Louis-Philippe. Când, sã decupezi, pe
aripa dinspre parcuri, doar acest, din sublim, fragment:
signure trei despãrþãminte - între  salonul Rãzboiului
ºi salonul Pãcii, Sala Oglinzilor, prin care treci ºi te-
ntorci ºi treci iar.

Drum unde, în timp ce alþii se fotografiazã,
perechi, din toate rasele, ca vietãþile de pa Arca lui
Noe, sã reprimi o tristeþe, inventariezi:

Sala Oglinzilor!  Un salon cinstind pe Marte,
Ce-n mâini o þine; altul, cu „creanga de mãslin”...
Simbol al pãcii. Printre lãmpi torþe ce le þin
Femei obsesii. Parcul, prin geamuri, ca o carte.

Mã pot declara bogat? Vor fi fiind mai presus
frescele din Pompei, frizele, coloanele Parthenonului,
azulejurile Alhambrei?  Deci sã mai priveºti ºi sã
numeri:

Aici s-au semnat acte, ºi pacte ºi contracte.
Din bronzuri ºi cristale o licãrire prinzi
Subt bolþile pictate, în zbor pe sus, intacte;
Între trei sute cinzeci ºi ºapte de oglinzi.

Numai pentru o situare. Ori sã mai rupi, la ieºirea
din Camera Regelui, ºi aceastã suvenire, ca, din
pluºul unui tron al lui Louis-Philippe, brigand
robespiereian, un Bãlcescu tânãr luat de al revoluþiei
tumult:

În fine-n Centru... Sãlile toate, ca planete,
Rotiri, în jurul astrului zilei, nesfârºit.
Mercur, Diana, Venus... Cu muzici sã îmbete.
ªi patul, unde Regele-Soare-a asfinþit.

 Dar descopãr, împãturit, într-un buzunar, pe
când aºtept scoaterea maºinii din parcare, ºi acest
bilet. Am, ce Dumnezeu, ori n-am?  ªi titlul: Trei tablouri.
Ca dupã o dramã a alegerii, trãitã într-o salã de licitaþie:

Putere, spirit. Gloria Franþei, ce urca:
Regele între academicieni...;  pe apã
Venit, dogele Genovei, cum s-ar închina;
Napoleon, ce-ºi ia-n mâini coroana, de la Papã.

*
E desigur nevoie de o altã zi, pentru hãlãduit, din

oraºul de azi, aristocratic, Versailles, prin umbre aurite
þesând un fir vrãjit de la un Ludovic XIV la un Napoleon I.
Te descurci cumva, ºi eºti în mreaja unui alt magnet
al preajmei, scenã de strãluciri ºi prãbuºiri la vârful
stãrilor sociale ºi cercurilor monarhice, un muzeu ºi
el, în mare parte reutilat dupã trecerea printr-o sitã a
nu numai taifunului Revoluþiei din 1789. Castelul
Malmaison, cumpãrat în 1799 de cãtre „Marie-
Josephe-Rose Tasher de la Pagerie, nãscutã în
Martinica în 1763, vãduva generalului de
Beauharnais”, „femeia plinã de graþie ºi eleganþã”,
schimbând 6 rochii pe zi, care-l va lua de bãrbat pe
„generalul Bonaparte în 1796”, iar în 1803, cu 6 ani
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mai de vreme de pronunþarea unui divorþ, va fi
încoronatã ca împãrãteasã sub numele, dintr-un
singur cuvânt, Joséphine.

Ultimul loc drag sufletului celui omagiat odatã de
Beethoven în Eroica, de la  care împãratul învins la
Waterloo vine sã-ºi ia rãmas bun, înainte de a se
îndrepta în spre a doua insulã a exilului, care va fi ºi a
morþii; ºi unde un prim corp al unei construcþii
rezidenþiale, central, îºi aminteºte de anul1622.

Cât de multe lucruri reþin, dintr-o fugã, inclusiv a
gândurilor? O salã de biliard, un salon de muzicã, în
care oficiazã singure o superbã harfã ºi un pian, o
salã de Consiliu, originalã, adecvatã: „decor în formã
de cort” militar, cu insemne rãzboinice, o alta cu o
„masã a mareºalilor”, reprezentându-i, în medalioane,
pe împãrat ºi pe ofiþerii care l-au însoþit în lupta de la
Austerlitz. Dar ºi altele...

Mobile stil. Picturi.  Porþelanuri. Te dor ochii.
Douã – din ale Doamnei 600 de – rochii.
Statui. ªi cedrul, pus de-mpãraþi, care-ºi îndoaie
Crengile, pânã-n iarbã. Unde te-ascunzi de ploaie.

*
Pe o altfel de lungime de undã situându-se, ca

ultim evenimet al unui jurnal francez, doar el a mai
rãmas, castelul Vaux-le-Vicomte. În istoria ºi literatura
þãrii, subiect în continuare deschis, confruntând opinii,
sentimente, meditaþii în plan moral, filosofic, unde douã
minuni de artã umblã ºi la un principiu din fizicã, într-
o relaþie de vase comunicante. Ministrul cel mai
puternic la o orã datã, Nicolas Fouquet, rãspunzând
de finanþele regatului, are ideea ºi geniul de a construi
acest paradis terestru, în care scop asociazã visului
sãu de o frumuseþe cei mai buni artiºti ai timpului sãu,
„calfe ºi zidari”, ei fiind - într-un eminescian „era pe
când nu s-a vãzut”, cunoºtinþe, pentru rândurile de
aici, mai vechi: arhitect, un Le Vau;  desenator ºi pictor,
un Le Brun; pentru nãscocit ºi suspendat grãdini, un
Le Nôtre; dar ºi un Harduin-Mansart. ªi pentru o
ceremonie de basm, de inaugurare, când masa e
servitã în 432 farfurii de aur ºi 6000 de farfurii de argint,
dupã ce se asistã la reprezentarea, în premierã, a
piesei de teatru Les Fâcheux, de Molière, unde autorul
este ºi interpretul unui rol, baletul fiind pe muzicã de
Luly, are ideea ºi imprudenþa de a-l invita, dimpreunã
cu întreaga Curte, ºi pe Rege, cãruia îi este dedicat
tematic ºi unul din saloanele luxoase, împodobit cu
insemnele de rigoare. Iar urmarea e faptul cã tânãrul
suveran, „furios ºi umlilit”, dupã unele versiuni, cedând
unor intrigi, insinuãri sau dovezi cã „intendentul” ar fi
pãgubit finanþele statului, „deturnat fonduri publice”,
sau numai în consonanþã cu un calcul, o dorinþã,
mãrturisitã încã de la preluarea puterii, de a-ºi asigura
pentru sine întreaga conducere a treburilor statului, îl
aresteazã dupã trei sãptâmâni ºi - în temeiul ºi al unui
proces, pe care îl instrumenteazã îndeaproape - îl
þine închis 19 ani, departe de capodopera pe care
nici n-a reuºit s-o termine pe de-a întregul  pânã la
moarte.

O fabulã, sã-þi aminteºti acest cuvânt din opera
unui poet ºi prieten al nãpãstuitului, care scrie în

apãrarea lui o implorare/elegie, pe unul din plafoanele
pictate de la Vaux-le-Vicomte prezent ºi prin
reproducrea unui text în versuri - în marginea cãreia,
sã meºtereºti ºi tu o moralã, într-o ambianþã cu
obsesia alegoriilor, care alãturi de Zei pun în frescã
Virtuþi, despre un loc

Unde Versailles castelul e-n primii-i ani de ºcoalã.
Unde Prudenþa încã n-a învãþat nimic.
Unde iubirea pentru Frumos e o greºalã.
Unde pe-un rege mare orbirea-l face mic.

Cãci, a reþine câteva „elemente iconografice” din
pictura cupolei Camerei Regelui, din acest castel:
Mercur ºi Vigilenþa, Puterea ºi Marte, sau Valoarea,
Adevãrul susþinut de Timp, într-un contrapunctic
schimb de fantezii cu desenele ºi culorile duºumelelor,
parchetului -  parcã premoniþii. Toate ieºite din mintea
ºi penelul lui Le Brun.

Dupã cum se ºtie, acest plurivalent artist savant
format în Italia, va fi preluat deîndatã, de regele justiþiar,
ceea ce li se va întâmpla ºi celorlalþi, rãsplãtiþi cu
onoruri, sã construiascã Versaiul pe toatã durata
operei sale de împãtimit ctitor ºi constructor al unui
regim absolut. În legãturã cu fiecare dintre ei patru
putând sã spunã, într-o discuþie particularã cu un
sfãtuitor Colbert, pe care mi-o imaginez posibilã acum,
la o adecã: „Le Notre!” - cu litera mare, în faþa articolului
posesiv, ºi fãrã accent circumflex pe „o“ doar în sensul
pluralului de majestate. Multe din scenele pictate aici,
ºi rezolvãrile compoziþionale, din jocul volutelor ºi
unghiurilor ºi bolþilor, doar repetiþii în mic, dar nu
inferioare, pentru un viitor zbor mai amplu, ºi numai la
propriu mai sus, dincolo! Sã te gândeºti din urmã la
procesiunea, zborurile triumfale spre o sfânta sfintelor
care va fi  Camera Regelui din palatul în care îºi va
muta capitala administrativã, ale tavanelor din
saloanele lui Hercule, al lui Venus, al Dianei, al lui
Marte, al lui Mercur, al lui Apolon, toate într-o relaþie
cu versiunea proiectului pentru cupola Marelui Salon,
gravatã de altcineva în 1681, cu „amestecul somptuos
de figuri alegorice, Apollon, Bachus, Venus, ºi
Mercur”, în centru „cu Marte, Jupiter ºi Saturn,  care
urmau, la origine, sã înconjoare veveriþa lui Fouquet”.
Iar în albumul turistic descriind domeniul mai observi
scris, despre unul din cabinete: „e regretabil cã decorul
original al acestei piese (...) n-a fost conservat: ar fi
constituit o interesantã mãrturie a modei anilor 1650,
care consta din acoperirea pereþilor, prefigurarea
decoraþiei galeriei oglinzilor de la Versailles”. Sau sã
remaci ºi asemãnarea destul de mare  a dormitoarelor
din cele douã camere ale regelui, din cele douã
castele, cu paturile între elegante sau fastuoase
draperii, iar în faþa lor o balustradã auritã, prin faþa
cãrora treci, la distanþã, sau interzis.

ªi ce sã se mai petreacã la Vaux-le-Vicomte,
pentru o detaºare de o uitare de sine ºi o infidelitate
faþã de un oraº Paris, din vis? De mai vãzut etajul, ºi
de urcat pânã deasupra cupolei, de unde se deschide
o panoramã a întregului parc, de renascentism italian
ºi clasicism francez, care va fi pus ºi el o picãturã de
otravã într-o invidie, încheiat în punctul cel mai
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depãrtat, sub zãri, ca „un punct de fugã al tuturor
pespectivelor”. Desigur,  dupã ce ai coborît în prealabil
ºi la subsol, unde într-o încãpere închipuind o carcerã e
aºezat dupã un geam deschis,  în mãrime naturalã, pe
un scaun,  un „manechin” Fouquet, costumat ca-n epocã
ºi scriind scrisori în care este apãratã o cauzã pierdutã.

Ca-n mrejele arhitecturii celei mai armonioase
piese de teatru de un Corneille sau Racine, regãsind
la etaj, chiar ºi numai spre a te afla sub plafonul pe
care e reprezentat zeul grecesc al luminii, cu care
nenorocosul proprietar de o clipã ar fi cutezat, greºind,
o identificare. Aici, unde eºti asigurat cã singurã
aceastã camerã „ºi-a pãstrat întregul sãu decor”,
putând sã admiri, cu o bucurie, chiar dacã, sau cu
atât mai mult, cu cât originalele, comandate de
condamnat, ºi confiscate de Ludovic, au dispãrut, iar
acestea de azi sunt o replicã fidelã, copii realizate de

o  manufacturã de goblenuri din secolul XVII, nu una
ci douãsprãzece tapiseriile care decoreazã pereþii, ºi
reprezintã, prin variate ºi ataºante scene, lunile anului.
ªi sã te afli din nou, dintr-un geam, într-un dialog mut
cu frumuseþea, arta peisagisticã a naturii devenitã
artã.

Dar cu aleile parcului, sã ai o comunicare ºi altfel.
Sã cobori pe terasa  lungã cât faþa, dinspre el, a castelu-
lui. Iar de acolo, pe aliniate, la fel de  lungi trepte, spre
Careul de apã, printre suprafeþe geometrice cu arbuºti
aduºi în formã de piramide ºi sfere, care  intersecteazã
ºiruri de socluri cu mari vaze ºi felurite statui, grave lacuri
ºi visãtoare canale, aurorale fântâni arteziene,  perdele
grele de armonioase pãduri. Ca de aici sã nu mai pleci
niciodatã...

Franþa 2010
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CARLOS VITALE

Poet ºi traducãtor, nãscut la Buenos
Aires din pãrinþi italieni emigraþi în
Argentina. A studiat filologia spaniolã
ºi italianã. S-a stabilit în Spania, la
Barcelona. A publicat volumele:
Códigos (1981), Nocion de realidad
(1987), Confabulaciones (1992),
Descortesía del suicida (1997), Vistas
al mar (2000), Autoritratti/
Autorretratos (2001), Fuera de casa
(2004). Este prezent ºi în culegerea

Por vivir aquí (antologia poeþilor catalani în spaniola
castilianã, 2003). Are numeroase traduceri în spaniolã din
poeþii italieni Dino Campana, Eugenio Montale Giuseppe
Ungaretti, Andrea Zanzotto, Umberto Saba ºi alþii. Creaþia
sa a primit distincþii notabile atât în Spania (Premiul de
poezie Ciudad de Zaragoza, 1992; Premiul de prozã scurtã
Villa de Chiva, 1997), cât ºi în Italia: Premiul de traducere
Ultimo Novecento, Pisa, 1986; Premiul de poezie Venafro,
2001; Premiul Val di Comino pentru traduceri.

UNGHI MORT
Ciclu din volumul Autorretratos (Autoportrete)

Motto: Discreþia întotdeauna mã pierde!
Joan Brossa

EXORCISME

În faþa morþii râdea: moarte strãinã.
Moarte morþii, moartea proprie.
Contra morþii orice unealtã e bunã.

A DA ªI A AVEA

Nu-i vreo greºealã sã aibã sfârºit.

CENTRUL ZILEI

Un porumbel trece printre lume ºi inima ta.
Trece un porumbel.

CASTILIA ÎN MIªCARE

Ocru metafizic.

IUBEªTE-MÃ CUM PIELEA TA

Iubeºte-mã
cum amintirea pielii tale mã iubeºte.

ÎNTRE MAR DEL PLATA ªI BUENOS AIRES

Când trenul
traverseazã noaptea
puþin mai contreazã
þara sau destinaþia.

EA ARE PROPRIA SA MEMORIE

Pe neaºteptate
descopãr

memoria ei
strãinã.

FIECARE ANOTIMP

Plâns de copil pe terasa îndepãrtatã.
Vara nu aduce decât vânt prin cearºafuri.
Vânt ºi plânset prin cearºafuri
asemeni fiecãrui anotimp.

NOAPTEA E ZI

Populatã
de nopþi
ziua
stã treazã.

RIME ÎN MANIERA LUI SANDRO PENNA

Fãrã iubirea cu bani
e mai puþin amarã.

REGLARE DE CONTURI

Am avut partea mea
de nimic.

È PERICOLOSO SPORGERSI ALL’INTERNO*

Sã mergi pânã la fund
dar fundul
n-are
fund.

UL

Când nenorocirea se înstãpâneºte
nu fi de douã ori instrumentul ei.

MONTSENY**

Mâna arãmie a frunzelor îmbracã toamna lucruri
ºi persoane.

TIRANIA OGLINZILOR

Toate femeile închipuite de mine aveau chipul tãu.
Toate erau tu în felul lor.
ªi eu eram tu în felul meu.

* Nu vã aplecaþi înãuntru (în italianã în original)
** Lanþ muntos în Spania, între provincia Barcelona ºi
Gerona.

Prezentare ºi traduceri de Mircea Opriþã
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Treptele realitatii si
mitului sadovenian

,,

)) )))

Titu Popescu
Preocuparea pentru scriitorul ºi

omul Mihail Sadoveanu este mai
veche între atracþiile istoricului
literar Nicolae Florescu: dupã cum
mãrturiseºte, ideea cãrþii de faþã,
Mihail Sadoveanu între realitate ºi
mit (Editura Jurnalul literar, 2011),
i-a apãrut încã în 1980, s-a împlinit
pe parcursul a peste trei decenii,
cîte au trecut de atunci, ºi s-a
materializat prin diverse colaborãri
la revistele literare ale timpului, pe
aceastã temã de cercetare.
Acum, avem în faþã fructul masiv
al acestor tentative parþiale:
monografia despre marele scriitor.
Tocmai pe raportul real al celor
douã componente din valorificarea
criticã a povestitorului se axeazã
munca de elucidare a istoricului
literar. El constatã de la început
discordanþa dintre natura impli-
cativã a viziunii sadoveniene ºi
perspectiva excesiv literaturizantã
pe care scriitorul o releva mereu.
Trecînd dincolo de aparenþe,
istoricul literar poate constata
permanenþa „ecourilor subiective“
ce reverbereazã în pagini,
„valenþele pregnant autobiografice“
ce pot fi recunoscute, unde
accentul cade pe „rememorarea
stãrilor interioare“; scriitorul depune
mãrturie despre evenimentele
livrate sensibilitãþii lui liricizante
(„Sadoveanu desfãºoarã în
subsidiar spectacolul dramatic al
contemplãrii de sine, cãutînd cu
înfrigurare sã reînvie ºi sã
imortalizeze clipa ingenuã
consumatã cîndva“). O posibilã
detaºare nu se confirmã nici în
romanele sale „istorice“:
reconstituirea trecutului însemnã
regãsirea unei legãturi cu propriu-i
suflet. Autorul studiului de faþã
depisteazã ºi o „înclinare spre
meditaþia existenþialã“, accentuatã

pe parcursul operei („El este po-
vestitorul  unic ºi în orice împre-
jurare, în orice intervenþie a sa
descoperim, ca pe o necesitate
vitalã, plãcerea fabulãrii realitãþii“).

Istoricul literar scrie o operã de
adîncime, investigînd mereu
esenþa din spatele aparenþelor
(„scriitorul nu relateazã, ci nareazã
pretutindeni în opera sa; el deþine
capacitatea de a conferi lucrurilor
o tonalitate particularã, specificã,
în stare sã închege o viziune
proprie, sã defineascã un mod unic
de a vieþui în univers, con-
templîndu-ºi permanent chipul
iniþial în oglinda veºnic schim-
bãtoare a lumii“). Chiar cînd se
pronunþã asupra unor probleme de
stringentã actualitate, povestitorul
abordeazã ideile prin prisma
povestirii, „familiarã lui“, decît prin
teoretizarea lor. Al doilea strat al
lecturii este cel meditativ, care
evidenþiazã „un moralist de ample
ºi rafinate rezonanþe“, situîndu-se
pe sine în mijlocul universului, ca
o tainã ce trebuie relevatã:
transformarea vieþii în parabolã
este o cale de acces la formele
arhetipale ale existenþei („nimic nu
scapã nemodificat din filtrul
transfigurant, rapsodic, al structurii
sale poematice, topind, în curgerea
lentã a frazelor meandrice, o bgatã
experienþã existenþialã, acumulatã
rãbdãtor ºi metodic, prin personale
ºi dramatice cãutãri“). De aici, o
altã concluzie a autorului: „Se
dovedeºte, aºadar, cã Mihail
Sadoveanu n-a fãcut niciodatã
publicisticã în înþelesul curent al
termenului, cã în orice împrejurare
naratorul s-a arãtat preocupat de
sine ºi de raporturile lui cu lumea
ºi cosmosul“. Rememorarea
evenimentului se face cu o
deosebitã forþã de evocare.

Procedînd cu atenþie la faptele
reale ºi nu dupã umori trecãtoare,
istoricul literar nu poate omite nici

textele dramatice ale lui
Sadoveanu, inventariate fiindcã
„nimic din opera unui scriitor de
forþa ºi dimensiunile lui Sadoveanu
nu poate fi ignorat, în spaþiul unei
literaturi naþionale“. El este, de
asemenea, îndreptãþit sã bãnu-
iascã preexistenþa unui jurnal de
laborator, care sã ajute memoriei
la perfecta ei sincronizare cu
tendinþele artistice; fragmente dintr-
un asemenea jurnal de laborator
sunt identificate (ºi date) în
scrisori, mãrturisiri, precizãri
(„introduce, aºadar, în reconstituiri,
impresionante prin exactitate, figuri,
procese, conflicte ºi întîmplãri ce-
i traverseazã existenþa, implicîndu-
l mai mult sau mai puþin“),
determinîndu-l sã constate,
exemplificativ, un adevãr estetic:
existã nu numai un ceas al
povestirii, ci ºi unul de istorisit.
Viziunea livrescã surprinsã de N.
Manolescu este amãnunþitã de N.
Florescu: Sadoveanu este un
mare calofil, avînd o puternicã
plãcere de a povesti frumos,
conferind artisticului valoarea
primordialã („Povestitorul este o
prezenþã în conºtiinþa lui
Sadoveanu, ca atare el se simte
dator sã oficieze în orice
împrejurare; gestul lui are
totdeauna gravitatea ºi bunãvoin-
þa unei atitudini aproape biblice“).
ªi astfel, comentatorul este
îndreptãþit sã constate febrilitatea
„autenticistã“ a scrisului sado-
veanian, care îi alimenteazã nevoia
vitalã de a povesti. Se identificã, la
fel, ieºirea din profanul fiinþial ºi
cufundarea, prin extaz, în sacral,
o „evadare“ într-o þarã situatã
„dincolo de negurã“, într-un tãrîm
al mitului („trimiterile sadoveniene
spre un tip de arhaitate ce aparþine
substratului nostru etnic, vetrei
existenþiale a obîrºiilor noastre,
sunt mult mai pregnant relevate ºi
argumentate psihologic, în ideea
unei continuitãþi istorice, în raport
cu nuanþele evazive ºi coloritul
palid, la graniþa dintre sensurile
generice ale basmului ºi
incertitudinea legendei“).

Nicolae Florescu descifreazã
îndeaproape in tenþ i i le  lu i
Sadoveanu desfoliind înþelesurile
pelerinului: cît este realitate ºi cît
este mit, dupã cum rezultã din
convorbirile lui Kesarion Breb –

The Levels of Reality and the Mith of
Sadoveanu

Autorul este critic literar ºi
estetician (The author is literary critic
and aesthetician).
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motivul pelerinului obsedat de
perfecþiune („În realitate, pelerinul
nu strãbate acele drumuri
geografic consemnate ale misticii
creºtine în cãutarea unei cãrãri
spre cer, ci, intrigat de mirajul biblic,
el þinteºte întoarcerea în timp spre
regãsirea semnificaþiile primare ale
mitului, cu alte cuvinte, extragerea
lor din istorie ºi supunerea la proba
eternitãþii“). Dar nu ezitã nici sã
descifreze conexiunile scrisului
sadovenian cu realitãþile imediate
ale timpului sãu („Dacã punem în
legãturã sugestivã <persecuþiile
anticreºtine> din Bizanþul evocat
de Sadoveanu cu atitudinea civicã
ºi politicã pe care o adoptã
scriitorul faþã de antisemitismul
devenit <în Germania astãzi>
normã de stat /.../, înþelegem mai
exact semnificaþia cãrþii, actua-
litatea ei militantã“).

O fixaþie a interpretãrii
floresciene a trecerii lui Sadoveanu
de la realitate la mit este urmãrirea,
intens exemplificatã, a trecerii pe
„tãrîmul celãlalt“ ºi felul cum se
realizeazã aceasta în articulaþiile
operei analizate: coborîrea într-o
tainã ºi felul relevãrii ei. Reflexele
datinilor strãvechi sunt interpretate
prin aflarea unor înþelesuri
psihologice (de pildã: „Aºteptarea
îndîrjitã a Vitoriei este o lungã
obiºnuire cu ideea despãrþirii
definitive de bãrbat“), fiindcã „o
modificare profundã se petrece în
mentalitatea ºi în structura ei
intimã“. În acest sens, precizeazã
interpretul, „sã remarcãm însã cã
<drumul> Baltagului nu-i unul al
cunoaºterii, ci al introducerii în
tainã“, iar zbaterea Vitoriei are ca
scop ultim conºtientizarea
motivelor crimei ºi nu este fãcutã
din patima rãzbunãrii („Cãutãrile
Vitoriei de dupã gãsirea ose-
mintelor lui Nechifor Lipan,
disimulãrile ei abile, cursele întinse
cu uimitor meºteºug nu sînt iscate
de patima bolnavã a rãzbunãrii, ci
de arºiþa chinuitoare de a afla
motivele care i-au mînat pe cei doi
oieri sã-ºi sacrifice tovarãºul de
drum”).

Nicolae Florescu atrage atenþia
asupra unitãþii organice a operei
sadoveniene, în diversitatea ei
tematicã, topitã într-o perspectivã
integratoare, cea a „povestitorului
de excepþie, capabil sã transforme

totul /.../ în variaþiuni interminabile
pe aceeaºi temã“. La Sadoveanu,
fenomenul predilect este acela al
repetiþiei în jurul unor elemente
fixe: locurile ºi obiceiurile ne-
schimbãtoare ale tradiþiei; de aici,
concluzia cã e un prezent
continuu care-i caracterizeazã
literatura, acea „idee generalã“ la
care se ridicã, dupã G.Cãlinescu,
marele povestitor.

Pentru a fixa corect raportul
dintre realitate ºi mit la Sadoveanu,
interpretul sãu nu poate ocoli douã
puncte nevralgice, neelucidate
încã, din acestã relaþie: impactul
masonic ºi oportunismul politic din
ultima parte a vieþii scriitorului. În
cea dintîi privinþã, se gloseazã
asupra esoterismului
povestitorului, aºa cum acesta
apare în Crenga de aur, în care se
vede cã „el însãila mai curînd o
învãluitã poveste a disocierilor ºi
a unui chip sadovenian cu totul
particular în receptarea <ideologiei
zidirii> ºi a înþelesurilor ei
neortodoxe în contextul epocii ºi al
relitãþii româneºti“, fabulaþia cãrþii
servind o „cauzã biograficã
sadoveanianã destul de obscurã
ºi fãrã nici o legãturã cu valenþele
ideatice ale creaþiei“. În Crenga de
aur regãsim „o lume intratã în crizã,
zguduitã de spasmele dezmem-
brãrii ºi supusã perspectivelor de
apocalipsã ale terorii“; ºi, în
concluzie: „Povestea Crengii de
aur constituie astfel supremul
argument, <proba> esenþialã ce
demonstreazã distanþa consi-
derabilã ce separã pe narator – sub
raport metafizic, evident – de
tendinþele generale – pedestre în
materialitatea lor – ale tagmei, în
<binefacerile> cãreia avea sã
eºueze tragic pînã ºi mesajul
sadovenian din epoca acceptatã
a <adormirii> comuniste, ce a
mistificat toate sensurile fun-
damentale ale lucrurilor în conºtiin-
þa ºi în tradiþia româneascã“.

Tot pe filierã masonicã este
vãzutã ºi interpretatã „alunecarea“
spre comunism a marelui
povestitor, Mihail Sadoveanu avea
„sã eºueze /.../ în tagma Anei
Pauker“, uitîndu-ºi durerea faþã de
cei mulþi, exploataþi ºi nimiciþi. În
Mitrea Cocor, el „hiperbolizeazã
prezentul“, cãutîndu-i sensuri
majore într-un regim al utopiilor ºi

nu al „verosimilitãþii faptelor
înfãþiºate“, deci este vorba de un
basm fabulatoriu. Dar dincolo de
speculaþiile formale, esenþa
destructivã a cãrþii se pãstreazã:
e un simptom de crizã a utopiei
sadoveaniene. Istoricul literar
descifreazã, astfel, în încheierea
Jurnalului sadoveanian, o „în-
toarcere la esenþa creºtinã a
mãrtuirisirii, dar ºi o posibilã nevoie
de iertare“ pentru faptul cã
„închisese ochii“ peste jocurile
fãcute de banda stalinistã de la
conducerea þãrii. ªi, în conculzie,
cercetãtorul spune rãspicat cã
„Mitrea Cocor, dupã tatonãri
nereprezentative, înscrie cel mai
întunecat capitol din existenþa
sadovenianã“, satul românesc fiind
„invadat de elementul alogen, cu
viaþã tribalã ºi incapabil de adaptare
la efortul cultivãrii pãmînturilor“,
rãmînînd aºadar o „deplorabilã
abatere de la adevãr”.

În scrierea acestei cãrþi, ca ºi a
altora, istoricul literar este
permanent dublat de un critic, prin
urmare este atent la amãnuntele
expresive ale textului, pe care îl
desfoliazã de învãþãminte
pãstrîndu-ºi viziunea de ansamblu
asupra operei. El nu-ºi uitã în-
suºirea de bazã, cea de istoric
literar, ci ºi-o completeazã în cel
mai strãlucit mod. La confluenþã se
situeazã originalitatea demersurilor
întreprinse: una îi permite sã
coboare în intimitatea textului,
cealaltã sã pãstreze viziunea de
ansamblu, unitatea valoricã a
întregului. Chiar cînd analizeazã
alte opinii critice enunþate
(„interogaþia criticului ne apare
îndreptãþitã ºi cu adînci implicaþii
în structura epicã analizatã“),
concluzia se ridicã la o valorizare
personalã ce þine cont de toate
datele („Vînarea ritualã nu implicã
acum o cãsãtorie potenþialã, ci
vizeazã o rãpire, cu sens de
asemenea magic“), punînd în
relaþie datele mari, semnificative
pentru valorizarea totalã a textului
(„Pusã mereu sub semnul
blestemului, relaþia dintre Daria ºi
Emil se aseamãnã pînã la un punct
cu aceea miticã dintre Electra ºi
Oreste. Încã o sugestie, aºadar,
dintre multe altele posibile“).

Nicolae Florescu este, dupã
expresia altui interpret clujean, cel
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mai de seamã istoric al miºcãrii
literare româneºti actuale, cãruia
nu-i scapã nimic din fluenþele ºi
confluenþele subiectului investigat,
foarte atent la încadrarea lui în
epoca în care s-a produs, aducînd
pentru aceasta varii informaþii
conexe ºi stabilind surprinzãtoare
legãturi. Iar cînd un nor de fum
pluteºte, istoricul literar nu ocoleºte
nici „supoziþiile“ care pot fi formulate
în aceste condiþii, avansîndu-le ca
posibile ipoteze de lucru. Ca sã
dãm doar un exemplu din
investigaþia de faþã, trebuie recitit
cu atenþie capitolul „Lumea veche“
ºi „lumea nouã“, o magistralã
reconsiderare a aspectelor istorice
ºi naþionale care au configurat
„cazul“ Sadoveanu. Iatã o conclzie
de „îndreptare“ a interpretãrilor:
„Evenimentele din decembrie
1918, de la Bucureºti, au avut o
rezonanþã mult mai mare decît
aceea pe care <istoria>

comunismului din România i-a
acordat-o în aproape un secol de
la comiterea lor, atenuînd
gravitatea faptelor.“

ªi acum, concluzia cerce-
tãtorului privind duplicitatea
sadoveanianã: „Rusofilismul
stalinist al publicisticii sadoveniene
de dupã 1945 este în totalã
contradicþie cu realitatea ideaticã
a operei marelui povestitor, cu
patriahalitatea ºi conservatorismul
ei, ºi nu se justificã prin nimic în
afara falsului <istoric>, dezvãluit
prin <iniþierea> pe care cel iniþiat
nu o percepe altfel decît mistic“.

Cercetarea exemplarã între-
prinsã de Nicolae Florescu în
desiºul operei ºi vieþii scriitorului
Mihail Sadoveanu se încheie cu
amintirea unei anocdotici
tulburãtoare: în timp ce G.
Cãlinescu þinea o lecþie despre
Thomas Mann, portretul
scriitorului, pictat de Ciucurencu,

a cãzut din locul unde era fixat.
Atunci, „palid la faþã ºi cu ochii
împãienjeniþi de ceaþã, poate chiar
de fumul eternizãrii, G. Cãlinescu
a mai apucat sã spunã cu glas
stins: - A murit Sadoveanu!“.

Scriitorul rãmîne, dincolo de
toate acestea, un instrumentar
genial al cîntecului nesfîrºit al
Mioarei.

Abstract: This paper analyzes a
very innovative approach to M.
Sadoveanu’s work: Mihail
Sadoveanu, between Reality and
Myth by Nicolae Florescu.

Rezumat: Articolul analizeazã o
foarte inovatoare abordare a operei
lui M. Sadoveanu: Mihail Sadoveanu,
între realitate ºi mit de Nicolae
Florescu.

Keywords : Mihail Sadoveanu,
reality, myth, esoterism.

Cuvinte cheie : Mihail Sado-
veanu, realitate, mit, ezoterism.
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Debutând în literaturã la numai
15 ani, pe când era elev la liceul
„Andrei ªaguna” din Braºov,
ªtefan Baciu a avut de mic un
adevãrat cult pentru opera literarã
ºi pentru scriitori. A þinut încã de a
vârsta adolescenþei un album cu
autografe, care îl însoþea peste tot
în situaþiile când anumiþi scriitori
veneau la Braºov ca turiºti sau
urmau sã þinã câte o conferinþã,
fiind rugaþi sã aºtearnã pe pagina
goalã de caiet o notaþie, un gând,
o impresie. Mai târziu, când a fost
nevoit sã ia calea exilului, gândul
la caietul lui rãmas în þarã îi dã
realmente frisoane, iar regretul cã
n-a fost lãsat sã-l ia, este unul
profund ºi de duratã. Unul din
capitolele mãrturisirilor sale din
Praful de pe tobã ºi l-a intitulat
Albumul cu autografe, iar gândul
la acest adevãrat „membru de
familie” îl urmãreºte mereu peste
ani: „Acestea ar fi autografele
„salvate” de uitare, memorizîndu-
le fãrã sã fi vrut, purtându-le cu
mine aproape o jumãtate de secol,
prin atâtea þãri ºi cãi ale lumii. ªi
când, în zbor deasupra Ama-
zonului, mã gândeam la Þarã, îmi
imaginam câteodatã un autograf
sau altul, ºi ca într-un film vedeam
desfãºurându-se trecutul în faþa
ochilor”.

Albumul cu autografe face parte
esenþialã din trecutul sãu. Tot din
acest trecut mai face parte ºi

bogata sa activitate de umorist,
desafãºuratã în anii 1939-45,
înainte de plecarea din þarã la o
serie de reviste, cum ar fi „Pãcalã”
a lui Virgiliu Slãvescu, „Gluma”  lui
Ion Pas, „Veselia” lui C.Cosco, apoi
„Humorul”, al cãrei director a fost
pânã la plecarea din þarã. E un
domeniu oarecum distinct al vieþii
noastre literare, dar care pune în
evidenþã un filon de poezie satirico-
umoristicã deosebit de bogat ºi cu
vechi tradiþii în literatura noastrã,
domeniu în care s-au manifestat
scriitori mai strãluciþi sau mai
modeºti, dar  cãrora umorul le
dãdea ghes destul de des. Dacã
avem în vedere antologia Veselia,
scoasã în 1942, la 50 de ani de la
apariþia „Universului” sau numerele
omagiale dedicate de revistã câte
unuia din marii înaintaºi, ne dãm
bine seama cã impactul asupra
publicului era încã viu ºi deosebit
de aºteptat.

Într-un text uitat din revista
„Pãcalã” din 28 ianuarie 1943,
poetul rememora activitatea sa
desfãºuratã la revistele umoristice.
Iatã ce spunea el acolo: „Am
început sã fiu humorist fãrã sã-mi
dau seama; am debutat la „Pãcalã”.
Am scris apoi, în glumã, la
„Gluma” ºi-n serios la „Veselia”.
Un editor care ar vrea sã facã
afacere bunã, ar putea sã-mi
tipãreascã o culegere antologi-
cã, în care am strâns cea mai
reprezentativã parte a operei
mele humoristice.

În momentul în care scriu
aceste rânduri, revista „Pãcalã”

este pe punctul de a împlini doi ani
de glorioasã apariþie. Sunt trist ca
oricare humorist care se repectã
ºi-mi ºterg lacrimile care ameninþã
sã-mi desfigureze manuscrisul. În
aceºti doi ani am devenit humorist,
iar acuma sunt din nou pe punctul
de a învia în chip de rasol, ca
pasãrea Phoenix”.

Revista „Pãcalã” apare în
1941, la 1 februarie, sub con-
ducerea lui Virgil Slãvescu, iar în
nr. 5 din 8 martie descoperim
semnãtura lui ªtefan Baciu în josul
unor Tumbe, în care tânãrul
redactor se simte obligat sã facã
câteva precizãri, dintre care meritã
sã fie reþinute consideraþiile sale
privind humorul. Iatã-le: „E un
început de drum acesta. ªi la orice
început de drum se obiºnuiesc
câteva vorbe. Lãsând la oparte
ºablonul logicei ºi corsetul
cuminþeniei, suntem dintre aceia
care practicãm ºi acest joc,
absurdul cu tâlc. Zâmbet ºi rictus,
tumbele noastre sunt dans pe o
lamã de cuþit, încât uneori ne vine
sã strigãm: slavã nebuniei!
Predecesori ne recunoaºtem
puþini: Jarry, Morgenstern, Urmuz.
Alþii, unde? Stângaciul lor urmaº
pãºeºte în arenã cu aceastã
lozincã. Gluma a murit, trãiascã
humorul!”

Desigur, prezenþa sa în
coloanele revistei „Pãcalã” se cere
cercetatã cu atenþie. Materialele
semnate sunt puþine, majoritatea
lor sunt ascunse sub diferite
pseudonime, cele mai multe greu
decriptabile astãzi, în lipsa  unor

ªtefan Baciu – Forgotten Texts
and Verses
Mircea Popa

Stefan Baciu –
colaborari si versuri
uitate

)) )))

,
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Autorul este critic ºi istoric literar,
profesor universitar (The author is
literary critic and historian, professor
Ph D)



91

martori „oculari”, care sã dea
seama despre acea epocã destul
de tulbure a rãzboiului. Cola-
borãrile semnate cu numele întreg
sunt puþine ºi sunt mai degrabã
puse sã indice un reper al unui
început de prezenþã. Între acestea
am aminti: un Pastel gradat, Poetul
ºi Accidente geometrice, dar ºi o
poezie, Ospiciu (nr. 8). În nr. 7, el
semneazã un text intitulat Muncã
ºtiinþificã, dar bãnuim cã prezenþa
sa în coloanele revistei este mult
mai intensã, neexistând numãr în
care aportul lui sã nu fie puternic
marcat. Dintre pseudonime, numai
unul i-l putem atribui cu certitudine,
cel de Grigore Cumpãnaºu,
pseudonim pe care ni-l dezvãluie
el însuºi într-o rememorare din
Praful de pe tobã (p.196).

Ca sã ne dãm seama de
prestaþia sa de umorist, vom
reproduce pentru început un
fragment din Pastel gradat, apãrut
în  nr. 5 (8 martie), p. 5, a revistei,
din care citãm un fragment: „E-un
ger stupid, emoþionat, / Ce îþi
îngheaþã vârful ghetii/ Un câine latrã
dezolat/ Ca versul acrului
Frunzetti.// Afarã ninge absolut/ Ca
o albeaþã de smântânã/ Troiene
cresc, o zi, o sãptãmânã.//
Bãltoace mari apar apoi/ ªi goalei
strãzi îi þin de-urât/ Oraºu-noatã în
gunoi/ Funebru, cert ºi mohorât”.
Continuãm cu o strofã din
Accidente geometrice: „Doar pe
zidul alb ºi gros,/ Umbre vin sã se
prelingã/ ca un hohot fioros/
Înþepate de seringã”.

În paralel cu „Pãcalã”, ªtefan
Baciu a colaborat ºi la „Gluma”,
revistã sãptãmânalã de humor
redactatã de Ion Anestin, care
vede lumina tiparului la 19 mai
1940, cu un cuvânt înainte de Al.
O.Teodoreanu ºi având asiguratã
colaborarea unor umoriºti, precum
Gh. Brãescu, Teodor Muºatescu,
Eugen Mirea, Nello Manzatti,
Mircea ªtefãnescu, Ion Pas,
Aldev, Ionel Lazaroneanu, Florin
Iordache ºi mulþi alþii. Semãtura
Grigore Cumpãnaºu sare repede
în ochi, oferindu-ne posibilitatea sã
identificãm repede câteva texte
care-i aparþin. Între acestea
amintim: poezia „Poleiul”, apãrutã
în nr. 39/1941 al revistei, ºi o serie
de interviuri luate unor artiºti
recunoscuþi, cum ar fi Ion Manu,

Nataliþa Pavelescu, Miºu Fotino,
H. Nicolaide, N. Gãrdescu, Jules
Cazaban, Nineta Gusti, Costache
Antoniu, Ion Dacian etc.,  înmã-
nunchiate sub titlul Hazuri ºi
necazuri actoriceºti. De notat cã
primele texte de la aceastã rubricã,
De vorbã cu Maria Mohor ºi De
vorbã cu Grigore Birlic, sunt
semnate Vasile Iad, de unde s-ar
putea trage concluzia cã ºi acest
pseudonim i-ar putea aparþine,
dacã, la un moment dat, revista n-
ar oferi numele colaboratorilor, din
care suntem obligaþi sã luãm act
cã pseudonimul ar aparþine lui Ion
Vasiliad.

Despre aceastã bogatã ac-
tivitate „umoristicã” din viaþa sa,
gãsim o altã apreciere în Praful de
pe tobã, când ªtefan Baciu se
confeseazã: „În  anii aceia
„umorul” mi-a fost de mare ajutor
financiar, colaborarea mea la
gazete ºi reviste rãrindu-se din
cauza situaþiei politice, aºa cã,
vrând-nevrând, scriam la „Pãcalã”,
revista lui Virgiliu Slãvescu, care
scosese câtva timp ºi „Epigrama”,
ºi la „Veselia”, vechea revistã a
„Universului”, al cãrei redactor
perpetuu era C. Cosco, pe care l-
am ajutat câtva timp ca secretar
de redacþie ºi colaborator cu 101
pseudonime”. Aceste „101"
pseudonime ar trebui cercetate de
cãtre cineva cu mare grijã  ºi
atribuite, printr-o comparaþie foarte
severã de texte, stil, manierã de
lucru, gama de preocupãri,
autorului de care ne ocupãm. În
ceea ce ne priveºte, noi am putea
atribui, fãrã sã avem însã o
certitudine cã autorului Cetãþii lui
Bucur  i s-ar potrivi, ºi alte texte
din revistã, semnate fie ªtefan
Rãzeºul, fie Niþa Tãchiþa, sub
semnãtura cãrora descoperim o
poezie sprinþarã, joculardã, cu o
bunã posesie a tehnicii în
materie. Dincolo de acestea (sub
pseudonimul Ion Rãzor, de exem-
plu, se gãsesc semnate cronici
teatrale, unde ºtim cã era „acasã”,
dar ºi texte de prezentare a unei
antologii a humorului (Noua
poveste a vorbei), a epigramei
etc., revista ne furnizeazã ºi
câteva colaborãri semnate, între
care se numãrã ºi Douã cãrþi de
humor, constând dintr-o prezentare
a douã volume umoristice semnate

de Virgiliu Slãvescu, fostul sãu
companion de la „Pãcalã”. E voba
de douã plachete specializate,
Epigrame ºi epitafe ºi Publius
Virgilius Pacalus, pe care el le
recomandã cu cãldurã publicului,
deoarece autorul lor „aduce
întotdeauna ceva nou, ceva
neaºteptat ºi niciodatã humorul sãu
nu obosea, menþinându-se
spumos ºi proaspãt... ªtim, ne veþi
spune poate cã schiþele sunt
uºoare, într-adevãr, dar noi vom
replica faptul cã tocmai în aceastã
linã bãtaie de evantai, am aflat
tonicul unui zâmbet”.

În paginile „Veseliei” mai gãsim
semnãtura sa sub proza O
neînþelegere (nr. 45/1941), sub trei
ghicitori (nr. 47/1941) ºi sub
versurile Rânduri fãrã gânduri
(nr.11/1941) ºi Crãciun (nr. 53/
1941). Crochiul O neînþelegere
reprezintã descrierea unui fapt
divers, al cãrui haz vine de la o
neînþelegere situaþionalã; cele trei
ghicitori speculeazã trei situaþii de
facto, cum ar fi ºi aceastã lapidarã
definiþie a „scriitorului humorist”: „În
buline concentrate,/ Cine-a pus
seninãtate,/ Scrie vesel ºi-i tot trist?
– Scriitorul humorist”. Cele douã
poezii ni-l readuc în actualitate pe
„pastelistul” ªtefan Baciu, cel care
a deprins umorul de la ºcoala lui
G.Topârceanu ºi Pãstorel
Teodoreanu, farmecul poeziei care
vine din cultivarea contrastelor, din
sublinierea notelor de divergenþã.
Redãm în continuare poezia
Rânduri fãrã gânduri: „Toamnã...
Soare... Ciºmigiu.../ Lume forfotind
pe-alei,/ Cerul nalt ºi siniliu/ Cade
pe un trunchi de tei.// Bãrci pe lac...
Perechi discrete.../ Muzicã
sunând strident,/ ªoapte tainice-n
boschete/ Spionate de-un sergent./
/ Pãsãri mari cu-aripi deschise/
Trec vâslind spre miazãzi,/ Plâng
copii ºi pare-mi-se,/ Bone râd,
svâcnind nurlii.// Pe o bancã, mai
departe,/ Douã babe dorm alãturi,/
Au în poalã câte-o carte,/ Pãlãrii –
cu douã mãturi–.// ªi deoadatã pe
prundiº/ Trec doi inºi privind spre
ele,/ Unul râde pe furiº:/
„Somnoroase pãsãrele!”

Nu e exclus ca ºi cronica anului
care vine, 1942, sã-i aparþinã, dar
nu putem fi siguri, deºi asemnea
„cronici rimate” a mai publicat ºi cu
alte ocazii. Sub semnãturã proprie
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mai publicã poezia Crãciun, pe
care o reproducem mai jos:
„Crãciun ce vii pe neºtiute,/ Te
recunosc – ºi parcã nu;/ Gândesc:
pe vrute ºi nevrute/ Cu tine sunt.
Dar nu eºti tu.// Nu eºti acela de-
altã datã,/ Cu in, cu þuicã ºi curcan./
Eºti socotealã încurcatã/ Ce-o-
ncerc în fiecare an!// Azi bucuria
ta fierbinte/ Cum a venit a ºi plecat/
De-abia mai ºtiu; ºi înainte/
Stomacul tu mi l-ai stricat.// Dar nu-
i nimic, din toate cele/ Ce au trecut,
atât mai vreau;/ Cârnaþi pe varzã
ºi chiftele/ ªi-un cep în gurã, ca sã
beau.// Când din zãpada ta curatã/
Bãltoci se-aleg, ºi-apoi nimic/ La
masa ta îmbelºugatã/ Pofteºte-
mã, bãtrân amic!// Crãciun ce vii
în calendare/ ªi-apoi în pomi, în
prãvãlii,/ Cu vânt pe strãzi ºi-n
buzunare./ Îþi mulþumesc. La mine
vii?”

Între versurile lui ªtefan Baciu,
uitate prin periodicele vremii,
periodice rar rãsfoite de cãtre
cercetãtori, se mai poate întîlni ºi
o poezie închinatã zilei de 23
August, una dintre puþinele poezii
de epocã având o asemnea
tematicã insolitã. Ea poate trece
drept o curiozitate, dar poetul, pe
atunci aderent al ideilor Partidului
Social Democrat, a dorit sã par-
ticipe direct la acest eveniment,
exprimându-ºi încrederea în zilele
bune ce urmau sã vinã. Iatã
poezia:„ªtiu – condeiul meu va
trebui sã scrie/ Cu foc ºi fierul roº
o poezie/ Pe fruntea veacului, pe
fruntea þãrii./ Un imn al tuturor, al li-
berãrii/ ªi nici un vers n-o fi prea
mare,/ Nici un cuvânt de-oþel prea
tare,/ Pentru aceastã – Victorie,/
Pentru anul de falã ºi glorie;/ 1944 –
August-doãzeci ºi trei/ Cuvântul
vers ºi litera e stei/ Vom scrie cu
dalta în stîncã/ Încã ºi încã/ Cu
plugul pe brazdã de-ogoare,/ Cu
tremur de mâini muncitoare/ Ca
sã se ºtie,/ Cã biruinþa, oricât de
târzie/ E încã luptã ºi veºnic vie/
ªi niciun popas/ Niciun ceas/ Doar
drumul sã ne spuie, ca o carte/ Mai
departe!”

Poezia de mai sus are toate
atributele poeziei proletare de tip
maiakovskian. Cine ar fi bãnuit cã
puternicul poet al exilului românesc
de mai târziu, criticul vehement al
realitãþilor din comunista RPR, ar
fi putut scrie aºa ceva, dar iatã cã

nu totdeauna realitãþile sunt aºa
cum ni le închipuim noi, ci cum
aratã documentele. În orice caz,
alinierea lui ªtefan Baciu la
doctrinele de stînga ºi rolul jucat
de el în promovarea social-
democraþiei româneºti din anii
1944-46 este o realitate  despre
care nu s-a scris niciunde pânã la
aceastã orã, deoarece ziarul
Partidului Social-Democrat,
„Libertatea” a fost mai puþin (sau
aproape deloc)  cercetat de
specialiºti. Rãsfoind cu atenþie
ziarul vom avea surpriza sã
descoperim ºi unele articole politice
de care mai târziu suntem siguri
cã i-ar fi fost ruºine. Nu facem
aceastã menþiune cu intenþia de a
mai demola unul dintre miturile cele
mai viabile ale exilului, ci sã
contribuim la conturarea unei
realitãþi deosebit de complexe ºi
deloc univocã. Citind, fãrã parti-
priuri, aceastã producþie liricã ºi
încã câteva din revista „Humorul”
sau din ziarul social-democraþilor
„Libertatea” avem impresia cã
ªtefan Baciu cel de atunci poate fi
aºezat, fãrã prea multe ezitãri, în
categoria celor care au pregãit
peroraþiile imunde ale proletcultului.
De altfel, în configuraþia politicã de
atunci, el se afiºeazã, prin unele
articole semnate în „Libertatea” ca
un socialist de atitudine, iar nu ca
un ins candid ºi inocent, cum l-am
putea bãnui. Atunci când
înfiereazã fãrã reþinere epoca pe
care mai târziu a ridicat-o în slãvi
în Praful de pe tobã, precum cã
„Am avut – în anii triºti care au trecut
– nu odatã, viziunea unei imense
turme din mijlocul cãreia se
desprindeau oamenii. Restul era
nimic, cu toate cã erau mutre.”
(Singurãtãþi între oameni, în
„Libertatea” nr.16/1944) Sau
aceste cuvinte din Poezia de
mâine: „Actul de la 23 August a
fãcut ca în cele din urmã acel
„mâine” sã devinã „azi”, aºa cã
poezia va putea gãsi drumurile
adevãrate pe care se pãrea cã
începe sã le uite. Poezia cenzuratã
este poezie asasinatã... Aºa dar,
barierele au cãzut ºi flamurile noii
poezii vor putea sã fluture în voie”.
(“Libertatea”, nr.19/1944). Din
pãcate, aceste „flamuri” au fost tot
atât de cenzurate ca ºi înainte,
dacã nu mai abitir controlate, dar

poetul nu bãnuia (?) atunci pro-
porþiile dezastrului care va veni,
crezînd într-o social-democraþie
de tip european. Articolele sale
din „Libertatea”, precum: Câteva
cuvinte pentru intelectuali (nr.11/
1944), Pâinea albã ºi altceva (nr.
563/1946), Pe Valea Prahovei (nr.
571/1946), Cine tezaurizeazã (nr.
587/1946), Poporul ºi-a sãrbãtorit
guvernul (nr.469/1946), E ceva
putred la Radio (nr.113/1944),
Omul bun (nr. 41/1944), Tovarãºul
Bratanov (nr. 473/1946), Înþelesul
libertãþii (nr. 420/1946), Teatrul –
ºcoalã a vieþii (nr. 73/1944, în care
spunea: „Artistul sovietic a de-
pãºit cu mult ºi demult dulceaga
fazã a lirismului dibuitor, a
experienþelor fãrã sens”) etc. fac
dovada cã în anii 1944-46, ªtefan
Baciu se aliniase la dezideratele
proletare ºi avea toate ºansele sã
ajungã în nomenclatura nou
creatã. De altfe, înainte de a fi
trimis ca ataºat de presã la
ambasada noastrã din Berna, au
fost în discuþie ºi alte „ademeniri”:
director de teatru, prefect la
Vâlcea etc.

Dar sã revenim la creaþia sa
poeticã din aceºti ani furtunoºi,
când ataºamentul de noua
orânduire trebuia sã se manifeste
nu numai prin critica nazismului, a
legionarismului ºi a cenzurii, ci ºi
prin alte manifestãri mai
„democrate”, mai palpabile, care
condamnau clasele burgheze ºi
regimurile lor asupritoare. În
publicistica semnatã de el în
„Libertatea” pot fi întâlnite ºi astfel
de note, dupã cum ºi producþia sa
liricã se acomodeazã noilor
cerinþe. Putem vorbi astfel de
atitudinea pe care o descifrãm în
luãrile de poziþii din coloanele
revistei pe care o conduce în acest
timp, „Humo-ristul”, al cãrui prim
numãr iese de sub tipar la 5
octombrie 1944. În chiar numãrul
inaugural, poetul semneazã poezia
Icã. Bronz în peniþã, în care îl pune
la zid pe colaboratorul apropiat al
Mareºalului din domeniul eco-
nomic, cel care ne-a înrobit þara
maºinãriei hitleriste germane:
„ªi-n þara-n care a rânjit Baronul/
Ignarul belfer i-a þinut isonul/
Hrãnindu-l, pentr-un vultur jumulit
german/ Cu grâu ºi aur, din an în
an...// În fine-a vrut sã fie doctrinar
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politic/ ªi-l imita pe Göbbels cel
rahitic/ Sbierând teatral, pe-un trist
diapazon/ Principii vide-n orice
microfon”. La fel ca Arghezi, în
celebrul pamflet Baroane ºi ªtefan
Baciu creioneazã în apele acide
ale satirei un portret caricatural al
militarului de tristã faimã: „Te vãd
ºi-acum, Baroane teuton,/ Cum ne
mânai sã mergem cãtre Don/
Zâmbind drãceºte, înecat în
sînge,/ Cã þara-i ranã ºi cã rana
plânge./ ªi-acum þi-aud sinistrul
grohãit/ Când îmbucai tot grâul
mulþumit...” În categoria vinovaþilor
de dezastrul þãrii din perioada
antonescianã, el aºeazã ºi cele
douã personaje feminine, care s-
au implicat în propaganda de
rãzboi, ºi anume soþia Mareºalului,
caricaturizatã în poezia Tanti
Mareºal ºi Veturia Goga, vãduva
marelui poet, pe care o þintuieºte
în pamfletul Vãduva veselã (cu
subtitlul Din umbra zidurilor, ca
identificarea sã fie cât mai
transparentã), în care descoperim
stilul inconfundabil al umoristului
satiric de a surprinde, prin
îngroºare, defectele pe care le ia
în tãrbacã: „În þara asta blândã,
rãbdãtoare,/ Cum nu ºtiu alta-n
lume sã mai fie/ Ne-a guvernat, în
doliu, sfidãtoare,/ O vãduvã, trãind
din... poezie.// Cu-o voce dulce, de
privighetoare,/ Momea, minþea ºi
veºnic înºela– / Ea a fost cântecul
pãtat sub soare/ Iar glasul ei
microb, etern cobea.”

Un alt reprezentant al regi-
murilor trecute, celebrul ziarist
Pamfil ªeicaru, devine ºi el þinta
unui atac al lui ªtefan Baciu, într-
un „portret” intitulat Bulibaºa.
Basorelief pentru labe (nr.3/1944),
în care directorul „Curentului” e
literalmente desfinþat: „Mai ºtiþi
cum ne vorbea ªeicaru,/ Sperþar
cu diplomã, fãcând pe doc-
trinarul?/ Azi nu-i mai picã pe ta-
rabã ºperþul,/ Cãci ºi-a mutat
peste hotar comerþul...”

În revista „Humorul” se pot
identifica ºi alte poezii care-i
aparþin: în primul rând toate cele
semnate Grigore Cumpãnaºu, la
care se adaugã, evident, ºi altele
semnate Eu, Cobra ºi poate
Athos. Între textele lirice de aici mai
amintim: Dorinþele lor (nr.1), Mister
(nr. 5), Replicã (nr.10), Rãzbunare
(nr.11), Local bolnav (nr.15),

Modernista depãºitã (nr.18) etc.
Unele dintre ele merg pe urmele lui
Pãstorel Teodoreanu spre zona
gastronomicã („Pe unde-o fi
surâsul nostru ca o floare/ Voi
patricieni,voi mititei ºi gogoºari?/
Pe unde-o fi a spriþului candoare?/
Când ne-mbãtam cu cânt de
lãutari?”), altele fac trimitere la zona
literarã, unde avangardismul
exagerat al lui Marinetti îi repugnã,
cu atât mai mult cu cât acesta a
devenit un laudator al fascismului
mussolinian : „Îmi amintesc de tine,
Marinetti,/ Tu ce-ai unit trãzneala cu
revolta/ Tu ce-ai trãit mâncând
spagheti/ ªi-ai pieptãnat cu
invective bolta!// Îþi plâng de milã,
Marinetti,/ Tu trist rapsod de
carnaval,/ În secolul ce þi-a produs
confeti/ A fost crezut un geniu
naþional!/ Eroarea dac-a fost , e
tristã,/Se vede cã viziunea fu...
fascistã!”

Militând în anii 1944-46 pentru
idealurile social-democraþiei în
paginile ziarului „Libertatea”
condus de Titel Petrescu, ªtefan
Baciu scrie la un moment dat o
„cronicã rimatã”, care se voia o
replicã la poezia Noi de Octavian
Goga, în care condamna actul
odios al Dictatului de la Viena, în
urmãtorii termeni: „Aveam ºi noi un
vis plinit/ Dar l-am pierdut la table,/
La Viena, când a leºinat/ O rablã
între rable./ De-un an sau doi, am
ºi uitat,/ Trãim în strâmbãtate,/
Doar noaptea mai vedem prin
somn/ Un dram de libertate.”

În aceeaºi notã de condamnare
a rãzboiului ºi a fascismului,

publicã el în „Libertatea”, în
numãrul de Cãciun 1944, poezia
Cântec de mic copil, datatã 1942,
o asprã condamnare a Rãzboiului
al Doilea Mondial, care nu se
sfârºise încã. Versurile par un fel
de cronicã a acelor zile încãrcate
de tragism: „Tata-i dus la bãtãlie/
Mama stã la prãvãlie.// El prin
ºanþuri ca un câine/ Noi acasã, fãrã
pâine./ Stând lihniþi, de santinelã,/
Lâng-o zdreanþã de castelã.// ªi-n
zadar pândim cu banii/ Toate ni le
iau germanii.// Fãrã unt, cu
margarinã,/ Jinduim dupã slãninã./
/ ªi visãm la masa goalã,/ Un
purcel întreg în oalã./ Tropãind apoi
prin ploaie/ Pân-la glesne în
noroaie./ Trece timpul. Unde-i
tata?/ Unde-o fi sunat lopata,/
Îngropând pe sub plantaþii/ Un
ºireag de decoraþii?”

Uneori avem impresia cã ºi
ªtefan Baciu s-a numãrat printre
cei care au anunþat noua zodie a
proletcultismului, atât prin poezie,
cât ºi prin articolele pe care le scrie
în „Libertatea”. În noiembrie 1944,
scria astfel despre poezie ca
despre o „cenuºãreasã” a artelor,
deoarece în timpul rãzboiului ea
a rãmas cu gura închisã. Dupã 23
august, el considera cã lucrurile s-
au schimbat ºi cã poezia va
cãpãta o nouã menire: „Cenu-
ºãreasa a murit. Poetul-cetãþean
îi va lua locul!”, scria el atunci. Nu
peste multã vreme, chiar aºa s-a
ºi întâmplat, iar profeþia sa s-a
împlinit, dar, din pãcate, ea adus
cu sine ºi  excesele proletcul-
tismului.
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„One way ticket“
sau despre sensul unic

Am recurs deliberat la titlul sus
citat, propriu unei celebre melodii
lansatã de o formaþie rock din anii
‘70 ai veacului trecut, pentru a
ilustra, într-un fel, paradigma unui
proces sociografic de amplitudine
deosebitã pe întreg mapamondul,
referitoare la miºcãrile de populaþie
ºi îndeosebi la emigrarea/
imigrarea devenitã fenomen
general în “paradisul” statelor
comuniste aflate de o parte ºi alta
a Cortinei de Fier.

Memorialistica antumã ºi
postumã intervalului reprezentat de
“schimbãrile de sistem” în existenþa
unui segment geografico-istoric în
Europa centralã ºi de sud-est, a
înregistrat, sub expresive ºi multiple
faþete, comportamentele unei
dureroase operaþii care restituia
componentele raportului inerent
dintre cauzalitate ºi efect în
statuarea dihotomiei între termenii
dictonului latin, mereu reactualizat
din motive generate de un dat de
(a)normalitate ºi remediu pentru
inevitabilul instituit, acceptate drept
pasageri temporari ori de duratã a
tragediei omului actual: “ubi patria,
ibi bene”, a devenit “ubi bene, ibi
patria”. Opinia unui exeget scrutãtor
al timpului (im)previzibil viitor,
precum savantul american Alvin
Töffler, este firesc reiteratã tocmai
în tentativa conclusivã de a cuanti-
fica sorgintea exilului în funcþie de
un propriu algoritm ce þine de vârstã
ºi gradul de educaþie al celor
implicaþi în demersul uitãrii a tot
ceea ce a fost raliat unui trecut
imediat, ºi în directã legãturã cu
sigure indicatoare meritocrati-
ce:carierã, respect social, (re)sen-
timente etc.).

“Îndrumãtoarea” promenadei
amintirilor care s-au închegat sub
forma acestui jurnal fericit

Stelian Mândruþ

„One-way Ticket“ or about One-way

asemãnat cu suita lui Mussorgski,
intitulatã “Tablouri dintr-o expoziþie”,
în care laitmotivul fervent înfãþiºat
îl constituie tocmai “plecãrile”, Dna
Julia Henriette Kakucs (Timiºoara,
1949), în egalã mãsurã specialist
psiholog(preocupat de comunicaþie
ºi limbaj), ºi literat(poet ºi autor de
librete muzicale pentru copii,
reprezentate în þarã ºi strãinãtate),
marcatã pregnant de pecetea
“toleranþei” reverberatã mai
totdeauna, în timp ºi spaþiu, de
capitala Banatului, - încumbând un
“vârtej colorat de limbi ºi obiceiuri”,
- încearcã ºi reuºeºte sã ne ofere,
într-un ansamblu bine meditat, o
proprie lecturã “comunã” adresatã
prin exerciþiul vizualizãrii, organului
uman cel mai implicat ºi sensibil,
numit inima.

Metoda interviului practicatã
regulat cu începere din anul 2006
ºi exploratã/exploatatã calitativ
narativ din punct de vedere
sociologic, a avut drept evidentã
sorginte evocarea climatului anilor
’60-’90 ai secolului XX, marcat la
Timiºoara, ca ºi pretutindeni în
patrie, de accelerarea ritmului
plecãrilor incipiente, singulare în
debut, în familie, colective apoi, într-
o genezã amical-camaradereascã,
tot mai ades remarcatã. Dorinþa sa
proprie de a apela la mulþi dintre cei
plecaþi “odatã” ºi de a întocmi o
culegere de relatãri, a fost gradual
acceptatã de cei inoculaþi fie de
vocaþia condeiului, fie de dorinþa de
a (se) împãrtãºi public, în
contrapondere cu un procent de
respondenþi, care “inculpau/
negativizau” sensul destãinuirii
preconizatã în gen de jurnal colectiv,
menit sã oglindeascã, dintr-o strictã
perspectivã individualã, tocmai
carenþele/beneficiile unui atare
fenomen social, încheiat ori în curs
de defãºurare (Jurnalul unei emi-
graþii. File culese, traduse ºi redac-
tate de Julia H. Kakucs. Timiºoara,
Ed. Gordian, 2010, 280 p.

Tema propusã a surprins iniþial
prin “cutuma” stabilitã curios de
ciudat: relatarea ultimei zile(24 de
ore, în gen de “Jus prima noctis”),
semnificând pãrãsirea definitivã a
þinutului natal, lectorul fiind astfel
(ne)plãcut invitat a co-participa,
înþelege, confirma/infirma faptul
sãvârºit prin “punerea trenului în
miºcare ori a “avionului care se
înalþã la cer”. J. H. Kakucs tinde
subtil a insinua un pachet dual de
elemente descrise, urmând cursul
unui propriu chestionar elaborat
(compus din 10 întrebãri), prin care
nu comenteazã ºi nici nu intervine
în derularea narãrilor privitoare la:
premise(desfãºurate dupã
validarea deciziei finale), dihotomia
lãuntricã dintre bine ºi rãu,
eclectismul oferit de vârste, sexe,
confesiuni ºi opþiuni diferite, asu-
mata direcþie a “strãmutãrii”(Est-
Vest) ori proprii aspecte psihice
relevate individual ºi înserate
colectiv (inteligenþã, spirit “des-
curcãreþ”, compromisuri, iertare,
rezistenþã, fidelitate, încredere,
tristeþe etc.). Desigur cã cele 40
de mãrturii, scrisori, extrase de
jurnal, reunite în ordinea crono-
logicã a plecãrii (1941, 1964-1999)
subliniazã tocmai caracterul
intensiv emoþional ºi intrinsec unui
atare palier de gânduri dezvãluite.
Participanþii, cu vârste cuprinse
între 10 ºi 92 de ani, cu profesii
extreme de variate, - fãcând parte
iniþial din cercul de cunoºtinþe
locale, extins gradat la conaþionali
apelaþi prin reþeaua de socializare
“virtualã”,-  majoritari din Timiºoara,
provenind însã ºi de la Arad, Baia
Mare, Bucureºti, Cluj, Piteºti,
Reºiþa, fiind rãspândiþi într-un areal
cuprins între Canada, Europa
(Belgia, Elveþia, Germania, Unga-
ria) ºi Israel, au rezonat direct ºi
imediat în a-ºi înfãþiºa ori adumbri
momentul critic sufletesc al
emigrãrii, comun motivat însã de
un singur numitor subliniat:
conºtiinþa încrederii în radicala
modificare a existenþei proprii.

Editorul culegerii de nuanþate
valoric depoziþii ºi-a propus ºi a
reuºit sã creioneze aspecte legice
ale fenomenului “pãrãsirii unui
spaþiu determinat”, dar în egalã
mãsurã ºi secvenþa rarefiatã a
“întoarcerii pasagere ori definitive
acasã”, ante ºi post 1989.

Autorul este cercetãtor la Institutul
de Istorie George Bariþiu din Cluj. (The
Author is researcher at the Historical
Institute „George Bariþiu“ in Cluj)
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Modalitatea, iniþial personalã ºi
ulterior colectivã, de a pendula între
un “acasã”, dominant cândva, ºi un
altfel de “acasã”, perfect motivate
cauzal din unghiul de accepþie al
fiecãrei personalitãþi în parte,
rãmâne evidenþiatã prin panoplia de
repere obiective/subiective,
imaginate ºi meditate deopotrivã de
cei plecaþi ºi rãmaºi din punct de
vedere al contextului(social-
economic, politic, cultural ºi
spiritual), în scurgerea ultimei
zile(importante fiind data ºi locul
“plecãrii”), marcatã de alternanþa
sufleteascã între sentimentele de
acceptate “versus” cele de refuz,
dar ºi de corolarul închipuit ºi
denominat deja în durerea
traumatizantã a plecãrii, adaptãrii ºi
a iluziei ipoteticei reveniri.

Faptul în sine, congnoscibil sub
diverse faþete reprezentate
omonim terminologic(emigrare-
migrare-plecare-strãmutare etc.)
este plastic conturat în notele
aferente, post-ºi prefatoare,
“condeiera”,- fiinþând cu familia în
minunata localitate Rüsselsheim,
situatã la egalã depãrtare între
Mainz ºi Frankfurt am Main, - lasã
frâu liber talentul înnãscut ºi
continuu exersat, prin care
umanizeazã dualitatea fiinþei
umane, (re)simþind deopotrivã
“culpa” bucuriei ºi a durerii, atunci
când pãºeºte pe “un pod
suspendat în neantul vieþii” ºi
acceptã fericita/trista realitate, cã
“fiecare despãrþire poartã în sine
lacrima trecutului ºi surâsul
viitorului”. Ceea ce, pe bunã
dreptate, a remarcat ºi reliefat
criticul ºi istoricul literar, Cornel
Ungureanu, în postfaþa cãrþii, dar
ºi cu prilejul lansãrii volumului,
eveniment gãzduit la Timiºoara, de
cãtre Filiala Uniunii Scriitorilor, în
data de 8 aprilie 2010.

Aºadar, Doamnã Julia Henriette
Kakucs, “În urma exilului”…; Sunt
prietenul de- acasã. Atât, mai mult
nu  sunt”(p. 228)

Abstract: An original take  on a
journal about a cultural space.

Rezumat: O prezentare originalã
a unui volum-jurnal despre un spaþiu
cultural – Banat

Keywords: Banat, memory, history.

Cuvinte-cheie: Banat, memoria-
listicã, istorie.

S-a scris
mult ºi divers
despre scrii-

torul ºi omul Paul Everac. Unii l-au
con-siderat susþinãtor discret al unor
puteri sau vremelnici ºefi, alþii,
dimpotrivã, un om ºi un scriitor care
a refuzat comanda ºi supunerea, unii
incomod ºi ciufut, în sfârºit au fost ºi
din aceia ce l-au socotit o conºtiinþã.
Aceste, sã le zicem, etichetãri, pot fi
acceptate sau respinse. Cel mai
profund, mai la obiect ºi mai sincer
vorbeºte despre Paul Everac chiar
el însuºi. Iatã ce scria în prefaþa unei
cãrþi: „Fiecare cu rãzboiul sãu.
Rãzboiala începe în casã, în ogradã,
în meserie ºi poate înceta acolo. De
ea se poate extinde în   urbe, în þarã,
în lume ºi în cosmos, rãmânând
mereu deschisã. Te rãzboieºti prin
ce spui, faci sau compui. Rãzboielile
mele sunt,  în mare mãsurã, ale au-
torului dramatic barat ºi aruncat pe
tuºã. Cazul ar pãrea irelevant, minor,
dacã el n-ar induce o situaþie mai
generalã a scriitorului român de teatru
ºi nu numai de teatru. A lupta pentru
operã, e o luptã pnetru existenþã ºi
postumitate. Detaliile cazului meu
particular genereazã ºi un impas
general al epocii!“ Cu ce s-a rãzboit
Everac? Cu cine? Cu atâtea involuþii
sociale, culturale, cu oameni cu
rãspunderi mari, chiar supreme,
vinovaþi de nebãnuite decãderi, a
înfierat culpe grave, a judecat ca-
ractere, a denunþat inanitatea unor
programe... În felul lui, s-a vrut ºi a
fost un justiþiar, un om al cetãþii.
Everac a scris cu credinþã ºi har
pentru literatura noastrã, pentru
„aceastã þarã atât bunã si atât de
urgisitã“. De-a lungul timpului piesele
sale au umplut sãlile de teatru în
sute de reprezentaþii, dar au stârnit ºi
polemici, invidii, intervenþii ferme ale
forurilor. Ieri, forurile interveneau, cize-
lau, suspendau, amendau, sã poatã...
aproba. Azi, forurile stau cuminþi ºi
privesc de la distanþã zbaterea – sã
nu zic declinul – culturii noastre, în
special al creaþiei originale româneºti.
A fost incomod pentru toate regimurile.
A trãit cu nemulþumirea cã piesei sale

– Solul ºi Constandineºtii – pe care le
socotea cele mai bune, nu s-au jucat
niciodatã. A fost dintre cei ce s-au bãtut
mereu pentru piesa româneascã ºi
suferea ºi acuza când vedea festivaluri
de dramaturgie ºi repertorii ale mai
tuturor teatrelor din care lipsea tocmai
piesa scriitorului român.

Am avut ceasuri de mãrturisiri
pline de miez ºi de suflet. Într-o searã,
când se simþea de prisos, margi-
nalizat, exilat în þara lui, încerca sã-
ºi ascundã discret durerea, m-a
întrebat brusc: „-Care-i destinul
dumitale de scriitor?“ I-am rãspuns:
„-Nu de mult, într-o noapte fãrã somn,
am avut o revelaþie, domnule Everac.
Am înþeles cã eu am fost în regimul
trecut – pe care unii îl înnegresc mai
tare decât se cuvine, iar alþii îl regretã
mai mult decât se cuvine –un scriitor
al acestei þãri. Cãrþile mele se
vindeau în toatã þara,  indiferent unde
apãreau. ªi în tiraje ce azi par
fantastice. Am avut romane poliþiste
în 100.000 de exemplare ºi cãrþi de
prozã în 20-40.000 de exemplare. ªi
onorariile  erau bune, deºi cu mai tot
ce am scris, am supãrat cenzura ºi
forurile, de unde multe piese scoase
din repertorii sau neacceptate din
plecare. Azi, în regimul drepturilor
omului ºi al democraþiei fãrã fronti-
ere, am fost.. îngrãdit ca ºi chiaburii
pe vremuri ºi sunt doar un scriitor
clujean. Cãrþile mele se vând numai
aici! Þara nu mã mai ºtie... Nu-i mai
aparþin...“ Dupã câteva momente, mi-
a rãspuns: „Nu vreau sã te
mãgulesc, dar eºti al cuiva! Eu sunt
al nimãnui ºi asta e mai dramatic!
Tirajele mele sunt infime ºi infame.
De asta mã gândesc s-o iau
înainte!“

În vara acestui an mi-a trimis o
carte, care se încheia la fel: „Fiþi
sãnãtoºi. O iau înainte!“ Ceea ce a
ºi fãcut în aceastã toamnã plecând
dintr-o lume haoticã ºi nedreaptã.
Din cãrþile lui, Paul Everac ne
privegheazã cu aceeaºi dragoste ºi
dreptate, cu care le-a ºi scris.
Oricum Everac nu e de acum înainte
al nimãnui. Vrând-nevrând e al
nostru! Cu luminile ºi umbrele lui.

La despãrþirea de Paul Everac
A Forewell to Paul Everac
Viorel Cacoveanu
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 Liviu Antonesei,
http://antonesei.timpul.ro

Aflat la a treia tentativã de a-ºi
crea o paginã virtualã, dupã ce
primele douã eºuaserã fie din erori
tehnice, fie prin intervenþia
cenzuratoare a unor politruci (dupã
cum însuºi autorul mãrturiseºte),
Liviu Antonesei (n. 1953, autor,
printre altele, al volumelor de poezii
Pharmakon, Cartea Româneascã,
1989, ºi Cãutarea cãutãrii,
Junimea, 1990) ºi-a construit
blogul personal, afiliat site-ului
revistei “Timpul”, la 19 martie 2010,
structurându-l iniþial astfel: “În
Ceea ce cred, voi posta articole
de opinie, un fel de editoriale,
secþiunea Foaie pentru minte,

inimã ºi literaturã va adãposti
texte literare, în Hermeneia, voi
comenta apariþii editoriale,
spectacole sau concerte, iar Doar
o vorbã va gãzdui interviuri ºi
rãspunsuri la anchete, desigur
dupã apariþia lor în publicaþiile care
le-au solicitat.” Ulterior, scriitorul a
adãugat noi categorii blogului sãu
(cum ar fi Cãrþi ºi zile – în care
analizeazã cãrþi precum Corupþia
ºi anticorupþia în sistemul
juridic de Cristi Danileþ –,  ºi
Politici publice – în care criticã
viciile societãþii ºi politicii actuale),
în timp ce secþiunea Hermeneia a
fost eliminatã sau integratã în altã
categorie. Pe lângã texte polemice
ºi de investigaþie socio-politicã,
scrise cu vervã ºi, uneori, cu un

spirit protestatar, blogul lui Liviu
Antonesei, prin secþiunile Foaie
pentru minte ºi inimã ºi arte
(fosta categorie inimã ºi
literaturã, din proiectul iniþial),
conþine fragmente de prozã ºi
poeme cu o idiscutabilã valoare
esteticã, fapt pentru care demersul
virtual al scriitorului meritã urmãrit
în viitor, mai ales datoritã felului
cum îmbinã, armonios aº spune,
literatura cu viaþa ºi politica, fãrã
ca nimic sã parã strident ori
deplasat.

Emil Brumaru,
www.hobbitul.ro

Site-ul poetului Emil Brumaru (n.
1938), intitulat, în mod ludic-ironic,

Dictionary of Blogs Belonging to the Romanian Writers
Marius Conkan

Înainte de a aduce câteva argumente cu privire la
necesitatea realizãrii unui dicþionar de bloguri aparþinând
scriitorilor români (consacraþi sau nu), voi trasa o serie
de distincþii între blogosferã ºi blogipelag, între bloguri
literare ºi bloguri de scriitor.

În cazul scriitorilor-bloggeri, adecvat mi se pare
termenul de “blogipelag” (termen folosit de Jodi Dean
în cartea sa, Blog Theory. Feedback and Capture in
the Circuits of Drive, Cambridge, Polity Press, 2010)
întrucât, spre deosebire de “blogosferã”, trimite la o
dimensiune insularã, a separaþiei virtuale, echivalând
cu stilurile profund individualizate pe care aceºti scriitori
le exerseazã în literatura lor. Un blogipelag compus
din bloguri-insule, permiþând trecerea utilizatorilor de la
un blog la altul, în vederea identificãrii unei mentalitãþi
comune, care funcþioneazã în cazul scriitorilor-bloggeri,
dincolo de aspectele care îi diferenþiazã unii de ceilalþi.

O altã distincþie care trebuie stabilitã este cea între
bloguri literare ºi bloguri de scriitori. Blogurile literare
constituie spaþii internautice, în care proprietarul blogului
(scriitor sau amator) îºi posteazã creaþii literare, de cele
mai multe ori recente, în timp ce blogurile de scriitor
reprezintã spaþii internautice, în care sunt amalgamate
scrieri literare cu intervenþii diaristice (ce film a mai vãzut
scriitorul cu pricina, ce a mai fotografiat etc.). De aceea,
blogurile strict literare sunt aproape lipsite de

comentatori, întrucât postarea continuã a creaþiilor
literare provoacã monotonie, în raport cu blogurile de
scriitor care sunt mereu interactive.

Un dicþionar de bloguri literare româneºti ºi de bloguri
aparþinând scriitorilor români (nuanþez din nou aceastã
distincþie) este necesar, în primul rând, pentru arhivarea
mãrturisirilor textuale, fãrã imagini ºi linkuri, (de multe
orice inocente ºi fãrã a avea în vedere cã vor fi
transcrise într-un dicþionar) ale scriitorilor în cauzã. Un
alt motiv îl constituie conservarea creaþiilor inedite, care
dupã postarea pe blog au urmat un curs firesc al finisãrii.
Pe de altã parte, un demers concludent constã în
analiza felului în care aceºti scriitori îºi construiesc
identitãþile virtuale ºi îºi gestioneazã imaginea publicã,
în contactul cu niºte cititori care, de multe ori sub
anonimat sau folosind pseudonime ori numele altor
persoane, invadeazã mediul internautic.

Scriitorii din acest dicþionar de bloguri au fost selectaþi
în mod subiectiv, dar am þinut cont, însã, ºi de anumite
aspecte precum: popularitatea blogurilor respective în
rândul comentatorilor, constanþa în postãri, diversitatea
ºi, de ce nu, omogenitatea textelor postate, interac-
þiunea cu cititorii etc. Aºa încât, scriitorii ale cãror bloguri
vor constitui dicþionarul de faþã sunt urmãtorii: Liviu
Antonesei, Emil Brumaru, Ruxandra Cesereanu,
Emilian Galaicu-Pãun, Horia Gârbea, Radu Pavel
Gheo, Nora Iuga, Claudiu Komartin, Florin Lãzãrescu,
Dan Lungu, Cezar Paul-Bãdescu, Ovidiu Pecican,
Doina Ruºti, Stoian G. Bogdan, Octavian Soviany,
Mihaela Ursa, Mihail Vakulovski, Radu Vancu.

Autorul este doctorand al Facultãþii de Litere a
Universitãþii Babeº-Bolyai (The author is PhD student of
the Faculty of Letters, BBU).
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Hobbitul, reprezintã unul dintre
cele mai spectaculoase bloguri de
scriitor din mediul virtual
românesc. Prima postare pe blog
a fost realizatã în 18 august 2007
ºi conþine un singur enunþ: “Crinul
e melc”, sintetizând proiectul pe
care poetul intenþioneazã sã-l ducã
la bun sfârºit prin vizita sa
periodicã a blogipelagului: Hobbitul
este o zonã a jocului de-a literatura
ºi a literaturii valide estetic, un
spaþiu al reveriilor erotice/exotice
ºi sexuale, un prilej de arhivare a
unor stãri poetice ºi viziuni despre
poezie care, altfel, s-ar dilua în
memoria unui “babalâc duios”
(cum Brumaru însuºi se
ironizeazã), dar cu o interminabilã
energie juvenilã.

Cunoscut în lumea literarã ca
un poet profund erotic, abordând
cu originalitate ºi dezinhibare teme
precum sexualitatea ºi trupul
feminin, privit ca obiect de
contemplare ºi chiar idolatrie,
Brumaru nu se dezice nici pe
blogul sãu de anumite apetenþe à
la Sade (pomenit în mai multe
texte), care au generat o serie de
critici agresive, venite din partea
comentatorilor pudici (vezi
postarea din 19 septembrie 2007).

În afarã de caracterul erotic ºi
sexual al unor postãri (cu
precãdere, din 2007), o sumedenie
de alte texte sunt confesionale ºi
hâtre, scrise într-un limbaj cu tentã
argoticã ºi având ca subiecte
întâmplãri petrecute în viaþa
cotidianã a poetului (defecþiunea
maºinii de spãlat, pierderea unei
cruciuliþe de lemn etc.). Alte postãri
au caracter aforistic, reprezentând
citate din scritori celebri, selectate
de Brumaru pentru a condensa
atmosfera ºi trãirile sale dintr-o
anumitã zi. O mare parte, însã,
dintre texte (ºi cele mai importante,
din punctul nostru de vedere)
constituie poeme inedite,
nepublicate în reviste sau
descoperite în diverse caiete-
manuscris (spre exemplu,
trascrierea unui poem gãsit într-un
caiet din 1964).

Complexitatea blogului Hobbitul
este conferitã ºi de anumite
mãrturii privind actul scrierii (într-o
postare poetul deplânge faptul cã
a “feºtelit-o cu memoria” ºi nu îºi
mai reþine versurile) ºi de meditaþii

asupra unor stãri acut existenþiale,
precum moartea ºi singurãtatea,
înþelese dintr-o perspectivã
optimistã, a vieþii trãite în mod
intens (de aici, predilecþia poetului
pentru explorarea universului
feminin, ca spaþiu pulsând în lumina
unui erotism exacerbat). Hobbitul
este o “camerã virtualã” confortabilã
pentru cititorii care vor sã cunoascã
mecanismele imaginaþiei ºi
personalitatea poeticã a celui care
nota, într-una dintre postãri, “îmi
aduc aminte de poezie ca de ceva
frumos în viaþa mea”.

Ruxandra Cesereanu, www.
mesmeeacuttita.wordpress.com

Despre blogul Ruxandrei
Cesereanu (n. 1963), intitulat
Mesmeea Cuttita (dupã unul dintre
personajele feminine ale romanului
sãu parabolic, Angelus, publicat în
2010 la Humanitas) s-ar putea
întocmi nu doar o fiºã de lecturã,
ci un întreg dicþionar (poate chiar
o monografie), structurat în funcþie
de mãºtile pe care scriitoarea ºi le
confecþioneazã ºi le poartã, cu
dezinvolturã ºi o inepuizabilã
dispoziþie ludicã, în mediul virtual
(aceste mãºti sunt echivalente în
poezie – trebuie sã o spunem – cu
multiplele personaje feminine,
create de poetã, în volume pre-
cum Kore-Persefona, Oceanul
Schizoidian ºi Coma, pentru a
descãtuºa angoase, nevroze ºi
spaime care, filtrate printr-o
sensibilitate autenticã, alcãtuiesc
un imaginar abisal ºi un discurs
inimitabil în literatura românã).

Blogul Mesmeea Cuttita este,
poate, cel mai prolific ºi histrionic
blog dintre cele care funcþioneazã
ºi sunt actualizate periodic, în
mediul virtual, de scriitoarele din
România. Un blog care conþine de
la micro-recenzii despre filme
relativ recente, pânã la jurnale de
cãlãtorie (vezi, în special, postãrile
despre vacanþele petrecute în
insulele greceºti), de la eseuri
despre romane analizate cu
minuþiozitate (texte care compun
Biblioteca stranie), pânã la
meditaþii asupra poeziei americane
(vezi notaþiile despre Anne
Sexton) ºi româneºti (vezi opiniile
scriitoarei despre douãmiism), de
la interviuri cu scriitori ºi regizori,

pânã la experimente de close-
reading (vezi ciclul Anti-chimbal),
de la fragmente de roman ºi proze
scurte (scrise special pentru
cititorii blogului), pânã la poeme
inedite, aflate într-un continuu
stadiu de ºlefuire. Acest colaj de
postãri eterogene, care corespund
tot atâtor mãºti de scriitoare,
construieºte o camerã virtualã,
unde îºi fac loc anxietatea din
unele poeme ºi exotismul anumitor
proze, spiritul de cititor vigilent ºi
de cinefil gurmand, opiniile
asumate ºi mãrturisite cu tact ºi
diplomaþie, precum ºi verbozitatea
premeditatã ºi textele, în mod
intenþionat, absurde.

Caracterul durabil al acestui
blog a fost conferit, pe lângã
diversitatea postãrilor, ºi de
fidelitatea unor comentatori care,
de cele mai multe ori, emit opinii
deloc superficiale, conþinutul
ideatic al acestora putând sta la
baza continuãrii dialogului în
subsolul textelor. O micã parte,
însã, dintre cititorii blogului s-au
preschimbat, de-a lungul timpului,
în comentatori-paraziþi care,
intimidaþi probabil de statutul
intelectual al scriitoarei, se
limiteazã în a dialoga de la nivelul
cliºeului sau adoptând postura
unor admiratori copleºiþi de
spusele virtuale – acestor
comentarii Ruxandra Cesereanu
le rãspunde, ºi bine o face,
întotdeauna lapidar sau, în stilu-i
caracteristic, interjecþional!

Mesmeea Cuttita este un blog
care necesitã, datoritã caracterului
sãu cameleonic (în sens pozitiv!),
consultare zilnicã. Întrucât nu ºtii
niciodatã când pierzi ºirul postãrilor
ºi, învãlmãºit într-o combinaþie
alchimicã de poezie, prozã, film ºi
muzicã de bunã calitate, va trebui
ori sã renunþi în a mai urmãri acest
blog, ori sã-l reiei de acolo de unde
l-ai abandonat.

Emilian Galaicu-Pãun,
www.galaicu-paun.cartier.md/

Blogul scriitorului basarabean
Emilian Galaicu-Pãun (n. 1964),
creat în 15 iunie 2009, este un liant
între literatura românã, de dincolo
ºi de dincoace de Prut. Construit
ca anexã a site-ului editurii Cartier
din Chiºinãu, prin acest blog,
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Emilian Galaicu-Pãun promovea-
zã, cu generozitate, tineri poeþi din
România, care au publicat câte un
volum la editura unde scriitorul
lucreazã ca redactor-ºef (este
vorba de Dan Coman, cu
Dicþionarul Mara, Claudiu
Komartin, cu Un anotimp în
Berceni, ºi Radu Vancu, cu
Monstrul fericit – cãrþi de poezie
care au fost în mod pozitiv
apreciate de critica literarã din
România). Mai mult, pe blogul
personal, Emilian Galaicu-Pãun
posteazã chiar ºi cronici despre
unele volume apãrute la editura
Cartier, fapt lãudabil ºi demn de luat
ca model promoþional de cãtre unii
editori din România.

Cele trei secþiuni principale ale
blogului (cãrþi, creaþie, eveniment
– mai existã ºi o a patra secþiune,
uncategorized, care conþine un text
critic la Monstrul fericit, de Radu
Vancu) cuprind poeme (câteva din
volumul Arme grãitoare, publicat
de Emilian Galaicu-Pãun la Cartier,
în 2009), fragmente de roman,
anunþuri cu privire la evenimente
editoriale ºi lansãri de carte, notaþii
referitoare la cãlãtoriile scriitorului
în strãinãtate (în China, spre
exemplu), interviuri, traduceri ºi
meditaþii asupra mediului cultural
din România ºi Republica Moldova
(o postare intitulatã De neamul
moldovenilor, din 8 februarie 2010,
este ilustrativã în acest sens:
“Niºte studenþi în Librãria din Hol
din Chiºinãu. Judecând dupã
cãrþile pe care le întreabã – nu se
ostenesc sã le caute! –, de la
juridicã. Brusc, unul dintre ei dã cu
ochii de ediþia Suflete-lor moarte
ale lui Gogol, de la Editura Cartier.
Replica lui – de milioane!!! – spune
mult despre proverbiala dragoste
de carte a moldovenilor: - Da’ ce,
Google ºi-a scos o carte?!!”).

Blogul lui Emilian Galaicu-Pãun
este relativ restrâns ca întindere,
autorul preferând sã nu posteze
periodic (probabil, datoritã muncii
prestate la editurã), ci doar atunci
când doreºte sã comunice
cititorului chestiuni esenþiale
despre ce s-a mai scris, publicat
ºi întâmplat în lumea literarã (ºi în
propria-i lume de scriitor). De
aceea, la unele postãri,
comentariile lipsesc sau sunt în
numãr redus, deºi am convigerea

cã acest blog este urmãrit de mulþi
cititori din România ºi Basarabia.

Horia Gârbea,
www.horiagarbea.blogspot.com

Blogul scriitorului Horia Gârbea
(n. 1962) este alcãtuit, cu
precãdere, din texte de
întâmpinare (unele sub formã de
cronici) ale noilor apariþii editoriale
din spaþiul literar românesc. Creat
joi, 8 octombrie 2009 (deºi scriitorul
considerã 19 octombrie ca fiind
data când, realmente, a început sã
posteze periodic), blogul lui Horia
Gârbea are un caracter formal,
aproape academic, constituind, în
multe dintre postãri, o portavoce a
Uniunii Scriitorilor din România.
Întrucât, aceste postãri conþin,
deseori, anunþuri referitoare la
conferinþele ºi premiile USR,
precum ºi la festivalurile de
literaturã din România ºi
strãinãnate.

Veritabil cunoscãtor al vieþii
literare autohtone (lecturile sale la
zi din literatura contemporanã fiind
concludente în acest sens), Horia
Gârbea îºi exerseazã, prin cronici
argumentate, un simþ vigilent al
receptãrii, exprimându-ºi, de cele
mai multe ori, opiniile ferme,
vehemente ºi acide cu privire la
literatura pe care nu o crediteazã
estetic (vezi postarea despre
Dealul comorii, carte publicatã de
Dora Alina Romanescu). Mai mult,
în calitate de scriitor ºi critic literar,
Gârbea nu acceptã compromi-
surile, fiind oricând dispus sã
aprecieze negativ romane ºi
volume de poezii elogiate, uneori în
unanimitate, de alþi critici din
România (cum e cazul romanului
Pudrã, de Dora Pavel, ºi al
volumului de debut, ºi toatã bucuria
acelor ani triºti, de M. Duþescu).
Când are prilejul contestãrii unor
corifei ai vechiului regim comunist
(vezi postarea despre moartea lui
Adrian Pãunescu, din 6 noiembrie
2010), Horia Gârbea se dovedeºte
a fi un intelectual echilibrat, fãrã
umori nejustificate: în timp ce
contestã “zornãielile kitsch din Rugã
pentru pãrinþi”, celebrul poem al lui
Pãunescu, scriitorul recunoaºte
valoarea esteticã a poeziei Iluzia
unei insule, scrisã de acelaºi poet
adulat de popor.

Subintitulatã “un blog despre
literaturã ºi alte lucruri care fac viaþa
frumoasã”, camera virtualã a
acestui scriitor hiperactiv în
socializarea interneticã este utilã
pentru cititorii dornici sã afle dacã
ºi cum se mai scrie în literatura de
azi, precum ºi ce se mai întâmplã
la conferinþele ºi festivalurile
organizate de USR.

Radu Pavel Gheo, http://
www.gheoland.ro/

Gheoland reprezintã zona
virtualã a scriitorului Radu Pavel
Gheo (n. 1969), autor, în special,
al volumului de prozã scurtã,
Numele mierlei, Polirom, 2008, ºi
al romanului Noapte bunã, copii!,
Polirom, 2010) care se prezintã, în
mod ludic-ironic, astfel: “Român
din România, bãnãþean din Banat,
ticvãneanþ(-mic) ºi cetãþean
universal.”  Creat în 10 februarie
2007, blogul lui Radu Pavel Gheo
are un caracter predominant
diaristic, notaþiile autorului vizând
aspecte din viaþa cotidianã
(literaturã, muzicã, politicã etc.),
transpuse uneori cu instrumente
de prozator ºi de fin observator al
realitãþii. Gheoland constituie
“universul imaginar din mintea
mea, o lume inexistentã, bazatã pe
legea wishful thinking”, fiind gândit
nu ca “jurnal intim”, ci ca o “formã
extraordinarã de comunicare”, deºi
interacþiunea virtualã îi provoacã,
într-o anumitã mãsurã, teamã
autorului care se considerã “mai
bãtrân decât internetul”!

Nora Iuga,
 http://

noraiuga.wordpress.com/

Pagina virtualã a Norei Iuga (n.
1931, autoare a numeroase
volume de poezie ºi prozã, dintre
care amintim Fetiþa cu o mie de
riduri, Cartea Româneascã, 2005,
ºi Sexagenara ºi tânãrul, Polirom,
2004) este singurul blog de scriitor
din România pe care nu scriitorul
îl gestioneazã. Întrucât unica in-
tervenþie directã a Norei Iuga pe
blogul personal (intitulatã ce bine
cã existaþi!) dateazã din 2
octombrie 2011 ºi sunã astfel:  “cu
rabdare si tutun, chiar, cit mi-as
dori acum o tigare, cind mi-e fricã
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de tastele astea negre ca 50 de
0chi de drac! daca nu v-as iubi atit
si nu m-as iubi atit, m-as lasa
pagubasa!”. O declaraþie pasionalã
de dragoste faþã de cititorii care ei
înºiºi pot constitui cei “50 de Ochi
de drac” ai internetului! În rest,
blogul este admininistrat cu
pricepere de un cristian, un bun ºi
cunoscut promotor al literaturii
române, care posteazã periodic
cronici la cãrþile Norei Iuga,
mãrturisiri, interviuri ºi scrisori ale
autoarei (adresate, spre exemplu,
Angelei Marinescu, lui Ioan Es.
Pop, lui Constantin Abãluþã etc.),
totul pentru a vivifica în mediul
virtual imaginea unuia dintre cei
mai morgasmatici (în sens pozitiv)
scriitori ai literaturii române.

Claudiu Komartin, www.
unanotimpinberceni.blogspot.com

Claudiu Komartin (n. 1983) ºi-a
conceput iniþial pagina virtualã,
intitulatã Un anotimp în Berceni,
pentru a-ºi promova volumul
omonim de poezii, apãrut la editura
Cartier, în anul 2009, dar “acum
postez aici cam toate lucrurile pe
care le fac ºi în care cred (adicã,
s-ar putea spune, tot ceea ce îmi
mai poate ordona cât de cât viaþa)”,
dupã cum noteazã poetul în
descrierea blogului sãu. Despre
acelaºi gest ordonator al vieþii/
interioritãþii, dupã cum vom citi cu
altã ocazie, va vorbi ºi Octavian
Soviany, în prima sa postare pe
blogul personal.

Construitã, aºadar, în 25 aprilie
2009, ca un dosar de receptare
criticã a volumului Un anotimp în
Berceni, pagina virtualã a lui
Claudiu Komartin a cãpãtat, pe
parcurs, traiectorii diverse, aºa
încât, la momentul actual, acest
blog cuprinde ºapte secþiuni
(etichete) intitulate astfel: album (31
de postãri), artã pe pâine (31 de
postãri), despre carte (31 de
postãri), poemele mele (53 de
postãri), poezie vie (22 de postãri),
texte în echilibru (160 de postãri)
ºi traduceri (32 de postãri).

Prima secþiune, album, conþine
fotografii cu scriitori români
contemporani, deºi unele postãri îl
surprind, în mod exclusiv, pe
Claudiu Komartin, în diverse
ipostaze ºi profiluri, fiind

caracteristice pentru narcisismul ºi
ego-ul în inflaþie (care, la o adicã,
pot fi benefice pentru construcþia
imagini de sine) ale acestui tânãr
poet, aflat în prima linie valoricã a
douãmiismului. A doua secþiune
sau etichetã, intitulatã artã pe pâine,
cuprinde înregistrãri video de la
diferite festivaluri ºi întâlniri lirerare
(de la care, ca un poet
“omniprezent”, cum el însuºi se
numeºte într-un comentariu,
Komartin nu putea lipsi), linkuri la
trailere ºi melodii, notaþii despre
muzici, picturã ºi filme; aºadar,
destulã “artã pe pâine” virtualã,
pentru un cititor dornic sã afle
preferinþele estetice ale tânãrului
poet. A treia secþiune, despre
carte, este alcãtuitã, în mod
evident, din texte critice,
profesioniste sau nu, publicate pe
bloguri ori în reviste, despre
volumul Un anotimp în Berceni.
Etichetele poemele mele ºi
traduceri conþin poeme (unele din
Un anotimp în infern, altele inedite)
ºi traduceri convingãtoare, scrise
ºi realizate de Claudiu Komartin,
fiind cele mai importante ºi
revelatorii secþiuni ale acestui blog.
Dacã poemele inedite (în lucru) pot
fi încadrate în aceeaºi filierã post-
expresionistã (prin care poetul
s-a fãcut cunoscut), traducerile din
poeþi englezi, iberici, polonezi,
italieni ºi alte naþionalitãþi depun
mãrturie despre un intelectual care,
în mod intenþionat, se doreºte a fi
poliglot ºi erudit (mã întreb, însã,
dacã poetul polonez, Tadeus
Rózewicz, a fost tradus din original
sau din limba englezã?). Secþiu-
nea poezie vie cuprinde, cu
precãdere, texte cvasi-teoretice
despre literatura unor poeþi precum
Mariana Marin, Geo Bogza, Ion
Monoran, Aurel Dumitraºcu,
Cristian Popescu, Constantin Virgil
Bãnescu, pe care Komartin, ca o
portavoce (autoproclamatã?) a
tinerilor scriitori, îºi propune (gest
lãudabil, în fond) sã-i reintroducã în
circuitul literar. ªi prin secþiunea
texte în echilibru (care cuprinde, în
general, informaþii utile cu privire la
ce se mai petrece nou în literatura
actualã), blogul Un anotimp în infern
este unul de referinþã în mediul
românesc, chiar dacã unele
tendinþe hiper-narcisiste ale poetului
riscã sã-l transforme într-un

amalgam de postãri tot mai puþin
credibile ºi creditabile.

Florin Lãzãrescu,
www.florinlazarescu.wordpress.com

Am selectat, în acest dicþio-
nar, blogul prozatorului Florin
Lãzãrescu (n. 1974), întrucât este
atipic în raport cu celelalte
bloguri aparþinând scriitorilor
români. Mai ales în anul 2010,
prozatorul ieºean a început sã
posteze doar fotografii artistice,
realizate de el (fascinaþia pentru
fotografie a mãrturisit-o la
festivalul O mie ºi una de nopþi,
din New Orleans, organizat de
Ruxandra Cesereanu ºi Andrei
Codrescu). Fotografia nu intrã în
contradicþie nici cu proza ºi nici cu
poezia, ne-o dovedeºte Florin
Lãzãrescu, chiar dacã fotografia,
în cazul acestui blog, constituie
frânturi vii de realitate româneascã.
Fotografii poetice (precum Dead
End, Doamna Tablou, O þigarã... in
the middle of nowhere) ºi fotografii
dupã care se pot scrie scenarii de
film sau proze originale (vezi
postarea din 7 iulie 2011, intitulatã
Meseriaºul) alcãtuiesc un blog
care, în mod indirect, construieºte
romanul privirii lui Florin Lãzãrescu
(privire mediatã de aparatul foto).
Pe de altã parte, cu o vervã epicã
ieºitã din comun, prozatorul
nareazã, în multe dintre postãrile
sale, întâmplãri care, deºi rupte din
realitatea în care acesta trãieºte,
par susceptibile de a fi cãzut (din
greºealã?) în pâlnia literaturitãþii.

De ce un veritabil prozator a
optat ca fotografia sã-l reprezinte
în mediul virtual? Întrucât, prin
fotografie, Lãzãrescu a ales o cale
mai simplã: decât sã nareze
(spumos, aº zice eu), mai bine
fotografiazã. ªi prin acest gest
þinteºte trei zone dintr-o miºcare:
poezia, proza ºi scrisul pe blog.
Oricum, multe dintre postãrile sale
pot fi adunate într-un volum de
prozã scurtã, fapt rar sau aproape
deloc întâlnit în blogging-ul literar
românesc.

Dan Lungu,
http://www.danlungu.eu

Site-ul prozatorului Dan lungu
(n. 1969), unul dintre cei mai
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talentaþi ºi apreciaþi scriitori români,
autor al romanelor Raiul gãinilor
(Polirom, 2004), Sînt o babã
comunistã (Polirom, 2007), Cum
sã uiþi o femeie (Polirom, 2009) ºi
recentul În iad toate becurile sunt
arse (Polirom, 2011), a fost creat
cu scopul de a promova literatura
acestuia ºi de a arhiva cronici ºi
recenzii la cãrþile lui Dan Lungu,
interviuri ºi articole scrise de autor
în diferite reviste, anunþuri privind
lansãri de carte etc. Interacþiunea
cu publicul cititor lipseºte, Dan
Lungu preferând formatul oficial,
specific paginilor virtuale clasice,
aºa încât discuþiile cu cititorii se
desfãºoarã doar prin intermediul e-
mail-urilor.

Cezar Paul-Bãdescu, http://
cpbadescu.wordpress.com

Blogul prozatorului Cezar Paul-
Bãdescu (n. 1968), devenit celebru
mai ales prin romanele Tinereþile
lui Daniel Abagiu (Polirom, 2004)
ºi Luminiþa, mon amour (Polirom
2006), a fost creat la 30 decembrie
2007, fiind emblematic pentru
caracterul sãu incisiv, ironic ºi
nonconformist, cu care autorul ne-a
obiºnuit în (anti)literatura pe care
o scrie. Fie cã vorbeºte despre
metehnele editoriale din România
post-caragialianã (vezi postarea
din 30 decembrie 2007, “O carte
imoralã”), despre combinaþia
nereuºitã dintre elita româneascã
ºi vedetele mondene (vezi
postarea intitulatã Dana Sãvuicã
ºi Liiceanu), despre viaþa Angelei
Marinescu privitã ca un thriller
pasionant (postarea din 20 aprilie
2010), despre castraþi, alegeri
electorale sau despre amor (în
postarea din 27 aprilie 2010, Cezar
Paul-Bãdescu, ironizând discursul
erotic al lui Emil Cioran,
concluzioneazã: “Iatã cã nici
mãcar un mare stilist (al limbii
franceze) nu reuºeºte sã salveze
de ridicol o declaraþie de amor!”),
autorul reuºeºte sã fascineze
printr-un discurs lipsit de tabieturi
intelectualiste ºi marcat de o
viziune deloc cosmetizatã asupra
realitãþii româneºti. Într-o postare
din 30 ianuarie 2008, Cezar Paul-
Bãdescu este de pãrere cã blogul
nu reprezintã un “dormitor
personal”, ci o formã de mass-

media, un spaþiu public pentru care
proprietarul trebuie sã-ºi asume
niºte responsabilitãþi. Pagina
virtualã, la fel de captivantã
precum literatura prozatorului, se
aflã momentan în “hibernare”,
ultima postare datând din 24 iunie
2010, dar hibernarea nu presupune
nicicând, în cazul blogging-ului, o
sistare definitivã.

Ovidiu Pecican, http://
ovidiupecican.wordpress.com/

Unul dintre cele mai prolifice ºi
erudite bloguri de intelectual (ºi,
implicit, de scriitor) este cel deþinut
de Ovidiu Pecican (n. 1959, autor
al romanului Imberbia, Cartea
Româneascã, 2006). Creat în 9
februarie 2010, cu o motivaþie
fundamentatã pe legãtura proteicã
dintre real-imaginaþie-virtual (“Mã
gândesc la blog ca la un vector al
imaginaþiei care poate coagula
realitate din reprezentãri ºi fapte
aparent disparate. Un blog este
ºansa unui nou ancadrament
pentru vizita mai multor persoane
dispãrute sau care nu au apãrut
încã.”), acest blog acoperã zone
multiple: de la literaturã la istorie,
de la studii culturale ºi simple
meditaþii de intelectual la polemici
acide, formulate într-un discurs
argumentat ºi academic, totul
desfâºurându-se în registrul,
aproape absent azi, al unei atitudini
exemplare faþã de culturã.
Accesând blogul lui Ovidiu
Pecican, cititorul poate avea
impresia cã intrã în contact cu o
paginã virtualã construitã în Evul
Mediu, dar care, prin distorsiuni
temporale, e destinatã prezentului
(felul în care autorul intituleazã
categoriile blogului sãu – Libri,
Polis, Questio etc. – e relevant în
acest sens).

Doina Ruºti,
http://www.doinarusti.ro

La fel ca în cazul prozatorului
Dan Lungu, Doina Ruºti, autoare
a unor romane precum Zogru
(Polirom, 2006), Fantoma din
moarã (Polirom, 2008) sau
recentul Patru bãrbaþi plus Aurelius
(Polirom, 2011), ºi-a construit
pagina virtualã dupã un format
standard, care include o bio-

bibliografie, o listã de interviuri
(dintre care amintim dialogurile
cu Horia Gârbea, Ioan Es. Pop,
Ovid iu  ª imonca,  Io landa
Malamen), înregistrãri video de la
lansãrile de carte ale prozatoarei,
o secþiune cu referinþe critice etc.
Aºadar, avem de-a face cu o
paginã virtualã realizatã cu scopul
de a promova literatura Doinei
Ruºti în mediul internautic; de
aceea, asemenea bloguri de
scriitor (care nu presupun decât o
interacþiune indirectã cu cititorii) nu
pot fi analizate decât descriptiv.

SGB,
www.chipurile.blogspot.com

Dintr-un dicþionar de bloguri
aparþinând scriitorilor români (mai
mult sau mai puþin consacraþi), nu
putea lipsi blogul notoriu, intitulat
Chipurile ºi gestionat cu destul tact
promoþional de tânãrul poet (ºi,
mai nou, prozator) Stoian G.
Bogdan (n. 1983), alias SGB.

Înainte de succesul fulminant
al volumului sãu, cuantificat prin
recunoaºterea unaminã, mai mult
sau mai puþin contestabilã, venitã
din partea criticii cu autoritate ºi a
poeþilor consacraþi, Stoian G.
Bogdan ºi-a creat acest blog
omonim, unde a început sã
posteze, într-un ritm uluitor, toate
cronicile, din reviste ºi de pe alte
bloguri, referitoare la cartea sa. În
câteva luni, orgoliul de geniu era
fabricat în fiole de cristal care, nu
dupã multã vreme, au dat primele
semne de fisurã. Aºa se face cã,
obiºnuit cu premiile literare, care
nu mai constituiau pentru el nicio
surprizã, Stoian G. Bogdan a
deprins metehne riscante, în-
vãþând sã nu mai gândeascã ºi
sã reacþioneze în afara
“genialitãþii” sale. Simptomatice
pentru acest poet au fost, de
atunci înainte pe blogul sãu,
atacul la persoanã, exprimat
într-un limbaj obscen, de mahala,
desfiinþarea neargumentatã, din
raþiuni competitive, a altor poeþi,
foºti prieteni, unii dintre ei con-
tribuind la promovarea Chipurilor
(cum e cazul lui Claudiu Komartin
ºi Andrei Ruse), revolta gratuitã
împotriva lumii literare ºi a
sistemului politic (prin poeme care
nu pot decât sã stârneascã râsul),
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fanfaronada de teribilist inadaptat
etc.

Cu toate acestea, unul dintre
meritele acestui blog este acela cã
Stoian G. Bogdan a introdus o
secþiune, intitulatã Poemul de luni,
în care a postat periodic poeme
aparþinând unor scriitori mai mult
sau mai puþin dispãruþi din memoria
cititorilor (cum e cazul lui Emil
Botta). Un alt merit al blogului
constã în faptul cã a urmãrit pas
cu pas scrierea celorlalte douã
cãrþi ale poetului (este vorba de
romanul Nu ºtiu câte zile ºi de
volumul de poezii Torrent)

Fãrã dubii, prin blogul sãu,
Stoian G. Bogdan îºi exerseazã
talentul “golãnesc” de trickster
care, sub masca unui poet
revoluþionar, îºi construieºte o
biografie imaginarã (în câteva
rânduri, SGB ºi-a pãcãlit
comentatorii cã renunþã la scris,
apoi a anunþat cã produce contra-
cost poeme ºi romane la comandã
etc. – gesturi care îi nuanþeazã
profilul de scriitor atipic – deseori
în sens negativ –, controversat,
inconfortabil, dar susþinut în
continuare de unii poeþi consacraþi
(Angela Marinescu, Ioan Es. Pop).
Chipurile este un blog care meritã
urmãrit pentru a fi la curent cu ce
va rãmâne din aceastã con-
strucþie “titanicã”, pe care SGB ºi-
a confecþionat-o, în vederea
promovãrii cãrþilor ºi a imaginii
sale de scriitor (cine ºtie, poate,
prin maturizare, poetul se va
întoarce la valoarea incontestabilã
a unor poeme din volumul sãu de
debut).

Octavian Soviany, www.
octaviansoviany.wordpress.com

În 28 iunie 2009, Octavian
Soviany (n. 1954) îºi creeazã
pagina virtualã de blog, având
urmãtoarea justificare: “Un blog
care s-a nãscut din... nevoia de
ordine. Ca sã nu-mi uit datele
personale. ªi pe care aº dori sã
fiu mai activ. ªi mai deschis pentru
dialog, cãci, poate, folosite cu
moderaþie, blogurile ar putea fi un
remediu împotriva schizofreniei.
Iar azi, din nefericire, suntem cu toþii
niºte schizofrenici potenþiali.” O
afirmaþie care, venitã din partea
unui scriitor, ne ajutã sã înþelegem

mecanismele prin care funcþio-
neazã sistemul de blogging în
mentalitatea colectivã. Acea
“nevoie de ordine”, despre care
pomeneºte Soviany, este sa-
tisfãcutã în mediul virtual prin
ordonarea ºi arhivarea lumii
interioare a fiecãrui proprietar de
blog. “Suntem cu toþii niºte
schizofrenici potenþiali”, iar prin
crearea unor identitãþi imaginare
(deci prin asumarea unei schizoidii
în interiorul realitãþii virtuale),
blogurile supun utilizatorii unui
tratament homeopatic pentru
“schizofrenia” din viaþa de zi cu zi.
O ipotezã ineditã care, probabil, ar
fi combãtutã cu argumente forte de
unii teoreticieni ai realitãþilor digitale.
Într-un comentariu din subsolul
aceleiaºi postãri, Soviany
mãrturiseºte un lucru esenþial:
“acesta nu este un blog de scriitor.
acesta e un blog de om viu”. Aºa
încât, crearea unei pagini virtuale
este gânditã de Soviany, pe de o
parte, ca proiecþia unei existenþe
care nu s-a instituþionalizat
(sugestivã este, în acest sens,
opoziþia dintre scriitor ºi om viu),
iar, pe de altã parte, proiecþia unei
interioritãþi capabile sã se
redimensioneze prin apelul la
virtual (în acest sens, “blogul de
om viu” este un oximoron în raport
cu teoriile care susþin dispersia
negativã a identitãþii în mediul
virtual).

Încã de la prima postare, care
poate sta la baza unor subtile
problematizãri, blogul lui Octavian
Soviany poartã mãrci ale erudiþiei,
ale intelectualului rasat, cu o
viziune percutantã asupra literaturii
actuale. Un blog care arhiveazã
traduceri inedite, realizate de
scriitor, din literatura francezã
(François Villon, Baudelaire, Jules
Laforgue etc.), poeme cu o stilisticã
tot mai rar întâlnitã în literatura de
azi (Tragicul domn – 15 iulie 2008,
aproape de mayerling – 4 iulie
2001), cronici de film (cum este
cea despre Poliþist, adjectiv),
cronici literare la cãrþi publicate de
poeþii douãmiiºti ºi postdouãmiiºti
(Soviany fiind unul dintre
observatorii fini ai acestui fenomen
poetic ºi publicând texte ºi cãrþi
despre poezia douãmiistã),
interviuri ºi notaþii diaristice despre
festivalurile de literaturã ºi

cãlãtoriile în þarã ºi strãinãtate
(spre exemplu, Berlin), la care
poetul a luat parte.

Un fapt esenþial al acestui blog
este acela cã a urmãrit pas cu pas,
prin postãri precum pagina 151 (6
aprilie 2009), procesul de scriere
a romanului Viaþa lui Kostas
Venetis, publicat de Octavian
Soviany, în anul 2011, la Cartea
Româneascã. De asemenea, ca
un scriitor pentru care orgoliul nu
mai funcþioneazã ca un mecanism
de apãrare, Soviany posteazã pe
blogul personal un amplu interviu
cu criticul Ion Simuþ, care atacã
virulent romanul Viaþa lui Kostas
Venetis, considerându-l pe
protagonist drept cel mai “oribil”
personaj din literatura românã.

Mihaela Ursa,
www.mihaelaursa.wordpress.com

Blogul Mihaelei Ursa (n. 1971),
intitulat Aberoscop (*care serveºte
la observarea defectului de
distorsiune a unui ochi normal),
este unul dintre cele mai prolifice
bloguri de critici ºi eseiºti din
România. Am selectat acest blog
ºi pentru caracterul literar al unor
postãri (vezi unele textele
încadrate în secþiunile Pueropedia
ºi Zilnice, care conþin adevãrate
fragmente de prozã scurtã, chiar
dacã, potrivit autoarei, acestea
sunt simple notaþii cu privire la ce
se mai întâmplã în viaþa ei de
familie), dar mai ales pentru textele
teoretice, cronicile ºi eseurile care
ne pun faþã în faþã cu unul dintre
cei mai consecvenþi ºi profunzi
observatori ai literaturii române
actuale.

Blogul Mihaelei Ursa este
alcãtuit din opt secþiuni: What’s in
a name?, cu sub-secþiunea Eu,
narcisista (care conþine amintiri ale
autoarei din copilãrie, adolescenþã,
dar ºi mãrturisiri cu privire la
statutul ei de mamã, soþie ºi
profesoarã la universitate); Criticã,
având ca sub-secþiuni Cronici de
poezie (la volume precum
Probleme personale, de Angela
Marinescu, Sebastian în vis, de
Radu Vancu, Nuferii mor în cadã,
de Cãtãlina Cadinoiu etc.), Cronici
de prozã (la romane precum
Irezistibil, de Dan Coman, Noapte
bunã, copii, de Radu Pavel Gheo
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etc.), Critica criticii (la opuri
precum Gândirea romanului, de
Toma Pavel, Istoria criticã a
literaturii române, de Nicolae
Manolescu etc.), Studii (precum
Liviu Petrescu – “faþa din adânc”,
Homo bloggens etc.), Din
Scriitopia, care cuprinde
fragmente din cartea Scriitopia
sau Ficþionalizarea subiectului
auctorial în discursul teoretic,
publicatã de autoare la editura
Dacia, în 2005; secþiunea Cãrþi ºi
oameni, care este alcãtuitã, în
special, din anunþuri referitoare la
lansãri de carte ºi la noile ºedinþe
ale Cercului metacritic, pe care
Mihaela Ursa îl organizeazã
periodic la facultatea de litere
din Cluj-Napoca; secþiunea
Pueropedia, care conþine texte
pline de umor despre viaþa
familialã a autoarei ºi, mai ales,
despre cele douã fete ale sale,
Nona ºi Mira (vezi postãrile
Profetism ºi manipulare, din 12
noiembrie 2010, ºi De zi, din 17
octombrie 2010); secþiunea
Women & Men, cu sub-secþiunile
Erotice (cuprinzând eseuri
precum Tiresias ºi ºtiinþa
orgasmului ori Scrisori de amor:
autor sau autoare?) ºi Feministe
(un eseu care a stârnit multe
comentarii a fost Misoginul de
serviciu, postat în 5 martie 2010);
în secþiunea Academice, Mihaela
Ursa afiºeazã uneori “fursecuri de
sesiune”, fãcute din “aluaturi
dospite în mintea de guguºtiuc” a
unor studenþi, dar ºi texte despre
Cum sã scriu o lucrare ºtiinþificã;
în secþiunea Zilnice, împãrþitã în
douã sub-secþiuni, Absurdistan ºi
Bucurii, autoarea fie relateazã “o
zi din viaþa unui latifundiar”, fie
imortalizeazã “o zi de primavarã”
sau mãrturiseºte ce i-a plãcut
ºi ce i-a displãcut la TIFF-ul din
2010; în ultima secþiune, in-
titulatã Reclame, criticul literar
face reclamã, la propriu, unor
lansãri de carte sau lecturi
publice (cum e cea susþinutã de
poetul Marin Mãlaicu-Hondrari,
în 16 decembrie 2010).

Din acest inventar reducþionist,
înþelegem faptul cã blogul Mihaelei
Ursa nu este doar exhaustiv ºi
eterogen, dar problematizeazã
chestiuni de literaturã, viaþã ºi
mentalitate, demers esenþial

pentru “buna creºtere” a cititorului
român. Departe de a provoca
distorsiuni, acest blog ajutã la
clarificarea unor concepte, la
deznodarea unor prejudecãþi ºi,
nu în ultimul rând, la înþelegerea
faptului cã ºi criticii literari sunt
oameni!

Mihail Vakulovski, http://
vakulovski.livejournal.com

Blogul lui Mihail Vakulovski,
autor al câtorva volume de poezie
ºi al primului rockman din literatura
românã, Tovarãºi de camerã
(Student la Chiºinãu) – Cartea
Româneascã, 2011, are un
caracter eterogen, fiind, prin
multiplele subiecte abordate în
cadrul postãrilor, un complex blog
de scriitor. Nu prea JURnalul
mEU, Mihail Vakulovski, cum este
intitulatã aceastã paginã virtualã,
reprezintã un livejournal (numit
astfel de scriitor) creat în iulie 2007.
Mihail Vakulovski este unul dintre
cei mai activi scriitori în mediul
internautic, fapt datorat nu doar
frecvenþei cu care posteazã pe
blogul personal, ci ºi gestionãrii
eficiente a revistei Tiuk, cea mai
cunoscutã revistã electronicã de
culturã din România. Nu prea
JURnalul mEU, pe lângã faptul cã
promoveazã scriitura lui Mihail
Vakulovski ºi a altor autori cu un
anume prestigiu în lumea literarã
(prin postãrile care anunþã apariþii
editoriale, lansãri de carte,
cenacluri etc.), conþine notaþii
diaristice, interviuri, poeme ºi
fragmente de prozã, deasupra
cãrora planeazã viziunea unui
scriitor nonconformist, care scrie
ºi trãieºte literatura dincolo de
(auto)constrângeri, în zona
privilegiatã a existemelor.

Radu Vancu:
www.raduvancu.unspe.com/ ºi
www.sebastianinvis.unspe.com/

Blogul lui Radu Vancu (n.
1978), intitulat Biographia
Litteraria, este unul dintre cele mai
haotice bloguri de scriitori români.
Aceasta nu pentru cã nu ar avea
consistenþã ideaticã sau nu ar
urmãri un fir roºu al postãrilor, ci
fiindcã Radu Vancu posteazã pe
acest blog tot ce considerã el cã

este legat de literaturã românã
actualã (ºi bineînþeles, de poezia
lui). Dacã literatura poate fi un
asemenea fir roºu, care sã lege
postãrile între ele, atunci mãcar
ideile ºi opiniile despre aceastã
literaturã ar trebui organizate în
aºa fel încât sã nu bulverseze un
cititor novice. Întrucât blogul lui
Radu Vadu dã impresia, de cele
mai multe ori, de camerã virtualã
în care pot intra ºi pot înþelege
despre ce este vorba în postãri
doar cei din breasla (douãmiistã?)
sau câþiva comentatori cu nume
ciudate (e destul sã-l/s-o
pomenesc pe zum). Biographia
Litteraria este, aºadar, un blog
care presupune o selecþie virtualã,
dupã natura ºi costumaþia poeticã
a fiecãrui cititor în parte. Dar nu
este nicidecum un blog select.

Dincolo de Radu Vancu, poetul
(unul dintre cei mai talentaþi tineri
poeþi români), blogul lui Radu
Vancu este, paradoxal, de apreciat
tocmai pentru poemele pe care
scriitorul le posteazã (poeme
scrise de el sau de alþii). Întrucât
nu pe toþi cititorii de bloguri îi
intereseazã câtã spumã douã-
miistã a fost la festivalul de la
Bistriþa (pozele de pe blog sunt
grãitoare în acest sens) sau faptul
cã Ioan Groºan a colaborat sau nu
cu Securitatea. Superbe poeme de
John Berryman (din ciclul Cântece
vis) ºi la fel de frumoase poeme
scrise de Radu Vancu ºi publicate
în volumul Amintiri pentru tatãl meu
(Vinea, 2010) fac ca acest blog sã
fie scuzat de orice distilare pe
criterii douãmiiste.

Un alt blog al poetului, intitulat
Sebastian în vis, este cel mai
elocvent blog literar românesc (în
introducere am fãcut distincþia între
bloguri literare ºi bloguri de scriitor,
în sensul cã blogurile literare
conþin, în mod exclusiv, creaþii
artistice, validabile estetic sau nu).
Acest proiect virtual s-a
transformat într-un profund proiect
literar, întrucât postãrile de pe
blogul Sebastian în vis au
constituit, ulterior, paginile unei cãrþi
omonime, publicatã la editura
Tracus Arte, în 2010, ºi preþuitã în
unanimitate de critica româneascã.
Nicicând în România nu s-a mai
pomenit ca niºte postãri conþinând
poeme scrise, în mod special,
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pentru comentatorii blogului sã
alcãtuiascã o carte elogiatã de
critica literarã. Cu siguranþã,
volumul Sebastian în vis este cel
mai de succes produs al blogging-
ului literar românesc.

Abstract: This Dictionary of
Romanian blogs contains 18
radiographic papers of the blogs
belonging of the Romanian writers,
who are active in the virtual
environment.

Rezumat: Acest Dicþionar de
bloguri româneºti conþine 18 fiºe
radiografice ale unor bloguri aparþinând
scriitorilor români, activi în mediul
virtual.

Keywords: dictionary of blogs,
Romanian writers, blogipelago, Liviu
Antonesei, Emil Brumaru, Ruxandra
Cesereanu, Emilian Galaicu-Pãun,
Horia Gârbea, Radu Pavel Gheo, Nora
Iuga, Claudiu Komartin, Florin
Lãzãrescu, Dan Lungu, Cezar Paul-
Bãdescu, Ovidiu Pecican, Doina Ruºti,

Stoian G. Bogdan, Octavian Soviany,
Mihaela Ursa, Mihail Vakulovski, Radu
Vancu.

Cuvinte-cheie: dicþionar de bloguri,
scriitori români, blogipelag, Liviu
Antonesei, Emil Brumaru, Ruxandra
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Vakulovski, Radu Vancu.
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Niciodatã gureº în poezie, dar
înfãºat în mantia ei pãrelnic
reverenþioasã, ca semn al unei
veneraþii niciodatã trucate, Ioan-
Pavel Azap se înfãþiºeazã citito-
rului în posturã de liric citadin egal
cu sine ºi cu scrisul sãu, prea puþin
interesat (în aparenþã) de vijeli-
oasele însãilãri postmoderne.
Parcimonia aceasta verbalã devine
semn distinctiv al unui eu poetic
retractil, dezvoltat în intimitatea
reflexivitãþii, mai degrabã tentat de
prozodia clasicã, decât de glisarea
spre versul nestrunit. La apariþia
volumului antologic al poetului,
Toga de galã (2010), Horia Gârbea
observa cã este vorba despre „o
antologie zgârcitã cu numãrul
textelor ca ºi cu vorbele fiecãrui
poem”, aserþiune care atrage
atenþia asupra unei sensibilitãþi
poetice situate în zona reticenþei
discursului ºi a discreþiei.

Nu altfel stau lucrurile cu ultimul
volum de versuri al lui Ioan-Pavel
Azap Uºa cu picioarele pe pãmânt
(Paralela 45, 2011). În afarã de titlul
lung ºi zvãpãiat, ce sare din
ordinea liniºtitã a pajiºtei lirice
întrezãrite ca un mânz rãsfãþat de
raze, piesele volumului urmeazã
formula constant multiplicatã
formal a poemului în douã catrene,
fãrã titlu, cu versuri mai lungi sau
mai scurte în funcþie de bãtaia din
aripi a Pegasului pornit sã ia în
stãpânire alte „poeme de cinci
stele”. Enumerarea ironicã a unor
truisme îl transpune pe poet în
postura unui Geo Dumitrescu bine
înfipt „cu picioarele pe pãmânt” în
cãutarea unor certitudini esenþiale.
Printre noile constatãri înºirate
aleatoriu cade ºi concluzia
dezarmant-nepãsãtoare „ºtiu cã
pot trãi fãrã glorie”. Sã înþelegem
cã uºa deschisã spre cãrãrile
fantazãrii cu succes se poate
închide oricând? Atunci nu este
altceva decât o altã certitudine
asumatã obiectiv sau poate în
glumã.

Jucându-se dezinvolt cu un
lexic nu întotdeauna simplist, Ioan-
Pavel Azap face transferul intuitiv
al unor „situaþii poetice” din zona
livrescului în plinã actualitate IT, cu
rostogoliri sonice ºi ludice de un

Poezia unui ironist evident efect comic. Numai în douã
catrene, poetul foloseºte de 18 ori
impersonalul „plouã” adãugat
ecourilor obsesive din Bacovia sau
Minulescu pentru a ajunge la
înlocuirea imaginii „locuinþelor
lacustre” cu poanta inocentã,
strecuratã abil în final „plouã în
cuvinte - ºi-n computer plouã”.
Peisagistul dezbãrat de idealizãri
futile cultivã cu premeditare apetitul
pentru parodierea aparent stân-
gace a unor cliºee, ceea ce îl
determinã pe Petru Poantã sã-i
includã poezia în formula unui
„naivism ironic”.

Venit din Caraº-Severin, Ioan-
Pavel Azap s-a fixat definitiv „cu
picioarele pe pãmânt” ardelenesc,
devenind în poezie un fin interpret
al reperelor urbanistice din boema
clujeanã, menþionând locuri din
Feleac pânã pe Canalul Morii sau
pe strada Universitãþii. Aceºti indici
spaþiali contureazã un perimetru
citadin asumat afectiv ca parte a
integrãrii în viaþa spiritualã a cetãþii
de pe Someº. Deconstrucþia
poeticã urmeazã calea persiflãrii
contapunctice. Cele douã strofe
ale poemelor au funcþionalitãþi de
multe ori clar definite. Ceea ce
enunþã prima a doua retracteazã
jovial, aceastã tehnicã lãsând loc
liber filonului ludic urmãrit ºi
practicat cu... seriozitate. Mici
întâmplãri comice sunt notate
glumeþ, din vârful peniþei.
Halucinaþii puerile, transcrise ca
„o ºoaptã, un zvon” despre
relativitatea lumii se împletesc
descriptiv în spatele unei sentinþe
mucalite: „cine-a bãut o sã mai bea
alcool”. Poznaº se dovedeºte
poetul ºi când nu refuzã rimele cu
trimiteri sinistre spre zona mai puþin
poeticã a parodierii minimaliste:
„din candelabru stalactite/ îþi picurã
pe sâni culori -/ nuanþe vag
introvertite/ flori frânte veºtede
tumori”. Se simte plãcerea de a
persifla nu numai „anteversul
pãºunist” dar ºi autoportretiza-
rea fugarã: „sunt mai slab din fire/
de câtã bucurie-am suferit”.
Autopastiºa se instaleazã în
crochiuri lirice recognoscibile în
acest  mod de a verbaliza în
cadenþe voit desuete, invocând
sau mai degrabã mimând dis-
culparea: „iertatã fie rima atât de
grosierã/ dar nu oricine poartã la

gât lavalierã”. Scuza e tot o
drãgãlãºenie din seria celor
inserate în corpul poemelor, ceea
ce face din Uºa cu picioarele pe
pãmânt (titlu amuzant în fond) o
lecturã uºoarã, agreabilã.

Adoraþie ºi glorificare
Evoluþia poeziei Luciei Sav se

aflã în faþa unei noi determinãri.
Izvorâtã din discreta modelare a
cuvântului angajat în jocul unor
dantelãrii stilistice rafinate, prima
parte a creaþiei sale e marcatã de
un „descriptivism magic”, enig-
matic ºi vag ermetizant, semnalat
chiar de la primul ei volum, Imagini
reale (2002). ªtefan Manasia vor-
bea despre „o liricã a inefabilului ºi
a fragilitãþii”. Încadrarea între
aceste repere constitutive vor-
beºte de la sine despre o sen-
sibilitate poeticã frisonantã,
subordonatã unor exigenþe
lingvistice remarcabile. Pe linia
acestor trudnicii întru cuvânt se
înscriu ºi piesele volumului
Symposionul astrelor ºi rozelor,
Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-
Napoca, 2011, dar efectul e altul.
Paleta lexicalã recupereazã
termeni dintr-un trecut fast al
viziunilor cosmogonice ºi extinde
gama nuanþãrilor sub impulsul unor
revelaþii direcþionate tematic spre
adoraþie ºi glorificare.

Fascinatã de corespondenþele
dintre „armoniile celeste” ºi
miracolul cuprins în fragilele
flori, poeta extinde abordarea
descriptivã glosând pasional,
adesea arhaizant, pe marginea
unor motive livreºti în aparenþã sau
poate sugerate, extrase din
solitudinea navigatorului  pe
anumite site-uri de pe net. În acest
sens, s-ar putea sã fie vorba
despre o deschidere spre „poezia
digitalã” a web-ului stãpânitor,
aflatã deocamdatã în fazã
embrionarã, spre care Lucia Sav
se îndreaptã pradã unor mira-
culoase imagini descoperite ºi
interpretate poetic. Astfel cã
substanþa acestei poetizãri nu mai
avanseazã spre organizarea unor
mitologii personalizate, ci spre
decriptarea ºi reiterarea savantã a

Adrian Þion
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motivelor din poezia de sorginte
romanticã. Este o poezie a sferelor
înalte, în care versurile sunt
epurate de limbajul comun ºi de
asperitãþile vieþii cotidiene.
Imensitatea copleºitoare a
constelaþiilor, a lumilor vizibile deja
e contrasã în flori mirabile prin
incantaþii specifice, alãturate
descrierilor inundate de vraja
policromiei. Constelaþia Lebedei -
„stea în apoteozã” – apare, spre
exemplu, cu aripile ninse în noap-
tea cosmosului. Alte sintagme ale
oglindirii lumilor paralele sunt
reluate într-un fel de ritual simbolic
în registru intens contemplativ.
„Ochiul celest” cuprinde admirativ
„cerul în petale”. Între cosmos ºi
teluric s-a instalat armonia.
Mineralul ºi vegetalul îºi trimit
semne. Gustul pentru sclipiri ºi
parfumuri orientale, semnalat în
volumele precedente, îmbracã
ornamentaþia metaforicã în
sintagme din care nu lipsesc
hiacintul, ambra, patrafirul, cuvinte
ce primesc acum o redistribuire
valoricã. Versurile sunt adesea
grupate în catrene cu ritm ºi rimã,
ceea ce le dã o alurã studiat vetus-
tã, asumatã ca necesarã sobri-
etate în decantarea mesajului.
Sunt invocaþi zei miraculoºi sau se
face trimitere la denumirile unor
constelaþii ºi criptograme cu
rezonanþe mitologice: Aldebaran,
Alcyone, Helios, Altair, Arcturus,
Perseus, Andromeda, Serpentarius,
Eridanus. Nu de puþine ori acestora
li se intercaleazã termeni uzaþi
poetic precum: astral, azur, nimfã,
serafic, safir, divin etc. Prinºi în
„oceanul visãrii” aceºti termeni pri-
mesc noi impulsuri, ilustrând insolita
„cãlãtorie” prin spaþiul intergalactic.
Multiplicarea „sanctuarelor side-
rale”, drumul printre „scoici de sidef,
rozalbe perle” ne aratã cã traseul e
neschimbat, impregnat de mirajul
adoraþiei neþãrmurite. Tonul liricii
Luciei Sav este surdinizat, discret,
delicat în comparaþie cu al poetului
amintit. Versul e strãbãtut de
frumuseþea glacialã a frazãrii:
„Înlãnþuiri de stele în spirale,/ celestã
Andromeda se-ntrupeazã,/ un roi
de stele roºii-n ritm danseazã,/ sub
arc de diamnat ºi de opale.”
(Andromeda ºi Perseus).

Arhaizând în taina vesperalã a
singurãtãþii, latinizând de dragul

contopirii în sonurile poeziei
clasice, poeta parcã se întoarce
la uneltele lãsate pe masa de lucru
de Vasile Sav, chemat de
Thanatos prea devreme la el.

Adrian Þion

Popas în lumea proºtilor
Universitarul Voicu Lãscuº este

autorul unei serii de patru cãrþi
apãrute în ultimii doi ani (2009-
2010): Omul în faþa destinului, Mic
tratat de nefericire, Din tainele
aforismelor, În lumea proºtilor –
toate apãrute la editura Casa Cãrþii
de ªtiinþã.

Conþinutul lor îl confirmã pe
intelectualul de largã culturã, pe
dascãlul de ºtiinþe ale educaþiei ºi,
nu în ultimul rând, pe gânditorul
ºtrengar care a fãcut o pasiune
pentru tâlcuirea fiinþei umane în
multitudinea manifestãrilor ei. Fiind
– ca fire ºi temperament – un om
tãcut, care gândeºte pe îndelete
ºi vorbeºte puþin chiar cu cei
apropiaþi, el ne aminteºte de latinii
Antichitãþii clasice. De aceea nu
constituie o surprizã, pentru cine-l
cunoaºte, cultivarea unor genuri
filosofico-moraliceºti la care a
lucrat timp îndelungat: cugetãri,
maxime ºi aforisme despre destin,
despre fericire ºi nefericire, despre
prostie etc Toate aceste specii
situate la graniþa dintre filozofie,
eticã ºi literaturã constituie, pentru
Voicu Lãscuº, prilej de a-ºi exersa
spiritul de observaþie, compre-
hensiunea cu care scruteazã
psihologia contemporanilor,
surprinsã când în registru satiric
ºi sentenþios, când în cel jovial,
amuzându-se de apucãturile
acestora.

În lumea proºtilor (2010) autorul
gãseºte nenumãrate prilejuri de a
identifica o sumedenie de
persoane a cãror purtare, vorbire
ºi ciudãþenii îl determinã sã le
includã într-o lume aparte. Ele
produc oamenilor normali fie
sentiment de milã, de lehamite ori
de veselie abia reþinutã.

„Lumea proºtilor”, ne spune
autorul, este pe cât de intens
populatã, pe atât de variatã: unii
suferã de o prostie grea,
întunecatã, alþii sunt veseli, unii
sunt bogaþi, alþii sãraci, dupã cum

unii sunt blânzi, alþii violenþi º.a.m.d.
Nu toate persoanele normale îºi

dau seama de mulþimea proºtilor
care le înconjoarã. De pildã, dacã
tace, prostul face o impresie bunã,
dacã deschide gura îºi dã pe faþã
prostia. Prostul, aflãm din pan-
seurile lui Voicu Lãscuº, crede cã
„le ºtie pe toate”, de aceea se
considerã îndreptãþit „sã dea
sfaturi deºtepþilor”, chiar sã-i
conducã pe aceºtia, fapt confirmat
ºi de realitatea politicã de astãzi.

Mirându-se cât de rãspânditã
este prostia ºi cât de mulþi sunt
semenii din aceastã categorie,
moralistul se adreseazã propriului
eu pentru a se clarifica, fãrã sã
aflãm dacã a cãpãtat un rãspuns:
„Dacã Dumnezeu este perfect ºi
bun, de ce a fãcut atâþia proºti?”
Cum proºti existã pretutindeni,
Voicu Lãscuº îi previne pe cititori
de pericolele care-i pândesc:
„Înþeleptul iartã, prostul se rãzbunã;
Nu numai prostul se poate rãtãci
în lumea deºtepþilor, ci ºi deºteptul
se poate pierde în lumea proºtilor”.

Privitã din altã perspectivã,
lumea proºtilor nu este deloc
uniformã, dupã cum nici deº-
teptãciunea nu e la fel peste tot. În
acest sens, Lucian Blaga afirma
tranºant: „Prostul cel mai prost e
prostul alterat de filozofie; O vorbã
de spirit, oricât de strãlucitoare, îºi
are ºi ea mormântul. În urechile
prostului”.

Pe lângã aforismele sale, Voicu
Lãscuº a adãugat ºi unele
aparþinând unor spirite ale gân-
ditorilor români sau strãini. Bine ar
fi fost ca ele sã fie departajate în
douã secþiuni: în prima aforismele
sale, care sunt cele mai multe, în a
doua cele compuse de alþi autori.
Dintre autorii strãini reþinem câteva.
Democrit surprinde un obicei
existent ºi la românii de astãzi:
„Mare pagubã aduc proºtilor aceia
care îi laudã”. Dar, completãm noi,
paguba este a tuturor.

Cartea lui Voicu Lãscuº e plinã
de astfel de maxime ºi aforisme a
cãror esenþã concentratã e trecutã
prin multe „alambicuri” ale gândirii.
Citind din când în când astfel de
produse ale spiritului uman, isteþ ºi
aluziv, ele întreþin treazã mintea
oricãrui cititor cu puþinã carte,
gustând paradoxul ºi umorul
subtextual, care-i încãlzeºte
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sufletul, ferindu-l, totodatã, de con-
secinþele letale ale prostiei.

Vistian Goia

Ela Iakab îºi intituleazã volumul
despre opera lui Tudor Arghezi
Deºertãciune ºi ascezã (Editura
Eubeea, Timiºoara, 2011) nu
pentru sonoritatea aparte a
sintagmei, ci pentru a revela de la
bun început intenþia de a transcrie
o viziune ascensionalã. Cifrul
acestei viziuni de o prospeþime
frapantã stã ascuns în versurile
unui poem aproape marginal în
exegeza arghezianã: „Dar am trãit
suind mereu o scarã/care iese din
lume afarã.” (Scara).

Cartea e structuratã în douã
pãrþi mari, Revelaþia deºertãciunii
ºi Asceza, douã experienþe legate
indisolubil, peceþi ale existenþei
umane în raport cu divinitatea.
Deºertãciunea ca revelaþie, ca
preludiu al ascezei ajunge în
lumina conºtiinþei treptat: ºoaptele
enigmatice ºi golul din amintiri,
alunecarea stihiilor ºi vietãþilor
cãtre o vamã de întuneric a lumii,
atotprezenþa morþii. Dar, pânã
aici, fiinþa umanã atinge doar
sentimentul finitudinii. O com-
paraþie inspiratã cu budismul duce
demersul Elei Iakab spre un nod
al primei pãrþi din cartea sa: în timp
ce Budha atinge revelaþia deºer-
tãciunii prin contemplaþia unui
bãtrân, a unui bolnav ºi a unui trup
neînsufleþit, omul universului
arghezian se ilumineazã prin
rãsucire spre sine, prin trans-
mutare în mijlocul vedeniilor. Aici
au loc întâlnirile cu sine, cu
multitudinea eurilor germinând
lãuntric, perindându-se cu mãºti
christice în spaþiul întunecat al
scenei. Romanul Ochii Maicii
Domnului ºi poeme ca Heruvim
bolnav, Duhovniceascã, Între douã
nopþi, Nehotãrâre, Rugã de
vecernie, Priveghere, Ora rece, O
zi, Nãluca, Sarcinã sacrã au o
dimensiune cripticã ºi un punct de
convergenþã: „Vine ºi vremea când
spaima nãucitoare a întâlnirilor cu
mãºtile divine ale alteritãþii piere.
Atunci, toate apariþiile christice
rãtãcite la marginea neantului

întrerup fluxul orbirii. Zvârcolirea lui
Christos, contemplatã de atâtea ori
cu uluire înfricoºatã, nu e o
realitate exterioarã, independentã
de conºtiinþa în care se reflectã (...)
În meditaþia celui „greu cum era
Fecioara” desluºirea dublului rol,
de actor ºi spectator în drama
întâlnirilor cu toate chipurile
învãluite într-o paloare întunecatã
se petrece abia acum.  Nu de-
pãrtarea de divinitate e esenþia-
lã aici, ci revelaþia caracterului fan-
tasmatic ºi lãuntric al apariþiilor
christice („Isusul meu nu-i cel
adevãrat”). ªi când rostul lor, acela
de mediatori ai revelaþiei, sfâr-
ºeºte, ele dispar în nevãzut, pentru
totdeauna (p. 82)”. ªi acesta e
preludiul ascezei, revenirea de la
multiplu la unu pe drumul „sin-
gurãtãþilor de sus”.

Partea a doua se ordoneazã
concentric în jurul celor trei cãi ale
ascezei: solitudinea, pelerinajul,
cântecul. Pagini cuceritoare
despre lirica eroticã deschid
drumul pe treptele superioare ale
scãrii, într-o interpretare mitana-
liticã de excepþie. Singurãtatea pe
care o cautã cel îndrãgostit nu e o
fugã din lume. În întâlnirile
îndrãgostiþilor, se reface povestea
din Genezã. Adam refuzã mãrul
oferit de Eva, voind sã rãmânã cu
Dumnezeu: „Deºi imaginile cuplu-
lui nu lipsesc din acest spaþiu al
imaginarului arghezian, din
perspectiva bãrbatului în marea
iubirii nu te regãseºti, ci te pierzi.
Regresiunea spre locul de început
al senti-men-tului erotic stârneºte
o înstrãinare teribilã. Prins într-o
fulguranþã epifanicã, subiectul
îndrãgostit se purificã lãuntric, focul
orb al erosului piere în ireversibil
(p. 98)”.

Dupã lupta cu fructul interzis,
rãtãcirea în doi ia sfârºit, începe
pribegia solitarã, cu origini, crede
Ela Iakab, în tradiþia biblicã. În
aceeaºi linie se înscrie pelerinajul
solitar spre vecia mare, deasã. Nu
întotdeauna pelerinul bate la porþi
închise, în absenþa lui Dumnezeu:
„Coºarul alb pierdut cu o scarã
printre zodii în alergarea lentã spre
zãrile din ceaþã e o fiinþã ciudatã,
cu un aspect atât de puþin ome-
nesc. Naufragiat la þãrmurile în-
tunecate ale vieþii ca un strãin fãrã
patrie ºi fãrã adãpost, pelerinul

ademenit de luna plinã e invadat
de acea melancolie care þâºneºte
din adâncuri umane în faþa unei
frumuseþi dãtãtoare de fiori (...) E
o fiinþã teribilã, predestinatã
Frumuseþii ºi silitã sã o caute pe
tãrâmurile pãmântului, unde ea nu
se perindã niciodatã. Eul profund
a rãmas ancorat într-o existenþã
îndepãrtatã, într-o strãlucire al
cãrei rest indestructibil pâlpâie
încã, ascuns, într-un ungher al
fiinþei sale. ªi tristeþea imensã se
topeºte numai în lumina lunarã, cu
licãrul ei crepuscular. Chiar dacã
nu ajunge sã strãbatã zãrile din
ceaþã, coºarul alb, mânjit cu
funinginile lunii nu mai seamãnã cu
nimeni pe lume ºi nici cu sine
(pp.152-153)”.

 Ceea ce reþii mai ales din
poezia pelerinajelor e reinter-
pretarea psalmilor: „Întâlnirile cu
divinitatea, extazul provocat în
clipe de hierofanie nu sunt legate
de ipostaza unui Dumnezeu
mereu transcedent, Fiinþã eternã
ºi imutabilã. Ele sunt, în imaginarul
arghezian, reinterpretãri, rescrieri
ale unui miracol întâmplat în trecut
ºi înþeles doar retrospectiv.
Conºtiinþa omului atinge durerea
pierderii imense când umbra se
risipeºte. Arghezi nu transcrie
durerea existenþei goale de
Dumnezeu într-un univers pãrãsit,
ci singurãtatea fãrã mântuire în
care se zbate sufletul între o
întâlnire fugarã consumatã ºi
aºteptarea clipei extatice din viitor,
din potenþialitate. Ori, aceastã
depãrtare imensã nu poate fi
locuitã de nimic în afara spectrului
morþii (p.166-167)”.

Deºertãciune ºi ascezã e car-
tea unui critic talentat, original ºi
excentric (nu mã refer la fascinaþia
vechilor mituri, la înclinaþia spre
misticã, la comparaþiile dintre
budism ºi creºtinism, dintre un
psalm arghezian ºi poemul
macedonskian Noapte de de-
cemvrie, ci la întregul demers in-
terpretativ, privit ºi panoramic ºi pe
fragmente) în care regãseºti toate
marile texte ºi teme argheziene,
interpretate într-o manierã ori-
ginalã, într-un stil singular ºi cuce-
ritor. Risc ºi eu sã fiu excentricã
spunând cã, în opinia mea, orice
admirator al poetului Tudor
Arghezi, ca sã nu spun orice

Deºertãciune ºi ascezã
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filolog, trebuie sã citeascã eseul
Elei Iakab pentru cã ocupã, fãrã
doar ºi poate, un loc important în
exegeza arghezianã de dupã
1989.

 Adriana Lascu

A scrie poezie e , fãrã doar ºi
poate, cu mult mai dificil decât a
scrie prozã. Versul constrânge,
limiteazã, mãrgineºte.  Însã în
interiorul acestei forme fixe îºi au
culcuºul, pline de forþã, pasiune ºi
înþelesuri, cuvintele. Cuvinte pe
care poetul le-a ales cu meºteºug,
concentrând, în câteva versuri
sau strofe, ceea ce alþii ar scrie,
poate,  pe pagini întregi. ªi când
versurile îºi pãstreazã forþa ºi
meºteºugul într-o altã limbã, nu
poþi sã nu rãmâi uimit ºi plin de
admiraþie în faþa dublului act
creator al Ioanei Sasu-Bolba, în
cazul de faþã, care a primit, pentru
traducere, de douã ori (în 2007 ºi
în 2010) Premiul Special “Eta
Boeriu” al Uniunii Scriitorilor, Filiala
Cluj.

Cu aceste gânduri pornesc
incursiunea în universul cãrþii
Jonathan Swift’s Poems. Poemele
lui Jonathan Swift.

În dorinþa de a oferi publicului
cititor român ºi alte faþete ale lui
Jonathan Swift (1667 – 1745) care,
din nefericire, e cunoscut de mulþi
doar ca autorul Cãlãtoriilor lui
Gulliver, Ioana Sasu-Bolba, „mare
iubitoare de poezie, cititoare ºi
traducãtoare empaticã a lui
Alexander Pope ºi a poeþilor
metafizici”, aºa cum aflãm din
prefaþa semnatã de Mihaela
Mudure, s-a aventurat, cu
îndrãznealã, în „jocul” traducerii
operei poetice a lui Swift. ªi
îndrãzneala a dat roade pe care
cititorul le poate regãsi în cele 271
de pagini ale cãrþii Jonathan Swift’s
Poems. Poemele lui Jonathan
Swift apãrutã la Editura Limes,
Cluj-Napoca, în anul 2010.

Implicarea Ioanei Sasu-Bolba ºi
a Mihaelei Mudure în a promova
fascinanta lume literarã britanicã e
reflectatã nu doar prin apariþia
acestei cãrþi, ci ºi în numeroase
alte publicaþii, din care amintim
volumele: Florilegiu de poezie

Plãcerea versului tradus

religioasã englezã din secolul al
XVII-lea, Traducere, studiu
introductiv, note: Ioana Sasu-Bolba;
Prefaþa: Mihaela Mudure, Editura
LIMES, (260 p.), Cluj-Napoca,
2006; Poezie religioasã în Anglia
medievalã, Traducere, studiu
introductiv, Prezentãri ºi note Ioana
Sasu-Bolba, Editura LIMES (310
p.), Cluj-Napoca, 2008; Alexander
Pope: ESEU despre Om ºi alte
versuri, Traducere, studiu intro-
ductiv, prezentãri ºi note Ioana
Sasu-Bolba, Prefaþã: Mihaela
Mudure, Editura LIMES (244 p).

Cartea Jonathan Swift’s
Poems. Poemele lui Jonathan
Swift ni-l dezvãluie pe poetul
Jonathan Swift care a fost, aºa
cum ne spune traducãtoarea, un
poet prolific. A scris bine ºi divers,
ceea ce cu uºurinþã putem
observa doar rãsfoind cartea.
Titlurile poemelor ne poartã prin
toate aspectele vieþii, uneori cu
umor ºi ironie, alteori cu seriozitate,
invitând cititorii sã afle Cum e cu

frumuseþea/ The Lady’s Dressing
Room sau, de ce nu, Ce este-n
mintea unei femei/ The Furniture
of a Woman’s Mind, precum ºi
câteva lucruri despre însuºi autorul
– Versuri la moartea doctorului
Swift D.S.P.D/ Verses on the Death
of Doctor Swift D.S.P.D.

Dublul efort creator al tradu-
cãtoarei, de care aminteam la
început, e completat de notele
de subsol ce vin în întâmpinarea
cititorilor cu explicaþii ample legate
fie de tematica poemelor, de
contextul social, cultural, politic zu-
grãvit de acestea, fie de rima sau
ritmul folosit de Swift, devenind un
instrument facil în receptarea ver-
surilor decanului de la St. Patrick.

Dar cum puterea exemplului e
cea mai grãitoare, savuraþi aceste
rânduri, luaþi în mânã cartea ce vã
invitã la râs încã de pe copertã, ºi
pãºiþi în minunata lume a Poemelor
lui Jonathan Swift.

Camelia Teglaº

On Himself

On rainy days alone I dine
Upon a chick and pint of wine
On rainy days I dine alone
And pick my chicken to the bone;
But this my servants much enrages,
No scraps remain to save board-wages.
In weather fine I nothing spend,
But often spunge upon a friend;
Yet, where he’s not so rich as I,
I pay my club, and so good-bye.

Despre el însuºi

Singur stau când nu-i senin
Manânc pui ºi beau un vin.
Singur sunt când nu-i frumos
ªi ciugulesc pân-la os;
Pe servitori îi enerveazã,
Rãspláta diminueazã.
Când e frumos nu cheltuiesc,
Vreun prieten deseori þintesc;
Iar, dacã nu-i aºa bogat,
Plãtesc masa ºi-am plecat.

Ilustraþia numãrului: Lucian Szekely
Artistul îºi redescoperã ºi aºadar îºi exhibã cu fiecare expoziþie

plãcerea de a explora teritorii neliniºtite ºi neliniºtitoare ale imaginii, atingând
teme dificile ºi oarecum deranjante pentru ochiul neantrenat al privitorului.

Pãrãsind spaþiul securizat al gravurii, în care obiectele se oferã
spectatorului invitându-l sã le exploreze textura ºi luminozitatea, activând
un soi de organ tactil al privirii, Lucian Szekely descoperã odatã cu Teatrul
chimic o altã dimensiune a imaginii. Ruptura e destul de mare, chiar ºi
dacã ne referim doar la dimensiunea concretã a lucrãrilor. Spaþiile sunt
vaste, comparativ cu marginile miniaturale ale obiectelor din Zoomorfie.
Lumea e pusã sub lupã, geografia ºi locatarii sãi îºi deformeazã
contururile, senzaþia privitorului fiind una de vertij. La nivel tematic, ruptura
despre care vorbeam în legãturã cu Teatrul chimic e anunþatã de ciclul
Zoomorfiei, acesta descoperind privirii datele non-antropomorficului ºi
insinuând sentimentul de anxietate care va copleºi, în adevãratul sens al
cuvântului, ciclul Teatrului chimic.

Expoziþiile lui Lucian Szekely se constituie aºadar, cel puþin în ultimele
douã episoade, ca pretexte de a ieºi din zona de confort, tranzitând un
spaþiu alternativ în care straniul lezeazã privirea, obligând-o sã se
redefineascã.
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S-a nãscut în Câmpia Turzii,
însã copilãria o petrece în satul
Urca-Viiºoara, unde pãrinþii lui se
mutã când copilul Teodor avea doi
ani. Urmeazã cursurile liceale la
Blaj (1904-1912), studiazã literele,
filosofia ºi teologia la Budapesta
(1912-1916), pentru a evita încor-
porarea, continuându-ºi studiile de
filologie ºi filosofie în cadrul
Universitãþii din Cluj (1918-1919).
În anul 1919 este numit profesor de
limba ºi literatura românã la Liceul
“Regele Ferdinand” din Turda, un-
de îºi va exercita cu strãlucire no-
bila profesie pânã la începutul lunii
decembrie 1948, când este arestat
ºi trimis fãrã proces la zarca de la
Aiud.

Scrie poezii din adolescenþã ºi
debuteazã în 1906 cu poezia
Pastel la Unirea (Blaj). Pânã la
Marea Unire din 1918 colaboreazã
la urmãtoarele publicaþii: Foaia
interesantã ºi Cosânzeana
(Orãºtie), Luceafãrul (Sibiu),
Rãvaºul ºi Solia Satelor (Cluj),
Revista politicã ºi literarã ºi Unirea
(Blaj), Tribuna ºi Românul (Arad),
Gazeta Transilvaniei (Braºov),
Naþiunea (Budapesta); în perioada
1918-1944 aria colaborãrilor se
extinde: Gândirea, Evoluþia, Gând
românesc ºi Societatea de mâine
(Cluj), Neamul românesc literar
(Vãlenii de Munte), Universul literar
ºi Adevãrul literar ºi artistic
(Bucureºti), Nãzuinþa (Craiova),
România literarã (Aiud), Cele trei
Criºuri (Oradea), Transilvania ºi
Foaia poporului (Sibiu), Unirea
poporului (Blaj); dupã 1944:
Steaua ºi Tribuna (Cluj-Napoca),
Scrisul bãnãþean (Timiºoara),
ziarul local Turda Nouã. Colabo-
reazã de asemenea la revista
abecedar, tipãritã la Brad în luna
mai 1933 de tinerii poeþi Emil
Giurgiuca ºi George Boldea, dupã
aceastã datã transferatã la Turda
(iunie 1933 – martie 1934) ºi
condusã de profesorul ºi poetul
Teodor Murãºanu. În felul acesta
se evidenþiazã a treia direcþie a
activitãþii sale: redactor ºi director
de publicaþii. Dupã ce în 1925 apar

trei numere, în douã volume, ale
revistei Fire de tort, scrise în
exclusivitate de elevii liceului, aici
aflându-se tipãritã cea dintâi
colaborare a elevului Pavel Dan;
din 1926 pânã în 1934 editeazã
gazeta sãptãmânalã Arieºul, care,
împreunã cu librãria ce purta tot
numele râului pe ale cãrui maluri
se aflã Turda, erau susþinute de o
societate anonimã, alcãtuitã de fapt
din intelectuali români turdeni. În
anii 1934-1943 Teodor Murãºanu
tipãreºte ºi conduce revista Pagini

literare, pe care istoricul literar D.
Murãraºu o apreciazã ca fiind
“buna revistã din Turda”, în ale
cãrei file întâlnim numele unor
scriitori talentaþi din multe zone ale
þãrii, tineri ºi vârstnici. Teodor
Murãºanu, fãrã îndoialã sufletul
revistei, a descoperit ºi lansat
câteva tinere talente, în primul rând
doi dintre foºtii sãi elevi: prozatorul
Pavel Dan ºi eseistul ºi poetul
Grigore Popa, publicând totodatã
cu consecvenþã versuri ºi prozã
de Mihai Beniuc.

Este cunoscut îndeobºte ca
poet, dar a mai scris de-a lungul
anilor prozã scurtã, note ºi
însemnãri, eseuri, amintiri, file de
jurnal. A semnat cu pseudonimele:
Hyperion, P. Pãdure, Silviu
Bardeº, Ion Codrin. Volume de
versuri: Poezii (Turda, 1920),
Lumini suflate de vânt (Arad,
1923), Fum de jertfã (Cluj, 1923)
ºi ediþia a II-a în 1940, volum

premiat de Academia Românã, în
1924, la propunerea ºi prezentarea
lui Octavian Goga, Chiot
câmpenesc (Cluj, 1926), Lilioarã
(Sighiºoara, 1938), precum ºi
volumul antologic Lilioarã (Cluj-
Napoca, 1982), în colecþia
Restituiri. Volume cu articole, file
de jurnal, note: Cioburi de oglindã
(f.a.), Florile soarelui (f.a.), Ape de
munte, Tolba cu notiþe (Turda,
1940), Luminã ºi negurã, ediþie
îngrijitã, studiu introductiv, capitole
complementare, note: Gheorghe I.
Bodea; postfaþã de Camil
Mureºanu (Cluj-Napoca, 2009). A
mai publicat versuri în volumele:
Antologia poeþilor tineri (1924),
îngrijitã de Zaharia Stancu ºi Poeþi
tineri ardeleni (1940), sub îngrijirea
lui Emil Giurgiuca. Traduceri: Din
poemele lui Ady (1948), precum ºi
din poeziile lui Petöfi, Arany,
Goethe, Schiller, Puºkin.

La 25 octombrie 1995 – cu un
an înainte sã aniversãm 105 ani
de la naºterea ºi sã comemorãm
30 ani de la moartea celui omagiat,
– recunoºtinþa intelectualilor
turdeni faþã de ilustrul lor
concitadin s-a desãvârºit prin
dezvelirea bustului realizat de
cunoscutul sculptor ºi cadru
universitar din Cluj-Napoca,
turdeanul Aurel Terec. Dupã
desfãºurarea mai multor
simpozioane dedicate vieþii ºi
operei lui Teodor Murãºanu, dupã
ce Biblioteca Municipalã Turda ºi
ªcoala nr.1 din Turda ºi-au înscris
pe frontispiciul lor numele lui,în
faþa liceului unde cel omagiat de
noi a fost un excelent profesor, s-
a imortalizat personalitatea
acestuia printr-o lucrare de artã
de înaltã þinutã artisticã, aºezatã
în vecinãtatea altei lucrãri de
anvergurã ºi cu acelaºi potenþial
estetic, creat de Virgil Fulicea,
prin care tot într-o toamnã, la 30
noiembrie 1969, a fost cinstit
ilustrul elev al ilustrului profesor
T. Murãºanu: prozatorul Pavel
Dan.

Cumpãna existenþei celui care
a fost rectorul vieþii culturale
turdene, Teodor Murãºanu este
menþinutã de polul tridimensional
bine cunoscut: poet, director de
revistã cu importante rezonanþe în
istoria presei literare române,
profesor cu har pedagogic.

120 de ani de la naºtere, 45 de ani de la moarte
Teodor Murasanu

)) )))

,
Mircea Ioan Casimcea
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În perioada 7-9 octombrie, la
Teatrul Naþional din Cluj au avut loc
Întîlnirile Internaþionale de la Cluj,
manifestare aflatã la prima sa ediþie
sub semnul lui Gellu Naum, ca un
omagiu adus celui mai important
poet suprarealist român, la zece
ani de la trecerea sa în eternitate.

Întîlnirile au debutat în seara
zilei de vineri, 7 octombrie, cu
spectacolul Zenobia dupã romanul
omonim naumian, pe un scenariu
ºi în regia Monei Marian.
Spectacolul a avut loc în Studioul
„Euphorion” al Naþionalului clujean.
La reuºita acestei transpuneri
scenice i-au stat alãturi regizoarei,
scenografa Eugenia Tãrãºescu-
Jianu ºi Corina Sîrbu ilustratoarea
muzicalã. În fruntea distribuþiei, un
Naum în plinã maturitate, sobru ºi
melancolic, concentrat, charis-
matic ºi... povestitor, actorul Cornel
Rãileanu. Naum tînãr, rol de mare
întindere ºi extrem de ofertant, a
fost interpretat cu acurateþe ºi
sensibilitate de Cristian Rigman,
actorul semãnînd foarte bine, dupã
cîte i-am auzit discutînd  pe cei
care l-au cunoscut îndeaproape,
cu tînãrul Gellu Naum. Romina
Merei a fost Zenobia, prezenþã
diafanã, de dincolo de lume. Lui
Petre Bãcioiu regizoarea i-a
încredinþat trei roluri: Sima/
Funcþionarul de la ghiºeul gãrii/Un
tatã de familie.  Iason a fost Anca
Hanu, iar Dragoº, personajul frust
ºi ºugubãþ, Radu Lãrgeanu.
Cristian Grosu în Constantin a
reuºit un rol de mare impact la
public, dar, din pãcate, cu anumite
îngroºãri stridente. Petru a fost
interpretat de Miron Maxim, iar în
rolul Mamei lui Naum/Mama Mariei

am regãsit-o cu mare plãcere pe
Maria Munteanu, actriþã de cursã
lungã a trupei teatrului. În Sora lui
Naum, Zoe-Olga, Eva Criºan a
reuºit sã convingã cu aerul ei de
nimfã pierdutã între ape. Elena
Ivanca  în Tanti Linica moartã a fost
de o stranietate care i-a cam
îngheþat pe privitori, iar în Gerda,
femeia maturã cerºind favorurile
tînãrului Naum, nu se putea sã nu-
þi aminteascã de Vivien Leigh în
Primãvara de la Roma a doamnei
Stone. Angelica Nicoarã a fost o
tristã Jeni Pop, iar Silvius Iorga în

Irina, Tînãrul cu vioara a probat din
nou talentul ºi excepþionala lui
mobilitate. Seara de vineri – ca de
altfel ºi serile care au urmat – s-a
încheiat cu un foarte select
cocktail.

A doua zi a Întîlnirilor a debutat
cu vernisajul expoziþiei Gellu
Naum ºi Jules Perahim, prezentat
de profesorul Ion Pop, de poetul

Sebastian Reichmann ºi de
istoricul de artã Marina Vanci-
Perahim.  Dacã primii doi vorbitori
s-au referit cu precãdere la
scriitorul Naum, Marina Vanci-
Perahim a vorbit despre arta lui
Jules Perahim, punctînd faptul cã
este impropriu sã se spunã cã
artistul fãcea scenografii la
spectacole, pentru cã el crea spa-
þii/obiecte, decorurile lui fiind
executate pe linia constructivis-
mului cinetic al lui Meyerhold. În
cadrul expoziþiei, au putut fi vãzute
o mulþime de portrete, fotografii,

manuscrise, ediþii mai vechi ale
unor volume, scrisori sau desene
în spaþiul dedicat lui Naum. În
secþiunea rezervatã lui Jules
Perahim se gãseau materiale
despre viaþa ºi opera sa, vizitatorii
putînd admira ºi cîteva poze din
spectacolul lui Vlad Mugur de la
Teatrul Naþional din Cluj, Caligula
de Albert Camus, a cãrui

Zenobia

International Theatrical
Dialogue in Cluj
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scenografie a fost realizatã de
artist. De asemeni, în expoziþie a
fost expus ºi un tablou original al
artistului, reprezentînd decorul la
spectacolul Caligula. Invitaþii ºi
publicul, prezenþi în numãr foarte
mare, au putut urmãri apoi, în Sala
Mare, proiecþia mai vechiului
spectacol al Naþionalului pe textul
lui Gellu Naum, Exact în acelaºi
timp, regizat de Mihai Mãniuþiu, a
cãrui premierã a avut loc în anul
2002 ºi pentru care regizorul a
primit Premiul pentru Cel Mai Bun
Regizor la Galele UNITER din anul
2003. Dupã o scurtã pauzã, tot în
Sala Mare, a avut loc conferinþa
Gellu Naum ºi avangarda
europeanã. Au conferenþiat
Simona Popescu ºi Ion Pop. Ion
Pop a încadrat teatrul în contextul
operei lui Gellu Naum, ca o
continuare a poeziei.  A subliniat
atitudinea de frondã a
suprarealiºtilor, subliniind faptul cã
în piesa Florenþa sînt eu,  scrisã
împreunã cu Jules Perahim ca un
joc, se amendeazã ironic acele
timpuri. Simona Popescu a trasat
cîteva din liniile generale ale
teatrului naumian, apropiindu-l pe
Naum de teatrul cruzimii lui Artaud
(nevoia ca teatrul sã o rupã cu
realitatea, teatrul nefiind un cîmp de
bãtaie pentru pasiuni morale).

În seara de deschidere oficialã,
sîmbãtã, 8 octombrie a fost lansat
volumul I de Poezii al lui Gellu
Naum, apãrut la Editura Polirom.
Prezentarea cãrþii a fost fãcutã de
Sanda Cordoº (conferenþiar la
Facultatea de Litere a Universitãþii
„Babeº-Bolyai” din Cluj, ºefa
catedrei de Literaturã românã,
teoria literaturii ºi etnologie) ºi

S i m o n a
Popescu
(lector la
Facultatea
de Litere
a Univer-
sitãþii din
Bucureºti).

Poetul
Ion Mure-
ºan a pre-
zentat CD-
ul Apolo-
dor in En-
glish dupã
G e l l u

Naum (versiunea în limba englezã
Ana Constantinescu ºi Ada Milea)
momentul fiind însoþit de un scurt
intermezzo muzical al Adei Milea,
primit cu entuziasm de public.
Mesajul de bun venit al manifestãrii
a fost rostit de Ministrul Culturii ºi
Patrimoniului Naþional, Kelemen
Hunor ºi de directorul general al
teatrului, Mihai Mãniuþiu. Seara a
continuat cu spectacolul Florenþa
sînt eu. Piesa a fost scrisã “la patru
mîini” de Gellu Naum ºi Jules
Perahim, “jucîndu-ne la Costineºti
(1956?) ºi Sighiºoara (1958)”.
Alexandru Dabija ºi-a construit

spectacolul mizînd pe permanentul
joc dintre realitate ºi ficþiune, dintre
prezent ºi trecutul care-l
invadeazã cu fantasme.
Personajele îºi schimbã mereu
numele, se dedubleazã, voiajeazã
cu nonºalanþã între aici ºi acolo,
aflîndu-se într-o continuã ºi
permanentã miºcare brownianã
prin spaþii dramatice multiplicate

caleidoscopic. Personajele lui
Gellu Naum, fascinante în
complicata pînzã de dincolo de real
pe care o þes în jur,  se comportã
ca niºte mecanisme absurde,
trecînd “dintr-o viaþã în alta, dintr-o
identitate în alta”.  Jocul de-a
identitãþile a fost foarte bine pus în
paginã de regizor, secondat de o
scenografie de excepþie (Dragoº
Buhagiar). ªi de o muzicã pe
mãsurã (Ada Milea). Actorii –
Ramona Dumitrean, Irina Wintze,
Romina Merei, Anca Hanu,
Angelica Nicoarã, Patricia Boaru,
Ionuþ Caras, Radu Lãrgeanu,
Cãtãlin Herlo, Cristian Grosu,
Cristian Rigman, Cãtãlin
Codreanu, Silvius Iorga, Adrian
Cucu, Miron Maxim – conduºi cu
mînã de maestru de Alexandru
Dabija, au dat mãsura întregului lor
talent, îngemãnînd cu dezinvolturã
cuvîntul rostit cu cel pus pe note.

Dimineaþa celei de-a treia, ºi
ultimei zile a Întîlnirilor, a fost
dedicatã unei mese rotunde purtînd
titulatura de Întîlnirile Internaþionale
de la Cluj: prezent ºi perspective.
Pe lîngã prietenii scriitorului – David
Esrig, profesor ºi director al
Academiei Athanor de la

Burghausen din Germania, poetul
Sebastian Reichmann ºi doamna
Marina Vanci-Perahim, soþia
artistului Jules Perahim, istoric de
artã ºi Profesor Emerit la
Universitatea Paris 1 Panthéon-
Sorbonne din Paris – au fost
prezenþi mulþi directori de festivaluri
de teatru ºi regizori din Europa, un
regizor din Israel ºi un regizor din

Insula

Mihai Mãniuþiu ºi ministrul culturii Kelemen Hunor
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Statele Unite, precum ºi douã
cercetãtoare în artele
spectacolului din Franþa, numãrul
invitaþilor strãini fiind de
patrusprezece. Interesante luãri
de cuvînt au avut  directorul
Festivalului Internaþional
Shakespeare de la Craiova, Emil
Boroghinã, David Esrig, Marina
Vanci-Perahim, Sebastian
Reichmann, Roberto Bacci,
director artistic ºi executiv al
Fondazione Pontedera Teatro
(Italia) sau Béatrice Picon-Vallin,
director de cercetare, ARIAS
(Atelier de recherche sur
l’intermédialité et les arts du
spectacle) CNRS (Franþa),  iar o
sintezã a Întîlnirilor a fost fãcutã de
teatrologul ºi profesorul de la
Facultatea de Teatru ºi Televiziune
a Universitãþii „Babeº-Bolyai”,
Miruna Runcan.

Seara, înainte de ultimul
spectacol, au avut loc douã lansãri
de carte, precum ºi lansarea CD-
ului cu traducerea piesei lui Naum,
Insula, în ºase limbi, produs de
Institutul Cultural Român,
prezentat de Director Direcþiei
Promovare-Relaþii Publice ICR,
Mirela Sandu. Lansarea de carte
audio Gellu Naum, Vîrsta semnului
„…cîteva din frumoasele mele
poheme” rostite în 1967/1991/1999
editat de Casa Radio, conþinînd un
album cu douã CD-uri ºi o carte, a
fost prezentat de Simona Popescu
ºi Alex Goldiº (critic si istoric
literar, redactor la revistele Vatra,
Cultura ºi Steaua), iar lansarea
celor trei volume ale lui Mihai

Mãniuþiu, scoase de Editura
bybliotek: În Balkanya, eu ºi ceilalþi
demoni; Opiniile unui cãlãtor
nedemn ºi Exorcisme, au fost
elogios prezentate de cunoscutul
critic ºi istoric literar, profesor la
Facultatea de Litere a Universitãþii
din Bucureºti, Ion Bogdan Lefter,
directorul artistic al Naþionalului
clujean, lector la Facultatea de
Teatru ºi Televiziune a Universitãþii
„Babeº-Bolyai”, ªtefana-Pop
Curºeu ºi directoarea Editurii
bybliotek, Diana Suciu, un cuvînt
de încheiere ºi mulþumire avînd ºi
autorul.

Finalul Întîlnirilor a fost marcat
de spectacolul-concert al Adei
Milea, Insula (scenografia: Valentin
Codoiu, asistenþã de regie:
Andreea Iacob). Piesa Insula a
fost scrisã de Gellu Naum în anul
1966, fiind publicatã în volum
(Insula, Ceasornicãria Taus.
Poate Eleonora) treisprezece ani

mai tîrziu, în 1979, la Editura Cartea
Româneascã din Bucureºti. În
scrierea acestui text Gellu Naum
a folosit ca sursã de inspiraþie
romanul lui Daniel Defoe,
Robinson Crusoe. Spectacolul
“cîntã” despre naufragiul pe insula
pustie ºi eforturile de supravieþuire
ale lui Robinson (Cãtãlin Herlo),
despre întâlnirea cu personajul
Vineri (Miron Maxim), despre piratul
cu picior de lemn (Adrian Cucu),
despre regele canibalilor (Cristian
Rigman), despre o Sirenã
abandonatã (Anca Hanu), despre
Mary (Ramona Dumitrean) sora lui
Randolph Selkirke (Silvius Iorga),
chiar ºi despre Iedul Coco (Cristian
Grosu) ºi un trio de bunici – bu-
nicile Selkirke (Romina Merei,
Adriana Bãilescu ºi Irina Wintze).
Au loc înfruntãri spectaculoase,
dezvãluiri senzaþionale – majo-
ritatea personajelor descoperin-
du-ºi pe parcurs un anumit
grad de rudenie –, rãpiri, trãdãri
sentimentale. Finalul, cu multe
aplauze, a adus-o în faþa publicu-
lui pe Ada Milea, care a cîntat / ne-
a încîntat cu un fragment, în limba
englezã din mai vechiul spectacol
pe acelaºi text, realizat împreunã
cu celebrul violonist ºi compozitor
britanic de origine românã
Alexander Bãlãnescu.

Prima ediþie a Întîlnirilor
Internaþionale de la Cluj nu ar fi
putut avea loc fãrã sprijinul
Ministerului Culturii ºi Patrimoniului
Naþional, al Institutului Cultural
Român  precum ºi al sponsorilor.
Organizatorii promit pentru anul
viitor o nouã ediþie, poate mai amplã
ºi cu mai multe secþiuni.

  Nora Colþea

Florenþa sunt eu

Masa rotundã
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Teatrul Naþional din Timiºoara a
sãrbãtorit în 22 septembrie 135 ani
de la construcþia Clãdirii Palatului
Culturii, care reuneºte astãzi, dupã
cum bine se ºtie, Teatrul Naþional,
Opera Naþionalã, Teatrul Maghiar
ºi cel German. Evenimentul a fost
marcat prin douã reprezentaþii
teatrale aparþinând unor registre
total diferite : Alergãtorul de Mattias
Andersson (trad. Geanina Jinaru)
în regia Oliviei Grecea, ºi premiera
spectacolului O scrisoare pierdutã,
în montarea regizoralã a Adei
Lupu Hausvater, director general
al instituþiei gazdã.

Dupã-amiaza teatralã timi-
ºoreanã a început promiþãtor sub
semnul Alergãtorului. Urcarea
celor cinci etaje, în pas vioi, de-a
lungul pereþilor pictaþi în culori vii,
cu figuri ieºite parcã din lumea
grafittiurilor, apoi trecerea de la
soarele de toamnã la întunericul
strâmt al sãlii studio, îi cerea deja
spectatorului depunerea unui efort
preliminar, o „încãlzire” în vederea
cursei cu bãtaie lungã prin lumea
teatralizatã a tragicomicului
existenþial... de la Mattias
Anderson la Caragiale ºi înapoi.

Sã începem însã cu începutul:
spaþiul îngust, întunecat, fãrã
aerisire, al sãlii Studio, cu o
scenografie ce reduce la maximum
distanþa dintre spectatori ºi actori,
introduce încã din primele clipe
privirea iscoditoare a strãinului în
intimitatea vestiarului sportivilor
liceeni. Bart, tânãr înalt ºi aparent
puternic, se antreneazã fãrã

încetare pentru cursa de opt sute
de metri, Jenny în poziþie meditativã
în centrul prosopului sãu imprimat
cu prinþesa Disney Rappunzel se
concentreazã asupra filosofiei
boxului Thai, Carola lucreazã
muºchii pe bicicletã în vederea
probei aruncãrii greutãþii, iar ceilalþi
doi bãieþi, Tommy ºi Sammy, fac
mai degrabã galerie, sub privirile
dure ale femeii-fluier, antrenoare ºi
profesor suplinitor. O zi banalã din
viaþa câtorva tineri... banalitate
expusã, recunoscutã de fiecare
adolescent în parte, care se
adreseazã publicului în mod direct,
care ºi-ar dori sã câºtige atenþia
acestui public, atenþia oricui, dar
care nu are de arãtat altceva decât
prozaica lui existenþã, zi de zi
aceeaºi, dupã cum o remarcã
bolnãvicios Jimmy, drogatul
grupului.

Asemeni personajului becket-
tian Clov, Alergãtorul se învârte într-
un cerc vicios, al cãrui prizonier
este ºi la propriu ºi la figurat, „mereu
pe aceeaºi pistã”, „apoi o iau de la
început [...] mereu aceeaºi”.
„Aceleaºi întrebãri, aceleaºi
rãspunsuri” spune Beckett într-un
sfârºit de partidã care nu se terminã
niciodatã. Cândva alerga ºi Clov,
cândva Clov îºi dorea o bicicletã...
„altãdatã”. Sã fie Alergãtorul Bart o
încercare de recreare a tânãrului
Clov, prizonier neputinþei sale de a
spune „nu” ºi de a nu asculta?
Bicicleta care nu avanseazã ºi
macinã parcã visele adolescentine
de faimã ºi succes ale Carolei, fuga
între patru pereþi, violentarea
permanentã a fizicului ºi psihi-
cului aproapelui, masochismul ne-
putincios ºi raportul dureros cu
generaþia pãrinþilor sunt toate
moºtenite de cãtre Mattias
Andersson de la Beckett. Ce sã
mai spunem de trimiterile, implicite
la nivel textual, explicite la nivel
regizoral, la Woyzzeck-ul lui
Büchner? Cu un Bart care se lasã

dominat, umilit, chinuit de colegii sãi,
torþionari inconºtinenþi, ce ascund
la rândul lor neputinþa de a face faþã
violenþei ºi neîmplinirilor familiale de
dincolo de zidurile ºcolii.

Avem de a face cu o nouã, la fel
de tristã ºi trunchiatã Deºteptare a
Primãverii, reluatã de la Wedekind
încoace de sute de ori, mai ales sub
influenþa sociologiei engleze ºi
americane. Mizând aproape totul pe
emoþie ºi empatie, fãrã estetisme,
însã permiþându-ºi câteva imagini
metaforice centrale, tânãra re-
gizoare, absloventã a Facultãþii de
Teatru ºi Televiziune clujene,
încearcã sã atragã atenþia asupra
dramelor neîntrerupte care ne
înconjoarã ºi care trec de multe ori
neobservate, minimalizate de
societatea românescã contem-
poranã. Sã luãm drept exemplu
imaginea filmicã a gradenelor de
moºtenire comunistã cu scaune
goale, suprapusã sunetului unei
mulþimi gãlãgioase, proiectatã pe
peretele vestiarului de o parte ºi de
alta a dulapului central, refugiu
punctual dar iluzoriu, falsã portiþã de
scãpare, care nu poate nici proteja,
nici ascunde, nici permite ieºirea din
joc. Acele sute de scaune goale, în
jurul terenului gol, care la nivel
dramaturgic îl aºteaptã pe
protagonistul prizonier al vestiarului
ºi laºitãþii sale, nu sunt altceva, ºi
asta a înþeles-o toatã lumea, decât
oglinda sãlii ºi a absenþei
spectatorilor autentici, implicaþi cu
adevãrat în ceea ce se întâmplã în
faþa ochilor lor. Oare scaunele lui
Ionescu, nu trãseserã o datã un
aspru semnal de alarmã? Gândurile
sinuciderii protagonistului, iluziile
deºarte, separarea totalã a iubirii de
erotism, ca sã folosesc cuvintele
unui alt reprezentant al teatrului
absurdului, Arthur Adamov, cruda
expunere la privirile ºi batjocurile
celorlalþi... Homo hominis lupus din
cele mai vechi timpuri, nu-i aºa?
Animal singuratic ce se adunã în

ªtefana Pop-Curºeu este Lector
univ. la Facultatea de Teatru ºi
Televiziune, Universitatea Babeº-
Bolyai, Cluj-Napoca, ºi de asemenea
Director artistic la Teatrul Naþional din
acelaºi oraº (ªefana Pop-Curºeu is
Lecturer at the Faculty of Theatre and
Television, Babeº-Bolyai Uni-versity,
Cluj-Napoca, and also Artistic Director
of the National Theatre in the same
city).

From the Runner to the Elector: a Day at the National
Theatre Timiºoara
ªtefana Pop-Curºeu

De la Alergator la Alegator: o zi la
Teatrul National Timisoara,
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haite doar pentru a ataca...”: de ce
nu se pot întâlni cei singuri. Poate
pentru cã e mai simplu sã-ºi atingã
visele prin stupefiante, decât prin
deschidere autenticã înspre
ceilalþi... „sã pluteºti pe o mare
superbã pentru totdeauna”...
viseazã Sammy, „aº vrea sã
zbor… peste dealuri verzi, verzi,
verzi” viseazã Carola, prin cântecul
sãu obsesiv. „O melodie draguþã”
sfârºeºte prin a recunoaºte mama
ei, antrenoarea, suplinitoare ratatã
ºi ºomerã, dupã ce îi spulberase
visele fiicei sale, batjocorite deja de
toþi ceilalþi colegi, dar „pentru mine
a fost doar asfalt” ºi „mocirlã”...
cercul vicios al neîmplinirilor,
generaþie dupã generaþie.

„Trecem pe lângã absurditate ºi
nu ridicãm mãcar o sprânceanã
revoltatã...”, spunea Caragiale, iar
sub acelaºi semn al provocãrii
spectatorului la acþiune, deºi într-o
cheie complet diferitã, a stat ºi cel
de-al doilea ºi mai substanþial
spectacol al zilei, O scrisoare
pierdutã. De la Alergãtorul a cãrui
perseverenþã era sortitã eºecului,
s-a trecut la cea a eternului Alegãtor,
la fel de lipsitã de consistenþã în
zilele noastre ca în a doua jumãtate
a secolul al XIX-lea.

Douã mari surprize au fost
rezervate spectatorului de cãtre
trupa timiºoreanã condusã cu
mare fineþe ºi exactitate de cãtre
Ada Lupu: în primul rând, maniera
în care Caragiale a fost
modernizat ºi readus în miezul
actualitãþii politice româneºti a
secolului XXI, cu pãstrarea
integralitãþii textului dramatic, iar în
al doilea rând, reformularea
comicului caragialesc într-o cheie
dell’arte, binevenitã, care a
funcþionat ca o interfaþã viabilã atât
între actori ºi personaje cât ºi între
actori ºi spectatori ºi între limbajul
puþin datat al textului ºi aºteptãrile
publicului de astãzi.

Încã de la prima sa intrare în
scenã, Ghiþã, poliþaiul-valet prin
excelenþã, s-a dovedit a fi un
Brighella înnãscut, nu numai
serviabil ºi servil, profitor ºi
linguºitor, ci ºi un personaj extrem
de agil, informatorul mereu
prezent, mereu pe fugã, cu o tavã
cu pahare, umplute ºi golite la
comandã, veritabil hangiu al puterii
politice, târându-se, la propriu,
pentru a putea rãspunde cât mai

bine ordinelor date de superiori.
Fãrã a þinti o interpretare redusã la
formele comediei dell’arte, în care
Conul Fãnicã e amorezul nelipsit
de lângã preaiubita lui amorezã
Joiþica, iar cei doi dottore într-ale
politicii se regãsesc în Trahanache
ºi Nae Caþavencu, urmaþi de
Farfuridi ºi Brânzovenescu cu un
profil asemãnat cu cel al zanni-lor
sau al clovnilor bufoni, punerea în
scenã a Adei Lupu pãstreazã sau,
mai bine spus, revitalizeazã
întregul spirit al acestui teatru de
stradã italian. O alegere foarte
bunã din mai multe motive: pe de
o parte pentru cã mãºtile tip ale
commediei sunt, prin originea lor
italianã, extrem de apropiate unui
anumit gen de umor românesc de
sorginte latinã, unde haosul,
violenþa ºi amorul se joacã de-a v-
aþi ascunselea. Pe de altã parte,
commedia dell’arte, ca teatru de
mimi, cu rãdãcini antice, a fost
mereu legat de actualitate, de viaþa
socialã ºi polticã a comunitãþii pe
care o amuza, de unde prelua ºi
materia principalã a improvizaþiilor
pe scenariul dat. Ei bine, dacã I. L.
Caragiale avea în vedere deputaþi
precum „d-l Misail”, în 1879, direct
vizaþi prin discursul dezlânat ºi
gãunos al unui Brânzovenescu,
astãzi, spectatorul vede cu
uºurinþã deputaþi în funcþie, care
ocololesc cu înverºunare
subiectele arzãtoare la ordinea
zilei, sub privirile adormite sau
printre molfãiturile de sandwich ale
colegilor de Camerã. Ce sã mai
spunem de versatilul Nae
Caþavencu, un mimus calvus plin
de pedanterie, care se vrea la
modã, dar e balcanic-bizantin pânã
în mãduva oaselor. Sã nu
recunoaºtem un Gigi Becali, o
Elena Udrea ºi alte persoane cu
prea mare importanþã politicã?
Chiar dacã astfel de trimteri pot
pãrea puþin deranjante pentru
spectatorii obiºnuiþi cu puneri în
scenã mai clasice ºi literare ale lui
Caragiale, e bine, zic eu, sã nu
uitãm de la ce sau de la cine a
plecat dramaturgul nostru ºi în ce
îi constã puternica actualitate aici
ºi acum, pe o scenã româneascã
în Europa secolului XXI.

În sensul acesta, relaþia
actorilor-personaje cu publicul este
pe tot parcursul spectacolului foarte
bine întreþinutã, însã neplãcutã

poate uneori prin prea mare
proximitate, oricum voit invazivã.
Sunt împãrþite buletine de vot, actorii
circulã prin salã, scena
prelungindu-se, în concepþia
spaþialã a lui Zsolt Fehervári, ca la
paradã, pe aleea centralã pânã la
jumãtatatea parterului; se urlã, se
strigã, se ofteazã, se transpirã
abundent, totul într-un ritm extrem
de bine susþinut, în tandem cu
muzica frumos conceputã,
modelatã pe ºi modelatoare a
fiecãrui moment ºi scenã în parte.
Toate laudele lui Tibor Cári, care
ne-a obiºnuit cu o astfel de
participare muzicalã intensã ºi pe
scena Teatrului Naþional „Lucian
Blaga” din Cluj, în fremãtãtoarea
adaptare a romanului La Rãscruce
de vânturi, regizatã de aceeaºi Ada
Lupu.

Cum ajunge o femeie sã
conducã magnific destinele
politice, dincolo de transparenþa de
plastic a hamacului, unic mobilier
central, ce strânge laolaltã amanþi,
prieteni ºi duºmani ai boborului,
cum se urzesc comploturi ºi se fac
din þânþari armãsari în aburul dens
al saunei cu þâºnitori din Actul al
doilea, cum intervine Alegãtorul ex
machina sub forma unui cetãþean
decent turmentat, dând peste cap
un întreg mecanism cu rotiþe curat
teatrale, o demonstreazã, cu un
histrionism frumos asumat,
întreaga trupã a Teatrului Naþional
din Timiºoara, lãsând loc atât
pentru râsetul din inimã, cât ºi
pentru tipicul haz de necaz,
culminând cu profunda tristeþe
amarã a constatãrii cã am prefera
poate, ca cetãþeni ai României
europene de astãzi, ca amicul
Caragiale sã nu fi fost atât de
cumplit de actual.

Abstract: This paper analyzes two
shows from the National Theatre
Timiºoara: The Runner, by Mattias
Andersson (scene direction: Olivia
Grecea), and A Lost Letter by I. L.
Caragiale (scene direction: Ada
Hausvater).

Rezumat: Acest articol analizeazã
douã spectacole de la Teatrul Naþional
din Timiºoara: Alergãtorul de Mattias
Andersson (regia Olivia Grecea), O
scrisoare pierdutã de Caragiale (regia
Ada Hausvater).

Keywords: Mattias Anderson, I. L.
Caragiale, directing strategies.

Cuvinte-cheie: Mattias Anderson,
I. L. Caragiale, strategii de regie.
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Festivalul internaþional de film
Comedy Cluj, ajuns la a treia ediþie,
deºi nu este nici pe departe la fel
de prestigios ca TIFF-ul, meritã
totuºi sã ne reþinã atenþia prin mai
marea sa coerenþã tematicã,
deoarece adunã în jurul unei idei
centrale sau al unei anumite forme
de comic doar filme de comedie.
În acest an, genul de film care a
federat treizeci ºi cinci de þãri ºi
peste o sutã treizeci de filme a fost
comedia dramaticã, al cãrei
maestru incontestabil rãmâne
francezul François Truffaut. S-a
râs aºadar mult în sãlile napocane,
Arta, Victoria, Florin Piersic (fost
Republica) ºi altele, dar hohotele
– mai moderate ca la comedia
structuratã în jurul gagurilor – au
fost adeseori întrerupte de suspine
sau chiar de crize de plâns.

Filmele din competiþie, zece la
numãr, au propus spectatorilor o
gamã largã de nuanþe ºi emoþii,
precum ºi moduri foarte diverse de
a râde: un mod filipinez, altul
german, unul chinezesc ºi altul
grecesc etc., selecþionerii
festivalului mizând în primul rând
pe diversitate ºi abia apoi pe
calitate. Aceastã ordine de prioritãþi
nu înseamnã cã ar fi lipsit calitatea:
ea a fost prezentã la toate
nivelurile, de la scenarii pânã la
imagine, editare, joc actoricesc,
scenografie ºi regie. Poate cã,
totuºi, nu Duminicã în stil filipinez
(coprod. Taiwan-Filipine, 2009, r.:
Wi Dong Ho) ar fi meritat Marele
Premiu de la Comedy Cluj,
deoarece povestea aceasta
despre doi imigranþi filipinezi care
transportã o zi întreagã o canapea
gãsitã, trecând prin situaþii care
frizeazã adesea absurdul pur, nu
a fost prea relevantã. Filmul suferã
din cauza unor lungimi care – date
la o parte la montaj – l-ar fi fãcut

fãrã îndoialã mai bun.
Oricum, publicul nu s-a înºelat

ºi sufragiile sale au mers cãtre
Infidelul (Marea Britanie, 2010, r.:
Josh Apignanesi), film rãsplãtit cu
Premiul Publicului, la care s-au
adãugat un premiu pentru cel mai
bun rol masculin, acordat lui Omid
Djalili (care a încarnat cu brio
personajul Mahmud Nasir) ºi unul
pentru cel mai bun scenariu
(semnat de David Baddiel). La cele
trei premii s-ar fi putut adãuga –
fãrã falsã generozitate – ºi unul
pentru cea mai reuºitã coloanã
sonorã, care din pãcate a rãsplãtit
Bondarul (Germnia, 2010, r.:
Sebastian Stern), film distins ºi cu
premiul pentru regie, pe care l-ar fi
meritat poate Patru lei (Marea
Britanie, 2010, r.: Christopher
Morris). Muzica din Infidelul,
compusã de Erran Baron Cohen
(fratele mult mai celebrului Sacha-
Borat), însoþeºte cu ritmurile ei
compozite, antrenante ºi energice
o poveste despre identitate, rasism
ºi prejudecãþi, care s-ar putea
plasa liniºtitã sub semnul vechiului
adagiu latinesc: castigat ridendo
mores. Mahmud Nasri, britanic de
origine pakistanezã, fãcând
curãþenie în casa mamei sale
moarte de curând, descoperã un
certificat de adopþie, care îi va
dezvãlui o realitate înfiorãtoare
pentru un bun musulman: înainte
de a fi primit în noua familie, se
numea Solly Shimshillewitz, fiind
deci cât se poate de evreu. În
cãutarea disperatã a originilor sale,
Mahmud va ajunge sã se iniþieze
în iudaism, ca sã fie primit de
prezumtivul sãu tatã, un rabin
zãcând pe patul de moarte într-un
ospiciu. În paralel, „Solly” va trebui
sã dea dovezi cã res-pectã strict
principiile Coranului, în faþa familiei
viitoarei sale nurori, Uzma, ºi mai
ales în faþa tatãlui ei vitreg, un
predicator integrist de tipul „ghidului
revoluþiei” din Iran. Fiind un coleric
desãvârºit, nu se lasã multã vreme
copleºit de disperare nici când
soþia îl pãrãseºte împreunã cu
copiii ºi reuºeºte sã-l învingã pe

imamul fundamentalist pe propriul
sãu teren, arãtând cã înþelege
cartea Profetului nu doar în litera,
ci ºi în spiritul ei, ºi dezvãluind
asistenþei cã cel care susþine cã
ar descinde dintr-o faimoasã
familie de predicatori cu rãdãcini
pânã în secolul VIII nu e de fapt
decât un fost cântãreþ de muzicã
pop, îmbrãcat în hainã de oaie mai
ales pentru a scãpa de unele
probleme cu fiscul. ªi, ca în orice
comedie bunã, totul se încheie cu
muzicã ºi cu o nuntã care
conciliazã toate religiile ºi culorile
de piele! Dincolo de aceastã
poveste, multe probleme grave
sunt tratate în cheie comicã, ceea
ce le conferã o nouã dimensiune:
situaþia din Palestina, Holocaustul,
etnofobia, identitatea sub aspectul
sãu de construct cultural sau
conflictele între generaþii.
Beneficiind, aºa cum am spus deja,
de cea mai bunã coloanã sonorã
a festivalului, Infidelul s-a mai fãcut
remarcat ºi prin montajul rapid, prin
miºcãrile variate ale camerei,
suferind totuºi într-o oarecare
mãsurã cât priveºte transparenþa
imaginii, capitol la care n-ar fi putut
spera nici un premiu. La acest din
urmã capitol, a fost distins de juriu,
cu destul de multã justeþe, Patru
costume negre (2010), film
grecesc despre patru gropari, în
regia lui Renos Haralambidis.

O soartã mai bunã – adicã
distingerea cel puþin cu o menþiune
a juriului – ar fi meritat alte douã
filme din competiþia oficialã, anume
o comedie chinezeascã despre
lumea comerþului cu obiecte
erotice (Revoluþia felinarelor roºii,
2010, r.: Sam Voutas), în care a
funcþionat perfect principiul pe care
Bergson îl identifica în cazul
comicului: „du mécanique plaqué
sur du vivant” (sã-i fi vãzut pe
chinezi!), precum ºi o coproducþie
ruso-germanã, Fetele Yakuza nu
plâng niciodatã (2010, r.: Serghei
Bodrov, Gulshat Omarova),
centratã pe lumea mafiei
internaþionale. Fetele Yakuza a luat
totuºi un premiu pentru cel mai bun
rol feminin, acordat lui Tak
Sakaguchi.

De asemenea, aº dori sã
menþionez aici, dintr-un soi de
scrupul patriotic, ºi singurul film
românesc din competiþie, Visul lui

Note de spectator

Comedy Cluj, 2011
Ioan Pop-Curºeu

Autorul este Lector universitar la
Facultatea de Teatru ºi Televiziune
UBB Cluj-Napoca ºi redactor la revista
Steaua (The author is Lecture at the
Faculty of Theatre and Television,
UBB Cluj-Napoca, and he works also
at Steaua cultural magazine).
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Adalbert (2011), în regia lui Gabriel
Achim. Sintetizând foarte rapid
lucrurile, filmul a mizat iar pe o
explorare a comunismului în
perspectivã tragi-comicã, lucru de
care – drept sã spun – publicul
cam începe sã se sature, mai ales
cã creaþiile filmice mari de dupã
1989 au avut dificultãþi în a gãsi
subiecte în „realitatea imediatã”,
cum s-a întâmplat de altfel ºi cu
romanul. Cred cã, în ultimã analizã,
explorarea unor momente
traumatice din istoria mai mult sau
mai puþin recentã, combinatã cu o
lecturã supra-dimensionantã a
trecutului naþional, caracterizeazã
doar marile cinematografii
imperialiste ºi pe cele mici
(americanã, rusã, pe de o parte /
românã, bulgarã, maghiarã, pe de
altã parte), de aceastã „boalã” fiind
scutite cinematografiile solide din
vestul Europei. Ca sã revin la Visul
lui Adalbert, original mi s-a pãrut
totuºi pretextul de la care a pornit
Gabriel Achim, anume accidentele
de muncã, foarte frecvente în
perioada comunistã; în film
figureazã de altfel numeroase
imagini cu caracter documentar
despre astfel de întâmplãri
nefericite. Predominantã rãmâne
însã ficþiunea, despre subinginerul
Iulicã, prins între o soþie cicãlitoare
ºi o amantã capricioasã, ºi ocupat
cu organizarea unei festivitãþi în
fabrica unde lucreazã, cu ocazia
celei de-a ºaizeci ºi cincea
aniversãri a înfiinþãrii PCR, sub
umbra tutelarã a lui Ceauºescu ºi
a tovarãºului Tocmagiu (nume prea
transparent!), liderul local al
caracatiþei. Pentru aceastã
aniversare, subinginerul a turnat o
microficþiune pe peliculã, Visul lui
Adalbert, despre un tânãr muncitor
care descoperã – în urma unei
suite de coºmaruri – ce bine e sã
fie ordonat la locul de muncã. În
vreme ce spectatorii (intra- ºi extra-
diegetici) se amuzã de limbajul de
lemn, de grotescul situaþiilor în
care-i punea ideologia oficialã pe
oameni, în fabricã se produce
catastrofa: un strungar, care ar fi
trebuit sã fie prezent la festivitate,
dar pe care Iulicã îl rugase sã facã
niºte cuþite pentru diriginta fiului
ameninþat cu scãderea notei la
purtare, îºi pierde mâna, ceea ce
duce la o „reconstituire” sub ochiul

atent al securiºtilor, în cadrul cãreia
Iulicã trebuie sã joace rolul victimei,
fiind filmat. Din neatenþie, sau poate
ca pedeapsã pe care ºi-o aplicã
singur, Iulicã îºi prinde ºi el mâna
în strung, pierzându-ºi-o, în vreme
ce camera se bãlãngãneºte în
toate pãrþile ºi ochii spectatorului
se umplu de sânge. Se împlineºte
astfel o prevestire rea din visul
soþiei protagonistului, care îl
avertizase sã nu facã nici o prostie,
pentru cã somnul i-a fost bântuit
de vulpi (semn rãu). Toate acestea
se petrec imediat dupã seara în
care Steaua a câºtigat Cupa
Campionilor, iar destinul lui Iulicã e
legat în mod forþat de cel al lui
Helmuth Duckadam, schilodit de
fiul lui Ceauºescu pentru maºina
pe care ar fi primit-o de la
organizatorii cupei. Interesante
sunt în creaþia lui Gabriel Achim
straturile suprapuse de aluzii ºi
citate cinematografice, mergând de
la Ghepardul lui Visconti, pânã la
filmele porno ºi la documentarele
subacvatice ale lui Jacques-Yves
Cousteau, sau la multe filme din
producþia autohtonã. Memorabil e
momentul când inginerul Lefãrdãu,
ºeful direct al lui Iulian, þine în
fabricã un discurs despre
cinematografie ca artã anti-
burghezã, trimiþând la primul
exemplu de realism socialist, La
Sortie des usines Lumière. Ce i-
aº reproºa lui Gabriel Achim,
dincolo de banalitatea inspiraþiei
comuniste, este ºi imaginea
tulbure, secondatã de o filmare
slabã. E drept cã, la proiecþia de
galã a filmului, regizorul a susþinut
cã utilizarea suportului VHS ºi a
peliculei de 8 mm, precum ºi
filmarea din mânã sunt elemente
ale unei estetici mizerabiliste
asumate; oricum e penibil sã vezi
pe un ecran uriaº imagini a cãror
claritate n-o depãºeºte pe aceea
a multor filmuleþe de pe YouTube.
Noroc cã Visul lui Adalbert a fost
servit de bune prestaþii actoriceºti
ºi cã cei doi scenariºti (printre care
însuºi regizorul) au gãsit câteva
gaguri reuºite. Reconstituirea
epocii e oricum fidelã, frapantã, cu
Daciile care nu pornesc, fabricile
în care se lucreazã pe sub mânã,
costumele care ne sunt atât de
familiare ºi par totuºi atât de stranii,
stilul de a vorbi ºi a înjura care e

încã al nostru etc.
Oricum, comedia româneascã

a fost la mare cinste ºi clujenii au
avut ocazia sã se reîntâlneascã cu
arhetipuri, cum ar fi Coana Chiriþa
ºi personajele lui Caragiale. S-au
putut revedea filme care ºi-au
pãstrat o oarecare prospeþime, mai
mult prin temã decât prin abordãrile
regizorale, de pildã O scrisoare
pierdutã (1953, r.: Sicã
Alexandrescu & Victor Iliu), sau D-
ale carnavalului (1958, r.: Gh.
Naghi, Aurel Miheleº). Faimoasa
Draga Olteanu-Matei a readus în
atenþia publicului o demenþialã
Chiriþã, în Ieº ºi în provinþie,
umblând sã-ºi mãrite fetele sau sã-
l convingã pe placidul Bârzoi (nu
mai puþin legendarul Dem.
Rãdulescu) sã se facã ispravnic.
Jocul eficient ºi nuanþat al
protagonistei – marea sãrbãtoritã
de la Comedy Cluj – ne-a amintit
încã o datã cât de mult îi datoreazã
Caragiale predecesorului sãu
Alecsandri, pe care degeaba l-a tot
ironizat, ºi cât de necesarã ar fi o
relecturã sistematicã a celui pe
care manualele l-au schilodit sub
eticheta reductivã de „bardul de la
Mirceºti”.

Câteva secþiuni puternice au
dat þinutã festivalului clujean. Mã
gândesc în primul rând la Focus
Franþa, în cadrul cãreia a rulat
Farmecul discret al burgheziei de
Buñuel, capodoperã a comediei cu
ecouri suprarealiste (1972), sau la
o secþiune care a strâns laolaltã
câteva foarte bune filme sârbeºti,
în care se ghiceºte o moºtenire
bine asumatã ºi depãºitã a lui Emir
Kusturica. Râsul cel mai nestãvilit
l-au stârnit tot clasicele de tipul
Monthy Python ºi Sfântul Graal
(1975, r.: Terry Gilliam ºi Terry
Jones), cu medievalismul sãu de
carton ºi cu comicul sãu în acelaºi
timp grosolan ºi rafinat, cu cavalerii
þopãind în vreme ce zornãie nuci ca
sã imite zgomotul copitelor de cai,
pe care producþia nu ºi i-a permis
pentru cã erau prea scumpi...

În cadrul Comedy Cluj au mai
rulat pe ecrane – în premierã –
numeroase filme de animaþie ºi
scurt-metraje, produse în ºcolile
de profil din întreaga lume ºi
propunând spectatorilor diverse
forme de umor, de la umorul
evreiesc atât de specific, la comicul
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greoi al nemþilor sau la formele
abracadabrante de pince-sans-rire
ale britanicilor. Premiul pentru
scurt-metrajele din competiþie a
mers la Gobbel de Raluca David
(2011), o comedie neagrã despre
o înmormântare la þarã, în România
contemporanã, destul de bine
realizatã, cu scene pregnante ºi
unghiuri îndrãzneþe de filmare.
Fãrã îndoilã cã juriul secþiunii,
format în majoritate din tineri
bloggeri, a vrut sã recompenseze
ºi o producþie clujeanã, semnatã
de o fostã studentã a Facultãþii de
Teatru ºi Televiziune. S-a mai
distins încã un scurt-metraj
românesc, Captivi de Crãciun, al
bucureºtencei Iulia Ruginã, iar
juriul oficial al festivalului a
menþionat elogios o producþie
germanã, Daniel’s Ashes de Boris
Kunz, o aiurealã despre cenuºa
unui mort. La acest film, mult prea
lung pentru un scurt-metraj bun,
spectatorul doar zâmbeºte de vreo
douã ori, în silã. În rest, platitudini,
scene forþate, demne de o comedie
germanã!

La secþiunea de animaþie s-a
fãcut remarcatã cu precãdere
ºcoala cehã din Praga (FAMU, una
dintre cele mai vechi ºi mai
prestigioase instituþii de profil din
Europa), prin ideile inovatoare de
film, prin realizãri îndrãzneþe ºi
ritmate, prin combinarea figurilor
desenate cu actori vii ºi printr-un
refuz programatic al locului comun.
În acelaºi spirit concentrat al short-
ului s-a înscris la þanc ºi selecþia
de Best of Noaptea devoratorilor
de publicitate, reamintind publicului
cã reclama poate sã fie uneori o
micã operã de artã, mai ales atunci
când mizeazã inteligent pe
mecanismele comicului, ºi
fãcându-l sã uite muntele de
calupuri publicitare triviale, cu care
televiziunile strivesc derularea
celor mai bune emisiuni.

Pe lângã acestea, cred cã încã
un film ar fi meritat un interes mai
amplu din partea publicului: când
l-am vãzut, erau doar vreo
douãzeci ºi cinci de spectatori în
salã. Prietenii (Suedia, 2010, r:
Josef Fares) spune povestea a trei
amici care lucreazã într-un atelier
de reparat biciclete ºi care
traverseazã – fiecare în felul sãu
– un soi de midlife crisis,

pigmentatã de sex ºi probleme de
identitate: Juan se vede pus în
situaþia de a-ºi eutanasia câinele,
pe Dino, prea neputincios în faþa
artrozei; Jörgen are probleme de
înþelegere cu soþia lui, despre care
crede cã i-ar trebui un tip macho,
plin de tatuaje ºi energie; vãduvul
Aziz aºteaptã un nepot de la fiul
sãu Sami ºi încearcã sã-ºi
gãseascã o nouã partenerã de
viaþã curtând-o pe mama lui
Jörgen. Poveºtile se încruciºeazã
inteligent, cei trei prieteni îºi dau
reciproc sfaturi bine intenþionate a
cãror aplicare se vãdeºte de cele
mai multe ori catastrofalã,
aparenþele comice sunt contrazise
de situaþii care degenereazã în
dramatism, iar construcþia
semnificaþiilor pe muche de cuþit
merge mânã în mânã cu o naraþiune
de un foarte bun ritm, nici prea
lentã, nici prea alertã. Sami ºi soþia
lui simuleazã o sarcinã, derulând
în paralel un proces de adopþie,
cãci bãrbatul nu poate avea copii;
or, jocul lor dublu este dat peste
cap de o neregularitate, ceea ce-i
determinã sã ia un copil chinez,
spre deliciul – final – al bunicului de
origine turcã. Regizorul analizeazã
stereotipii comportamentale (spa-
niolul e petrecãreþ, suedezul e
prudent ºi burghez, orientalul leneº
soseºte la muncã mult dupã
ceilalþi), moduri de a vorbi comice
(suedeza turcitã a lui Aziz pare de
toatã frumuseþea), mecanisme de
reacþie în situaþii dificile ºi
construieºte cel puþin douã scene
memorabile, care stârnesc
irezistibil râsul publicului (salata
machistã pe care o face Jörgen în
bucãtãria conjugalã, sau urmãrirea
aceluiaºi Jörgen de cãtre un asiatic
cãruia i s-a furat o bicicletã, al cãrei
lanþ de protecþie a fost tãiat la
atelierul celor trei).

Comediile care au rulat anul
acesta la festivalul clujean n-au
produs nici o revelaþie esteticã
persistentã, dar au venit cu un
mesaj de toleranþã ºi pace în „satul
global”, multicultural, cum o
dovedesc multe producþii, în
special Infidelul. Comicul pe care
l-au vizat organizatorii nu a fost
acela pe care Baudelaire îl numea
„absolut”, cel care stârneºte
hohote fãra nici un fel de mediere
intelectualã, ci a fost mai degrabã

cel „semnificativ”, întemeiat pe o
idee moralã, pe reflecþie ºi pe o
combinare savantã cu drama, cel
care îþi permite sã râzi ºi post-
festum, aºezat comod în fotoliul
tãu de acasã. Oricum ar fi, a da
Clujului un festival de comedie
care promite sã dureze ºi care
anul acesta a interesat apro-
ximativ 20.000 de spectatori,
comparativ cu 18.000 anul trecut,
este o idee mai mult decât
salutarã.

Abstract: This paper analyzes a
new film festival, Comedy Cluj, 3rd

edition, underlining the importance of
such a manifestation for the city, as
well as some contemporary directions
in the comedy movies.

Rezumat: Acest articol analizeazã
un nou festival de film, Comedy Cluj,
ediþia a 3-a, subliniind importanþa unei
asemenea manifestãri pentru oraº, la
fel ca vreo câteva direcþii
contemporane ale filmului de comedie.

Keywords: Comedy Cluj, humour,
multiculturalism.

Cuvinte-cheie: Comedy Cluj,
umor, multiculturalism.
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Anul 2011 a început sub auspicii
sumbre, nu doar pentru Uniunea
Europeanã, ci ºi pentru co-
munitatea jazzisticã din proximul
stat ce urmeazã a fi cooptat în U.E.
– Croaþia. Moartea personalitãþii
centrale a jazzului croat, Boško
Petrovic, fu anunþatã printr’un
comunicat al Asociaþiei Croate a
Compozitorilor (Hrvatsko Društvo
Skladatelja) din data de 10 ianuarie
2011, dupã cum urmeazã: „Marele
muzician de jazz Boško Petrovic,
care a cântat ºi a efectuat
înregistrãri cu numeroase vedete
internaþionale, a încetat din viaþã la
75 de ani. Nãscut în 1936 la
Bjelovar, în zona septentrionalã a
þãrii, Petroviæ s’a afirmat ca
vibrafonist, compozitor, aranjor,
producãtor ºi pedagog. În 1959 el
a fondat Zagrebaèki Jazz Kvartet,
grup inspirat din tradiþiile muzicale
autohtone ºi cunoscut pentru stilul
sãu original, numit de criticã «jazz
balcanic». Între 1959-1967
cvartetul a efectuat turnee prin
fosta Iugoslavie ºi Europa. Ulterior,
Petroviæ a condus alte formaþii, iar
în 1988 ºi-a fondat propriul club de
jazz, în centrul Zagrebului – B.P.
Club – ºi casa de discuri Jazzete.
Într’un mesaj de condoleanþe
adresat familiei lui Boško Petrovic,
preºedintele Ivo Josipovic l-a
elogiat drept «icoanã a jazzului, de
importanþã europeanã»”. (Meritã
revelat un detaliu nu lipsit de
importanþã, în contextul tot mai
deculturalizat al mass media din
zilele noastre: Croaþia e orgolioasã
a fi primul stat ce are ca preºedinte
un reprezentant al artei muzicale,
afirmat atât în calitate de
compozitor, cât ºi ca organizator
al faimoasei Bienale Muzicale de
la Zagreb ºi coordonator al
amintitei HDS.)

Dacã mi s’ar cere sã numesc
pe loc câteva figuri emblematice
ale jazzului central ºi est-european,
presupun cã – în primã instanþã –
m’aº gândi la: Joe Zawinul /
Austria, Richard Oschanitzky /
România, Zbigniew Namyslowski
/ Polonia, Vagif Mustafazade /
Azerbiadjan, Vadim Sakun / Rusia,

Jiri Stivin / Cehia, Milcho Leviev /
Bulgaria, Tamaz Kurashvili /
Georgia, Stjepko Gut / Serbia,
Petras Vysniauskas / Lituania,
Juhani Aaltonen / Finlanda, Lembit
Saarsalu / Estonia, Anatol ªtefãneþ
/ Rep. Moldova, Raimonds
Raubisko / Letonia, Tone Jansa /
Slovenia, Ernst-Ludwig Petrowsky
/ Germania de Est, Mihaly Dresch
/ Ungaria, Tatevik Oganesian /
Armenia, Nikola Mimo Mitroviæ /

Muntenegru, Peter Lipa / Slovacia,
Yurii Kuznetsov / Ucraina... La fel
ca în cazul fiecãruia dintre aceºti
muzicieni, ºi biografia lui Boško
Petroviæ se preteazã a fi
contemplatã într’o perspectivã
epopeicã. În fapt, toþi cei amintiþi pot
fi subsumaþi ideii de rezistenþã ºi
supravieþuire prin jazz. Nu mã refer
necesarmente la protestul fãþiº
contra unui anume sistem totalitar,
ci la alternativa existenþialã de
facturã umanistã pe care au fãurit-
o prin creaþia ºi exemplul lor. Dar
înainte de a parcurge câteva date
biografic-artistice din viaþa celui ce
ºi-a identificat existenþa cu noþiu-
nea de jazz în Croaþia, aº aminti cã
– nu cu mult timp în urmã – l-am
prezentat cititorilor Stelei pe „pã-
rintele jazzului etiopian”, Mulatu
Astatke, afirmat pe plan mondial (in-
solitã coincidenþã!) tot ca vibrafonist.

Pe când era june, în Iugoslavia
postbelicã, Boško asculta cu nesaþ
emisiunile Music USA, prezentate
la postul de radio Voice of America
de cãtre Willis Conover (celebrat
ca un fel de „voce a redempþiunii
prin jazz” de cãtre comunitatea
underground din Europa de Est).
Ajuns la anii senectuþii, avea sã
mãrturiseascã cu câtã evlavie
recepta muzica lui Louis
Armstrong, Duke Ellington, Glenn
Miller & co., fãrã sã fi ºtiut, sau sã-
l fi interesat vreodatã, dacã era
vorba despre semeni de-ai sãi
negri sau albi! Începe sã cânte la
vioarã pe când avea ºapte ani, dar
trece apoi la acordeon, pian,
baterie, optând în cele din urmã –
decisiv – pentru vibrafon.
Revelaþia s’a produs pe un
instrument delabrat, abandonat
într’un subsol, din perioada
succesivã primului rãzboi mondial
(aceea botezatã de F. Scott
Fitzgerald „epoca jazzului”...)

Graþie deschiderii spre lume de
care beneficia Iugoslavia dupã
ruptura dintre Tito ºi Stalin, ºansele
de afirmare ca jazzman cresc
progresiv (oarecum invers
proporþional faþã de cele ale tinerilor
interesaþi, pe atunci, de acelaºi
domeniu în þara noastrã). Astfel,
viitorul vibrafonist de anvergurã
mondialã, procurã – prin
intermediul unor compatrioþi ce
puteau voiaja în Occident – discuri,
aparaturã de audiþie, reviste (în

Coperta unui disc LP al formatiei
Zagrebaèki Jazz Kvartet editat de
casa Fontana în anii 1960

Coperta unui disc single al formaþiei
Zagrebaèki Jazz Kvartet, editat de
casa Jugoton în anii 1960
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Autorul este critic de jazz,
directorul Institutului Cultural Român
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primul rând mensualul DownBeat).
În 1959, îºi achiziþioneazã primul
instrument realmente performant –
un vibrafon marca Premier. În
actele vamale, acesta fu înscris la
categoria „aparat casnic”. Deja în
acelaºi an, fondeazã Zagrebaèki
Jazz Kvartet  (pe englezeºte:
Zagreb Jazz Quartet). Deºi, la
momentul debutului, însãºi
denumirea fusese contestatã (ca
expresie a unui ... tupeu excesiv,
din partea unor tineri quasi-anonimi

de a utiliza denumirea presti-
gioasei urbe în sigla grupului), în
scurt timp concitadinii vor
recunoaºte cã nu au decât de câº-
tigat de pe urma performanþelor
artistice ale ZJQ. Formula iniþialã
îi cuprindea, pe lângã liderul-
vibrafonist, ºi pe pianistul Zlatko
Kru•iæ, contrabasistul Krešimir
Remeta ºi bateristul Ivica Gereg.
Imediat dupã debut, are loc în-
tâlnirea cu alþi doi companioni, ce
vor deveni personaje de legendã
ale jazzului croat: contrabasistul
(ulterior ºi liderul de big band,
compozitorul, dirijorul, aranjorul)
Miljenko Prohaska ºi pianistul
Davor Kajfeš. La scurt timp, acesta
îl va substitui pe Kru•iæ, asfel
încât de la începutul deceniului
1960 Zagreb Jazz Quartet
evolueazã în formula sa de
maximã creativitate: Boško
Petroviæ / vibrafon, Davor Kajfeš /
pian, Miljenko Prohaska sau

Krešimir Remeta / contrabas,
Silvije Glojnariæ / baterie.

Indubitabil, deschiderea
culturalã a Iugoslaviei a contribuit
enorm la lansarea grupului pe piaþa
mondialã. Printr’o fericitã
coincidenþã, formaþia vibrafo-
nistului Milt Jackson ºi a pianistului
John Lewis, Modern Jazz Quartet
– care pe atunci domina ierarhiile
jazzistice internaþionale – a intrat
în contact direct cu talentaþii lor
emuli din Croaþia. Debutul acestora

avusese loc aproape simultan cu
turneul întreprins de faimoºii MJQ
prin Iugoslavia (cu concerte la
Beograd, Zagreb ºi Ljubljana). Nu
e de mirare cã, pentru o bunã
perioadã de timp, ZJQ au fost
etichetaþi de critica internaþionalã
drept un fel de pendant iugoslav al
MJQ. Dar ambiþioºii ºi talentaþii
jazzmeni din Zagreb nu s’au
resemnat în postura de imitatori, ci
ºi-au afirmat – cu eleganþã ºi
fermitate – propriile aptitudini
creatoare. Felul în care au ºtiut sã
fuzioneze melosul macedonean
sau istrian, în piese iradiind swing
ºi originale e-nergii improvi-
zatorice, le-a adus o rapidã
recunoaºtere internaþiona-lã.
Astfel, ZJQ a intrat sub protecþia
agenþiei de impresariat Lippmann
& Rau, ce se ocupa de or-
ganizarea aºa-numitului Newport
Jazz Tour, a con-certelor formaþiei
The Who ºi a altor grupuri influente
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Fitzgerald în Europa º.a.m.d.
Cvartetul din Zagreb a fost printre
primele formaþii de jazz de dincolo
de aºa-numita Cortinã de Fier ce
au reuºit sã se lanseze ºi pe piaþa
de discuri occidentalã. Dupã opt
ani de carierã strãlucitã – cu tur-
nee prin  Austria, Italia, Elveþia,
Olanda, Belgia, Cehoslovacia,
Germania, Franþa, Uniunea
Sovieticã – cvartetul s’a
transformat în Zagreb Jazz
Quintet, prin cooptarea celebrului
trompetist american Art Farmer, în
stagiunea 1968/69.

În 1970, Boško Petroviæ îºi
reorganizeazã formaþia, sub
denumirea B.P. Convention. Un
capitol extrem de incitant îl repre-
zintã proiectul Novocovertibile All
Stars – o lãudabilã iniþiativã de a
strânge o parte din „floarea cea
vestitã” a jazzului est-european
într’un ansamblu cu o vulcanicã
forþã de expresie. Sã nu uitãm cã,
printre cei selectaþi, se afla ºi
briantul nostru saxofonist Dan
Mândrilã (n. 1938/Chiºinãu – m.
1992/Bucureºti), a cãrui carierã
internaþionalã a fost brutal frântã
prin virajul nordcoreanofil executat
de tiranul scorniceºtean în 1971.
Iatã în ce companie selectã cânta
(la saxofon tenor ºi sopran) admi-
rabilul nostru muzician, prematur
dispãrut: Boško Petroviæ, Michal
Urbaniak, Zbigniew Seifert,
Wlodzimierz Nahorny, Csaba
Déseo, Aladar Pege, Mihaly
Raduly, Janos Fogarasi, Jiri Stivin,
Ernst-Ludwig Petrovsky, Simeon
ªterev.

În ultimele sale decenii de viaþã
Boško Petrovic s’a reorientat spre
formulele mai discrete, mai
introvertit-poetice – în duo alãturi
de pianistul Neven Franges, dar
mai ales în trio cu tânãrul ghitarist
sloven Primoz Grasiæ ºi cu
vechiul sãu companion Mario
Mavrin la ghitarã-bas. Citez câteva
dintre explicaþiile date de
vibrafonist în privinþa opþiunilor sale
estetice: „Preferinþa mea pentru
sunetul cameral e oarecum
predeterminatã de destinul meu ca
muzician. M’am lansat ca violonist,
ceea ce înseamnã cã nu cântam
la un instrument þipãtor; nu cântam
nici la trompetã, nici la tobe. E

Preºedintele-muzician al Croaþiei, Ivo Josipoviæ, flancat de jazzmenii Matija
Dediæ (stânga) ºi Boško Petroviæc
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adevãrat cã mi-am continuat
cariera, în parte, ca baterist ºi
pianist, însã am dezvoltat-o,
preponderent, ca vibrafonist,
cântând la un instrument cu
tonalitãþi foarte subtile, ce necesitã
mai curând o anume atmosferã
decât atacul, percuþia. Vibrafonul
e un instrument de percuþie, dar eu
mã comport asemenea unui
baterist numai atunci când îmi
amintesc de Lionel Hampton ºi
numai în cazul unei muzici joviale.
Când e vorba despre un concert
serios, prefer modalitatea liricã,
atmosfera, substanþa, în locul
sunetului puternic sau al ritmurilor
dansante exuberante. Astfel, trio-
ul pe care îl conduc în prezent
(primul deceniu al secolului 21;
n.m., V.M.) e realmente adecvat
sensibilitãþii mele de muzician,
compozitor ºi aranjor. Chiar ºi stilul
majoritãþii compoziþiilor mele
aminteºte de acela al regiunii
Medimurije.”

Din acelaºi interviu, acordat de
Boško Petroviæ  în urmã cu zece
ani lui Ivica Zupan, e demn de citat
ºi acest pasaj: „Ghitaristul Primoz
Grasiæ reprezintã un câºtig pentru

mine, deoarece – fiind un muzician
tânãr – mã provoacã, mã forþeazã
sã exersez, ca sã-i fac faþã.
Situaþia e inversã faþã de aceea din
Zagrebaèki Jazz Kvartet, unde
Davor Kajfeš era «Petroviæ», iar
Petrovic era «Grasic». În ZJK eu
interpretam mai pasional, cântam
mult mai multe note, pasaje mai
lungi, mai puþin meditat, iar Kajfeš
cânta ca John Lewis în Modern
Jazz Quartet [...] Pe atunci îi
semãnam mai mult lui Milt
Jackson, un individualist ºi solist
genuin, care reuºea sã se
încadreze în pasajele aranjate ale
MJQ doar prin disciplinã, pentru ca,
atunci când îi venea rândul la
chorus-urile solistice, sã-ºi ia
zborul precum o pasãre. Kaj-feš
era mai asemãnãtor lui Lewis, ce-
ºi menþinea sângele rece chiar
atunci când livra un solo, fiind un
om care spunea doar ceea ce era
esenþial.” Constrâns de spaþiul
tipografic, am selectat dintre
nenumãratele comentarii ale criticii
doar o frazã, semnatã de W. Royal
Stokes în Washington Post (deºi
am avut onoarea de a-l cunoaºte
pe reputatul critic american, n’am

discutat nicicând cu el despre
jazzman-ul numãrul unu al Croaþiei,
însã – încã o datã ºi în pofida
distanþei – subscriu pe deplin opiniei
sale, marcate de o detaºare specific
nord-americanã): „Petroviæ is a
player of exceptional skills, a
composer of imagination and
perhaps even something of an
innovator to his instrument.”

Lista colaborãrilor lui Boško
Petroviæ pe plan internaþional e
copleºitoare: John Lewis, Makoto
Ozone, Kenny Drew, Mel Waldron,
Hank Jones, Fritz Pauer, Joe
Pass, Herb Ellis, Philip Chaterine,
N.H.O. Pedersen, Marc Johnson,
Richard Davis, Ray Brown,
Connie Kay, Ed Thigpen, Phylly
Joe Jones, Art Taylor, Tito Puente,
Martin Drew, Art Farmer, Clark
Terry, Ted Curson, Buck Clayton,
Albert Mangelsdorff, Slide
Hampton, Kai Winding, Curtis
Fuller, Bob Brookmeyer, Jiggs
Wigham, Gianni Basso, Alan
Skidmore, Stan Getz, Sal Nistico,
Johnny Griffin, Leo Wright, Richie
Cole, Oliver Nelson, Gerry
Mulligan, Charlie Miklin, Bennie
Wallace, Ernie Wilkins, Scott
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Dintre miriadele de producþii
discografice apetisante, ce
continuã sã aparã în pofida
crizei tot mai globalizate, Jazz
Context  vã propune noul album

Muzica lui Herbie Hancock revizitatã
de Westchester Jazz Orchestra

al big band-ului newyorkez
Westchester Jazz Orchestra,
intitulat Maiden Voyage Suite.
Cunoscãtorii vor fi recunoscut unul
dintre titlurile de referinþã ale anilor
1960. Într’adevãr, e vorba despre
muzica LP-ului omonim (creat de
formaþia pianistului Herbie Hancock
în 1965), re-imaginatã din
perspectiva haoticului secol 21 prin
aranjamente semnate de Mike
Holober, Pete McGuinness, Jay
Brandford ºi Tony Kadleck.
Sclipitoare, dinamicã ºi omogenã,
orchestra e dirijatã de Mike Holober,
care e – totodatã – ºi directorul
artistic al proiectului. <V.M.>

Vârtej discografic 2011
Hamilton, Svend Asmussen,
Buddy de Franco, James Newton,
Georgie Fame, Big Joe Turner,
Andy Bey... A cântat, de
asemenea, ca solist-invitat al unor
orchestre precum Oliver Nelson,
Gerry Mulligan, Woddy Herman,
Tito Puente, Gerald Wilson,
Gustav Brom, Clark Terry, Toshiko
Akiyoshi / Lew Tabackin Big
Band... Iar dintre nenumãratele
discuri, aº aminti aici doar un titlu
ºi soliºtii ansamblului, spre a da o
idee despre gradul de „integrare”
a lui Boško Petroviæ în procesul
de edificare a jazzului mondial:
albumul se intituleazã Swiss Suite
ºi a fost înregistrat împreunã cu
renumitul big band al lui Oliver
Nelson, în anul 1972, la casa
Flying Dutchman (producãtor Bob
Thiele). Petroviæ cânta acolo, de
la egal la egal, cu fabulosul
clarinetist danez Jesper Thilo,
ardentul saxofonist argentinian
Gato Barbieri (autorul muzicii
pentru filmul lui Bertolucci Ultimul
tango la Paris), pianistul Stanley
Cowell, basiºtii Hugo Rasmussen
ºi Victor Gaskin, ilustrul per-
cu þ ion is t  b raz i l ian  Nana
Vasconcelos, Charles Tolliver la
flugelhorn, Steve Stevenson la
sax bariton, cosmopolitul multi-
instrumentist polonez Michal
Urbaniak, secþia de saxofoane cu
Oliver Nelson, Eddie Cleanhead
Vinson, Bob Sydor, Ozren Depolo,
apoi Jim Nissen la trombon bas,
secþia de tromboni cu Bertil
Strandberg, Buddy Baker, C.J.
Shilby, Donald Beightol, John
Thomas, Monte Holz, iar cea de
trompete cu Bernt Steen, Danny
Moore, Harry Beckett, Rich Cole;
în fine, percuþionistul Sonny
Morgan ºi bateristul Pretty Purdie
(ajutat pe alocuri ºi de Boško!).

Abundenþa numelor citate în
acest prea scurt articol (care aº fi
preferat sã nu-mi fi fost ocazionat
de moartea protagonistului sãu)
atestã statutul de incontestabil
maestru, recunoscut ca atare în
elita mondialã, pe care îl atinsese

vibrafonistul de la Zagreb. Din
fericire, pentru cei aflaþi în
imposibilitatea de a-i asculta
muzica, existã câteva înregistrãri
video din anii 1960, perioada de
glorie a grupului Zagrebaèki Jazz
Kvartet, vizionabile pe YouTube,
plus una de la un minunat concert
tip „reunion” realizat de aceeaºi
trupã dupã câteva decenii, în
redutabila formulã Petrovic /
Kajfeš / Prohaska / Glojnaric.
Cum o atestã asemenea
documente, gloria lui Petroviæ nu
era una factice. Ea se baza, în
primul rând, pe calitatea funciarã
a interpretãrilor sale, aliind
muzicalitãþii ºi spontaneitãþii o
tulburãtoare capacitate de a crea
stãri poetice, materializate prin
magice texturi timbrale. Însuºi
parcursul inventiv în care s’a
angrenat artistul reprezenta deja,
prin sine însuºi, un obiectiv.
Muzica sa trãieºte evoluând
prin(tre) idei. E o investigaþie
poeticã. O perpetuã cãutare de
consistenþe ºi de fine acordaje
între sunete.

În duzina de ani de când îmi
depun votul în cadrul DownBeat

Jazz Critics Poll (ierarhia mondialã
anualã a jazzului mondial, stabilitã
de un juriu internaþional al revistei
DB), n’am avut nicio ezitare în
a-l coloca în poziþii fruntaºe la
categoria „vibrafon” pe marele
muzician croat. Pe lângã in-
contestabila sa expertizã mu-
zicalã, Boško Petrovic a avut ºi
inteligenþa de a rãmâne timp de o
viaþã pe baricadele culturii în
cadrul cãreia se nãscuse.
Atitudinea sa poate fi asemãnatã
cu aceea a altor figuri legendare,
cum ar fi Hermeto Pascoal în
Brazilia, Giorgio Gaslini în Italia,
Jesús Chucho Valdés în Cuba,
Vladimir Tarasov în Lituania.
Aceºtia (ºi nu sunt singurii) au
refuzat onoruri, recompense ºi
cariere mult mai confortabile în
afara þãrii unde s’au afirmat,
preferând sã îºi dedice geniul în
primul rând propãºirii scenei
naþionale. De acum înainte, îmi va
fi extrem de greu sã gãsesc
vibrafoniºti cãrora sã le acord
votul meu cu aceeaºi convingere
cum o fãcusem pentru un artist
de anvergura ºi complexitatea lui
Boško Petrovic.

ª


