
1

anul LXII * nr. 3 (749) * martie 2011

revistã lunarã editatã de
Uniunea Scriitorilor din România

cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe ºi al
Ministerului Culturii ºi Patrimoniului Naþional

Mircea Braga „DOMNUL
COLEG ªI PRIETEN  M. I.,
DACÃ ÎMI E PERMIS SÃ
SPUN AªA...“                         4

Antonela Suciu O LUME DE
HÂRTIE                   18

Adrian Popescu, O ÎNTÂMPLARE CU MIRCEA
IVÃNESCU                                                             3

Ioan Pop-Curºeu
TRADUCÃTORUL                    6

CRONICA LITERARÃ
Andrei Simuþ CU KOSTAS VENETIS ÎN INFERN    37

Ovidiu Pecican DESTINUL DIAFANULUI              38

Victor Cubleºan DROGURI, SMENURI ªI ALTE
BUNE INTENÞII                  39

Vlad Moldovan ANONIMUL     7
Ruxandra Cesereanu
UN CARNAVAL AL
MELANCOLIEI                       8
Alex Goldiº CÂTEVA
PREJUDECÃÞI                      9

Irina Petraº DIVAGÃRI (IN)UTILE  DESPRE
LITERATURA SUB COMUNISM                            19

Florin Mihãilescu METODA DE CREAÞIE            35

Marius Conkan OMAGIU LUI PETER PAN ªI
LUMILOR ALTERNATIVE                                      41

Valeriu Gherghel BASKA, EMMA,
ANNE DE BREUIL                                                45

Mircea Ivãnescu-80

Oaspeþii revistei Steaua
O TRIADÃ DE PROZATORI. INTERVIURI              11

Lucian Dan Teodorovici SPECTACOL DE
MARIONETE                                                       13

Radu Pavel Gheo PROSTU’                                15

Florin Lãzãrescu LOCUL UNDE TRAG
MOLDOVENII                                                      17

Dezbatere – REVIZUIRI

Mircea Muthu STEREOTIPIZÃRI
POSTDECEMBRISTE                                          21

Sanda Cordoº GRIJA PENTRU NUANÞÃ              21

Alexandru Matei LA CE SUNT BUNE
IDEOLOGIILE                                                      22

Angelo Mitchievici A CITI, A RECITI                    24

Ion Pop TOT FELUL DE REVIZUIRI                      25

Andrei Simuþ FAZA DE NORMALIZARE                27

Cosmin Borza DEZILUZIILE REVIZIONISMULUI
EST-ETIC                                                             28

ªerban Axinte EST-ETIC/ESTETIC. IEªIREA
DIN TAUTOLOGIE                                                 30

Andrei Terian REVIZUIRI ªI COMPENSAÞII         31

Ion Cocora O PRIETENIE
ATIPICÃ                    32

Oana Presecan JURNALISM POLEMIC
RAFINAT                                                            34

Julio Baquero Cruz
CÃLÃTORIA UNUI
NIHILIST (traducere de
Olivia N. Petrescu)               43

Felix Nicolau DACÃ URÂT NU E, NIMIC NU E!       48

*** DORA DUMITRESCU      49

Adrian Matus PRIVIRE
ASUPRA FEMEII „DIN
MARILE MINE ALE
CÃRBUNELUI“                    50

Titu Popescu ÎN VERSURI LARGI ªI
MAIESTUASE                                                     51

Alfred Jarry POEME  (traduceri de Aurel Rãu)        53

Diana Mãrculescu DECEMBRIE ’89 REVISITED     54

Anamaria Lupan ÎNTRE SUBIECTIVITATE
ªI POEME                                                           55

Bruno Rombi VERSURI  (traduceri
de ªtefan Damian)                                               56

Liana Bãrbos O LUCRARE DE SINTEZÃ               57

CÃRÞI
Antonela Suciu DE LA FICTIV LA REAL     58

Alexandra Georgescu EMBRIONUL BIU               58

Anamaria Lupan SPIRITUL CRITIC LA
LIVIU PETRESCU                                                59

Georgeta Orian MUNTELE ªI PIRAMIDA              59

Ilie Itu MEDITAÞII DESPRE MEDICINÃ                 60

A
N

A
  B

LA
N

D
IA

N
A



2

Coperta ºi ilustraþiile numãrului: Dora Dumitrescu

ISSN 0039 - 0852

Redactor ºef: Adrian Popescu
Redactor ºef adjunct: Ruxandra Cesereanu
Secretar general de redacþie: Octavian Bour

Redactori: Victor Cubleºan, Alex Goldiº, Ioan Pop-Curºeu,
Vlad Moldovan, Teodor Tihan
Redactor asociat: Virgil Mihaiu

Consiliul consultativ: Aurel Rãu, Leon Baconsky, Ion Pop,
Petru Poantã, Titu Popescu, Nicolae Prelipceanu, Camil Mureºanu, Ion Vlad

steauacj@gmail.com;      www.revisteaua.ro

Revista se gãseºte de vânzare la sediul redacþiei din Cluj, str. Universitãþii nr.1, tel. 0264 594 382,
ºi la Librãria Muzeului Literaturii Române din Bucureºti.

Abonamente se pot face la Uniunea Scriitorilor din România,
Calea Victoriei nr.133, Bucureºti (contact: steluta.pahontu@gmail.ro

ºi Dl. Eugen Criºan tel. 0212127988 sau 0727872276)
Revista Steaua încurajeazã dezbaterile de idei, polemicile principiale, dar nu se identificã

neapãrat cu opiniile exprimate de acestea.
Potrivit art. 206 C.P., responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolelor aparþine autorilor.

Vasile Crãiþã-Mândrã
CARICATURI                                                       64

Virgil Mihaiu LUCIEN MALSON CONDENSÂND
ISTORIA JAZZULUI (I)                                          62



3

Mircea Ivãnescu a fugit mereu
de gesturile spectaculoase ºi de
reflectoare, ascunzându-se de
admiratori ºi parcã refuzând
succesul literar. Numai cã efectul,
nescontat de poet, a fost exact
contrar; cititorii, intrigaþi de
discreþia autorului, l-au acoperit cu
jerbe admirative. Lucru meritat,
desigur, Mircea Ivãnescu având
rolul unui precursor al poeziei
postmoderniste, practicate azi,
una a minimei strãluciri stilistice,
a programaticei renunþãri la
metafore, ºi mai ales la un limbaj
sãrbãtoresc. Monotonia coti-
dianului, descris cu gesturi vag
somnolente, micile drame umane, o întreagã
atmosferã apãsãtor-ploioasã, de roman englezesc,
i-au asigurat poetului sibian, dupã ce a fost
bucureºtean, un loc bine precizat în literatura
contemporanã. Numele lui nu lipseºte din
importantele antologii, panorame critice sau
referinþe de gen, de la Abãluþã la Grigurcu, sã
spunem, de la Eugen Simion la Nicolae Manolescu,
tratat e drept diferit, cu entuziasm pentru
originalitatea sa ori cu anumite rezerve. Oricum,
opinia generalã e cã Mircea Ivãnescu, personaj
misterios, refuzând interviurile, extrem de discret,
maestru al unor Iustin Panþa sau Dumitru Chioaru,
cu care a fost coleg la revista Transilvania, cândva,
are calitãile unui posibil laureat al premiului Nobel.
Legenda unui mare poet a prins consistenþã, mai
ales cã traducerile autorului lui mopete, pe de altã
parte, sunt exemplare, de la culegerea de Poezie
americanã modernã ºi contemporanã, din 1986, la
versiunea din prozatori ai modernitãþii, Kafka,
Faulkner, Joyce, Musil, etc. Impresia care s-a
cristalizat în timp în legãturã cu poetul sibian este
de rafinament intelectual, profesionalism impecabil,
exigenþã scriitoriceascã, dar fãrã morgã. Impresia
corectã, mai ales cã autorul amintitelor traduceri
nu a fost un rãsfãþat al criticii literare din deceniile
7, 8, un om al succesului social , ci un devotat al
scrisului literar care-ºi gãseºte satisfacþia în chiar
actul scrisului, strãin de coterii literare ºi jocuri de
culise, un inadpatat la mecanismele celebritãþii cu
orice preþ. Deci, un adevãrat poet care scrie cu
dezinvolturã, plãcere ºi har despre lumea din jur,
conferindu-i un halou atât de straniu încât abia
recunoºti, sub volutele ºi parantezele stilului sãu,
punctul de pornire, sau oricum pretextul unui
poem.

Am asistat, într-o varã la masa
de tablã a unui bufet din gara
Piatra Olt- mergând noi, un grup
de prieteni spre Craiova poetului
Marin Sorescu, unde eram
aºteptaþi, la un veritabil proces de
transmutare a plumbului diurn în
argint lunar, act de alchimie
poeticã sãvârºit de Mircea
Ivãnescu la dorinþa, provocatã de
poet, a unuia dintre noi. Ca un fel
de pariu, sau concurs medieval de
poezie curteneascã. Tema a fost
pisica, una realã care ni se
învârtea printre picioare, era cald,
stam afarã, relaxaþi, tineri, mai era
un ceas bun pânã venea legãtura

noastrã... Pe loc, lãsând paharul de bere la o parte,
Mircea Ivãnescu a închegat un poem, recognoscibil
ca marcã, oricând publicabil, fãrã scãderi de emisie
liricã, în plus executat cu virtuozitate, aº zice, pe o
temã datã. Admirabil, profesionist, subtil lucrat, ne-
am pronunþat unanim, sau doar am gândit. Apoi,
plini de poezia lui Mircea Ivãnescu am alunecat în
plin suprarealism din normalitate. Am urcat nu în
trenul spre Craiova , ci în mod absurd în cel care
mergea spre Slatina, invers, aºadar. Beznã în
vagoanele aproape pustii, un soi de uluire,
descurajare, de râs ironic, autoironic, Mircea
Ivãnescu era singurul, din grup, calm, indiferent,
nu-i pãsa cred dacã vom ajunge sau nu undeva ºi
când.Un înþelept, un fatalist, un indiferent la
renghiurile sorþii. Existã ceva adânc, poate, aici,
dincolo de anecdotica momentului. Poetul
nealegându-ºi temele înalte, grave, solemne,
dimpotrivã, acceptã stoic situaþiile inconfortabile,
ca sã nu le spunem crude ale vieþii, cu speranþa cã
în spatele lor se aflã cunoaºterea unor lucruri care
le scapã multora ºi mai ales iubirea care pe toate
le întrece. Pornind de la concretul umil, domestic,
ca Petre Stoica, cu care are unele note comune –
livrescul asimilat, cultura ca naturã, o anume
verticalitate moralã – deºi temele lor sunt diferite,
Mircea Ivãnescu ajunge la miezul poetic al lumii.

Momentul aniversar, la care luãm ºi noi parte,
bucuroºi, prin aceste pagini ale revistei,
omagiindu-l pe Mircea Ivãnescu, nume apropiat
publicaþiei clujene, unde e prezent de-a lungul
deceniilor, cu poeme proprii sau tãlmãciri, sperãm
sã-i aducã dorita satisfacþie existenþialã de a fi
împlinit o operã majorã ºi de a fi un exemplu de
cãrturar autentic pentru generaþiile mai noi, care îl
preþuiesc cum se cuvine.
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Cum, printre rîndurile solicitãrii
lui Al. Cistelecan de a fi prezent în
paginile volumului omagial pe care
îl pregãteºte, marcînd cei 80 de
ani de viaþã ai lui Mircea Ivãnescu,
citesc îndemnul de a scrie altceva
decît un comentariu aplicat poeziei
acestuia, încerc – ºi nu reuºesc –
sã-mi ordonez amintirile întinse,
iatã! pe mai bine de patru decenii.
În Note-le bio-bibliografice aflate la
finele antologiei din versurile
poetului (Paralela 45, 2010), Ioan
Radu Vacãrescu precizeazã cã
acesta s-a transferat, ca redactor
la revista „Transilvania”, venind de
la Bucureºti la Sibiu, în anul 1972.
Sigur, îl cunoscusem înaintea
acestui moment, dar atunci
începuse, de fapt, lunga noastrã
întîlnire, devenitã apoi ºi altceva,
din moment ce vom împãrþi, zi de
zi, pînã prin 1992, aceeaºi
încãpere redacþionalã. Dar are
vreo relevanþã aceastã informaþie?
În sine, cu siguranþã nu; poate doar
ca înscriere sub semnul vremii ºi
al vremurilor, fiindcã, altfel, chiar
dupã trecerea ºi pe-trecerea atîtor
ani, n-aº putea spune nici mãcar
cã sîntem prieteni, dacã prin acest
cuvînt înþelegem cãderea în

Mircea Ivãnescu-80

Mircea Braga
familiaritatea unui vocabular  de
graniþã (de nu chiar dincolo de ea).
Cu discreþia sa cunoscutã ºi cu
eleganþa fiinþei care pãrea sã
aparþinã altui timp, pe cãrþile pe care
mi le oferea scria, cu grafia pe
care, uneori, nici el nu o mai putea
descifra, iniþial: „Domnului coleg ºi
prieten, dacã îmi e permis sã spun
aºa...”, mult mai tîrziu rãmînînd la
formula simplã de adresare. De
altfel, nu l-am auzit folosind
persoana a doua singular decît în
2-3 ocazii: discutînd cu Alexandru
George, Matei Cãlinescu ºi – sper
sã nu mã înºele memoria –  ªtefan
Stoenescu. Conserva, astfel,
intimitatea trãitã în adolescenþã.

Sub dedicaþii asemãnãtoare
aºternea poemele (era cuvîntul pe
care îl prefera) pe care îmi cerea
sã i le provoc. Nu era vorba de a
marca distanþa, nimic nu-i era mai
strãin decît o atare atitudine, dar
nici de o faþã a umilinþei: apelativul
se consuma ca un simplu
ceremonial, un act reflex, o
obiºnuinþã. Sau, mai exact, ca un
banal ritual din care nu putea ieºi –
un protocol al naturalitãþii. ªi am
rãmas pînã astãzi blocaþi în
apelativul deferenþei, fie schimbînd

la telefon replici convenþionale, fie
stînd faþã în faþã cu prilejul mult prea
rarelor vizite pe care i le mai facem
(pluralul o cuprinde ºi pe
coautoarea celor douã „comentarii
perpetue”). Altfel, ºtiam cã, în sinea
sa, îºi mãsoarã exact valoarea,
chiar ºi atunci cînd, parcurgînd
parcã în diagonalã un articol în care
era menþionat, îmi spunea, cu o
urmã de veselie în ochi: „E
discutabil – nu apare cuvîntul
«geniu»”. Autoironie sau con-
vingere? Exerciþiu ludic sau formã
a controlului de sine? Probabil cîte
ceva din fiecare. Într-o cronicã pe
care  am consacrat-o unui volum
ce-i apãruse, am folosit, atributiv,
formula aºteptatã. Atrãgîndu-i
atenþia, mi-a rãspuns: „Mã
aºteptam!”

Nu-i ºtiu decît trei pasiuni ori, cu
un accent în plus, obsesii: lectura,
scrisul ºi muzica. În copilãrie,
luase lecþii de pian, de care îºi
amintea cu un zîmbet amuzat. „M-
aþi fi vãzut pianist?” – mã întreba.
ªi se grãbea sã adauge: „Eu nu”.
Cum tehnica era, pentru el, un
teritoriu aproape interzis, cu
excepþia maºinii de scris (afirma,
cu seninãtate, cã principala sa
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„Domnul coleg si prieten M. I.,
daca îmi e permis sa spun asa...“
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calitate este de a avea douã mîini
stîngi...), nu-ºi complicase
existenþa cu discuri sau benzi de
magnetofon, limitîndu-se la
audierea con-certelor la radio. A
comis imprudenþa sã mãr-
turiseascã aceasta în redacþie,
drept care redactorul ºef i-a atribuit
cronica muzicalã, fapt care îl
trimitea, sãptãmînal, în sala de
concerte a Filarmonicii sibiene. Mã
întreb, acum, dacã, într-un posibil
set de „opere complete”, pot lipsi
aceste cronici ºi, încã, frecventele
sale comentarii pe marginea unor
cãrþi, îndeosebi din literatura
strãinã.

Fiindcã, cititor impenitent, M.I.
(cum îi spuneam toþi) citea oriunde
ºi oricînd. Nu se despãrþea
niciodatã de servieta sa uzatã,
ticsitã cu volume ºi dactilograme,
fãcîndu-ºi aproape zilnic drum la
anticariatul de pe Bulevardul
Bãlcescu, unde beneficia de un
regim special: schimba cãrþi,
cãutînd mai ales volume în
englezã, germanã ºi francezã. Pe
stradã – citea (suferise ºi un mic
accident, lovindu-se de o tejghea
adãugatã sub o fereastrã-vitrinã)
ºi, pentru cã itinerariul sãu era
întotdeauna acelaºi, ajunsese un
personaj cunoscut, la început
remarcat ca o curiozitate, apoi
aparþinînd peisajului. Indiferent cînd
ºi cum citea, cu o memorie
prodigioasã, reþinea autori, detalii
ale textului, personaje, contexte,
chiar fraze. La una din ediþiilor
Colocviilor de criticã ale „Tran-
silvaniei”, Romul Munteanu – a
cãrui capacitate de a memora era
la rîndul ei bine cunoscutã –,
cãutînd, fãrã sã reuºeascã a ºi-l
aminti (cochetãrie a profesorului
sau provocare a poetului?), numele
unui autor englez mai puþin
cunoscut, apeleazã la M.I care,
prompt, i-l oferã.

Egal cu sine însuºi ºi în raport
cu ceilalþi (sau, cel puþin, aºa lãsa
impresia), îºi cenzura prin aceastã
atitudine deambulãrile interioare.
Rareori, prin perdeaua autocon-
trolului bine întreþinut, ajungeai sã
simþi cîte ceva din  neliniºtile care-
l bîntuiau. Era, în fond, mai fragil
decît lãsa sã se vadã; în acelaºi
timp, ca o altã reþea de protecþie,
se distanþa discret. N-am crezut
niciodatã în timiditatea sa, nu o datã

adusã în discuþie de cei care îl
cunoºteau superficial. Mai
degrabã îl vedeam aflat oarecum
alãturi de lume, uºor strãin ºi,
totodatã, neacceptînd sã devinã
captiv mediului. Sau incapabil de
integrare ºi, atunci, se salva prin
aparenþe. Pentru el, „socializarea”
(sã mi se ierte cuvîntul!) era o
mascã, uneori purtatã inabil. În cel
mai fericit caz, trãda un vag efort
conformist, rãspundea – nu prea
convins – unei presiuni
conjuncturale. ªi era evident cã,
structural, de cîte ori se afla într-o
atare situaþie, ceva din interiorul
sãu rãmînea izolat. La limitã, chiar
confesiunile sale acopereau
realitãþi exterioare, nu dezvoltau
intimitãþi. Întrebãrile, îndeosebi cele
maliþioase, pentru a nu mai vorbi
de cele indiscrete, nu primeau
rãspuns. Dar nici nu-l supãrau. L-
am vãzut o singurã datã iritat cînd,
la o discuþie mai tensionatã în
redacþie, prilejuitã de nu puþinele
dificultãþi cu care ne confruntam, i
s-a reproºat ceva – nu mai ºtiu ce
ºi de cãtre cine, nici dacã remarca
fusese îndreptãþitã: a ieºit trîntind
violent uºa, nu înainte de a spune
cã nu acceptã sã fie jignit, indiferent
de cãtre cine ºi în ce cadru. N-a
ridicat tonul, n-a folosit cuvinte
dure.

De fapt, nu fusese o apostrofare
jignitoare; îi cunoaºteam toþi, mult
prea bine, susceptibilitatea ºi îl
preþuiam  mult prea mult pentru a
evita asemenea situaþii. Oricum, a
revenit peste o orã – calm, cu aerul
cã nimic nu se întîmplase. În fond,
ne arãta cã ne transferase nouã un
uºor, repede depãºit, însã,
inconfort. Se intra, altfel spus, în
normalitate fiindcã, în orarul sãu
redacþional, îºi rezervase
întotdeauna o orã „evadãrii”. Nu
doar pentru efectuarea amintitelor
schimburi de cãrþi, ci ºi pentru a-ºi
asigura un timp al singurãtãþii,
petrecut la bufetul „Bufniþa”, aflat
în vecinãtatea anticariatului. La
întoarcere, se aºeza la maºina de
scris ºi-ºi dactilografia, de fiecare
datã în douã exemplare, poemul
rezultat din jumãtatea de orã de
recãdere în sine însuºi. Mi-a
mãrturisit cã, nedactilografiindu-l
imediat, peste cîteva ore nu l-ar mai
fi putut descifra: febril, propriul scris
era dispus sã-l trãdeze.

Cum nu m-am simþit niciodatã
atras de – sã-i zicem aºa –
„instituþia însemnãrilor zilnice”,
timpul rîndurilor de faþã este unul
amestecat iar semnificaþiile aparþin
mai degrabã unei lecturi a
prezentului decît a momentului
cînd ele s-au generat. Nu pot,
aºadar, reface întinsele discuþii
purtate cu M.I. în redacþie,
prelungite apoi ºi în alte locuri, nu
doar nuanþele s-au pierdut, ci chiar
substanþa lor, controversele – de
fiecare datã amicale, primind cel
mult accente de ironie cordialã –
îmi apar acum sever ecranate.
Deºi multe au fost ocaziile de a
asista la incredibile, uneori jenante
întîmplãri, nu le aducea în discuþie,
nu se lãsa atras pe harta pican-
teriilor vieþii literare. Nu ºtiu sã-ºi fi
evocat vreodatã copilãria ºi
adolescenþa, de obicei, pentru alþii,
timp al continuei jubilaþii. O singurã
datã, tîrziu, oarecum criptic,
pendulînd între cuvinte, m-a lãsat
sã înþeleg – dar aceasta nu ar fi
fost posibil dacã lucrurile nu mi-ar
fi fost cunoscute din alte surse –
cã tragica sinucidere a fratelui sãu
este, pentru el, o întîmplare încã
vie. Dupã cîte ºtiu, a ieºit din
aceastã zonã interzisã de puþine
ori, evocînd doar calitãþile celui
dispãrut (inclusiv la apariþia
volumului cuprinzînd puþinele
scrieri ale acestuia), dar lãsînd în
umbrã propria sa trãire.

Sub aceeaºi cenzurã severã,
dar cu totul din alte motive, se aflau
ºi alte secvenþe din viaþa sa. Nu,
de pildã, cele privind activitatea sa
la Agerpres sau la editurã, deºi era
evident ºi aici un decupaj prin care
erau excluse referirile la diferite
persoane. Pe alte planuri, cele
care inevitabil dezvoltau straturi ale
intimitãþii, cum am menþionat
deja, nu avansa niciodatã. Nu-ºi
comenta simpatiile, unele
transpuse în dedicaþii, parcã
pentru a sublinia cã feminitatea
exista doar ca motiv al poeziei,
extrapolãrile þinînd de un deficit al
receptãrii, aºadar „vina” aparþinînd
celui care citeºte. Apoi, ºtiam doar
cîteva realitãþi ale vieþii sale
familiale: în primul rînd, obsesia
pentru pisici. Nu acceptase sã se
mute în Sibiu pînã nu i s-a atribuit
o locuinþã, n-avea importanþã
mãrimea sau aspectul ei, ci
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existenþa curþii. În al doilea rînd, se
pare cititoare mai asiduã chiar decît
el, soþia sa, Stela (considera cã îi
e superioarã în cunoaºterea limbii
germane ºi a limbii engleze), era
în veºnicã solicitare de cãrþi. ªi,
într-un al treilea rînd, ne mãrturisea,
din cînd în cînd, cã limitarea ori
chiar suprimarea, pe o anumitã
perioadã, a „întîmplãrilor” bachice
este consecinþa promisiunilor
fãcute soþiei. Ceva în plus ne
spune faptul cã nu puþine dintre
volumele sale poartã dedicaþia:
„Pentru Stela”.

Îmi dau seama cã l-am pierdut
pe M.I. printre detalii, un fragment
dintr-o oglindã ºi imperfectã, ºi
spartã. Dacã, totuºi, esenþialul s-
a pãstrat, acesta trebuie cãutat în
lumea de hîrtie în care trãiam. Pe
volumul Poeme nouã din 1983, M.I.
îmi scria: „Domnului Mircea Braga,
rugîndu-l în continuare ºi cu
stãruinþã ºi mai stãruitoare sã nu
mã lipseascã de înþelegerea ºi
sprijinul de care depind tot mai
mult”. Este o dublã aluzie. Îmi
mãrturisise cã renunþase la
traducerea Omului fãrã însuºiri al
lui Musil ºi îl „certasem”,
prieteneºte, zile în ºir. Apoi, l-am
ameninþat cã voi refuza sã stau de
vorbã cu el dacã nu va relua
traducerea. În loc de „bunã ziua”,
la fiecare întîlnire în redacþie îl
întrebam: „Ce mai face Musil?”
Oare, în cele in urmã, cedase? Nu
aveam cum sã verific, dar...
traducerea a apãrut, chiar dacã
mai tîrziu, purtînd semnãtura sa.
Mi-o oferise cu o dedicaþie „la
obiect”. Cînd, dupã un timp, am
constatat cã volumele respective
îmi dispãruserã din bibliotecã (n-
am incriminat niciodatã furtul de
cãrþi!), iar în librãrii nu se mai
gãseau, am apelat la el. Nu mai
avea nici un exemplar, cum nu mai
avea nici din alte cãrþi ale sale.
Oferea orice, oricui – pînã-ntr-
acolo încît, astãzi, nu mai existã
aproape nimic din enormele
teancuri de cãrþi risipite prin cele
douã camere ºi prin holul locuinþei
sale.

Dedicaþia reprodusã mai sus
are, însã, în vedere ºi altceva:
fusese o perioadã în care – mi se
confesa – provocarea interioarã
funcþiona defectuos; or, într-un
atare context, M.I. se considera

infirmizat. Se profila vreo soluþie?
Prin 1982, la apariþia celor douã
volume din lucrarea lui Bernard
Dorival Pictori francezi din secolul
XX, discutam despre „sistemul de
lecturã” – lecturã în sens extins,
vizînd, de pildã, ºi pe aceea a unui
tablou. Dupã cîteva zile, mi-a oferit
un „poem” (ghilimelele, cum se va
vedea, sînt necesare), intitulat
scenã în culori stinse ºi lipsindu-
se de nuanþe ºi treceri sau
reîntoarcerea la sãrãcia de
mijloace a marilor epoci (care este
de fapt o bogãþie inestimabilã).
Textul propriu-zis se întindea pe
aproape ºase pagini ºi era însoþit
de încã douã pagini ºi jumãtate
de... note, adevãrat aparat critic.
„Poemul” poate fi citit în douã
registre diferite: pe de o parte, ca
o etalare a mecanismului de
instituire a intertextualitãþii în poezie
(notele trimiþînd la stimulii
decalcului) ºi, pe de altã parte, ca
demonstraþie despre cum poate fi
decodat, de-construit un text prin
lecturã „culturalã”. I-am rãspuns
printr-un scurt comentariu, limitat
la ideea singularitãþii actului lecturii,
invocînd – printre altele – ºi felul în
care se raporta Constantin Noica
la lecturã. Replica lui M.I. a venit
sub forma unui alt poem, lumea
vãzutã de la pãltiniº dar ºi pãltiniºul
vãzut dinspre o parte din lume
(întins pe mai bine de patru pagini)
– un discurs esenþial despre
raportul dintre gîndire, sensibilitate
ºi joc în poezie. Am reprodus cele
trei texte în volumul meu Cînd
sensul acoperã semnul
(Eminescu, 1985, pp. 123-138).
Apãrute, însã, într-un volum de
criticã literarã, ele au rãmas
quasinecunoscute, deºi îmi apar ºi
azi ca o depoziþie-breviar despre
propria sa poezie, despre ceea ce
este M.I. în poezia sa.

Nu a revendicat niciodatã
aceste texte, cum nu le-a re-
vendicat nici pe cele despre
care voi scrie în continuare,
neincluzîndu-le în volumele pe
care le-a trimis la tipar: poemele
rezultate din dialoguri, într-un fel
„comandate”, considera cã sînt de
drept proprietatea interlocutorului.
Nu ºtiu dacã traversa frecvent
momente blocante de natura
amintitã, nici cum reuºea sã reintre
în starea pe care el o considera

de graþie. Cea de care aminteam
se pare cã dura. Într-o zi, înainte
de obiºnuita sa pauzã re-
dacþionalã, mi s-a adresat cerîndu-
mi sã-i dau o „temã”. „Nu mai am
idei” – a zis. I-am spus sã apeleze
la ceea ce ºtia foarte bine, anume
cã, încã de pe la începutul
secolului, e cunoscutã regula,
stabilitã de Mallarmé, cã poezia nu
se face cu idei, dar cu cuvinte. A
ricanat: „Nu mai am nici memorie.
Deci daþi-mi un cuvînt”. I-am spus
unul la întîmplare ºi, la întoarcere,
a dactilografiat poemul „coman-
dat”, dedicîndu-mi-l. Aºa s-au
nãscut poemele: cum se face
literatura la lampa cu petrol,
constanþa instabilitãþii sau despre
decalc în cîntul eriniilor, despre
fericirea de a avea o cheie ºi lumea
reprezentatã pe scarã la biblioteca
astra. Primele trei au fost publicate
de mine abia în anul 2010. Cel de
al patrulea a avut un destin
ciudat: replica i-a dat-o soþia mea
ºi, astfel, ºi-a început drumul
un commentarius perpetuus
structurat în douã volume. Dar
aceasta nu mai e povestea mea...

  a

)) )))

Traducatorul
Ioan Pop-Curºeu

Walter Benjamin, în eseul sãu
intitulat Sarcina traducãtorului
(1923), publicat ca prefaþã la
traducerea în germanã a
Tablourilor pariziene ale lui
Baudelaire, afirma cã „scopul
traducerii este, în cele din urmã,
exprimarea celor mai adânci relaþii
reciproce între limbi. Ea însãºi nu
poate dezvãlui sau restitui aceastã
relaþie secretã, dar o poate
reprezenta artistic, actualizându-i
germenele sau intensitatea.
Aceastã reprezentare a
semnificatului, prin încercarea, prin
germenul restituirii sale, este un
mod de reprezentare cu totul
original, fãrã echivalent în sfera
vieþii, care nu este o structurã de
limbã. [...] Spre deosebire de
creaþia literarã, traducerea nu se
aflã în mijlocul pãdurii limbii, ci în
afara ei, în faþa ei, de unde, fãrã a
intra în ea, face sã rãsune originalul
în singurul loc în care, în propria
sa limbã, poate face sã se audã
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ecoul unei opere de artã scrise într-
o limbã strãinã. Nu numai intenþia
traducerii se deosebeºte de cea a
operei literare – adicã se îndreaptã
cãtre o limbã în ansamblul ei,
pornind de la o operã de artã
singularã, scrisã într-o limbã
strãinã –, dar ºi ea, în sine, este
cu totul altceva: intenþia scriitorului
este naivã, primarã, intuitivã, cea
a traducãtorului este derivativã,
ultimã ºi ideaticã.” În mod evident,
acesta pare sã fie ºi programul
asumat de traducãtorul Mircea
Ivãnescu.

Deºi cunoaºte bine ºi limba
francezã (a absolvit secþia de
specialitate a Universitãþii
Bucureºti în 1954), Mircea
Ivãnescu ºi-a centrat activitatea de
traducãtor pe scrieri de limbã
englezã sau germanã. Din
aceasta din urmã a tradus Kafka
(Pagini de jurnal ºi corespondenþã,
1984), sau monumentalul roman
„nesfârºit”, Omul fãrã însuºiri de
Robert Musil (1995), traducere
comparabilã din punctul de vedere
al calitãþii cu aceea întreprinsã în
cultura francezã de Philippe
Jaccottet. Din englezã, în schimb,
Ivãnescu s-a strãduit sã traducã
sistematic mai ales din romanele
lui Francis Scott Fitzgerald (Marele
Gatsby, 1967, Blândeþea nopþii,
1974), Faulkner (Zgomotul ºi furia,
1971, Absalom! Absalom!, 1974,
Sartoris, 1980, Pogoarã-te, Moise,
1991, Recviem pentru o
cãlugãriþã, 1995) ºi Joyce
(remarcabilã traducere din Ulise,
însoþitã de utile note explicative,
1984). La aceºti autori „dificili”,
traduºi în mod sistematic, se
adaugã unii nu mai puþin importanþi
– dar abordaþi mai degrabã
sporadic –: Truman Capote, P.
Beagle, Rilke, Hannah Arendt, V.
Volkoff, Denis de Rougemont.

Traducãtorul de poezie meritã
o atenþie specialã, mai ales cã
existã o influenþã deloc neglijabilã
a traducerilor asupra creaþiei
originale, atât la nivel tematic, cât
mai ales la nivel formal. Pasionat
de poezia de limbã englezã,
Mircea Ivãnescu a realizat o amplã
antologie – subiectivã – publicatã
la Editura Dacia în 1986: Poezie
americanã modernã ºi
contemporanã, urmatã de Trei
poeþi englezi contemporani: Fleur

Adcock, Alan Brownjohn, Ion
Silkin (în colaborare cu Liliana Ursu
ºi Denisa Comãnescu, 1989).
Selecþia autorilor din cartea
publicatã în 1986 nu urmãrea
neapãrat sã propunã un tablou
exhaustiv al miºcãrilor poetice din
SUA, ci mai degrabã sã marcheze
momente semnificative ºi sã
aducã la cunoºtinþa publicului
românesc texte-cheie ale poeziei
americane. Autorii sunt prezentaþi
„sumar” ºi „aparent neºtiinþific” –
dupã cum se specificã în
Argumentul volumului –, dar
întotdeauna expresiv, cu vervã,
Mircea Ivãnescu având arta sã
compunã un portret literar ºi
stilistic. Traducerile par ºi astãzi la
lecturã clare, fluide, inteligente ºi
cred cã în epocã au avut meritul
de a marca (re)orientarea literaturii
române dinspre modele franceze
sau – vai încã! – sovietice, înspre
modele anglo-americane, Mircea
Ivãnescu fiind consonant cu aºa-
numiþii optzeciºti. Sigur cã
Ivãnescu a ales autorii traduºi în
funcþie de propriile sale gusturi ºi
preferinþe intime, dar este de
asemenea adevãrat cã în
confruntarea directã cu americanii
/ englezii a instituit ºi un dialog între
propria sa viziune poeticã ºi
viziunile alternative pe care le
decripta cu o rãbdare de-a dreptul
medievalã. Traducând aºa de mult,
Ivãnescu nu putea scrie decât o
poezie livrescã ºi atentã la rosturile
profunde ale limbajului, ironicã ºi
meta-textualã, „derivativã, ultimã ºi
ideaticã”, aflatã mereu în cãutarea
acelui „still point of the turning
world” spre care nãzuia ºi T. S.
Eliot (The Waste Land îi datoreazã
lui Ivãnescu cea mai plasticã
transpunere în limba românã:
„Aprilie este luna cea mai
nemiloasã, stârnind / Liliacul dintr-
un pãmânt mort, amestecând /
Aducerile aminte ºi dorinþele,
trezind / La viaþã rãdãcinile amorþite
în ploi primãvãratice.”).

Activitatea lui Mircea Ivãnescu
în domeniul traducerii literare poate
fi privitã ca o operã în deplinul
înþeles al cuvântului, juxtapusã
operei originale. Ea dã seama
despre demnitatea muncii de
traducãtor, despre greutãþile ºi
farmecul ei, despre profesionismul
necesar oricui se apucã de

tãlmãcit, precum ºi de erudiþia pe
care o implicã orice decizie de
ordin traductologic, aparent banalã.
Traducãtorul – cel puþin aºa cum
ni-l înfãþiºeazã Mircea Ivãnescu –
nu se limiteazã doar la a gãsi
echivalenþe lingvistice potrivite în
limba-þinþã frazelor din limba-sursã;
el trebuie sã echivaleze contexte
culturale, sã „adapteze” pe cât
posibil textele cu care lucreazã
unor realitãþi care nu sunt cele de
origine, sã contragã ºi sã extindã
adesea, însã mai ales sã dea la
ivealã un produs literar viabil în
limba-n care transpune.

Anonimul
Vlad Moldovan

Una dintre virtuþile perverse
ale supravieþuirii în culturã, virtute
care contribuie la trasarea
spectrului negativ prin care
aceasta se poate comunica,
pare a fi insistenþa înverºunatã
de auto-promovare. Intelectualul
acþioneazã atunci în mediumul
cultural ca un adevãrat curator al
propriilor producþii – exhibând
grija, uneori kitsch, alteori
greþoasã, de cele mai multe ori
insinuant monstruoasã, faþã de
ceea ce persoana considerã  a fi
valoros, ceea ce în viziunea sa
e autentic ºi singular în efortul
creativ propriu. O plimbare prin
faldurile virtuale ale Netului este
suficientã pentru a constata
rafinarea „industrialã” pe care o
astfel de virtute o poate produce.
De la bloguri la platforme ºi
reþele, la postãri pe Facebook
sau altundeva, scriitorii, artiºtii,
criticii propun ºi se propagã între
ei. Jocul devine obositor pentru
cã odatã cu acest medium ºtiinþa
autopromovãrii (PR-ul studiat în
facultãþi, de exemplu) ºi arta
ego-ului cultural se înscriu într-o
mãrime incomensurabilã: câm-
pul de posibilitãþi rãmâne deschis
creativitãþii celui care îºi doreºte
o astfel de campanie. ªi nimic nu
este fundamental greºit în asta –
poate doar faptul cã fenomenul
devine din ce în ce mai evident
ºi se cristalizeazã în esenþa sa
derizorie.

În interiorul unei astfel de
dinamici, un interviu, cum este
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cel dat de Mircea Ivãnescu
Observatorului Cultural în
numãrul din martie 2010, câºtigã
o nuanþã de tranºanþã uimitoare.
Asta pentru cã lectura interviului
contrapune meticulos, punctual
chiar, o contra-ipostazã umilã ºi
descentratã vis-à-vis de
comportamentul curatorist pe
care intelectualul de azi înþelege
a-l desfãºura cu sine în lume.
Descoperim aici vocea unui „om
fãrã însuºiri” – a unui anonim
cãruia îi este dat sã i se întâmple
evenimente, situaþii, conjuncturi
ºi conjecturi faþã de care acesta
devine mai degrabã martor
submisiv. Ceea ce rãmâne
frapant de-a lungul întregului
interviu este tonul marginal ºi
non-intenþional prin care Mircea
Ivãnescu vorbeºte despre
destinul sãu de scriitor ºi
traducãtor cât ºi despre persona
sa socialã, într-un timp ce
aparþine deja dintotdeauna „unei
alte vieþi”. Tonul egal poate trãda
prin urmare o marginalitate
asumatã ºi halucinatã pe alocuri.
Numai cã – iatã – se întâmplã în
unele cazuri, cum este ºi cel al
eternului descentrat, al celui care
„se furiºeazã pe lângã ziduri” ºi
care transcrie cu o sutã de votcã
pe la mese ceea ce aude
(concomitent replicile celor din
jur dar ºi divagãri  ale gândurilor
ºi situaþiilor lirice), se întâmplã
deci ca acest handicap în a se
lua pe sine în serios sã devinã
marele sãu atu în ceea ce
priveºte poezia. Este ca ºi cum,
aflându-te într-un etern anonimat,
descoperi la un moment dat o
mare libertate ºi o capacitate de
a scrie despre ceea ce nu þine
de expectanþele, ierarhiile ºi
afectele „marii poezii”. Scrisul
devine deci o activitate integratã
celorlalte activitãþi ºi, fiind eliberat
de constrictiva emfazã a „marii
literaturi”, a trip-ului cultural pe
care orgoliul are tendinþa de a-l
þese, devine puterea unei priviri
care traverseazã ºi poate
descrie realul ce depãºeºete tot
ceea ce este livresc, con-
tinuitatea sin-gularã, proaspãtã
ºi oblicã a nebuniei implicite a
cotidianului: „Nu ºtiam niciodatã
ce se va produce în poezie.
Plecam de la un text, de la

replicã, de la o amintire, de la o
comandã ºi scriam exact ce-mi
venea în cap. Vorba lui Hamlet:
«Dacã cap oi fi avînd». ªi scriam.
Cînd terminam, deschideam iar
cartea sau mã uitam în jur ºi
vedeam sau ascultam doi indivizi
care se certau sau discutau la o
masã. În perioada aceea, scriam
foarte mult la bufetul Mioriþa, pe
bulevardul Carol, Republicii pe-
atunci, la colþ cu Calea Moºilor
ºi cu strada Mântuleasa. Mã
duceam acolo dimineaþa, la prînz
ºi seara. Chelnerii mã
cunoºteau. ªi-mi aduceau votca.
Þin minte cã am asistat la
conversaþia unui tînãr cu un grup
de admiratori, care spunea: «Ce
dracu fac, cã mi-am scrîntit
glezna. Am sã-i spun cã mi-am
scrîntit, c-am cãlcat pe pisicã.“
ªi-am transcris chestia aia ºi ºtiu
cã a avut un oarecare succes.
M-au ºi întrebat: «Ce þi-a venit?».
Or mie nu-mi venea nimic.“

Autorului „nu-i vine nimic” –
deci el devine un simplu cadru de
referinþã cãruia i se întâmplã
vrute ºi nevrute – fragmente,
citate, gânduri, evenimente – ºi
care le aºeazã impersonal în
text. Subiectul auctorial nu are
intenþii, el nu vrea nici sã se
exprime pe sine, nu cautã nici
comunicare cu sau a ceva, nici
meºteºug, nici disimulãri com-
plexe. Autorul, aºa cum trans-
pare el din interviu, devine un
deposedat originar faþã de tot
ceea ce apare în scrisul sãu –
lãsându-i pe ceilalþi sã decidã
forma textelor sale: «Transcriam
în fiecare zi cîteva episoade din
împrejurarea respectivã, aºa
cum aº povesti acum. Dar fãrã
intenþia de a face literaturã sau
de a calcula vreun efect. A ieºit
un poem. Matei a citit ºi-a zis:
„Dom’le, e cam lung“. „Da, da ce
vrei sã-i fac eu?“ „Pãi uite,
împarte-l în bucãþele.“ De fapt,
scriam cîte douã-trei pe zi. Am
fãcut volumul mai mult sau mai
puþin în ordinea respectivã ºi l-
am dat la Editura Cartea
Româneascã, unde era redactor
de carte bãtrînul Paleologu,
Alecu, cu care ne cunoºteam
aºa, vag social, de la Uniune. Am
avut o scurtã conversaþie. N-
aveam intenþia sã scriu. I-am

prezentat dosarul. A trecut un
numãr de sãptãmîni. Nu l-am mai
întrebat, ºi brusc a apãrut cartea.
Dar de o asemenea manierã încît
mi-am dat seama cã omul nici nu
deschisese dosarul. Erau niºte
pagini intervertite ºi-au apãrut în
ordinea nefireascã. Cutare grup
de poezii trebuia sã preceadã.
Ceea ce dovedea cã omul nu
citise. Ca ºi mine, de altfel, cã nici
eu nu mai aveam rãbdare sã
citesc. ªi pe urmã, cine dracu are
rãbdare sã citeascã aºa-zise
versuri de Mircea Ivãnescu?»

Ironia vieþii literaturii este cã
tocmai cel care toarnã „versuri în
bronz”, cel care scrie la co-
mandã sonete „în ºapte minu-te
sau sub ºapte minute” – a devenit
unul dintre reperele incontes-
tabile ale poeziei actuale româ-
neºti. Viaþa care se deruleazã în
impersonalul sãu (un impersonal
pe care Ivãnescu îl percepe de
la rãdãcinã) opreº-te la un
moment dat ºi scrisul. Iar sub
acest monstruos discontinuum al
vieþii opera lui Ivãnescu, prin
frecvenþele sale singulare,
începe sã facã pui.

Un
carnaval al
melancoliei
Ruxandra Cesereanu

Poezia lui Mircea Ivãnescu este
circumscrisã unui carnaval al
melancoliei: fiindcã este vorba de
un carnaval, jocul este îngãduit ºi
prelungit chiar pânã la sofism; dar
pe lângã elementul ludic rãsfirat
existã mai ales o melancolie
suavã, delicatã, eteralã, deºi
catalizatã de realitatea concretã,
alienantã, asfixiantã. Personajele
lui Mircea Ivãnescu (întrucât poetul
se multiplicã pe sine în variate euri
problematizante ontic) monolo-
gheazã misterios ori dialogheazã
tainic, în secvenþe aproape “so-
cratice” (s-ar putea specula) dacã
nu ar fi vorba despre niºte texte în
care naraþiunea este încifratã, deºi
porneºte întotdeauna de la un fapt
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banal: o ploaie care stimuleazã
meditaþia, o plimbare prin oraºul
relativ pustiu (ca în Magritte ori de
Chirico, deºi nu lipseºte o subtilã
tentã proletarã din acest spaþiu
urban ivãnescian), une causerie
într-un birt, o contemplare a unei
femei admirate, observarea
obstinatã a unor pisici, moartea
cuiva care a însemnat ceva etc.

Histrionismul (suav, totuºi) al
poetului îl face sã inventeze viaþa
unor personaje care depãºesc
banalitatea cotidianã, printr-un rest
de sfinþenie care le înnobileazã, fie
cã este vorba despre omuleþul
mopete (cel mai aplicat alter ego
ivãnescian), despre încifratul v
înnopteanu – un adict la discuþiile
semi-filosofice –, despre urmuzia-
nul prieten al tatãlui lui vasilescu
(cel mai vag personaj al poetului),
despre i. negoescu (eseist ciudat),
despre teatralii gogo zagora, dr.
cabalu sau el midoff, cãrora li se
adaugã figuri feminine venerate ºi
studiate cu un cavalerism
închinãtor de invidiat: rowena, nefa,
denisa, martha, mariana vorona
(lista este ºi rãmâne deschisã).

Livrescul este foarte fin
încastrat în poezia lui Mircea
Ivãnescu, în marginalii mozaicate
în care sunt citaþi, invocaþi,
rescriºi, parafrazaþi, reinventaþi
(sau pur ºi simplu sunt doar
pretexte de lucru poetic, într-o
ordine aleatorie): Thomas Mann,
Dostoievski, Dante, Robert Frost,
Brahms, Scarlatti, E. T. A.
Hoffmann, Virginia Woolf, Robert
Musil ºi mulþi alþii. Ca modele
recunoscute: T. S. Eliot ºi Ezra
Pound, dar ºi Rainer Maria Rilke
(cel puþin pe anumite secvenþe ale
poeziei ivãnesciene). Poemul
devine, totuºi, rar unul metatextual
sau intertextual, întrucât citatul
este doar un pretext. Mircea
Ivãnescu, poetul, nu intenþioneazã
sã epateze prin culturã, ci sã
propunã un puzzle prelucrat în
stilul sãu problematizant
existenþial. Un personaj-cheie care
marcheazã multe dintre poeme
(dupã cum remarca intuitiv ºi
abisal Matei Cãlinescu în prefaþa
sa la cea mai pregnantã antologie
a poeziei lui Mircea Ivãnescu –
versuri poeme poesii. altele
aceleaºi vechi nouã, Editura
Polirom, 2003) este fratele mort al

poetului, Emil, suicid în tinereþe ºi
intelectual cotat foarte laudativ de
cãtre colegii sãi de generaþie, de
care poetul este fascinat ºi pe care
îl conþine sau al cãrui geamãn se
considerã, scriind, adesea, în
nume dublu, plural (noi).

O mizã specialã existã în
demonstraþia cu tendinþã a poetului
de a scrie exclusiv versuri cu
minuscule, pentru a se plasa pe
sine, pe de o parte, în ipostaza unui
poet (tematic) al banalului cotidian
(ceea ce este fals, întrucât poezia
ivãnescianã trece dincolo de
aceastã siglã de interpretare), iar
pe de altã parte pentru a paria pe
poezie ca pe un ritual terestru fi-
resc, care, însã, îºi deschide rami-
ficaþiile (în ciuda aparenþelor) spre
ceva mult mai mult decât atât. În
felul sãu, Mircea Ivãnescu este un
prozator care nu poate scrie prozã
decât în poezie. Dar lucrul acesta
este de ajuns pentru cititorii sãi.

E ciudat cum, recititã azi, poezia
lui Mircea Ivãnescu se desparte de
câteva dintre grilele prin care a fost
înþeleasã ºi interpretatã atât de
generaþia ’60, cât ºi de criticii
optzeciºti. La o privire atentã, ea
nu intrã propriu-zis în niciuna dintre
marile bãtãlii conceptuale inter- sau
intra-generaþioniste.

În primul rând, pentru cã nu i se
aplicã distincþia natural-livresc, atât
de rãspânditã nu doar în rândurile
criticilor, ci ºi a scriitorilor ºaizeciºti.
Întreaga literaturã neo-modernistã
avea prejudecata „naturalului” ºi a
„organicului”, opus prin excelenþã
jocurilor textualiste. Ceea ce n-ar
fi numaidecât o problemã, dacã
aceastã dihotomie n-ar deriva într-
o prejudecatã valoricã. În mod
automat, orice poet care mizeazã
într-un fel sau altul pe valorile
livrescului este bãnuit de lipsã de
autenticitate. „Artificialitatea
constitutivã scrisului” despre care
vorbea Mircea Martin în Dicþiunea
ideilor este o sintagmã cu totul
absentã din vocabularul scriitorului

Alex Goldiº

ºaizecist. Nevoia de reîntemeiere
organicã e cât se poate de logicã
dacã ne gândim, pe de altã parte,
cã neomoderniºtii încearcã sã
înlãture definitiv falsul ºi artifici-
alitatea întreþinute timp de douã
decenii de literatura realist-
socialistã. Primele volume ale
celor mai importanþi poeþi ºaizeciºti
exaltã, de aceea, auroralul,
copilãria, inocenþa, exuberanþa
tinereascã, dar ºi recâºtigarea
relaþiei nemediate a scriitorului cu
cuvântul. Teme nu doar absente,
dar aproape infirmate pas cu pas
de poezia lui Mircea Ivãnescu.
Când ceilalþi concepeau com-
pensativ poezia doar la persoana
I, obsedaþi de rostirea de sine,
Mircea Ivãnescu scria o epopee cu
personaje ºi mãºti. Versurile lui
urmeazã, apoi, ritmul ºi logica unei
lentori bãtrâneºti, sceptice ºi lipsite
de entuziasm. Celebrul „mopete”,
cel mai important alter ego al
poetului, e – mãcar din unghiul psi-
hologiei – mai degrabã un pen-
sionar melancolic decât un tânãr
plin de dorinþe sau speranþe. În
mod vizibil, nici cuvântul, nici poe-
zia în întregime n-au valoarea
demiurgicã subînþeleasã de mai
toþi poeþii acestei perioade.

O artã poeticã din volumul de
Versuri (1968) – unul dintre cele
mai frumoase metapoeme ale lui
Mircea Ivãnescu – stabileºte
destul de clar atât posibilitãþile, cât
ºi limitele expresiei: „trebuie alese
cuvintele cu grijã,/ vorbele lasã
urme – îþi aminteºti/ mai târziu de
ele – aºa cum ºi paºii rãmân în
zãpadã,/ trebuie alese vorbele
(însã uneori e atât de uºor)/ sã ºtii
sã aºezi vorbele unele lângã altele/
sã însemne ceva – ceva ce nu se
mai aºazã deloc exact peste ce
ºtii tu cu adevãrat cã e în tine – cã
simþi./ oricine poate sã facã vorbe
unele dupã altele – oricine poate sã
vorbeascã – nu asta e principalul
– ar trebui poate alese/ tocmai
cuvintele care sã nu spunã prea
mult./ ºi pe urmã, fiecare din
vorbele acestea/ ca niºte urme de
zãpadã...” (vorbe, vorbe, vorbe...).
De remarcat numaidecât douã
aspecte: în primul rând, crezul
autenticitãþii nu stã deloc în
opoziþie cu atenta triere a
„vorbelor”, fapt aproape
întotdeauna trecut cu vederea de

,
Câteva
prejudecati

)) )))
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primii comentatori ai lui Mircea
Ivãnescu. Abia în anii ’80, dupã
descoperirea noii sensibilitãþi
postmoderne, cu toatã inflaþia
livrescã, Mircea Iorgulescu poate
remarca necesitatea (a se citi:
sinceritatea) artificiozitãþii lui
Ivãnescu, în paginile cãruia citeºte
„o solitudine incapabilã sã se
mãrturiseascã altfel decât prin
înscenãri, printr-un stil al since-
ritãþii tearale”. E extraordinar
de expresivã, pentru modul în
care poetul îºi imagineazã poe-
zia, metafora „urmelor pe zãpa-
dã”. Versul n-are, aºadar, nici cea
mai micã legãturã cu rostirea
definitivã, ci cu apariþia singu-
larã, contextualã, evanescentã.
Ivãnescu lucreazã cu „cuvintele
care nu spun prea mult” tocmai
pentru cã ele constituie o mai im-
ortantã garanþie atât a fidelitãþii
faþã de obiecte, cât ºi faþã de
sine.

Tocmai aceastã sinceritate
scepticã ºi teama de a nu
supralicita fac ca imaginarul lui
Mircea Ivãnescu sã nu evadeze
niciodatã din propriile obsesii. Dacã
un Nichita Stãnescu experimenta
cu fiecare volum altã formulã în
încercarea febrilã de a recrea din
rãdãcini o nouã realitate poeticã –
de nu pur ºi simplu o realitate
integralã, privitã în toate aspectele
ei  –, Mircea Ivãnescu nu pare cã
depãºeºte geografia poeticã a
curþii sau a oraºului sãu (ca în
ciclul „mopete”). Nu ºtiu dacã
Ivãnescu e un simbolist, cum s-a
spus, însã sigur e, dintre scriitorii
noºtri importanþi, imediat dupã
Bacovia, poetul cu cel mai zgârcit
imaginar. Multe din poemele sale
sunt, dacã se poate spune astfel,
pasteluri ale interiorului domestic,
în care liniºtea ºi intimitatea se
împletesc pânã la indistincþie cu
micile spaime sau angoase
cotidiene. „Interioritatea” lui Mircea
Ivãnescu – în mod greºit
consideratã absentã din cauza
refuzului introspecþiei ºi al
subiectivitãþii – e de regãsit în
angrenajul subtil de relaþii dintre
obiectele casnice. Dupã cum
natura era, la romantici, un corelativ
exterior al psihologiei, tot aºa, la
Mircea Ivãnescu, foºnetul
draperiilor, scârþâitul mobilierului,
dispoziþia pisicii sau doar umbrele

de la asfinþit sunt indici ai
ciclotimiilor sufleteºti de tot soiul.
Cel mai surprinzãtor e, însã, cã
poetul reuºeºte sã contragã, fãrã
a ieºi niciodatã din „verosimil”, în
spaþiul propriei locuinþe, toate
marile teme pentru care un Nichita
Stãnescu închipuie fabuloase
decoruri fantastice sau proiec-
teazã, în eprubetã, viduri ab-
stracte. Dragostea ºi moartea,
reflecþia asupra timpului, dilemele
cu privire la consistenþa realului,
îndoielile legate de cuvânt încap
toate, fãrã pericolul supramobilãrii
speculative, în decorul intimist al
poemelor ivãnesciene. Un frag-
ment din winter tale e cu totul
ilustrativ pentru senzorialitatea
plinã de nuanþe a interioarelor
ivãnesciene: „primul capitol: e
iarnã./ stau cu toþii în hallul imens
– s-au întors chiar acum din
sufragerie, de la masa de prânz.
afarã/ însã este întuneric – ninge
bogat, mortuar ninge, cu un fel de
rãutate peste ferestrele casei. s-a
fãcut searã/ aºadar la începutul
dupã-amiezii. Stãpâna/ casei e
încã în picioare – îºi strânge
mâinile prea înguste/ în mânecile
largi ale rochiei ºi priveºte spre
lustre/ - sã le aprindã acum? La
ferestre tremur numa/ perdelele
grele – e vânt, s-a strecurat cineva/
de afarã – ºi pândeºte”. Ar fi de
urmãrit, într-un studiu amãnunþit,
toate variaþiile „sufleteºti” sau
„filozofice” pe care le îmbracã, în
poezia lui Ivãnescu, obiecte sau
fenomene simple precum iarna,
zãpada, umbrele din casã,
zgomotele exterioare, prezenþa
aproape invizibilã a iubitei sau doar
dispoziþia pisicii. S-ar prea putea
sã descoperim cã fiecare dintre ele
traverseazã, în mic, un întreg ciclu
existenþial.

N-au dreptate, de aceea, cei
care merg pânã-n pânzele albe cu
anti-retorismul ºi anti-metaforismul
versurilor lui Mircea Ivãnescu
decât prin raportare la supralici-
tãrile metafizice ale ºaizeciºtilor.
Dacã aceºtia din urmã nu reuºeau
sã explice foarte clar raportul
dintre autenticitate ºi livresc, opt-
zeciºtii exagereazã – din raþiuni
polemice faþã de generaþia
anterioarã – în direcþia directeþii ºi
a stilului alb. Recitit azi, Ivãnescu
îmi apare mai degrabã un poet al

stãrilor tranzitive decât un poet
tranzitiv propriu-zis, cãci preg-
nanþa decorului sufocã întot-
deauna naraþiunea propriu-zisã.
Multe dintre aºa-zisele lui „pas-
teluri” sunt, apoi, pline de metafore
ºi de sensuri suprapuse, ca în
acest excelent dans de iarnã: „eu
am vãzut cum începe iarna – într-
o dupã-amiazã/ demult, când a
început deodatã sã ningã,/ ºi
lumina, foarte decoloratã, se
cobora sã atingã/ marginile ges-
tului meu uimit. Simþeam cum mi
se aºazã// un cerc de mare
singurãtate în suflet. de aici –/
ºtiam – aveau sã-mi înceapã, cu
urmele prin zãpadã,/ drumurile
mele spre înþelegere, spre
zãgadã./ cãci iarna e vremea
îngheþatã în negare, când nici/ o
cristalã a vorbelor nu mai sclipeº-
te în afarã./ rãsfrângerile toate sunt
îngheþate/ eu ºtiu cum îºi începe
iarna dansul ei strãveziu// -un
dans în rãsturnata apã, ºi amarã,/
a vremii pe care n-o mai credem
adevãratã./ de asta eu râd când
ninge – dansul ei iar mi se aratã”.
Nici imaginarul lui mopete nu e mai
lipsit de falduri ºi de ascunziºuri.
Cãci ceea ce pãrea la început o
satirã nostalgicã la adresa vieþii de
provincie se transformã, pe
nesimþite, într-o dare de seamã
absurdã ºi ermeticã. Astfel încât
Mircea Ivãnescu nu poate fi înþe-
les decât dacã ataºãm laturii aºa-
zis tranzitive un puternic fond
barbian – aici, Nicolae Manolescu
are perfectã dreptate. Pe mãsurã
ce avansãm în lecturã, relaþiile
dintre aparent simplii ºi inocen-
þii „mopete”, „tânãra nefa”, „v.
înnopteanu” sau „prietenul tatã-
lui lui vasilescu” se complicã atât
de mult, încât lumea lor devine,
dacã nu de-a dreptul inaccesibilã,
mãcar obscurã. Mecanica
exterioarã se transformã în purã
mecanicã interioarã, descrisã de
poet într-un simulacru de limbaj
freudian: „bruna rowena a intrat
astãzi dimineaþã în odaia/ unde
mopete arde în flãcãri nemai-
pomenit/ de chinuitoare. O clipã e
un uimit/ timp de suspensie a
iadului în mopete. (pe foaia// de
temperaturã sufleteascã a lui
mopete se înscrie/ o bruscã ºi
neliniºtitoare cãdere.) bruna

(continuare în pag. 33)
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Lucian Dan Teodorovici: Nu
mã agreseazã niciodatã foaia
albã

1. Pe cînd
eram foarte
tînãr ºi cul-
tivam ciuperci
împreunã cu
O. Nimigean,
mã plîngeam
de faptul cã,

deºi am o idee grozavã (pe-atunci
orice idee proprie mi se pãrea
grozavã), am sãptãmîni întregi în
care nu mã pot apropia de foaia de
hîrtie pentru a scrie vreun rînd. Iar
el, Nimigean, mi-a spus atunci ceva
ce poate pãrea banal, dar acel ceva
m-a ajutat ulterior: „Scrisul are o
respiraþie a lui”. Atît. Am vrut sã
amintesc asta tocmai pentru a-mi
face autoportretul în doar cîteva
cuvinte: sînt un scriitor „de
respiraþie”. Nu mã agreseazã
niciodatã foaia albã. Atunci cînd
respiraþia nu-mi permite sã scriu
propriu-zis, atunci cînd simt cã
inspiraþia m-a pãrãsit, iar ocupaþia
(alta decît literatura) m-a oropsit, nu-
mi fac totuºi nici un fel de griji. ªtiu
deja cã vor veni ºi altfel de
momente. Iar între timp adun date,
adun personaje, mã documentez,

Oaspeþii revistei Steaua sunt, în acest numãr, prozatorii Lucian Dan Teodorovici, Radu Pavel Gheo ºi
Florin Lãzãrescu. Invitaþi sã rãspundã cu toþii aceloraºi întrebãri despre calitãþile, ambiþiile, reveriile (ºi
eventualele defecte ale) unui autor de prozã; ºi poftiþi, de asemenea, sã ofere o mostrã dintr-o prozã în
lucru.

1. Aº dori (oricât ar fi de greu) un scurt autoportret de prozator.
2. Ce înseamnã astãzi a scrie prozã în România mileniului trei? Cât de modern ºi postmodern

este prozatorul român în comparaþie cu cel strãin? Mai conteazã –ismele (tehnic vorbind)
sau doar talentul ºi publicitatea ajung ca un scriitor sã fie vizibil?

3. Care sunt calitãþile (ºi defectele) unui prozator care ºtie ºi vrea sã fie prozator?
4. Credeþi cã veþi scrie prozã pânã la senectute? (Ruxandra Cesereanu)

fac adicã lucruri ceva mai „tehnice”,
care nu necesitã vreun vîrf de
talent. Genul ãsta de scriitor sînt.
În rest, mi-e greu sã mã laud, la fel
cum mi-e greu sã joc rolul
modestului. Aºa cã mai bine tac.

2. Nu -ismele conteazã, am
oroare de ele. Acestea aparþin, din
punctul meu de vedere, exclusiv
criticilor. ªi nici pe critici, la drept
vorbind, nu-i înþeleg neapãrat în
cãutarea lor de a crea categorii de
scriitori, indiferent sub ce tip pãlãrie
îi plaseazã. Dar asta e o altã
discuþie.

Postmodernismul ãsta, atît de
larg ºi atît de neclar pînã la
urmã, a indus multora senzaþia
cã se poate scrie orice, ba chiar
ºi oricum. Or, cred cã asta e o
mare eroare ºi, din pãcate, o
pãcãlealã pentru mulþi scriitori.
Ca sã rãspund deci direct la
întrebare, scriitorul trebuie sã fie
totuºi permanent modern, chiar
ºi postmodern, dacã termenii
ãºtia pot fi echivalaþi cu cãutarea
unor formule l iterare noi,
proaspete, cu cãutarea unui
anume drum stilistic, nu foarte
bãtãtorit înainte. Mulþi dintre
autorii cãrora le reproºez, de
astã datã din postura mea de

editor, abordarea vetustã, uneori
romanticã, pe deplin pateticã, iau
în braþe postmodernismul ºi-mi
explicã, înfuriaþi, cã nu sînt eu
în stare sã pricep, cã ºi sãmã-
nãtorismul ar fi bun în actuala
conjuncturã, dacã scriitorul e
talentat. O fi aºa, nu zic. Dar
scriitorul trebuie, în cazul ãsta, sã
aibã un talent chiar uriaº, aproape
de genialitate. Pentru cã, intrînd pe
un drum arhi-bãtãtorit, te poþi
remarca acolo numai dacã eºti
mai „înalt” ºi mai „frumos” decît
toþi ceilalþi care au trecut înaintea
ta pe acel drum. Cam asta-i
pãrerea mea ºi se poate extinde
ºi în comparaþia dintre literatura
românã ºi cea strãinã. Avem un
ceva al nostru? Atunci e bine.
Intrãm pe ceva al lor ºi vrem sã-
i batem cu propriile arme? Nu zic
nu, dar...

3. Calitatea de bazã, fãrã de
care în mod cert nu se face
literaturã, e pasiunea. Dupã aceea,
atenþia, cred eu. Atenþia la ce se
întîmpla în jurul tãu, dar ºi atenþia
la ce se întîmplã cu tine. Aº zice
apoi, aproape cliºeistic, munca.
Dar munca, dacã existã substratul
pasiunii, e atît de frumoasã încît
chiar n-aº vrea sã aud un scriitor

)) )))
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Radu Pavel Gheo: e lucrul la
care mã pricep cel mai bine

1. Scriu
l i t e r a t u r ã
(prozã ºi al-
tele) pentru
cã e lucrul la
care mã pri-
cep cel mai
bine. Scriu

noaptea, scriu încet, metodic, în
bucãtãrie, cu multã cafea, pe
hîrtie, cu stiloul ºi cu cernealã
neagrã. Corectez ºi rescriu de
cîteva ori ºi dupã aceea îi cer
pãrerea primului meu cititor, Alina
(care pînã acum nu s-a înºelat
niciodatã). Dacã nu-i place,
rescriu sau arunc textul. Oricum,
prozator sînt doar noaptea, cînd
am timp. În restul timpului sînt
un om cu o meserie: redactor
ºi traducãtor.

Nu cred cã am nimic de pro-
zator în aspectul exterior. Cred în
puterea cuvîntului (spus sau
scris), dar asta nu mã face un

prozator mai bun. Scriu pentru
cititorul mediu – adicã pasionat de
lecturã – ºi cred cã, în absenþa lui,
literatura se scrie degeaba. Scriu
mai bine acum decît în urmã cu
zece ani ºi (sper eu) mai prost
decît mîine-poimîine. Citesc cît pot
de mult. Nu cred cã fac parte dintr-
o castã, dar mã bucur enorm cînd
cineva spune cã i-a plãcut ceva din
ce am scris. Scriitorii sînt aºa de
uºor de mulþumit!

2. Habar n-am cum e scriitorul
român în comparaþie cu cel strãin.
Aº zice cã la fel – exceptînd faptul
cã scrie în românã. În ce priveºte
curentele, foste sau actuale, eu
cred cã un scriitor nu trebuie sã îºi
batã capul prea tare cu ele.
Teoretizãrile sînt procese post
factum, iar un autor care vrea sã
scrie conform modei literare a unei
epoci greºeºte amarnic. Marii
scriitori creeazã curente ori
tendinþe, iar criticii ºi teoreticienii
vin pe urmele lor ºi le concep-
tualizeazã opera. Scriitorii sînt
oricum influenþaþi, mai mult sau mai
puþin subtil, de epoca în care
trãiesc ºi de literatura care se
scrie. Nu mai e nevoie sã o facã ºi
programatic.

Cît priveºte vizibilitatea, aici
sînt o mulþime de factori care fac
ca un autor sã fie vizibil. Pu-
blicitatea singurã nu ajunge,
fiindcã piaþa de carte e prea
modestã ca sã merite o investiþie
publicitarã de anvergurã. În
România nici talentul nu ajunge,
dar e o condiþie necesarã. Altele
ar fi o criticã literarã obiectivã,
nepãrtinitoare, o bunã distribuþie a
cãrþilor (pe care puþine edituri pot
sã o aibã), pagini de culturã de
calitate în cotidiene ºi pe site-uri de
informaþii destinate publicului larg
ºi un sistem educaþional bun – cum
noi oricum nu avem –,  pentru a
putea avea o masã criticã de cititori
în locul privitorilor la TV ºi al citi-
torilor de pliante.

Dar dacã o sã comparãm
vizibilitatea unui fotbalist me-
diocru – sau chiar cea a iubitei
unui scriitor mediocru – cu cea
a unui scriitor de valoare din
România, o sã vedem cam ce
înseamnã sã fii vizibil aici. Numai
sã întreb într-o salã de curs de
la Universitate cine e Sexy

Bomba sau Bianca Drãguºanu
ºi cine e Bogdan Popescu sau
Sorin Stoica (cãruia chiar Aca-
demia Românã, atunci cînd l-a
premiat post mortem, i-a scris
numele „ªtefan Stoica”) ºi
lucrurile se vor limpezi. Adicã
vor deveni mai vizibile.

3. Calitãþi: talent, imaginaþie,
inventivitate, abilitate de construc-
þie, competenþã lexicalã, simþul
limbii, simþul echilibrului narativ,
rãbdare, încãpãþînare. ªi onesti-
tatea narativã (care nu înseamnã
sinceritate). Dar tot nu ajunge.

Defecte: graba, inadecvarea la
subiect, manierismele, cabo-
tinismul ºi toate antonimele celor
de mai sus... ªi bãnuiesc cã mai
sînt, dar tot nu ajunge. Frumuseþea
literaturii e cã se poate scrie ceva
bun chiar ºi cu toate defectele
astea.

4. ªtiu cã mi-o doresc.

*

*

plîngîndu-se de efortul fãcut pentru
a scrie o carte.

La defecte aº trece pe primul
loc o prea mare siguranþã de sine.
E marele defect al multor scriitori,
care nu-ºi mai lasã propriile gînduri
îmbogãþite de ale altora, mai ales
atunci cînd acei alþii vin cu critici,
oricît de oneste ar fi ele. Existã ºi
alte defecte, dar cred cã ãsta e cel
mai mare ºi poate duce la stag-
nare, apoi chiar la ratare.

4. Aº vrea sã cred puternic în
primul rînd în senectutea mea. ªi
dacã, în mod enervant, scrisul nu
mi-ar fi legat într-un mod aproape
sufocant de þigãri, de foarte multe
þigãri, aº crede cu mai mare
îndreptãþire poate în aceastã
senectute proprie. Oricum, pentru
cã n-am totuºi o perspectivã
morbidã asupra vieþii, optimismul
meu mã vede ajuns pînã pe la 80
de ani mãcar. ªi acelaºi optimism
nu-mi poate crea o altã imagine
cu mine la acea vîrstã decît
scriind. Da, sînt sigur cã voi scrie
întotdeauna – cît timp va funcþio-
na pentru mine, ca om, acest „în-
totdeauna”.

Florin Lãzãrescu: povestaº

1. Foarte
scurt: poves-
taº.

2. Orice
scriitor, de
oriunde ar fi,
e modern atî-

ta vreme cît spune o poveste
onestã, într-un stil personal, care
poate produce o emoþie autenticã
cititorului. ªtiu, sunã stupid
„sentinþa” mea, cam ca oricare
alta care-ºi propune sã defi-
neascã arta în trei cuvinte... ªi
de-aici putem vorbi douã zile ºi
nu mai terminãm... Cred cã
problemele de genul acesta sînt
plicticoase, dacã nu cumva ºi o
þîrã provinciale. Teoria literaturii,
a artei în general, nu-ºi are rostul
decît dacã e frumos scrisã.
ªtiinþã – precum fizica, de
exemplu – n-a fost ºi nu va fi
niciodatã.

3. Principala calitate e sã
stãpîneascã armonia dintre
formã ºi fond. Defectul e sã nu...

4. Da.
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Dupã încã cinci sãptãmîni, timp în care
schimbase doi colegi de celulã, a fost condus în
sfîrºit în camera în care-l aºtepta anchetatorul. ªi-
acolo, înainte de-a permite pumnilor celui din faþã
sã se ridice iarãºi spre el, Bruno a mãrturisit. A
mãrturisit scurt, fãrã a rãspunde vreunei întrebãri,
fãrã a-l aºtepta pe celãlalt mãcar sã deschidã gura.
Da, ºtiuse de la bun început cã are drept studenþi
doi legionari. Da, îl bãnuise pe cel cu care începuse
de altfel meditaþiile, Octavian, ºi-apoi ºi pe prietenul
sãu Mihai cã vor sã se foloseascã de acest grup
pentru a-ºi propaga ideile duºmãnoase,
contrarevoluþionare. Chiar în faþa sa, uneori, cei doi
aduceau vorba despre ideile Cãpitanului, încercînd
sã-l atragã de partea lor pe el, dar ºi pe ceilalþi doi
studenþi. ªi da, era ºi el, Bruno Matei, într-o anumitã
mãsurã vinovat, cãci nu se împotrivise acestor idei,
ba poate chiar, din dorinþa de a-ºi pãstra studenþii,
le dãduse senzaþia cã ar fi dispus sã meargã pe
linia lor, în acest fel explicîndu-ºi declaraþiile celor
doi legionari, care ajunseserã la cunoºtinþa lui prin
intermediul domnului anchetator, cum cã el însuºi
ar fi fost capul întregii organizaþii. Concluzie
îndreptãþitã poate ºi de faptul cã, fiind mai în vîrstã,
avînd o experienþã superioarã, le dãdea încredere
prin cuvinte altfel inocente, dar care, n-avea cum
sã nu admitã, puteau fi interpretate ºi altfel. Era deci
vinovat, îºi recunoºtea propria vinã, îºi cerea iertare
pentru aceastã vinã, contribuise fãrã sã vrea la
întreþinerea ideii de organizaþie, dar putea spune în
apãrarea lui cã, dupã moartea tatãlui sãu,
pretextînd cã e îndurerat, curmase el însuºi
activitatea grupului, încetase aºa-zisele ore
particulare, tocmai din pricina faptului cã se
speriase de direcþia în care se îndreptau lucrurile.

Dimineaþa urmãtoare, dupã încã o noapte
nedormitã, de astã datã din cauza nerãbdãrii pe care
nu ºi-o putuse stãpîni, Bruno a tremurat în picioare,
în faþa uºii, pînã cînd aceasta s-a deschis ºi în
celulã a pãºit gardianul. A acceptat ºi ochelarii fãrã
a-ºi pune întrebãri, deºi primul sãu coleg,
tîrgoviºteanul, fusese scos fãrã a i se mai acoperi
ochii. ªi nici mãcar cînd a auzit uºa de la toaletã
nu ºi-a pierdut speranþa, gîndindu-se cã poate aºa
e normal, poate urmeazã sã semneze diverse acte,
poate eliberarea va dura jumãtate de zi, o zi
întreagã, aºa cã era de dorit sã se uºureze mai
întîi.

Abia cînd a auzit zãvorul de la celulã ºi-a dat
seama cã lucrurile merg altfel în cazul lui decît în
cel al fostului sãu coleg. Însã de-a lungul zilelor ce
urmarã nu ºi-a pierdut toatã nãdejdea. Mai ales cã

nimeni nu l-a mai dus în camera de anchetã. Dupã
cîteva sãptãmîni, a reuºit chiar sã se convingã cã
ancheta în cazul sãu curge anevoios, probabil
oamenii trebuie sã se documenteze bine, o simplã
declaraþie nu era suficientã. Iniþial, ºi-a fãcut griji –
tocmai din cauza acestei presupuse documentãri,
întrucît era posibil ca de-a lungul ei anchetatorii sã-
ºi dea seama de minciunã. ªi-a reamintit însã
repede cã inclusiv cei doi foºti studenþi
recunoscuserã acelaºi lucru, cel puþin asta i se
spusese, aºa cã ºi-a temperat îngrijorarea,
agãþîndu-se doar de speranþã.

O speranþã care, tot mai firavã, e drept, i-a dat
forþã de-a lungul întregii veri a anului 1949 ºi-apoi
de-a lungul întregii toamne. Zile scurse în exact
acelaºi fel. Dimineaþa, scularea la ora 5. Pe taburet
sau în picioare, cu faþa spre vizetã. Apoi, uºa se
deschidea, el ºi colegul de celulã se întorceau cu
faþa la perete, cu spatele la gardian. Erau duºi la
toaletã, erau aduºi de la toaletã. Faþa spre vizetã.
Uºa, faþa la perete. Micul dejun, o bucatã de pîine
ºi-un ceai de sfeclã. Ore petrecute pe taburet sau
în picioare, cu faþa la vizetã. ªi pe urmã uºa se
deschidea din nou, faþa la perete. Prînzul, o zeamã
de varzã, pe care în primele zile n-o mîncase, i se
fãcuse rãu de la mirosul de stricat, dar cu care se
obiºnuise între timp. În aºa-zisa supã, cîteva bucãþi
de arpacaº. Alte ore petrecute apoi pe taburet sau
în picioare, cu faþa la vizetã. Din nou uºa. Din nou
faþa la perete. Cina. Aceeaºi zeamã de varzã, din
cînd în cînd, în loc de arpacaº, cîteva boabe de
mazãre. Faþa la vizetã. Uºa. Faþa la perete. Toaleta.
Culcarea la ora 22. Cu faþa spre uºã, cu mîinile la
vedere, pe pãturã. Din cînd în cînd, uºa se
deschidea ºi pentru altceva. O datã pe sãptãmînã,
uneori mai rar, spre a fi scoºi în þarc, la aer, pentru
o jumãtate de orã. Sau, în cîteva rînduri de-a lungul
verii ºi al toamnei, pentru ca un coleg sã pãrã-
seascã definitiv celula, iar altul nou sã-i ia locul.
Zile scurse în acelaºi fel, sãptãmîni, luni, dar nici o
zi, în toatã aceastã perioadã, din care sã lipseascã
fãrîma de gînd cã undeva, într-un curînd ce urma
sã vinã atunci cînd poate cã aºteptarea însãºi avea
sã-i slãbeascã, uºa se va deschide pentru cu totul
altceva, pentru cu totul altceva în fine.

Îngheþul ce a venit, de-ajuns prin el însuºi, cãci
erau rare momentele cînd tremurul celor doi oameni
din celulã se oprea, cînd zgomotul taburetelor de
sub ei, miºcîndu-se pe podea în ritmul tremurului,
înceta, a adus cu el ºi sfîrºitul definitiv al gîndurilor
îndrãzneþe ale lui Bruno. Nu doar chinul frigului,
nu doar lungile momente din celulã cînd sufla
aer cald, cãlduþ, aproape rece în palme, peste
umeri, uneori peste degetele de la picioare pe care

Spectacol deSpectacol deSpectacol deSpectacol deSpectacol de
marionetemarionetemarionetemarionetemarionete

Lucian Dan Teodorovici
(fragment de roman11111)

1 [titlu de lucru]
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le trãgea spre gurã, i-au epuizat aºteptãrile.
Undeva pe la începutul lui decembrie,

gardianul l-a trezit din pat dupã ora unu dimineaþa.
Iar primul interogatoriu de noapte al lui Bruno, deºi
nu s-a încheiat cu nici o loviturã primitã, cu nici o
durere fizicã, un interogatoriu al cãrui scop fusese
doar acela de a face cunoºtinþã cu noul anchetator,
un tip de vreo patruzeci de ani, înalt, cu spate lat,
cu sprîncenele unite deasupra nasului, care vorbea
stricat limba românã, dar nu pentru cã ar fi fost
strãin, ci pentru cã, în mod evident, avea o educaþie
precarã, acest prim interogatoriu de noapte i-a
curmat nu doar visele, nu doar aºteptãrile, ci ºi
naivitatea care, în diferite feluri, îi fusese folositoare
pînã atunci. Printre dezacorduri, cuvinte vulgare,
hohote ameninþãtoare, a aflat de la noul anchetator
cã declaraþia lui din primãvarã era bunã, era
trebuincioasã, era chiar interesantã, dar nicidecum
de ajuns. Declaraþia lui din primãvarã era un
început, i-a spus, un început care trebuie însã
continuat cu niºte spovedanii „ca la carte”, iar în
acele spovedanii el, anchetatorul, care era un fel
de preot pînã la urmã, se aºtepta s-o audã pe oaia
pierdutã de turmã, aºa i-a spus, s-o audã cum
„behãie despre Pãtrãºcanu”, s-o audã cum „behãie
despre grupul de legionari nenorociþi” pe care ea,
oaia, ºi nu altcineva l-a format. ªi dupã ce i-a spus
asta, noul anchetator a rîs, i-a zis cã poate sã se-
ntoarcã la huzurul în care-a stat în ultimele luni,
dar sã fie pregãtit, cãci noaptea asta „e numa’ cea
dîntîi”, dar urmeazã altele, ºi-apoi altele, pînã la
ultima vorbuliþã scoasã pe gurã, cãci doar nu era
prost sã piardã în felul ãsta nopþile fãrã sã obþinã
nimic.

Iar nopþile promise au venit. ªi, dincolo de
dezacorduri, de înjurãturi, au venit odatã cu aceste
nopþi altfel de chinuri, care l-au fãcut pe Bruno sã-
ºi aminteascã aproape cu nostalgie de celelalte
anchete. Cãci bãtãile cu pumnii ºi picioarele, avea
sã înveþe în iarna dinspre ’49 spre ’50, nu erau nici
pe departe atît de dureroase precum noile torturi,
pe care totuºi inventivul anchetator cu care avea
de-a face acum i le-a aplicat aproape metodic.

În primul ºir de nopþi promise, bãtaia la
tãlpi. Cu o rangã de fier, peste încãlþãminte.
Iar apoi, atunci cînd ranga nu i-a mai lovit
cãlcîiele ºi degetele, atunci cînd ºi-a închipuit
cã totul s-a sfîrºit ºi a reuºit sã-ºi opreascã
lacrimile, Bruno a fost ridicat ºi obligat sã
alerge prin încãpere, dinspre un perete spre
celãlalt. De douãzeci de ori, de treizeci de ori,
de patruzeci de ori. Iar în timpul alergãrii
tortura s-a dovedit mai cumplitã chiar decît
loviturile de rangã. ªi-apoi, întors în celulã, pus
în pat, gerul a continuat treaba începutã de
anchetator, trimiþînd durerea dinspre picioare
înspre gît, în tot corpul, o durere ca un ºarpe
ce se-ncolãceºte de organe, muºcînd din ele,
sfîºiindu-le, lipindu-i ficatul de plãmîni, plãmînii
de inimã, inima de splinã, astfel încît Bruno a
simþit cum toate organele îi deveniserã unul
singur, unul mare, unul care-i arde pe interior

trupul, sufocîndu-l.
Dar anchetatorul nu s-a mulþumit cu atît.

Noaptea de întîi spre doi ianuarie, Bruno ºi-a
petrecut-o legat de cuierul din camera de chin, legat
la mîini, lãsat sã atîrne spre podea. ªi dacã în
primele momente, dupã ieºirea anchetatorului,
tînãrul a avut puterea sã-ºi imagineze chiar cum
îºi petrecuse acesta sãrbãtorile, ciocnind un pahar
cu familia, mergînd apoi în cãmarã, culegînd un
cîrnat sau o bucatã de ºuncã dintr-un cîrlig,
oprindu-se brusc, înfiorat de plãcerea ideii care-i
venise, întorcîndu-se în camerã ºi povestind
familiei cum avea sã-i pedepseascã el de-acum
pe bandiþi, atîrnîndu-i în cîrlig aºa cum atîrni bucãþile
de porc, primind felicitãri, poate chiar un sãrut cald
din partea soþiei, ciocnind un alt pahar, un altul, un
altul, apoi culcîndu-se mulþumit în pat, dacã primele
momente deci au fost suportabile, într-atît de
suportabile încît mintea lui Bruno ºi-a permis chiar
sã creeze un alt spectacol de teatru, în care scena
era casa anchetatorului, dupã o jumãtate de orã,
poate chiar mai puþin, încercãrile disperate de-a
atinge cu picioarele podeaua au început sã-i
lungeascã oasele braþelor, iar ºarpele care-i
sfîºiase în alte nopþi organele s-a mutat în umeri, a
trecut prin gît în creier, ºi-a fãcut loc acolo,
mîncîndu-i nu trupul, ci mintea, trimiþînd sãgeþi de
venin spre ochi, spre urechi, spre ceafã,
înnebunindu-l, sfîrºindu-l. Iar cînd, într-un final,
anchetatorul l-a dezlegat, chemînd doi gardieni
pentru a-l cãra pe aproape leºinatul Bruno înapoi
în celulã, toate gîndurile acestuia, speriate de
ºarpele ce-ºi fãcuse culcuº în cutia cranianã,
s-au strîns într-un cotlon al minþii, un singur
cotlon, un singur mare gînd, care i-a strigat sã
mãr-turiseascã orice, absolut orice, numai sã
scape.

ªi poate cã acel gînd, fugãrit de ºarpe alte
cîteva nopþi prin cotloanele minþii, ar fi trimis în cele
din urmã cãtre gurã mãrturisirea finalã, ar fi vorbit
despre legãturile dintre organizaþia sa legionarã ºi
familia Pãtrãºcanu, dacã, într-un mod inexplicabil,
la începutul lui februarie în camera de chin n-ar fi
apãrut, în locul brutei, fostul sãu anchetator, cel pe
care Bruno l-a privit, de astã datã, ca pe-un vechi
prieten. Iar cînd acesta i-a cerut sã-ºi actualizeze
declaraþia, sã-ºi recunoascã în ea ºi propriile
simpatii legionare, simpatii apãrute în tinereþea cea
mai fragedã, în România, ºi sporite apoi de cele
fasciste, de care se contaminase în Italia, sã
recunoascã inclusiv faptul, susþinut cu tãrie nu doar
de cei doi legionari, dar între timp inclusiv de ceilalþi
doi foºti studenþi ai sãi, cã el a fost iniþiatorul ºi ºeful
grupului contrarevoluþionar, Bruno a dat din cap, a
confirmat cã acesta e adevãrul, întregul ºi ruºinosul
adevãr, a ºoptit cã regretã, îºi regretã din tot sufletul
rãtãcirile. Apoi l-a rugat pe anchetator sã-i dicteze
el noua declaraþie, cãci gîndurile lui erau obosite,
memoria îi era obositã. Iar el o va scrie. O va scrie
ºi o va semna fãrã nici o ezitare.

În dimineaþa de 17 martie 1950, cînd a fost
scos din penitenciarul Uranus ºi dus cãtre maºina
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ce-avea sã-l transporte la proces, Bruno Matei nu
s-a mai bucurat de nimic. Naivitatea îi rãmãsese
undeva în camera de anchetã, lipitã de ranga ce-i
zdrobise tãlpile, agãþatã de cuierul ce-i lungise
braþele. Aºa încît, pe drumul cãtre tribunal, mintea

nu-i mai creã nici un spectacol de teatru, în ea nu
mai era spaþiu pentru nici o scenã. Abia de-ºi mai
gãsea loc acolo o firmiturã de curiozitate cu privire
la un viitor în care doar celulele aveau, poate, sã
se schimbe.

Sergentul intrã în clãdirea corpului de gardã
cu cîteva scrisori în mînã.

— Hei, biba! strigã el, cu un rînjet pe chip. Hai
sã vedem cine face flotãri azi!

Se prefãcu cã se uitã la plicurile din mînã, apoi
reluã:

— Þicudean, unde eºti?
Din uºa dormitorului rãsãri un adolescent

blond, cu pãrul rãvãºit ºi ochii înroºiþi de nesomn.
— Aici, sã trãiþi, toarºu’ sergent!
Sergentul, un individ micuþ ºi negricios, cu

privire agerã, fluturã un plic.
— Ia ghici ce-am eu aici, bibane!
Cel numit Þicudean fãcu un pas înainte.
— Nee, nee! îl opri sergentul. Bibane, doar ºtii

regula! Vrei scrisoarea? Bagã!
— Cîte? întrebã resemnat blondul.
Sergentul întoarse plicul ºi citi:
— „Ana”. Aºa... Nu cred cã-i nici mã-ta, nici

sor-ta... Bagã cincizeci! Dar ca lumea, s-aud cucu’
cum se loveºte de ciment.

Soldatul cel blond se aruncã la podea ºi începu
sã facã flotãri. În penumbra încãperii cazone, cu
douã rasteluri de arme ºi niºte bãnci lungi, de
scînduri, pãrea o pãpuºã kaki pusã pe arcuri, care
zvîcnea în sus ºi-n jos. Cînd ajungea cu pieptul la
podea, blondul lipea capul de ciment, iar „cucul” de
pe bonetã – stema Republicii Socialiste România
– þãcãnea uºor. Sergentul îl privea ºi numãra:

— Cinºpe... ªaiºpe... asta nu se pune, cã n-
am auzit cucu’... ºapteºpe... Aºa, bibane, bagã
mare! Douãzeci... douãº’una...

Pe uºa corpului de gardã intrã în fugã un alt
soldat tinerel ºi cam bondoc. Trecu pe lîngã sergent,
salutã cu mîna la bonetã, zicînd „Sã trãiþi!”, aruncã
o privire spre blondul întins la podea ºi dãdu sã
intre în dormitor.

— Hei, bibane! Ia stai! îl strigã sergentul.
Soldatul se opri ºi se întoarse.
— Ordonaþi!
— Biba, ce program ai tu acum?
— Program de somn, toarºu’ sergent. Acum

ies de la veghe.
— Auzi, pînã nu dormi pe tine, ia vezi cã la

mine sub pat sînt trei perechi de ciorapi. Pun-te
frumuºel de-i spalã ºi dupã aia poþi sã te culci.

— Dar, toarºu’ sergent... începu soldatul.
— Comentezi, biba? Ciocu’ mic! Ce, nu vã

ºtiu eu cã dormiþi în post ca berbecii? De cît timp
eºti în armatã, mã?

— De ºase luni, toarºu’ sergent!
— ªi n-ai învãþat cum se vorbeºte cu

superiorii...? Ia sã te-aud!
Soldatul cel bondoc înghiþi în sec, îºi drese

glasul, luã poziþia de drepþi ºi începu pe un ton
militãros:

— Tovarãºe sergent, sînt soldatul Marincu,
permiteþi sã raportez!

— Nu-þi permit, biba! îi rãspunse satisfãcut
sergentul. Bãi, bibane, bãi, tu mai ai armatã cît calul
lui Berilã! N-ai învãþat cã dacã îþi dã un veteran un
ordin, îl execuþi fãrã comentarii?

Soldatul tãcu.
— Hai, marº ºi-mi spalã ciorapii! ªi... auzi! Vezi

cã am o cãmaºã în rastel. Spal-o ºi pe aia, cã vãd
cã eºti cam mare-n clanþã! Ai înþeles, soldat
Marincu?

— Am înþeles, sã trãiþi! rãspunse obosit
soldatul.

— Aºa, biba.
Dupã o clipã de tãcere sergentul începu iar,

pe un ton mai blînd:
— Lasã, bibane, cã aºa-i pînã ajungi ºi tu

veteran. Aºa o sã faceþi ºi voi cu ãia care vin dupã...
Gata, Þicudene? se întoarse el spre blondul din
penumbra încãperii, care se ridicase în picioare,
transpirat ºi cu rãsuflarea tãiatã.

— Gata, toarºu’ sergent!
— Þine!
ªi sergentul aruncã scrisoarea la picioarele

blondului. El se aplecã ºi luã repede plicul.
— Auziþi, bibanilor! începu iar sergentul.
Cei doi soldaþi tresãrirã.
— Vedeþi cã io azi, dupã ce pleacã ofiþerii ºi

facem schimbul de gardã, o tai în sat. S-aveþi grijã
pe-aici sã nu faceþi vreo prostie, cã aþi îmbulinat-o
cu mine. Aþi auzit?

— ’Nþeles, sã trãiþi! rãspunserã cei doi.
— Bãi, dacã sînteþi bãieþi de treabã, continuã

cumva împãciuitor sergentul cel negricios, poate
cã într-o zi vã las ºi pe voi sã fugiþi în sat. Vã duc
io sau Marcel, ca sã nu faceþi prostii... Ããã... ºtii
ceva, Marincule? sãri el apoi, strãbãtut de un gînd.
Treci la culcare. Sã nu zici cã-s om rãu. Las’ cã-mi
spalã Þicudean ciorapii – nu, Þicudene? De bucurie
cã þi-a scris gagica.

Blondul oftã ca un om mare.

*   *   *
La ora cînd trebuia sã plece cu schimbul de

Prostu’Prostu’Prostu’Prostu’Prostu’
Radu Pavel Gheo
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gardã la posturile de santinelã, sergentul scoase
oamenii pe platou ºi-i numãrã. Patru. Lipsea unul.

— Care nu te-ai prezentat, mã, la post? se
burzului el.

— E Þicudean, toarºu’ sergent, spuse unul
din soldaþi.

— Unde-i Þicudean?
— E în dormitor, veni rãspunsul.
— Boceºte! rînji un alt soldat. L-a lãsat gagica.

I-a scris azi...
— ªi ce dacã l-a lãsat? Ce, aici e armatã sau

gagicãrie? Ia, ªopîrlã, marº dupã el! Sã nu facã pe
prostu’ cu mine!

Cel numit ªopîrlã – ºi care se numea de fapt
Popescu – þîºni în corpul de gardã ºi, dupã vreo
cinci minute, apãru împreunã cu adolescentul blond,
care se tîra, cu capul plecat, în spatele lui. Pistolul
mitralierã îi atîrna pe un umãr cu þeava în jos, într-
o poziþie foarte neregulamentarã.

— Ce-i, mã Þicudene? sãri sergentul la el. Ce,
te-a lãsat gagica? ªi ce dacã te-a lãsat? Da’ ce,
credeai c-o sã te aºtepte ºaiºpe luni de zile, pînã
te-ntorci tu acasã?

— Toarºu’ sergent, permiteþi sã raportez,
începu blondul cu o voce frîntã. Nu pot sã intru în
post. Nu mã simt bine.

— E, nu te simþi bine? I-auzi! Pãi, atunci hai
sã te trimitem acasã la mama, sã îþi facã ceai ºi
sã-þi punã comprese... Bãi Þicudene, tu crezi cã
aºa merge? Aici eºti în armatã, bãi, la datorie! Nu
eºti la tine acasã, sã faci ce vrei! Ce, pe mine nu
m-a lãsat gagica? Pe toþi ne-a lãsat gagica! Tu aici
îþi faci datoria, Þicudene! N-ai mamã, n-ai tatã, n-ai
gagicã! S-a-nþeles?

— S-a-nþeles, oftã Þicudean.
— Ei, atunci treci la încãrcat! Gata?
Þicudean se apropie cu arma de stîlpul din

centrul platoului.

*   *   *

Dupã ce se întoarse de la schimb, sergentul
îºi dezbrãcã repede hainele militare ºi descuie
valiza de rezervã, unde îºi ascundea hainele civile,
ca sã nu-i fie gãsite ºi confiscate la vreun control
neanunþat la valize. Îºi puse pe el un tricou vãrgat,
ºifonat tot, o pereche de pantaloni maronii, de stofã,
ºi o geacã de fîº albastru. Rãsuflã cumva ca
eliberat de o povarã: haine normale! Sergentul se
uitã la ceas: ºase ºi un sfert. Putea sã stea liniºtit
în sat, la birt, pînã se întuneca.

— Marcele, eu am întins-o! îi zise el unui soldat
spãtos, care stãtea pe un scaun. Dacã se-ntîmplã
sã aparã cineva, OSU’1 sau mai ºtiu eu cine, mã
scoþi tu. Sînt în control la santinele, sînt... vezi tu.
ªi ai grijã de bibani, Marcele! Pune-i la ºmotru.

— Du-te, Nelule, du-te liniºtit, îi rãspunse cel
numit Marcel. Adu-mi ºi mie...

Dar nu mai apucã sã spunã vreodatã ce voia
sã-i aducã sergentul. De undeva de afarã se auzi

un rãpãit inconfundabil, de armã automatã. Cei
zece-doisprezece militari din corpul de gardã
încremenirã. Sergentul se învineþi la faþã ºi începu
sã tremure.

— Ãsta-i Þicudean! Prostu’! Prostu’ pulii! Sã-
mi bag cracii, Þicudene...! Ooo... Ooo...

Cãsca gura larg ºi o închidea iar. Parcã nu
mai avea aer. Îºi smulse de pe el hainele civile ºi
se repezi spre ieºire, luîndu-ºi din mers cãmaºa
militarã, boneta, pantalonii ºi centironul de piele.
Bocancii îi apucã stîngaci cu mîna rãmasã liberã
ºi vîrî picioarele în ei din fugã.

— Marcele, hai cu mine! zbierã el.
— Stai sã iau arma, spuse cel chemat.
—  Ce armã, în pula mea, ce armã? Sã ajun-

gem acolo înaintea OSU-lui, cã ne beleºte!
Marincule, sunã tu acum la OSU. Acum, auzi!
Dã-i raportul! Spune-i cã noi am plecat în control!
Hai, Marcele!

Pornirã. Pe drum, sergentul încercã sã se
îmbrace cît de cît.

Postul de santinelã unde fusese lãsat
Þicudean era la vreo sutã de metri în afara unitãþii
militare, la o staþie mobilã de radiolocaþie. Cînd
ieºirã pe poarta unitãþii, cei doi o luarã la goanã.
Sergentul avea impresia cã nu mai fugise aºa în
viaþa lui, dar, în acelaºi timp, cã stã pe loc ºi cã ºi
timpul s-a oprit. Se trezi pur ºi simplu în faþa
gheretei de pazã, unde, alãturi de staþia de
radiolocaþie acoperitã cu o plasã de camuflaj,
zãcea un trup îmbrãcat în kaki, cu capul roºu,
lãþit pe pãmînt.

Sergentul se apropie încet. Soldatul cel
spãtos se opri lîngã gheretã, îºi trecu degetul
peste o gîlmã umedã, alb-roºiaticã, lipitã de lemnul
acesteia, înþelese cã era o bucatã de creier ºi
începu sã vomite. Din þeasta lui Þicudean nu mai
rãmãsese decît o bucatã de faþã parcã jupuitã, cu
un smoc de pãr blond, acoperit cu dîre roºii.
Resturi de creier ºi os împroºcaserã ghereta,
solul, plasa de camuflaj. Probabil cã adolescentul
blond reuºise cumva sã punã arma pe foc
automat ºi din încãrcãtor zburaserã toate cele
cinci gloanþe pe care le avea în ea.

— Sã-mi bag pula! ºopti iar sergentul.
Nu se mai gîndea la nimic. Celãlalt soldat,

Marcel, se îndreptã de spate ºi se apropie de el,
iar atunci sergentul simþi miros de vomã ºi îl
cuprinse ºi pe el un val de greaþã.

— Dumnezeu sã-l odihneascã! mormãi
Marcel.

— Dumnezeu sã-l odihneascã! ºopti ºi
sergentul.

Apoi, dupã vreo zece secunde, adãugã,
uitîndu-se spre unitate, de unde venea în goanã
un ofiþer cu cascheta în mînã:

— Ei, Marcele, sã vezi acu’, bãga-mi-aº pula
în ea de armatã! Mai pupãm noi permisii la
pulivarã!

ª1 O.S.U. - ofiþerul de serviciu pe unitate.
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Surprinzãtor cît de pustiu e oraºul nostru la
6 dimineaþa. Pare altul.

Cu o searã înainte, venise mama pe la mine
ºi-ºi uitase acasã ceva atît de necesar la oraº:
buletinul. Am convenit telefonic cu tata sã ni-l
trimitã cu autobuzul de dimineaþã. Cum oraºul
nostru nu are o autogarã normalã, autobuzele
opresc ºi pleacã pe unde pot, mai rar prin
„autogara” oficialã (un fost parc de joacã, în care
s-a plantat un chioºc de ziare pe post de ghiºeu,
undeva departe de centru, mã rog, de garã). Dintr-
un vechi reflex, cele mai multe „trag” în zona fostei
autogãri, astãzi supermarket.

Ca sã nu mai lungesc cu vorba, ei bine, cam
astea au fost indicaþiile primite de la tata: la 6, lîngã
supermarket, sã merg unde „trag”  moldovenii (cei
din Republica Moldova), sã caut un autobuz mare
verde ºi un bãiat cu geacã roºie.

La ora stabilitã, parcarea – una destul de
mare – era pustie. Cu excepþia unui cîine care s-
a apropiat de mine ºi a evaluat din priviri ce ºanse
are sã-i dau ceva. S-a lãmurit repede. Nimic.

Apoi a fugit spre uºa unei dube parcatã într-o
parte.  Din aceasta a ieºit un domn somnoros,
coborît parcã direct din pat, cu o sticlã de apã în
mînã. A tras un ºut înspre cîine, fãrã sã-l atingã
însã:

- Marº, javrã ordinarã!
Javra a tãiat-o pînã la o distanþã sigurã ºi a

privit în urmã cu o moacã mai degrabã indignatã
decît speriatã:

“Nu-mi vine sã cred ce mi se întîmplã azi…”
Apoi s-a îndepãrtat la pas:
“Ce sã-i faci?... Oameni!”
ªoferul a început sã se spele pe faþã. L-am

lãsat sã se ºteargã, apoi m-am apropiat ºi l-am
întrebat cumva idiot:

- Nu vã supãraþi, nu ºtiþ i  unde trag
moldovenii?

- Pe-aici, mi-a rãspuns ºi s-a urcat în maºinã,
pãrînd cã ar mai avea vreme de moþãit puþin.

Am început sã umblu de-aiurea prin „pe-aici”-
ul destul de mare, destul de derutant. M-am mai
întîlnit o datã cu cîinele. S-a apropiat din nou, mai
prevãzãtor, ºi m-a fixat cu privirea:

„Totuºi, chiar nimic?!”.
Nimic.
Apoi, printre puþinile maºini din parcare, a

apãrut o bãtrînã de la þarã (se vedea dupã
îmbrãcãmintea curãþicã ºi baticul de pe cap),
aproape plîngînd, cu un geamantan mare maro
într-o mînã, cu o sticlã de Cola strînsã la piept, în

LoculLoculLoculLoculLocul
unde tragunde tragunde tragunde tragunde trag

moldoveniimoldoveniimoldoveniimoldoveniimoldovenii
cealaltã. Pãºea grãbit, haotic, într-o parte ºi-ntr-
alta:

 - Offf, of, of, of!
M-a zãrit pe marginea drumului ºi m-a strigat:
- Nu ºtii de unde pleacã autobuzul de Grecia?
Mi-a luat ceva timp pînã sã pricep întrebarea.
- Habar n-am.
Iar s-a apucat de oftat, învîrtindu-se pe loc ºi

privind rãtãcit.
Mi-a venit brusc în cap o imagine pe care o

vãzusem cu vreo sãptãmînã înainte:  un autobuz
mare albastru, pe care scria IAªI-TORINO
NONSTOP TUR-RETUR.

- Doar cel de Italia, mai încolo, dupã garã, i-
am arãtat cu degetul. Dar ãla parcã pleacã cam
cînd se întunecã. Ãsta de Grecia la cît trebuie sã
fie?

- La ºase.
S-a dus înspre garã plîngînd de-a dreptul:
- Offf, of, of, of!
Era ºase ºi zece.
Apoi lîngã mine s-a oprit un taxi din care a

coborît o doamnã ºoferiþã. ªi-a scos covoraºele
de la maºinã ºi a început sã le scuture.

- Nu ºtiþi de unde pleacã autobuzul de Grecia?
S-a oprit din dereticat, a stat puþin pe gînduri

ºi mi-a rãspuns:
- E posibil de la McDonalds.
La cum eram – în ºlapi, pantaloni scurþi ºi

tricou, cu un pachet de þigãri în mînã – nu prea-i
pãream cã vreau sã plec fix atunci în Grecia.

I-am arãtat înspre bãtrîna care se îndepãrta
ºi i-am spus povestea ei.

- La cît trebuia sã plece? m-a întrebat.
- La ºase.
- L-a cam pierdut! a concluzionat ea.
Privind în urma femeii care alerga (pe cît

posibil) sã prindã autobuzul de Grecia, ºi a cîinelui
care o urma îndeaproape, am vãzut cum opreºte,
lîngã staþia de tramvai, un autobuz mare verde.

 Am fugit într-acolo ºi din el a coborît un bãiat
cu geacã roºie care mi-a dat buletinul mamei.

Florin Lãzãrescu
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Recentul volum al Anei
Blandiana, Patria mea A4: poeme
noi (Humanitas, 2010), impune
aceeaºi voce sentimentalã ºi
delicatã cu care suntem  obiº-
nuiþi. Mizând pe derizoriul lumii
contemporane, perisabilitatea
existenþei ºi pe pierderea
credinþei ºi a gustului pentru
frumos, autoarea propune  un
corpus de texte care îl fac pe
cititor sã conºtientizeze peri-
colul la care este supus prin
renunþarea la valorile umane ºi
spirituale. Relevant pentru
aceastã stare de fapt este
poemul Pe role, un poem în care
progresul tehnologic îºi pune
amprenta asupra dezvoltãrii
umane, în defavoarea naturii ce
înconjoarã individul. Oamenii îºi
consumã existenþa  prea preo-
cupaþi de tehnologie, jocuri ºi lumi
alternative, fãrã sã mai observe
frumuseþea din jurul lor. De-
gradarea perpetuã a lumii
declanºeazã finalul imprevizibil,
care constã în umanizarea lui
Dumnezeu ºi în „coborârea” Sa
printre oameni: Creatorul „co-
boarã printre ei/ ªi învaþã sã
meargã pe role/ Ca sã îi poatã
salva”. La o scarã mult mai micã,
avem în acelaºi poem ºi o replicã
la mitul Genezei; acum ºi aici, o
genezã a mecanismelor, iar nu a
fiinþelor „create dupã chipul ºi
asemãnarea acestora...”. Pe role
este un poem previzibil, opozi-
þia naturã vs. tehnologie fiind
transparentã, doar finalul reuºind
sã rãstoarne constructul-ºablon
prin introducerea elementului
biblic în cadrul existenþei umane.
Aceastã structurã tematicã es-
te nuanþatã ºi de poemul Biserici
închise, unde poeta insistã pe
ideea desacralizãrii lumii: Dum-
nezeu este uitat iar lucrurile se
miºcã din inerþie fiind declanºate
de lumea prea grãbitã în care
trãim.

Divinul, în ipostaza sa ange-
licã, este prezent ºi în poemele
Un bocet ºi Cap sau pajurã. Atâta
vreme cât în cel din urmã poem
amintit este frapantã imaginea
îngerului cãzut, realizatã cu

ajutorul metaforei pajurei –
metaforã care sugereazã tocmai
fragilitatea credinþei –, în Un
bocet se întrevede disperarea
îngerului contaminat de boala
umanitãþii, care se zbate, însã
fãrã a reuºi sã evadeze din
aceasta. Un alt poem care atrage
atenþia este Rugãciune, adre-
sându-se aceluiaºi Dumnezeu,
Creator atât al Binelui, cât ºi al
Rãului, acestuia reproºându-i-se
modul în care a ales sã facã lu-
mea ºi vieþuitoarele, împãrþite în
bune ºi rele/ frumoase ºi urâte/
talentate ºi netalentate. Referinþa
biblicã este prezentã ºi în finalul
acestui poem, fãcând trimitere la
jertfa lui Isus pe pãmânt („Balanþa
menþinutã cu greu în echilibru/
De trupul însângerat/ Al fiului tãu

care nu-þi seamãnã”). Con-
damnarea alegerilor fãcute de
Creator este ºi mai clar ilustratã
în poemul Animal planet, unde
poeta se vede complice („Mai
nevinovatã, dar nu nevinovatã”)
la rãutãþile lumii, prin alegerile
fãcute, dar, mai ales, prin tã-
cerea sa. Ipostaza complicelui
mut ne aratã cât de superficialã
este lumea în care trãim. Acesta
„are senzaþia” cã participã la
crimã ºi astfel îºi astupã urechile
sau închide ochii în încercarea
de a evada din spaþiul torturii.
Toate acestea alcãtuiesc un set
de gesturi transcrise printr-o
sensibilitate acut femininã.

În aceeaºi sferã a lucrurilor
pierdute sau aflate în pericol de
a se pierde se aflã ºi istoria prin
faptul cã evenimentele, deºi
imortalizate, nu garanteazã ºi o
imortalizare a timpului (Trepte).
De altfel, temporalitatea este un
element extrem de important în
poezia Anei Blandiana; este, de
fapt, un factor declanºator al im-
portantelor momente reþinute în
paginile volumului. În poemul Un
personaj transparent, timpul, deºi
îºi pune amprenta asupra omului,
îmbãtrânindu-l, nu mai poate el
însuºi exista într-un loc al morþii.
O lume în schimbare, dar la un
alt nivel, gãsim ºi în poemul
Mistere, unde se sugereazã o
înlocuire a valorilor (a „zeilor”) în
care credem, întrucât tot ce e
vechi nu mai pare atât de
impunãtor, preschimbarea în
ceva nou fiind necesarã.

Din perspectiva unui spec-
tator implicat, folosind un limbaj
simplu, accesibil cititorului ºi
pigmentat cu metafore inedite,
Ana Blandiana ilustreazã în
acest volum desacralizarea unei
lumi atinse de boalã, în care
valorile autentice ºi-au pierdut
consistenþa. Patria mea A4:
poeme noi este o carte adresatã
mai ales unui cititor mereu
grãbit, care uitã sã acorde
importanþã literaturii, credinþei,
culturii în favoarea tehnologiei
ºi a „avantajelor” aduse de
aceasta.

O lume
de

hârtie
Antonela Suciu
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Revizuiri
DEZBATERE

Înclinatã
sã judec lu-
mea în zeci
de mii de gri-
uri – unele ce-
nuºã, altele
strãlucitoare
ca argintul –,

nicidecum în alb ºi negru, sã spun
aici cã, în ce mã priveºte, n-am
avut nevoie de douã decenii pentru
a pricepe cam cum stau lucrurile.
Încã din 1990, îmi sãreau în ochi
asemãnãrile de atitudine dintre
proletcultism ºi postrevoluþie faþã
în faþã cu chestiunea dereticãrii
moºtenirii culturale. Mã bucur cã
sunt tot mai multe semnele de
revenire a minþii (critice) de pe
urmã a românului ºi îmi zic,
înciudat-încântatã, cã, uite, au
ajuns (în fine ºi fãrã s-o ºtie!) ºi alþii
la vorba mea. Cãci, spuneam eu
într-un text publicat în 1990, un pic
patetic –  aºa erau vremurile! – ºi
cu o dozã de ne-amãgire pe care
mi-o recunosc constantã, cã: „Anul
literar 1990 n-a însemnat neapãrat
un an de cotiturã. Destrãmãrile ºi
reînchegãrile din plan politic ºi
social nu puteau fi urmate de înda-
tã de asemenea transformãri evi-
dente, fiindcã literatura autenticã
nu-ºi pierde ºi nu-ºi recâºtigã
valabilitatea în funcþie de ora

istoricã. Timpul ei se numeºte
permanenþã. În literatura noastrã
nu s-a petrecut o rupturã. Pro-
ducþiile conjuncturale n-au trãit,
oricum, mai mult decât (eventual)
timpul necesar lecturii, iar cele
care, apelând la iluzie, parabolã,
disimulare, oniric, mitic ori fantastic,
au depãºit limitele lui acum ºi aici
vorbind fiinþei, rãmân valabile ºi-ºi
aºteaptã cititorii cu care sã creascã
împreunã. Vestita literaturã de
sertar pare sã fi fost o fantasmã –
puþinul care se publicã e doar o
excepþie. Întârzierile par mai
degrabã accidente «fizice», iar
oglinda politiceºte corectã ºi
retrospectivã nu poate sãrãci o
carte în care nimic nu e calp în
ordine esteticã. […] Dacã în prim-
planul câtorva decenii «cultura»
era o mascaradã politicã, în
planurile secunde, secrete, ale
individului, Cartea, cea adevãratã,
n-a fost o «absenþã», ci un punct
de sprijin ºi de speranþã. Cititorul
român n-a încetat sã fie unul de
talie europeanã, mondialã. El nu
trebuie «sã se întoarcã» fiindcã n-
a pãrãsit niciodatã Europa. […]
Capitalismul ºi socialismul sunt
amândouã extreme, la fel de
departe de om. Constantin Noica
nota în jurnalul detenþiei sale,
Rugaþi-vã pentru fratele Alexandru,
cã socialismul ºi-a îndepãrtat omul
vrând sã-i stea prea aproape,
capitalismul, lãsându-l prea în voia
lui. Doar o politicã a cãrþii îl poate
salva. […] Soluþia, nu uºoarã, dar
la îndemânã, este cea a unui nou
apostolat cultural. Înlãturarea
dogmelor (de orice fel!!) poate

preface miasmele sociale în mi-
resme. E de reconsiderat cãldura
umanã într-un veac aseptic ºi
îngheþat.”

Revenind, pentru mine, artistul/
intelectualul e unul care gândeºte
exclusiv dupã mintea lui ºi funcþie
de mãrimea bibliotecii din spatele
sãu. Intelectualul adevãrat (de
definit altãdatã!) nu respectã
calendarul evenimentelor politice,
nu se pliazã automat, nu se
supune, fiind prin definiþie rebel ºi
personalizat. Adesea, precede
schimbãrile de sistem, le presimte,
le chiar pregãteºte în subteran, dar
nu e aproape niciodatã pregãtit sã
ia frâiele în mânã. Cum spuneam
altãdatã, el cocheteazã cu politica,
dar n-o cere decât extrem de rar
de nevastã… Oricum, iþele care
lucreazã la mersul într-un sens sau
altul al Lumii sunt destinale prin
complexitatea microscopicã a
întreþeserilor, prin cauze nenu-
mãrate care duc spre un scop
(când rezultatul convine mai multor
inºi dintre cei care au plãnuit,
niciodatã tuturor) ori spre un efect
(când rezultatul e mai mult ori mai
puþin surprinzãtor pentru toatã
lumea).

Contextul ºi spiritul vremii ex-
plicã parþial, dar nu justificã deloc
mentalitãþi, atitudini, convingeri,
acþiuni. Perioada tranziþiei e una
deviatã, nefireascã fiindcã înte-
meiatã pe obsesia duºmanului, pe
o ne-aºezare ca în prag de nãvãlire
barbarã. Un inventar al lucrurilor
câºtigate ºi pierdute de români în
perioada postdecembristã ar da
douã coloane aproximativ egale –

Modificarea radicalã a contextului social-
politic românesc din 1990 a dus ºi la modificarea
criteriilor literaturii, astfel încât termenul de
„revizuire” devine, în primii zece ani de dupã
Revoluþie, o adevãratã marotã conceptualã.
Revista „Steaua” propune o dezbatere cu privire
la sensul ºi amplitudinea revizuirilor literaturii
române de sub comunism. „Cum a gestionat
istoria ºi critica literarã problematicile acestei
literaturi?”, „Pot fi cuantificate rezultatele concrete
ale revizuirilor «est-etice»”? „Au fost ele dublate

ºi de revizuiri estetice?”, „E necesarã/existã o
platformã teoreticã prin care poate fi abordatã
literatura sub totalitarism?”, sunt doar câteva
dintre întrebãrile care se impun la douã decenii
de istoricizare a literaturii de sub comunism. Deºi
anchetele ºi dezbaterile despre revizionism au
revenit periodic în centrul atenþiei, reformulãm
întrebarea pentru cã în ultimul deceniu a apãrut
o generaþie nouã de scriitori ºi critici, gata sã
priveascã fenomenul din alt unghi decât cel al
comentatorilor dinainte de ’90. (A.G.)

Irina Petraº

Divagãri (in)utile
despre literatura
sub comunism
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dovadã în plus cã, vorba lui Lucian
Blaga, „Drumul tãu nu e-n afarã /
cãile-s în tine însuþi”.

Judecãþile ultime au nevoie de
timp. De tot timpul. În cazul marilor
nume ale anilor ’50-’60, opera are
de suportat ranchiuna târzie,
întârziatã. Statutul lor de clasici în
viaþã a iscat invidii ºi resentimente.
Aflaþi în imposibilitatea de a se
rãcori pe loc, frustraþii se rãzbunã
acum, când „s-a dat liber” la
frustrãri. Lucru valabil nu doar în
literaturã. Asta nu vrea sã zicã
nicidecum cã opera lor, a contes-
taþilor, este o sferã de cristal,
intangibilã ºi fãrã rest. Dar Opera
rezistã toatã fiindcã doar ceea
ce rezistã e operã. O întreagã
perioadã, o jumãtate de secol
din istoria unui neam, a unei co-
munitãþi, nu poate fi privitã, în-
crâncenat ºi primitiv, numai în
negru-smoalã.  Dincolo de
ambiguitatea sa alunecoasã
(simplu joc de cuvinte, lansat cu
uºurãtate spre a eticheta teribil
de simplist o realitate de o
complexitate încã aºteptându-ºi
descrierile adecvate), „est-etica”
scuteºte rapid, superficial ºi, deci,
vinovat de obligaþia oricãrei
nuanþãri ºi exileazã în zona
ideologicului primar literatura unei
bune bucãþi din Europa. Oamenii
au trãit mereu, de când existã
oameni, în niºte împrejurãri: nu vãd
de ce ar fi jalnicã ºi demnã de
marginalizare „est-etica” ºi, în
schimb, ar merita un tratament
privilegiat „v-est-etica”. Literatura
adevãratã nu opune o tezã altei
teze. Ea vorbeºte despre
omenesc în condiþiile orei sale
istorice. Nici o societate ºi nici un
sistem nu sunt perfecte pentru
toate fiinþele omeneºti. Istoria
înseamnã mereu mãsluire, nu
doar generaþiile trãite sub
comunism au un trecut fals ori
parþial inventat. O carte despre
Europa (Josef Fontana, Europa în
faþa oglinzii, 1994, seria Con-
strucþia Europei, editatã de
Jacques le Goff) îmi pune în faþã
galeria de oglinzi deformatoare în
care continentul nostru s-a privit
secole în ºir, minþindu-se. Sigur cã
o „Europã fãrã istorie ar fi orfanã ºi
nenorocitã”, dar cum sã dezvãlui
ºi apoi sã faci cunoscut ºi
acceptat un trecut cu atât de multe

feþe contradictorii? ªi de ce sã te
exilezi într-o lume cu douã di-
mensiuni (anti sau pro), când ai la
îndemânã lumea cu trei dimensiuni,
plus Timpul, ca dimensiune impla-
cabil valorantã?

În cãrþile despre literatura post-
belicã româneascã deja apãrute,
toate înfierbântate (participiul
conþine ºi o dozã de neimplicare
adevãratã, de supunere pasivã la
comandamente exterioare), efortul
de obiectivare e insuficient. Autorii
îºi fac o datorie (de nimeni cerutã,
de altminteri, decât poate de
oportunismul funciar al omului sub
vremi) din a rosti anateme ºi din a
da verdicte pripite, însã, cred ei,
foarte corecte politic. „Procesul
comunismului” se va face cu
adevãrat doar când dosarul va fi
instrumentat de judecãtori ºi
avocaþi care nu vor avea nimic
de plãtit ori de rãscumpãrat. ªi
se face deja de câþiva foarte
tineri cercetãtori cu instrumente
demne de toatã atenþia.

Apoi, critica literarã nu e dreap-
tã sau nedreaptã. Ea este pur ºi
simplu. Instrumentul critic, gustul,
þinuta (inclusiv cea moralã) pot fi
diferite pe o scarã foarte largã de
nuanþe. Dar, ca în orice miºcãri ºi
lucrãri omeneºti, timpul decide
valoarea ºi îndreaptã erorile. Cred
cã ar fi foarte plicticoasã viaþa
literarã dacã toatã critica ar fi
impecabil de dreaptã, dincolo de
aproximãrile ºi relativismul de toate
zilele. Nu pot identifica o regulã
unicã pentru posibilii sfinþi ai
literaturii române, în care sã încapã
mai multe voci armonice, în pofida
înclinaþiei lor funciare de a cânta a
cappella. Reþin, oricum, cerinþele
canonice bloomiene ale operei
durabile: acuitate cognitivã, forþã
lingvisticã ºi putere de invenþie, nu
ºi diversele liste cu nume propriu.
O acomodare cu singurãtatea, o
iniþiere insistentã în muritudine ca
formã supremã de „lecturã” a fiinþei
îmi impun un unghi de vedere vag
interesat de listele altora ºi foarte
flexibil ºi capricios când e vorba
de preferinþe proprii. Mai mult decât
atât, cred cã ºi în cazul cãrþilor, cu
destin subsumabil Principiului
antropic despre care vorbesc
fizicienii ºi cosmologii de azi, cel
mai important e Acordul Fin (ºi
necontrolabil) al parametrilor ºi

constantelor, pe o bandã extrem
de îngustã de manifestare, care
„lucreazã” pentru a face cu putinþã
viaþa.

Dincolo de toate astea,
reaºezarea valorilor e un fenomen
natural. Nici o acþiune voitã, anume
concertatã, de a scoate de pe listã
nume pentru a le înlocui cu altele
nu poate avea sorþi de izbândã. E
vorba despre un proces în curs,
care poate fi sprijinit, comentat,
secondat critic, nicidecum impus.
Configuraþia literaturii/culturii
române postbelice este deja, de
la sine, prin forþa lucrurilor, în plinã
prefacere. Trecutul are nevoie de
timp ºi de multã înþelegere
rãbdãtoare pentru a ieºi de la sine
(?) din emoþional ºi conjuncturã.
Vorba lui Manolescu, „nu-þi propui
sã schimbi canonul. Bãtãliile ca-
nonice nu se planificã. Ele þin de
viaþa spontanã ºi imprevizibilã a
literaturii”. Aºa stând lucrurile, ar fi
bine dacã am fi mãcar în stare sã
facem Arta pãrtaºã importantã a
vieþii fiecãrui om. În preajma
istoricã, ar putea însemna ceva.
Un sentiment planetar al fru-
mosului cotidian, iatã un lucru
pentru care meritã trudit. Cum?
Habar n-am! Poate, cel mult, prin
exemplu personal.

Rupturã? Nicidecum. Pentru
bunul ºi simplul motiv cã nu aºa
se petrec lucrurile în culturã/
literaturã. E vorba mereu de
încercarea disperatã de a exprima
„misterul vieþii”, de a identifica/
nãscoci un sens, un rost. Formele
se schimbã, dispar ºi reapar, se
înfruntã ºi se resping, însã fondul
rãmâne esenþialmente acelaºi.
Când e vorba despre literatura
adevãratã, poþi identifica prelun-
giri, continuãri, replici, înlãnþuiri,
„jafuri de extaze”, nu rupturi, nu
crize. Ruptura se manifestã numai
între literatura bunã ºi literatura
proastã. Nu-mi doresc defel sã
citesc cãrþile dupã amãnuntul ivirii
lor sub un regim sau altul, prea ar
suna ca în anii ’50.

Sã reacþionezi dupã legi proprii
ºi personalizate la stimulii istoriei
nu-i decât semn de forþã ºi
nuanþare a perspec-tivei. Sigur cã,
dacã toatã lumea are dreptate, pe
cale de consecinþã nimeni nu are
dreptate ºi nici un adevãr nu e valid.
Dar asta nu exclude eforturile so-
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cietãþilor omeneºti de a stabili
adevãruri arbitrare cu titlul de lege
pentru a þine în frâu indivizii în
disjuncþie. Cu atât mai meritorie ºi
mai democratã societatea care
recunoaºte adevãrurile individuale,
dar se fãleºte cu compromisurile la
care membrii ei sunt dispuºi sã con-
simtã pentru ca mecanismul sã
funcþioneze. Imacularea e cu totul
exclusã în relaþia om/vremi, nu poþi
trãi în afara timpului tãu ºi nu poþi
scãpa de urmele sale. Chiar ºi
izolarea e semn al legãturii (rupte)
cu vremea ta, e un nod, o ranã, o
cicatrice expresivã ºi care face
sens. Apoi, scriitorul este prin
definiþie, aº zice, deopotrivã
vistiernic al fiinþei, lucrând
retrospectiv la portretul întreg al
omului, ºi oracol, cãci el „vede”
dincolo de aparenþe ºi, în cazurile
fericite, prospectiv. Gândind, ca
Forster, toatã literatura bunã
aºezatã simultan la o uriaºã masã
ro-tundã, în rãspãr cu secolele ºi
cu ideologiile – trecãtoare, acestea,
oricât de aberante ar fi –, pentru
mine, cãrþile bune din epoci diverse
seamãnã mai mult între ele decât
cele bune cu cele rele din aceeaºi
epocã. E vorba de miezul tare ºi
durabil al poveºtii-despre-om.
Nuanþele tematice ºi stilistice diferite
nu le stricã nicidecum sindrofia
forsterianã. Rezumându-mã la
prozã, din motive de spaþiu, pot
gãsi oricând înrudiri adânci între
Ioan Slavici, Liviu Rebreanu, Camil
Petrescu, Hortensia Papadat-
Bengescu, Mihail Sebastian,
Mateiu Caragiale, Marin Preda,
Nicolae Breban, Constantin Þoiu,
D.R. Popescu, Eugen Barbu,
Fãnuº Neagu, Gabriela Ada-
meºteanu, Sorin Titel, Mircea
Cãrtãrescu, ªtefan Agopian, Ioan
Groºan, Nicolae Velea, Ion
Cristoiu, Filip Florian, Gheorghe
Crãciun, Dora Pavel, Varujan
Vosganian, Horia Ursu, ªtefan
Goanþã, Florina Ilis, Mariana Vartic,
Ovidiu Pecican º.a.m.d.

Mircea  Muthu

Stereotipizãri
postdecembriste

Termenul
revizuire a in-
trat rapid în
siajul feno-
menului, mai
larg, al ste-
reotipizãrilor
postdecem-

briste. Pe de altã parte, inflexiu-
nile postmoderniste, susþinute
teoretic, au debusolat oarecum
timidele încercãri de gestionare, de
cãtre critica ºi istoria literarã ºi asta
în condiþiile crizei de receptare a
unor genuri (lirica de plidã) sau al
unei proze ce, dupã epoca tex-
tualistã, îºi reia abia în ultimii ani
statutul de arhitecturã tipologicã ºi
diege-ticã – aceasta din urmã pre-
lungitã prin filtrul prozei scurte din
pattern-ul povestirii.

Dacã înscriem acum toate
acestea în sfera unei culturi de
sfârºit de ciclu ºi care, din
creatoare a devenit din ce în ce mai
mult comentatoare (de unde eflo-
rescenþa eseisticii), putem înþelege,
mai nuanþat probabil, dificultãþile
întîmpinate de revizuirile la nivel
mentalitar, din psihologia creatoa-
re ºi, implicit, receptoare sau de
cele care privesc restructurãrile
considerate nu atît din unghiul
reflecþiei cât din acela, teoretizat de
Bourdieu, al refracþiei. Culpa criticii
ºi, deopotrivã, a teoriei vizavi de
inexistenþa, aº spune, a unei
platforme teoretice din unghiul
cãreia sã se radiografieze lite-
ratura din epoca totalitarã rezidã
fie în omiterea din discursul
restitutiv a valorilor care, totuºi au
existat, fie în atitudinea uºor
condescendentã faþã de o
generaþie ori o serie de opere
legate, sã zicem, printr-o temã
comunã sau înruditã (contrucþia
industrialã, figura intelectualului
etc). Dar mã grãbesc sã adaug cã
este o vinã totuºi parþialã, de vreme
ce revizuirea de atitudine ºi
instrumentar trebuie sã porneascã
mai întâi din interior, adicã din
arealul poiesis-ului, al creaþiei
ficþionale, aluvionînd astfel – prin
raportãri opozitive la deceniile ce

au premers lui 1989 – necesarele
paradigme teoretice existente, mai
mult sau mai puþin, in statu
nascendi. ªi asta pentru cã, aºa
cum scria Hegel despre discursul
estetic, „bufniþa nu-si a zborul
decât dupã cãderea nopþii”. E tot
atât de adevãrat cã, la un examen
sumativ, teoria ºi practica artisticã
se hrãnesc una din cealaltã - o
caracteristicã, de fapt, a stadiului
contemporan de alexandrinism
cultural însã dublat, poate
premonitoriu, de multiple produse
subculturale.

Sanda Cordoº

Grija pentru
nuanþã

Aº începe
cu douã dis-
tincþii. Cred
cã termenul
de revizuiri
„est-etice”,
chiar dacã a
plecat  d in

mediul literar ºi a fost folosit aici
cu o anume insistenþã, mai ales la
începutul anilor ’90, cu accentul
pus asupra eticului, nu vizeazã în
mod specific literatura, ci socie-
tatea româneascã în general. O
asemenea abordare nu este, însã,
de competenþa criticului sau a
istoricului literar. Cu bune cunoº-
tinþe de sociologie, politologie ºi
axio-logie, singur sau, dupã puteri,
integrat într-un colectiv, acesta ar
putea face o cercetare a eticii
instituþiei literare din comunism. N-
am nici o îndoialã cã rezultatele ar
fi extrem de interesante, numai cã
o asemenea cercetare ipoteticã (ºi
cu multe ºanse sã rãmânã astfel)
nu s-ar mai putea numi revizuire,
cãci ea ar cartografia, de la început,
valori ºi relaþii deocamdatã
neinvestigate. Pânã în momentul
de faþã, în aceastã zonã, dupã
ºtiinþa mea, s-au fãcut doar
dezvãluiri, prin mãrturii sau prin
publicarea fragmentarã a unor
documente din arhive. Dezvãluirile,
însã, creeazã emoþii, uneori dez-
bateri, foarte interesante ele însele,
dar nu mai mult de atît. Pe scurt, nu
cred cã un critic poate propune o
revizuire eticã a literaturii decît cu
mari pagube pentru cea din urmã.
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El poate face, în schimb, altceva: o
lecturã a valorilor (fie ele politice,
sociale, afective, religioase sau
etice) vehiculate de literatura unei
perioade pentru a fixa tipul de
reprezentare literarã a unui
moment dat. Cu alte cuvinte,
criticul nu poate fi, pentru mine, un
revizor, deþinãtorul, adicã, al unui
normativ dupã care mãsoarã
corectitudinea eticã  a unei literaturi;
el este, mai curînd, un seismograf
care decanteazã, identificã ºi
evalueazã viziuni, structuri ºi teme,
o rezistenþã existenþialã.

A doua distincþie este între
înþelesul ºi, mai ales, aºteptãrile
care decurg din termenul de
revizuire aºa cum funcþiona el la
începutul anilor ’90 ºi cum ne apare
acesta astãzi. Dupã cum reiese din
multele anchete centrate pe acest
termen ºi publicate în revistele
culturale imediat dupã cãderea
regimului ceauºist,  revizuirea era
mai curînd o fantasmã, cu o
rãdãcinã oarecum obscurã, strîns
legatã de dorinþa noastrã, mai
generalã, de primenire. Astãzi,
termenul are ºanse, pentru cei
care îl preferã (mãrturisesc cã nu
mã numãr printre ei), sã fie un
concept operant, detaºat, în mare
mãsurã, de spaime, neliniºti ºi
speranþele unui greu început.
Plecînd de la ideea cã un critic nu
poate face altceva decît revizuiri
estetice, interogînd, aºadar, prin
lecturã, calitatea literarã a unui text,
cred cã se pot cuantifica, cum
propuneþi dvs., unele din rezultatele
lor concrete. S-au publicat, in
ultimele decenii, zeci de monografii
(parte dintre ele gãzduite de
colecþia Canon a Editurii Aula) care
au propus tot atîtea reexaminãri
critice ale operelor scriitorilor
români care au creat sub
totalitarism. Cred cã peisajul critic
va deveni mai interesant ºi
termenul de revizuire va cãpã-
ta mai multã acoperire în
momentul în care vor apãrea mai
multe studii asupra perioadei
datorate tinerilor critici. Apoi, faptul
cã într-un prim-plan al ierarhiilor
literare se gãsesc opere ale
unor scriitori din exil (mã refer
acum doar la cele apãrute în
comunism), precum Norman
Manea, Matei Cãlinescu sau
Gabriela Melinescu (ca sã mã

opresc la cîteva exemple), do-
vedeºte, cred, cã criticii lucreazã.

Din pãcate, reexaminãrile criticii
nu se regãsesc încã (sau nu
suficient) în canonul didactic.
Programa de literaturã românã
pentru liceu care se încheie în lista
ei canonicã (adicã: obligatorie) cu
Marin Sorescu este cea mai
retrogradã din ultimul secol de
didacticã a disciplinei. Sînt puþini
profesorii care se încumetã, ghidaþi
de unele manuale mai îndrãzneþe,
sã depãºeascã aceastã limitã ºi
sã-ºi aducã elevii spre texte din
actualitatea literarã, care ar face
mult mai multe servicii literaturii pe
termen lung. Aici, probabil, lipsa
unor studii critice de sintezã îºi
spune cuvîntul.

Cît priveºte o „platformã” teo-
reticã, ea ar fi, desigur, binevenitã,
ºi nu doar pentru studiul literaturii
sub totalitarism. În ultimã instanþã,
platforma (ca ºi dicþionarul, în exer-
sarea unei limbi) nu este, în sine, o
garanþie de reuºitã a abordãrilor cri-
tice, mai ales la criticul român care
nu pune mare preþ pe teorie. În plus,
pe lîngã concepte, în reexaminarea
(sau revizuirea) literaturii (fie ea ºi în
totalitarism) mai trebuie cîte ceva:
rãbdare, atenþie, plãcerea de a citi,
grija pentru nuanþã.

Alexandru Matei

La ce sunt bune
ideologiile

O sã vã
dezamãgesc
p r o b a b i l ,
pentru cã nu
mã in tere-
seazã foarte
tare literatu-
ra în acest

context al reviziurilor, ci critica.
În ce sens spun ceea ce spun?
Literatura românã contemporanã
suportã un proces de revizuire
început la câþiva ani dupã 1989
ºi apoi un proces de rebranduire
care începe în anii 2000, din
momentul transformãrilor pieþei
de carte din piaþã educaþionalã ºi
ideologicã în piaþã economicã. Nu
vãd de ce intrarea în noul mileniu
– o convenþie, desigur – ar duce
la revizuiri ale canonului literaturii
române, altele decât cele care au

avut deja loc. Dimpotrivã, poate
cã miºcãrii iconoclaste din anii
’90 ar trebui sã îi corespundã de-
acum o restauraþie – în ceea
ce-i priveºte pe scriitorii-fanion ai
anilor ’60-’80, Nichita Stãnescu,
Nicolae Breban, Ana Blandiana,
Zaharia Stancu, D. R. Popescu,
Augustin Buzura – care sã
permitã constituirea unei istorii a
literaturii autonome în raport cu
sensibilitãþile politice încã acute.
Multe din revizuirile deceniului
trecut au fost umorale ºi prea
puþin intersate de comiterea unei
cunoaºteri. Era cumva normal sã
se întâmple aºa, pentru cã
structurile de percepþie trebuiau
bruscate. Dar asta nu poate sta
în loc de revizuire.

Dar mi se pare o mare
greºealã sã uitãm, atunci când
vorbim despre revizuiri, critica,
adicã limbajul care revizuieºte ºi
care, el ar scãpa pasãmite
revizuirii tocmai pentru cã el este
cel care o efectueazã. Mã întreb
deci nu dacã un roman sau niºte
poeme ni se par astãzi mai bune
sau mai proaste, ci dacã critica
nu este privitã la noi ca un
discurs încremenit al cãrei rol
este sã revizuiascã din când în
când, cu acelaºi limbaj, opere
literare marcate sau nu de o
agendã ideologicã presantã.
Dacã filmele se schimbã,
cinematograful, ecranul, calitatea
transmisiei pot rãmâne aceleaºi?

De la critica tematicã, sau a
profunzimii, pe care unii critici
români au îmbrãþiºat-o în anii ’70
(Mircea Martin), de la un
oarecare structuralism pãtruns
mai degrabã ca etichetã în cultura
literelor româneºti (gru-pul de la
Braºov, mai activ lite-rar, ºi cel
din Timiºoara), nu s-a mai
întâmplat nimic notabi l  în
limbajul criticii româneºti.
Postmodernismul a dat ocazia
multor texte, dar nu a reînnoirii
criticii – ºi nu întâmplãtor:
postmodernismul nu e o ºcoalã
criticã.

Pentru aceastã remarcabilã
continuitate a discursului critic
românesc, ataºat de „estetic” ºi
urâcios cu tot ce nu e „inocent”
în text, existã o explicaþie bunã.
Atunci când spui criticã, în
România, spui de fapt criticã de
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întâmpinare. Or, critica de
întâmpinare nu poate fi decât
foarte greu altfel decât rapsodicã.
Ea nu poate avea alt program
decât cel de a epuiza apariþiile
unui an, diverse prin forþa
lucrurilor, ºi alt obiectiv decât cel
de a realiza tablouri de epocã din
când în când. În atari condiþii,
criticul nu alege despre ce scrie,
ci încearcã sã scrie despre tot.
Atenþia lui este distributivã, nu
focalizantã. Criticul de întâmpi-
nare devine astfel un Don Juan al
cãrþilor, pe care le seduce sau de
care se lasã sedus (ºi pe care le
abandoneazã cel mai adesea),
dându-ºi apoi mãsura compe-
tenþelor acumulate în topurile de
sfârºit de an. În fiecare cronicã,
mai apoi, el îºi va putea arãta
muºchii bine lucraþi la toate
aparatele sãlii de fitness a litera-
turii contemporane. Tendinþa este
una renascentistã, de a avea
fiecare grupã muscularã bine
dezvoltatã, într-un tot armonios,
dar lipsit de orice metadiscurs.
Poate pentru cã era subînþeles:
de ce lucrezi mã la toate
aparetele? Ca sã arãt bine.

Nu e rãu, dar o criticã care nu
ºtie sã facã decât asta, decât sã
întâmpine cãrþile de-a valma (de-
a valma nu atât valoric, cât
metodologic) nu se va putea ea
însãºi renova niciodatã. Idealul
pe care îl nutreºte aceastã
criticã este acelaºi cu cel din
secolul romantic, asta dacã mai
putem vorbi de vreun ideal. Cred
însã cã exerciþ iul crit ic în
România þine mai puþin de un
ideal cât de un anume tip de
narcisism, narcisismul critic, cel
care te împinge la obþinerea unei
poziþii centrale într-un câmp
social altminteri în scãdere de
prestigiu. Narcisismul nu e o
tarã, eu însumi îl am, altfel n-aº
scrie. Sunt de acord aici nu doar
cu opiniile, dar mai ales cu
ethosul jurnalelor lui Livius
Ciocârile. Numai cã narcisismul
criticului de întâmpinare nu este
unul de evaluat în raport cu
propriul travaliu ci, cel mai
adesea, cu cei despre care scrie
sau (mai ales) cu cei cãrora li se
adreseazã. Criticul de întâm-
pinare, pentru cã întâmpinã – e
ceea ce vrea el sã facã – se uitã

în jur, se uitã la lumea care-l
priveºte, pe sub mustãþi, cu aerul
cã nu face altceva decât sã stea
afundat în text... Cu cât textul
respectiv este mai aproape de
el, autorul mai bine plasat în
acelaºi câmp social, izolarea
criticului se revelã ca mit. Pentru
cã distanþa geograficã este cea
care conteazã, ci aceea psi-
hologicã – or, aici sensibilitãþile
se regãsesc mereu imbricate,
înlãnþuite, iar narcisismul pri-
meºte perfuzii mai multe decât i-
ar permite sã supravieþuiascã în
regim de avarie. Criticul de
întîmpinare este de fapt o per-
sonalitate politicã, un politician al
literaturii. Nu un gânditor politic,
ci un „analist”. El poate, în
exerciþiul sãu, sã se identifice cu
acel despot luminat la care
aspirã o culturã frustratã istoric
cum e cultura românã. Numai cã
nevoia de identificare cu un astfel
de personaj – de la G. Cãlinescu
la Daniel Cristea-Enache – îl face
sã uite cu desãvârºire mitul critic
pe care el însuºi îl transmite,
naturalizându-l (cum spune
Barthes). ªi îl face sã-l transmitã
neîncetat, cu inocenþa copilului
care, în 2011, se joacã la fel, dar
cu alte jucãrii, ca cel din 1911.

O sã condamnaþi probabil
rigiditatea mea atunci când vine
vorba despre nevoia de auto-
reflectare a actului critic. O sã
spuneþi cã limbajul critic nu are
altã problemã decât cea a
corectitudinii. A obiectivitãþii.
Adicã limbajul critic se confundã
cu judecata de valoare, iar
enunþurile lui sunt explicaþii care
converg spre sentinþã. În felul
acesta, criticul se comportã
astãzi ca scriitorul realist de
secol XIX, purtat de valul voinþei
de adevãr pe care îl vede în
ciuda ecranului lingvistic în care
îºi duce viaþa de autor critic. Or,
adevãrul la care poate pretinde
criticul este în primul rând cel al
propriei relaþii cu actul sãu critic.
El nu oferã adevãrul operei, ci
pe al lui, iar acest adevãr al lui
reiese nu din sentinþe neapãrat,
ci, mai adânc, din ceea ce scrie
ºi din ceea ce transmite prin
textul lui. Paul Cernat are de
pildã vocaþia analizei, a
cunoaºterii, dar actul sãu critic

este ºi un act de socializare
care reuºeºte sã-l expunã mai
pregant decât o face el altfel prin
viu grai. Andrei Terian are
vocaþia analizei ºi voinþa
sintezei, ca ºi respectul faþã de
autoritate (care nu îi anuleazã
însã înclinaþia analiticã, dar i-o
cenzureazã). Primul însã
continuã critica de întîmpinare,
ultimul a avut curajul sã o lase
în plan secund. Aº putea
continua, dar ar fi inutil, eu
însumi devenind un rapsod.

E drept, nu ne mai atrag
ideologiile, cel mult istoria lor.
Ideologia are însã rolul major de
a determina o chestionare majorã
a limbajului intelectual. Faptul
cã ideologiile au „cãzut” se
datoreazã, fireºte, exceselor
susþinãtorilor lor. Dar cãderea
lor vãduveºte în acest moment
gândirea de autoreflecþie.
Ideologiile nu au cãzut acum, în
România. Ele n-au prins – cu
excepþia celor naþionaliste –
niciodatã. Iar naþionalismul a fost
o ideologie de acþiune, nu atât de
limbaj. În absenþa ideologiei,
critica româneascã a evoluat în
ecouri mai mult sau mai puþin
palide la demersuri „de afarã”, ºi
a luat vitezã doar în clipa în care
a gãsit cã se poate transforma
în moralã (visul secret al oricãrui
om fiind acela de a-l înlocui pe
Dumnezeu la judecata de apoi)
ºi în peroraþie. Pe linia G.
Cãlinescu – Nicolae Manolescu,
ea a progresat ºi a atins chiar
excelenþa retoricã, reuºind sã
construiascã o poveste – o
istorie – a cãrei valoare, al cãrei
adevãr sunt conferite de vocea
care vorbeºte.  Noi astãzi ne
aflãm tot acolo, în punctul în
care criticul român crede cã
dacã începe sã scrie ºi sã tacã
– nu sã ne vorbeascã ºi sã ne
povãþuiascã –, va rãmîne au-
tomat singur. ªi, cum limba
românã este minorã, nimeni
nu-l va citi. Îi rãmâne aºadar
sã vorbeascã cu toatã lumea,
sã citeascã tot, sã aleagã sã
ºtie tot, sã revizuiascã mereu,
într-un impuls intermitent ºi
absolut tranzit iv,  care se
declinã în momente de trezie
sentenþioasã ºi de somn
autoreflexiv.
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În context
totalitar, ori-
ce cu l turã
este o culturã
sub asediu.
Nu cred cã
putem elimi-
na dintr-o re-

evaluare responsabilã acest
context pe care regimul comunist
ca regim totalitar l-a creat pentru
literatura românã. El este vizibil la
lecturã nu doar prin rebuturile
literare, ci ºi prin reuºitele literare,
dar mai mult decât atât, defineºte
metabolismul cultural al unei întregi
perioade. De aceea nu cred cã
este suficientã o operaþiune de
ecarisaj estetic pentru a stabili ce
este definitiv compromis din punct
de vedere literar, ce se poate salva
pe porþiuni ºi ce rãmâne în afara
angajamentului ideologic. Consider
literatura ca pe o formã elevatã de
libertate, de aceea, într-un context
totalitar, literatura este prin definiþie
reacþionarã. «Reacþionarismul» ei
nu este numaidecât transparent
pentru un cititor neavizat, el poate
veni ºi prin afirmarea unei dimen-
siuni a firescului, aºa cum era
intimismul ºi lirismul neangajat al
primelor volume ale lui Nichita
Stãnescu, Sensul iubirii (1960) ºi
O viziune a sentimentelor (1964).
Lectura în afara contextului ne
aratã un poet modernist care
continuã formula interbelicã pe un
alt portativ de sensibilitate,
lectura în context relevã resurec-
þia lirismului ºi relegarea de
valorile poeziei interbelice, de
poezia metafizicã, ermeticã,
înaltã contracarând epicul versi-
ficat grosolan forjat al realism so-
cialismului, cât ºi lirismul con-
trafãcut al romantismului revolu-
þionar. Existã o dimensiune para-
lelã a adevãrurilor nerostite sau
încifrate ºi decelabile numai printr-
o hermeneuticã adecvatã. Lectura
est-eticã pe care ne-o propune
Monica Lovinescu nu poate fi
aruncatã la coº în baza autonomiei
esteticului ºi a faptului cã cedãrile
etice nu se reflectã în cadrul operei
estetice. În primul rând, aceastã
autonomie a esteticului nu a existat,

a existat permanent un spaþiu de
negociere, au existat acorduri
mutuale, a existat « voia de la po-
liþie » ºi o relativã toleranþã, dar
niciodatã pe parcursul celor
aproape cinci decenii de comu-
nism, libertatea de a scrie ºi a
publica liber. În ceea ce priveºte
cedãrile etice, ele se reflectã
asupra operei literare în ansamblu,
dar mai ales asupra lumii literare
care alcãtuieºte un alt context
important. Nu poþi contesta
valoarea câtorva romane ale lui
Eugen Barbu, dar nici sã faci
abstracþie de cele scrise pentru
comanditarul politic, dar mai ales,
nu poþi face abstracþie de toxi-
citatea pe care a avut-o pentru
lumea literarã campania sa
vaticinarã imundã de la ziarul
Sãptãmâna în compania lui
Corneliu Vadim Tudor împotriva
scriitorilor tineri ai generaþiei ’80.
Dacã s-ar fi dat curs propunerilor
lui Eugen Barbu, generaþia ’80 nu
ar mai fi existat. ªi cu concursul
sãu, Cenaclul de Luni þinut de
Nicolae Manolescu a fost des-
fiinþat. Nu poþi arunca din raftul cu
poezie autenticã Ultrasentimentele
(1965) ºi Mieii primi (1965) ale lui
Adrian Pãunescu, dar nu-l poþi
transforma într-un erou naþional ºi
într-un izbãvitor calmant liric al
tinerei generaþii pe cel care a servit
ca poet de curte al lui Nicolae
Ceauºescu recondiþionându-i
hiperbolic imaginea de pantocrator.
Scriitorul aflat în slujba minciunii -
Leszek Kolakowski definea avenit
comunismul ca «supremaþie a
minciunii» - nu poate fi exonerat în
baza reuºitelor literare, fãrã ca
literatura sa de calitate sã-i fie pu-
sã la stâlpul infamiei doar în baza
verdictului etic. Cred cã incumbã
istoriei literaturii de a realiza pe
porþiuni reconstituirea contextului
apariþiei unei opere ºi mai precis a
unui context de lecturã ºi de
asemenea, explicarea unor fe-
nomene culturale gen «Cenaclul
Flacãra» sau «Cântarea Ro-
mâniei». Nu cred cã simpla criticã
literarã care stabileºte valoarea
esteticã a unei opere literare mai
este suficientã în acest caz. Cred
cã în demersul investigativ al
istoricului literar trebuie sã se
regãseascã elemente de istorie a
ideilor, istorie a mentalitãþilor,

sociologie literarã dat fiind faptul
cã în spaþiul literaturii au fost
deversate toxinele ideologiei co-
muniste. Istoricul literar trebuie sã
ofere ºi un îndreptar de lecturã, o
hermeneuticã adecvatã, o repu-
nere în discuþie a contextului
operei, un context politic sur-
prins sub anumite unghiuri de
refracþie. O recitire a literaturii
române sub comunism se
regãseºte în cãrþile lui Eugen
Negrici, Sanda Cordoº, Ruxandra
Cesereanu, George Ardelean,
Paul Cernat, Ion Manolescu, Ioan
Stanomir, etc., însã o nouã ge-
neraþie de tineri istorici literari
este pe punctul de a ecloza cu
Adina Diniþoiu, cu o excelentã tezã
de doctorat despre opera literarã
a lui Mircea Nedelciu plasat corect
în contextul epocii, cu Eugen
Stancu cu o tezã de doctorat
despre SF-ul românesc sub
comunism, pentru a da numai
douã exemple. Cred cã, venind cu
competenþa istoricului propriu-
zis, un alt nume se impune
menþionat, ºi anume Cristian Vasile
cu recenta Literatura ºi artele în
România comunistã (1948 –
1953), un excelent studiu asupra
restructurãrii instituþiilor de profil
cultural în perioada de tranziþie de
la societatea liberalã interbelicã la
cea totalitarã. Aº include în acest
demers ºi proiectul Conferinþelor
Monica Lovinescu iniþiat de mine
în cadrul IICCMER (Institutul de
Investigare a Crimelor Comu-
nismului ºi Memoria Exilului
Românesc), proiect destinat sã
creeze o pluriperspectivã asupra
culturii ºi civilizaþiei comuniste ºi
care a adus experþi din toate do-
meniile, printre cei literari aflându-
se deocamdatã Eugen Negrici,
Ruxandra Cesereanu, Ioana Both ºi
Sanda Cordoº. Am aflat confi-
guratã în conferinþele celor patru o
platformã teoreticã bazatã pe pluri-
disciplinaritate, pe relevanþa resti-
turii memoriei, pe reconsiderarea
valorificãrii critice pe baza istoriei
ideilor ºi a istoriei mentalitãþilor a
contextului socio-politic al literaturii
sub comunism, pe evidenþierea unei
dimensiuni etice necesare în eva-
luarea minciunii totalitare ca rezultat
al unui angajament ideologic care se
reflectã deopotrivã asupra literaturii
ºi a spaþiului literar.

Angelo Mitchievici

A citi, a reciti
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Tot felul de
revizuiri

De la E.
L o v i ne s c u
î n c o a c e ,
« r e v i z u i r i -
le» ºtim cã
s-au impus
aproape  ca
o necesitate

a actului critic. ªi evoluþia li-
teraturii, a miºcãrii literare în
contexte socio-culturale în
schimbare, ºi îmbogãþirea ori-
zontului de lecturã, a sensi-
bilitãþii cititorului specializat, au
motivat asemenea întoarceri
periodice cãtre prezentul ºi
trecutul scrisului literar. Re-
vizuind, criticul se revizita ºi pe
sine ca cititor… Aceste acte de
relecturã exigentã sunt justi-
ficate cu atât mai mult într-o
vreme de schimbãri radicale,
de rãsturnãri revoluþionare pe
plan social-politic. Istoricii li-
terari ºtiu cã dupã falsa re-
vizuire dictatorial-comunistã a
«moºtenirii literare» sub sta-
linism, în epoca «realismului
socialist», o adevãratã catas-
trofã pentru cultura românã, a
venit o altã revizuire, ane-
voioasã ºi incompletã, a chiar
zisului «realism socialist», cu
consecinþe în «reconsiderarea»
pozitivã care a însemnat, de
fapt, recuperarea, în mare parte,
a valorilor autentice refuzate
sau rãu ºi tendenþios (re)in-
terpretate sub stalinism, res-
taurarea esteticului, o privire
mai liberã faþã de constrângerile
ideologiei partidului unic, însã
cu  limite ce þineau tot de natura
sistemului politic. Dupã De-
cembrie 1989, a devenit ca ºi
inevitabilã ºi necesarã repu-
nerea în chestiune a literaturii
care s-a fãcut (s-a putut face)
chiar în perioada micii libe-
ralizãri a regimului comunist:
despãrþirea de trecut solicita un
grad de exigenþã a spiritului
critic sporit în condiþiile libertãþii
neîngrãdite de exprimare a
opiniilor.

Un nivel al «reviziuirilor» din

ultimele douã decenii a þinut ºi
mai þine încã de ceea ce s-a
numit «est-eticã», mai exact de
compromisurile, demisiile mo-
rale, cu mai mult sau mai puþin
grave consecinþe estetice ale
unor scriitori – câþiva chiar deja
trecuþi printre «clasici». Nume
ca Mihail Sadoveanu, Camil
Petrescu, Arghezi, G. Cãli-
nescu, chiar Tudor Vianu, n-au
scãpat de relecturi justificate din
acest unghi. Un fel de «an-
tologie a ruºinii», cum se
chema ºi rubrica de odinioarã
a lui Virgil Ierunca de la
«Europa liberã», a putut fi
destul de uºor alcãtuitã, cu
documente incontestabile în
sprijin, – ºi lista numelor s-a
extins cu uºurinþã pentru pe-
rioada «realist-socialistã» a
literaturii române. Culegeri de
documente jenante sub raport
etic au putut  fi publicate, de
exemplu, de M. Niþescu, iar în
cãrþile sale despre Literatura
românã sub comunism, Eugen
Negrici a fãcut o radiografie în
genere exactã a perioadei
staliniste. La rândul sãu, Ion
Simuþ a fost dintre criticii cei
mai sensibili la acest fenomen
al trãdãrii de sine a scriitorului
român, pentru ca voci mereu
ferme, ca aceea a lui Gheorghe
Grigurcu sã menþinã ridica-
tã tensiunea unor asemenea
abordãri, cu o exigenþã tãioasã,
neconcesivã, polemicã. Lista
acestor critici pentru care
dimensiunea eticã a scrisului
rãmâne esenþialã ar putea fi
prelungitã. Nu pot lipsi din ea
deja, evident, amintitul Virgil
Ierunca ºi Monica Lovinescu,
care a ºi lansat, mi se pare, la
noi termenul de est-eticã, foarte
sugestiv pentru limitele ºi
deformãrile ca ºi inerente ale
eticului în context totalitar
comunist.

Un asemenea proces era
evident necesar, ºi e de salutat
ca încercare de  restaurare ca
sã zic aºa, a unei anumite þinute
morale, prea fecvent  ºi grav de-
teriorate pe meleagurile noas-
tre. Astfel de «procese» au
cunoscut ºi cunosc radicalisme
ce nu admit nuanþarea con-
textualã, dar ele au trezit ºi

reacþii ce sugereazã, dacã nu
imposibila acceptare a demi-
siilor condamnate, cel puþin o
atenuare comprehensivã a
«demascãrilor». Adevãrul va fi
fiind undeva la mijloc, ca de
obicei, în mãsura în care,
dincolo de strident-vinovatele
atitudini de conformism ºi chiar
de supralicitãri profitabile ale
unor oameni ai condeiului,
analiza atent contextualã a
fiecãrui caz în parte e ca ºi
obligatorie pentru a se putea
trage concluzii ºi judecãþi efec-
tiv corecte. Jocul strategiilor de
apãrare, alternanþele de faþade
ideologice «pe linie» cu  creaþia
autenticã din spatele lor, com-
plicatul mecanism al «nego-
cierilor» de tot soiul cu regimul
represiv ºi cu cenzurile lui sunt
de luat  mai atent în cosiderare,
nu pentru a scuza, ci pentru a
explica anumite atitutdini re-
probabile la modul absolut ºi
ideal. Gradele de supunere au
fost, pe de altã parte, destul de
diferite, concesiile – la fel, iar
pentru a cântãri  cota tributului
cãtre «Cezar» ºi cel datorat unui
Dumnezeu al tuturor credinþe-
lor autentice ºi pure e nevoie de
balanþe adesea mai sensibile
decât cele la cântarul «cu
ridicata». Altfel spus, fiecare
«inculpat» trebuie judecat indi-
vidual, pe baza unui «dosar»
instruit cu probitate. Aceastã
atitudine mai calm-analiticã e
încã destul de dificil de atins ºi
de menþinut la noi pe fondul
unei nervozitãþi, al unei cvasi-
isterii, ce agitã societatea
româneascã în general, profund
divizatã din cauza prea multor
ambiguitãþi de sursã «neoco-
munistã» încã neclarificate
dupã douã decenii, iar de cea-
laltã parte a tuturor iertãrilor
«creºtineºti» care calificã, de
fapt, indiferenþa sau mãcar sla-
ba atenþie faþã de etic, ce are ºi
ea o bogatã tradiþie prin îm-
prejurimi.

Revizuirile propriu-zis este-
tice îmi par a fi încã puþine ºi
parþiale, de nu ºi pãrtinitoare,
iar ca sã se poatã face exigent
ºi onest ar fi nevoie ºi de o
revigorare decisã a muncii
extrem de laborioase ºi

Ion Pop
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responsabile a editãrii ºi
reeditãrii critice a scriitorilor
români din epoca afectatã
ideologic la care ne referim.
Numai studii serioase, sec-
venþiale sau monografice, vor
putea efectiv sã constituie
relecturi profitabile, autentice
reconsiderãri. Or, în starea
actualã de crizã a acestui sector
esenþial pentru o culturã ce se
respectã, nu e de prevãzut în
curând depãºirea nivelului
polemic zgomotos ºi, de fapt,
insuficient de atent la «obiect».
O anumitã bazã «teoreticã», un
soi de mic cod al «revizuirilor»
e încã în curs de constituire.
Publicarea, fie ºi precarã sub
raport analitic, a documentelor
adunate de Ana Selejan, de
pildã, apoi schiþele de sintezã
propuse de Eugen Negrici,
pomenite deja, ale Sandei
Cordoº ºi altele câteva, printre
care cel al Ioanei Macrea-Toma,
ca ºi privirea analiticã, în sfârºit
mai pãtrunzãtoare, asupra tri-
bulaþiilor criticii româneºti din
epoca «realismului socialist»
dintr-o recentã tezã a lui Alex.
Goldiº, în parte publicatã, pro-
mit o bunã aºezare principialã
acestei problematici cu pre-
lungiri profitabile ºi în «revi-
zuirile» unor vremi mai apro-
piate de noi. Încã timidã, o nouã
sociologie a literaturii ar trebui
sã reia asemenea chestiuni
de care, în publicistica zgo-
motos jurnalisticã se face atâta
caz. Relaþia literar-social, etic-
estetic, o analizã a ansamblului
instituþional  în ale cãrui meca-
nisme complexe a fost prinsã
literatura sunt de abordat cu
mijloace ºi o mentalitate nouã
(Marius Lazãr a început, la Cluj,
un asemenea demers).

«Revizuiri» consistente au
fost,  totuºi,  destul de puþine,
dacã ne limitãm strict la epoca
comunistã. Exemplul cel mai
elocvent ar fi al lui I.D. Sîrbu,
redescoperit spectaculos dupã
1989 ºi comentat abundent în
mai multe studii ºi teze de
doctorat. Readus destul de
serios în discuþie a fost, dintre
prozatorii semnificativi, ºi un
Petru Dumitriu, intervievat ºi
supus unor întrebãri  incomode,

provocat la confesiuni ºi  auto-
critici severe. Tot de  reeditãrile
cvasi-complete þine ºi revenirea
într-un fel de actualitate a lui
A.E. Baconsky, tipãrit ºi cu
textele «realist-socialiste» de
cel mai jos nivel – dar e un
exemplu ºi un argument cã
adevãrata «revizuire» nu se
poate face decât prin relecturi
scrupuloase ºi cu oarecare
detaºare, scutitã de nervozitãþi,
calm-reflexivã. Pânã nu se fac
acele necesare «lecturi lente»
ale textelor în cauzã, aproape
orice verdict poate deveni dis-
cutabil.

Încã destul de neclarã îmi
pare «revizuirea» prozei scrise
sub comunism, cu excepþia a
douã-trei intervenþii critice mai
consistente – numele sunt cam
aceleaºi – Eugen Negrici, Ion
Simuþ. Aproape tacit se ac-
ceptã, totuºi, cã un numãr de ro-
mane scrise atunci, chiar unele
dintre cele zise ale «obsedan-
tului deceniu», rezistã destul de
bine la orice lecturã exigentã, -
ar fi de întreprins sintezele care
sã reciteascã întreg mecanis-
mul deformator de viziuni «rea-
liste», eventualele tactici de
ocolire ºi pãcãlire a cenzurii
ideologice, consecinþele con-
textuale asupra universurilor
imaginare, a stilului etc. ªi, mai
ales, ceea ce rãmâne din ele
«peste mode ºi timp». A  pune
rapid ºi superficial sub aceeaºi
etichetã minimalizantã ºi re-
buturi ºi realizãri notabile nu
poate servi la nimic.

În privinþa poeziei, lucrurile
cred cã stau cu mult mai bine,
în ciuda unor amendamente
mai degrabã de naturã est-eticã
decât esteticã. Cele dintâi au
fost ºi vor fi justificate în mãsura
în care s-au mai putut constata,
ºi dupã traversarea terorii
staliniste, unele compromisuri,
luãri de poziþie conformiste
ideologic în publicistica unor
autori sau acele versuri scrise
la «comanda socialã» ca tribut
plãtit obligatoriu pentru a da
cale liberã scrisului autentic.
Mulþi dintre poeþii generaþiei ’60
au dat aceastã vamã ideo-
logicã, dar s-a vãzut foarte
curând cã ea era  achitatã sub

constrângere ºi cã tot ce au mai
scris ei ca poeþi nu prea are a
face cu astfel de supuneri, ba
chiar dimpotrivã, li se opun,
uneori în forme abia voalate.
Cãci trebuie spus cã, în ciuda
unor opinii critice cam mecanic
ºi nenuanþat exprimate, au
existat nu puþine «camuflaje ale
revoltei» în poezia româneascã
a acelor ani, departe de a fi
neutrã din punct de vedere
politic, exprimându-se desigur
în formele mediate simbolic,
specifice. Atât cât a fost, zisul
«limbaj esopic» nu e chiar atât
de condamnabil pe cât se
pretinde de cãtre justiþiari
vociferanþi ºi tocmai el oferã, nu
o datã, ºansa cumva para-
doxalã a depãºirii conjunc-
turalului ideologic pentru o
bãtaie mai lungã a mesajului
poetic.  A o «revizui», aºadar,
minimalizând-o în fond, cu
argumentul foarte discutabil cã
ar fi fost scrisã «cu voie de la
poiliþie», e o eroare poate in-
teresatã în ecuaþia unor po-
lemici de generaþie în luptã
pentru un soi de supremaþie.
Mari probleme de «revizuire»
nici nu cred cã vor exista în
acest spaþiu, fiindcã, prin chiar
definiþia ei, poezia e mai
apãratã de intemperii, recursul
la limbajul figurat, metaforic-
simbolic, a scutit-o de multe
efecte rele ale injoncþiunilor
ideologice. Cu un procent,
desigur, de pierdere la capitolul
«angajare». te poþi întreba, însã,
mereu dacã mai larga angajare
în universal-uman nu compen-
seazã, la atâþia mari poeþi ai
lumii, numitul deficit ºi dacã, pe
orice front s-ar fi exprimat,
implicarea directã de ordin
politic, social, cu un inevitabil
programatism, n-a dãunat ade-
sea mai mult decât a servit
cauza poeziei de valoare.

De fapt, cred cã «revizuirile»
în domeniul poetic românesc s-
au cam fãcut înainte de 1989,
chiar dacã nu atât de tranºant
ca în atmosferã de liberã
expresie post-decembristã.
Unui  poet cu multe înzestrãri
ca Adrian Pãunescu i s-au
descoperit repede deteriorã-
rile, ºi etice ºi estetice, Ion
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Gheorghe n-a fost scutit de
critici severe, în primul rând de
ordin estetic, mai ales pentru
ultimele sale cãrþi, iar alte
conformisme, de data asta de
naturã eticã, la un Nichita
Stãnescu, evidenþiate rãspicat
dupã 1990, nu schimbã, în fond,
aprecierea de ansamblu, care
este a unui mare poet – dincolo
chiar de contestãri radicale, ici
ºi colo, ale valorii estetice, în
peisajul de reliefuri inegale al
evoluþiei sale. Poeþii care con-
teazã nu au a se teme de «re-
vizuiri» drastice.

Nici în spaþiul criticii în-
seºi, «revizuirile» n-au lipsit,
dar e de observat ºi aici cã,
dincolo de unele «reconvertiri»
conjuncturale ale unor cititori
de meserie, cu stagii serioase
în materie de lecturã ideo-
logizatã, critica literarã cu
adevãrat reprezentativã, cea
care a fost ºi suþinãtoarea
generaþiei ’60 ºi a celei urmã-
toare, nu a greºit fundamental
în verdictele ei. Ediþii «re-
vãzute», ca sã, zic aºa, ale unor
opinii se mai pot publica, însã
ar fi vorba mai curând de
completarea ºi adâncirea unor
puncte de vedere.

Pe un plan mai larg, un soi
de «revizuiri», imposibil de
fãcut în mod corect sub
comunism, au fost în ultimii ani
ºi sunt în curs cele privitoare la
complexa, din punct de vedere
ideologic, «generaþie a anilor
’30», cu contaminãrile ºi
complicitãþile fascizante –
cazurile unor Mircea Eliade, C.
Noica, Emil Cioran ºi alþii.
Lucrurile se apropie ºi aici de
clarificãri ca ºi definitive, fiindcã
s-a scris deja destul de mult, cu
interpretãri ºi suprainterpretãri.
Mai încap, desigur, nuanþe ºi,
mai ales, e de urmat invitaþia
fãcutã, de pildã, în dezbaterea
din jurul lui Mihail Sebastian, în
parte ºi a lui Noica ori Cioran,
la studierea mult mai atentã a
contextelor ºi la complexitatea
fenomenului ideologic în spaþii
mai largi decât cel strict naþional.

Nu sunt de omis nici im-
pulsurile cãtre false «revizuiri»,
precum reacþiile intempestive
anti-eminescsiene, prin care

s-a atacat de fapt partea cea mai
superficialã a receptãrii marelui
poet, adicã rutina oficialã,
streotipul festiv al unui discurs
ce nu avea nimic de-a face cu
lectura aprofundatã, autentic
criticã, foarte activã, efectuatã
paralel,  de cãtre eminescologi.
Celebrul grupaj din revista
Dilema ºi tot ce s-a mai scris pe
tema «mitului naþional» re-
prezentat de Eminescu ºi-a
avut, desigur, rostul, în sensul
unui semnal de alarmã mai
degrabã la adresa inerþiilor de
manual ºi de discurs festivist,
mumifiant. În categoria falselor
«revizuiri» aº plasa ºi reacþiile
de tip «generaþionist», lansate
de «optzeciºti» contra pre-
decesorilor «neomoderniºti»,
consideraþi depãºiþi ºi ana-
cronici la grãmadã. E o retoricã
de baricadã care n-a dus, totuºi,
ºi nu are cum sã ducã foarte
departe. Nu de alt soi îmi par a
fi tendinþele «revizioniste» ale
unei pãrþi din cea mai tânãrã
genarþie – «douãmiiºtii» - la
adresa aproape întregii literaturi
române, care mai rãmâne,
probabil, de citit de cãtre mulþi
contestatari. Din fericire, ºi aici
lucrurile încep sã devinã mai
rezonabile, prin câteva voci
critice tot mai convingãtoare, ce
încep sã se audã din chiar
interiorul «promoþiei».

Insolitã, într-un fel, deºi
explicabilã în contextul tuturor
demitizãrilor post-decembriste,
a fost spoectaculoasa încercare
de «revizuire generalã»   pro-
pusã de Eugen Negrici într-o
carte cu mare ecou, Iluziile
literaturii române. Corectã în ce
priveºte respingerea pretenþiilor
«protocroniste» ºi «suprain-
terpretãrile» unor momente ºi
opere din istoria scrisului literar
românesc, scrisã ea însãºi cu
nerv ºi aplomb stilistic, ampla
incursiune istorico-criticã e,
totuºi, viciatã, la rândul ei de…
sub-interpretãri ºi cedeazã în
prea mare mãsurã modei
demitizante lansate, fie ºi cu
intenþii pozitive de asanare a
unor exaltãri locale, de un
Lucian Boia; însã, ºi la acesta,
cu exegerãri ºi cu surprin-
zãtoare neînþelegeri, la un

istoric,  legate tocmai de funcþia
«mitului» în istorie.

S-ar mai putea glosa mult pe
tema «revizuirilor». Est-etice
sau curat estetice, asemenea
relecturi sunt, oricum, nece-
sare, mai trebuie fãcute. Însã,
cum spuneam, cu documente în
sprijin, în cadrul unui proces mai
larg de reeditare sau de
selecþie criticã a valorilor, în
temeiul unei hermeneutici exi-
gente,  cu accentul pe indivi-
dualitãþi cât mai limpede situate
în contextul socio-cultural mai
larg în care s-au format ºi au
reuºit (sau nu) sã se exprime.

Andrei  Simuþ

Faza de
normalizare

S-ar pã-
rea cã, în
p r o b l e m a
revizuir i lor
cel puþin, s-a
t r e c u t  î n
sfârºit de la
po lem ic i l e

aprinse la fapte, la o fazã de
normalizare, în care rezultatele
procesului de re-considerare a
literaturii scrise pe timpul co-
munismului sunt deja vizibile. În
cei douãzeci de ani de haos
postcomunist, era ºi cazul sã se
treacã de la privirea superficialã
ºi grãbitã a foiletonismului la
analiza punctualã venitã pe filie-
rã academicã. De fapt, primul
factor care a întârziat aceastã
reconsiderare precisã a literaturii
sub totalitarism a fost o cunoscutã
meteahnã a vieþii culturale au-
tohtone, neobiº-nuitã ºi nejustifica-
tã atunci când o privim comparativ
cu situaþia din Occident, ºi anume
supremaþia criticii de întâmpinare,
publicistice, fragmentare, în dauna
celei academice, a sintezelor ºi
sis-temelor panoramice, fapt care
a dus, mai ales în anii ́ 90, la multe
dezbateri sterile ºi la puþine
rezultate concrete.

Reevaluãrile sistematice au
venit tocmai din partea criticilor
cu formaþie academicã: Gulagul
în conºtiinþa româneascã (1998)
de Ruxandra Cesereanu sau
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Literatura între revoluþie ºi
reacþiune (1999) de Sanda Cordoº
sunt ambele sinteze de pionierat
mai ales în privinþa transgresãrii
unor prejudecãþi critice faþã de
literatura sub comunism, dar ºi
pentru reevaluarea dintr-un unghi
comparatistic ºi contextual
(relaþionarea cu situaþia literaturii
ruse ºi nu numai) a prozei
subversive ºi dizidente.

 În privinþa privirii globale asupra
literaturii sub comunism ºi a
clasificãrii ei, sunt de menþionat cel
puþin douã lucrãri care par sã-ºi
rãspundã la aproape un deceniu
distanþã. E vorba de Incursiunile în
literatura actualã de Ion Simuþ,
carte de pionierat mai ales pentru
concepte ºi clasificãri, dar din
pãcate cu un proiect necontinuat
decât fragmentar ºi nesistematic
ºi de Eugen Negrici cu a sa
Literaturã românã sub comunism,
care nuanþeazã unele premise
enunþate de cei menþionaþi mai sus
într-o cercetare care însumeazã
efectele politicii de partid asupra
politicii culturale ale instituþiei
literaturii, modificatã în fibra ei cea
mai adâncã de nevoia de
„supravieþuire” sub opresiune,
premisa fiind cã niciun text publicat
înainte de 1989 sub totalitarism n-
a putut rãmâne impermeabil la
influenþa acestuia.

Pe lângã acest prim eºalon de
lucrãri panoramice, care au
deschis concret drumul recitirii
literaturii sub comunism, pe lân-
gã istoriile în cheie subiectivã ale
lui Alex ªtefãnescu, Nicolae
Manolescu sau Marian Popa, pe
lângã proiectele împlinite ale unor
ample dicþionare (Dicþionarul
cronologic al romanului românesc
de la origini pânã la 1989;
Dicþionarul analitic de opere literare
româneºti sau controversatul
Dicþionar general al literaturii
române) a apãrut în a doua
jumãtate a anilor 2000 ºi categoria
reevaluãrilor operate de generaþia
tinerilor critici, ale cãror lucrãri
sistematice încep sã se adune ºi
promit mult în privinþa revizuirilor
concrete, din cele mai diverse
unghiuri metodologice: George
Geacãr, Marin Preda ºi mitul
omului nou, Alexandra Tomiþã, O
istorie glorioasã. Dosarul pro-
tocronismului românesc (pers-

pectiva istoricului), Ioana Macrea-
Toma cu Privilighenþia: instituþii
literare în comunismul românesc
(perspectiva sociologiei literaturii);
Anca Haþiegan, Cãrþile omului
dublu (concepte din teatrologie).
Sunt doar câteva exemple care
dovedesc cã suntem departe de
tabloul criticii actuale în „ruinã”, aºa
cum era el vãzut la începutul anilor
2000 ºi cã noile promoþii literare
debutate în ultimii douãzeci de ani
nu ignorã literatura din comunism.
Revizuirile pe care le opereazã în
mod inerent criticii tineri sunt
secondate, cam tot din aceeaºi
perioadã (dupã 2004), de un
revizionism al comunismului
însuºi, operat de pe o poziþie care
combinã ironia, distanþarea,
relativismul moral, dar ºi o
oarecare nostalgie paradoxalã,
vizibile în romanul, teatrul sau filmul
produs de noua generaþie.

Ideea de revizuire implicã un
oarecare radicalism al pre-
zenteismului consumist, care
conduce la rezultate nedorite:
un exemplu ar fi receptarea pe
care o primeºte azi proza ce
mizeazã pe oricât de slaba
opacizare a limbajului ºi compli-
care a naraþiunii, taxate mai ales
de cronicarii tineri tocmai dintr-un
reflex de a gândi cã un astfel de
limbaj esopic-labirintic-manierist
aparþine prin excelenþã literaturii
scrise sub comunism, când
esopismul funcþiona doar ca o
tehnicã de ocultare a mesajor
subversive, iar azi nu ºi-ar mai
avea rostul, într-un moment în
care cititorul aºteaptã de la roman
o poveste simplã, clarã ºi
senzaþionalã, iar de la poezie un
limbaj frust, au-tenticist etc.  Un
radicalism contrar, venit de
aceastã datã din partea
„seniorilor”, este concepþia potrivit
cãreia doar pe timpul comu-
nismului s-a produs Marea Lite-
raturã, iar prãbuºirea regimului
ceauºist n-a adus, în opinia
aceloraºi, decât prãbuºirea
acesteia, laolaltã cu degringola-
da valoricã ºi promovarea co-
mercialã a unor false valori.

Rãmân încã multe de fãcut/
scris pentru completarea tabloului
revizuirilor, proiecte de genul celui
propus de ªtefan Borbély
împreunã cu Ioana Bot ºi Mircea

Anghelescu în 2006 a unei Istorii
politice a literaturii române, din
pãcate abandonat, dar ºi de
integrare a literaturii între celelalte
arte în privinþa strategiilor de
supravieþuire sub comunism (o
analizã în paralel a filmului ºi
romanului românesc ar da
rezultate).

Cosmin Borza

Deziluziile
revizionismului
est-etic

Într-o notã
din „Dilema-
teca”, Radu
Cosaºu oferã
s t u d i u l u i
Iluziile revi-
zionismului
est-etic pu-

blicat de Paul Cernat în trei nu-
mere din „Observator cultural”
amploarea unui veritabil eveniment
cultural autohton. Susceptibilã
poate de entuziasm excesiv,
valorizarea („nu am citit ceva mai
important în aceastã varã”) oferitã
de autorul Supravieþuirilor dã
seama atât de pertinenþa
observaþiilor criticului, cât ºi de o
stare de fapt a discursului „etico-
revizionist” aplicat literaturii
române de sub comunism: dupã
douãzeci de ani de la iniþierea sa,
deºi a irigat cele mai acide polemici
ale perioadei, rezultatele
substanþiale întârzie atât de mult,
încât nevoia dovedirii inerþiilor sale
(„judecãþi «inchizitoriale» ale valorii
artisitice”, în termenii lui Cosaºu)
devine o necesitate.

Fãrã îndoialã, în anii ’90, ºi
grilele morale erau utile, de vreme
ce puseele protocroniste ºi
naþionaliste sunt concurate în
discursul cultural doar de afirmarea
crizei tuturor genurilor literare sau
de plãsmuirea aproape sãp-
tãmânalã a noi ºi noi scriitori-
militanþi estetic împotriva dictaturii.
(Auto)mitologizãrile de multe ori
relevând note de grotesc impuneau
apariþia unor perspective rela-
tivizante ºi demistificatoare. Un
nescris „punct 8" al unei Procla-
maþii de la Timiºoara fictive pare a
marca ºi lumea literarã, cu
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menþiunea cã – pentru promotorii
„est-eticii” – „activiºti” devin ºi scrii-
torii care susþin „regimul Iliescu”.
Din pãcate, lustraþiile inexistente la
nivel social funcþioneazã aproape
în termeni politici în unele studii
aºa-zis critice.

Monica Lovinescu e îndreptãþitã
sã anatemizeze în mai multe
intervenþii antologate în Insula
ºerpilor. Unde scurte VI „corul de
indignare” ce însoþeºte „punerea în
chestiune” a unei „statui” literare,
cãreia nu i se poate revizui fãrã
scandalizãri polifonice nici mãcar
o „virgulã” greºit aºezatã. Totuºi,
cred cã activitatea redactorului de
la Europa Liberã a fost adesea
idealizatã. Rolul de coordonator
providenþial al revizuirilor „est-
etice” (recunoscut de mulþi
participanþi la dezbaterile vremii ºi
asumat cu ezitãri chiar de autoare)
apare astãzi afectat de lipsa de
coerenþã sau, în unele cazuri, de
substanþã a realizãrilor propriu-
zise. Monica Lovinescu evitã
aproape întotdeauna sã extindã
asupra întregii creaþii derapajele
propagandistice momentane/
punctuale ale unui scriitor, reuºind
sã ofere – dincolo de examinãrile
etice – o evaluare axiologicã
pertinentã/argumentatã. Pe de
altã parte, când îi citeºte pe
promotorii perspectivei etice,
exegeta acceptã cu detaºare
(explicabilã doar în cadrele unor
politici culturale) prezenþa gene-
ralizãrilor sau a bagatelizãrilor
universalizate ale operelor sau
chiar ale generaþiilor literare.

În timp ce excesele „autono-
miºtilor” esteticului sunt criticate pe
larg, cele ale „revizioniºtilor” pro-
movaþi trec sub tãcere. De pildã,
în 1990, „clamorile tinerilor scriitori
(nu toþi, dar cei mai interesanþi)
voind sã clatine ierarhiile, scara de
valori stabilitã în ultimele decenii” îi
oferã autoarei Undelor scurte
speranþe pentru câºtigarea „drep-
tului la normalitate”. Stridenþele ge-
neraþioniste unilateralizante care
tareazã manifestele ºi programele
teoretice ale „optzeciºtilor” primesc
însemnele firescului odatã
integrate în sfera „strigãtelor de
protest”, chipurile, mai legitime
decât ale predecesorilor. Tot astfel,
recitirile iniþiate de Gheorghe
Grigurcu – valoroase ºi binevenite

uneori, însã, în care, prea adesea,
analizele profesioniste sunt
înlocuite cu etichetãri caricaturale
– îi par Monicãi Lovinescu „revizuiri
esenþiale”, în redutabilul polemist
descoperind „criticul prin excelenþã
lovinescian”, în „dubla sa calitate:
de estetician ºi de combatant
pentru a dezbãra cultura de
stârvurile ºi malformaþiile sale”.
Trebuie menþionat cã aceastã
paralelã e propusã cu cinci ani
înainte ca Grigurcu sã-i
„revizuiascã” în Amurgul idolilor pe
Nichita Stãnescu, Marin Preda,
Augustin Buzura, Marin Sorescu,
Eugen Simion sau Mircea
Iorgulescu.

Mai mult, fapt simptomatic
pentru modul în care au evoluat
proiectele „est-etice” în ultimii ani
(v. dialogul dintre Gabriel Liiceanu
ºi Herta Müller), Monica Lovinescu
adoptã, din nefericire, strategia
dublei mãsuri ºi în selecþia autorilor
ce reclamã reconsiderãri morale.
E faimoasã deja poziþionarea sa
polemicã în raport cu articolul
despre Mircea Eliade publicat de
Norman Manea în „The New
Republic” ºi în „22". Prozatorul es-
te încadrat în seria „detractorilor”
perfizi ai marelui savant (de vreme
ce ar pune niºte articole de
extremã dreaptã din tinereþe sã
„planeze” ca o „patã neagrã” peste
întreaga operã, chiar dacã nu
puþine sunt fragmentele în care o
atare generalizare e respinsã
programatic chiar de Manea), apoi
i se oferã însemnele „relei credinþe”
sau ale „orbirii” faþã de realitãþile
occidentale (deoarece culpabi-
lizeazã tãcerea lui Eliade, deºi în
Vestul ipocrit doar fasciºtii sunt
blamaþi, pe când comuniºtii
primesc onoruri), pentru ca, în final,
sã fie acuzat de un „reducþionism
tendenþios”: autorul lui Felix culpa
nu ar pricepe cã „ostilitatea
intelectualitãþii faþã de democra-
þie nu e un fenomen specific ro-
mânesc”.

În ciuda acestor incoerenþe, aºa
cum demonstreazã o parte dintre
microstudiile sale, cred cã au-
toarea Est-eticelor putea confi-
gura o platformã teoreticã prin care
sã fie abordatã literatura sub
totalitarism. Nu a fãcut-o, însã a
fundamentat o tradiþie a analizei
impactului ideologicului asupra

artisticului în literatura de dupã cel
de-Al Doilea Rãzboi Mondial cu
reuºite notabile în cazul mai multor
studii: Ion Simuþ, Incursiuni în
literatura actualã (pãcat cã partea
conceptualizantã e urmatã de o
serie de texte cu un caracter prea
marcat publicistic), Sanda Cordoº,
Literatura între revoluþie ºi reac-
þiune, Eugen Negrici, Literatura
românã sub comunism (mai ales
ediþia revizuitã din 2010) ºi,
fragmentar, Nicolae Manolescu,
Istoria criticã a literaturii române (în
care întâlnim, totuºi, exemple de
misreading-uri „est-etice” ca în
fragmentul dedicat romanului
Moromeþii).

Pe de altã parte, ºi lacunele
modelului criticii „est-etice” au fost
exploatate. Nu mã refer aici la
rechizitoriile din sfera folcloristicii
literare menite sã demitizeze pãrþi
ale creaþiei unor canonici pe care
aproape nimeni nu le mai mistificã
astãzi ori la cercetãri care îºi
evidenþiazã abaterile de la lecturile
strict „estetice” (cum e cartea lui
George Geacãr, Marin Preda ºi
mitul omului nou), ci la studii care
aduc în prim-plan problematici
artistice majore, însã sunt infuzate
de o retoricã de-a dreptul eticist-
ideologicã. Exemplar în acest sens
îmi pare volumul de eseuri
(întâmpinat elogios la finalul anilor
’90) al lui Caius Dobrescu,
Modernitatea ultimã. Printre
observaþii fine de criticã ºi
sociologie literarã (oricând
citabile ºi integrabile într-o
bibliografie obligatorie a prozei ºi
poeziei secolului XX), autorul
asumã poziþii de ideolog în
capitole ca Literaturã ºi vinovãþie
ori Nichita Stãnescu: între mit
naþional ºi poet underground. Cu
toate cã secundaritatea literaturii e
invocatã, iar investirea ei cu
„puterea unei practici soteriologice”
ironizatã, autorul clameazã cã
scriitorii „ºaizeciºti” au contribuit la
„sporirea confuziei morale ºi
intelectuale” prin „elanurile reli-
gioase ale lui I. Alexandru”, „mito-
logiile lui ªtefan Bãnulescu” ori
„nietzscheanismul lui Breban”. În
plus, „cosmogoniile” ºi „lipsa totalã
de tranzitivitate” din poezia lui
Nichita Stãnescu ar duce la
„anularea, neutralizarea diferen-
þei dintre cultura oficialã ºi
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contraculturã în poststalinismul
românesc”. Argumentarea aces-
tor sentinþe, dupã cum ºi con-
textualizarea socio-culturalã a
creaþiilor deceniului ºapte ori
reinterpretarea criticã a operelor
acuzate lipsesc din paginile
Modernitãþii ultime. În schimb,
criticul alege sã comenteze
„transferul simbolic de putere”
instituit de îmbrãþiºarea dintre
Elisabeta Rizea ºi Ana
Blandiana. O concepþie destul de
personalã a „eticului” se meta-
morfozeazã în grilã „esteticã” în
prea multe dintre textele lui Caius
Dobrescu.

Tocmai de aceea, mai mult
decât iluzii existenþial-culturale,
proiectele revizioniste „est-etice”
au oferit deziluzii metodologice cu
efecte nocive pe termen destul de
lung pentru reconsiderãrile critico-
istorice.

ªerban Axinte

Est-etic/ estetic.
Ieºirea din
tautologie

Problema-
tica revizui-
rilor e o con-
stantã a dis-
cursului critic.
ªi e firesc sã
fie aºa. Ade-
vãrurile imu-

abile nu sunt bune decât pentru
conturarea unor situaþii de
moment. Fatalmente, trecãtoare,
schimbãtoare. Critica literarã,
dublatã de componenta ei
teoreticã, face, de regulã, un pas
în avangardã, ca sã exploreze, sã
lãrgeascã domeniul posibilului, ºi
un altul în ariergardã, ca sã-ºi
reaminteascã legile clasicizante,
de care trebuie sã þinã cont de
fiecare datã când e pusã în
situaþia de a oferi viitorului
alternativa parþialã a trecutului. Din
acest motiv, chiar ºi atunci când
se aflã în cãutarea unui „drum nou
de urmat”, criticul literar nu-l
abandoneazã în totalitate pe cel
vechi pentru cã, vrând-nevrând
ºi-l aminteºte.

În ceea ce priveºte literatura
postbelicã, existã un acord

infractor. Pãrerea mea a fost din
capul locului aceea cã adevãrul se
cuvenea rostit, fãrã menajamente,
dar cã exclusiva reconsiderare
moralã, oricât de necesarã în
procesul comunismului, nu poate
pretinde sã fie o realã revizuire,
care sã schimbe ierarhiile”
(Despre revizuiri, „România
literarã”, nr. 48, 2000). Eugen
Simion vorbeºte despre pericolul
substituirii spiritului critic cu
revizuirea moralã practicatã exce-
siv: „aceastã operaþie necesarã s-
a transformat, dupã decembrie
1989, în altceva ce nu mai are de-
a face cu spiritul critic. A devenit
un exerciþiu la îndemâna publi-
ciºtilor care îºi varsã sãptãmânal
fierea prin gazete ºi contestã de-a
valma pe marii scriitori […]. Un
fenomen pe care cultura românã
l-a cunoscut ºi altãdat, de pildã
dupã 1945” (Fragmente critice VI.
Ne revizuim, ne revizuim…,
Bucureºti, Fundaþia Naþionalã
pentru ªtiinþã ºi Artã, 2009, p. 6).
Am transcris aceste pasaje pentru
cã le gãsesc reprezentative ºi re-
zumative pentru dezbaterile pe
aceastã temã ce au avut loc în
publicistica româneascã în ultimii
douãzeci de ani.

O literaturã este însã suma
blocajelor ºi resetãrilor sale. Dar o
resetare nu înseamnã aici o luare
de la capãt din exact acelaºi punct
de plecare. Persistã memoria
experienþelor ratate. Procesul de
evaluare a literaturii trebuie sã se
revendice în permanenþã de la
componenta esteticã. Dar pentru
ca maºinãria revizionistã sã nu
ruleze în gol e necesarã o
rediscutare periodicã a esteticului
însuºi. Elemente considerate pânã
nu demult antiliterare sunt
acceptate acum ºi, din poziþia lor
încã marginalã, se dovedesc
capabile sã remodeleze sau doar
sã nuanþeazã ideea de estetic. Are
dreptate Ion Simuþ atunci când
afirmã cã „a revizui nu e sinonim
cu a nega, ci cu a reevalua ºi a
reinterpreta” (Arena actualitãþii,
Polirom, 2000, p. 259). Personal
împãrtãºesc ideea cã esteticul,
indiferent de gradul de autono-
mie spre care tinde, nu poate fi
despãrþit de orizontul de aºteptare
al cititorilor ce se întemeiazã, fa-
talmente, pe contextul în miºcare.

aproape unanim referitor la cele
trei revizuiri succesive petrecute
în literatura românã din anii ’50
pânã în prezent. Prima, de sorginte
politicã, a douã, de naturã esteticã,
a treia – preponderent moralã
(Nicolae Manolescu, Eugen
Simion, Ion Simuþ º.a.). Nu voi
intra în amãnunte ºi nu voi încerca
aici sã identific particularitãþile
acestor trei modalitãþi distincte de
punere în act a ideii de revizuire.
Ele sunt oricum cunoscute tuturor.
Dar, trebuie spus, acestea repre-
zintã tot atâtea blocaje ºi tot atâtea
resetãri ale înþelegerii ideii de
literaturã. Liniaritatea întreruptã a
produs de câteva ori dezordine,
bulversare a valorilor. Rechizitoriile
morale nu au întârziat sã ofere
binemeritatele recompense psiho-
logice. Chiar ºi cei mai înverºunaþi
susþinãtori ai autonomiei esteticului
ºi-au acordat momente de tãcere.
ªi este cât se poate de bine cã
lucrurile au evoluat în aceastã
ordine. Dar trecerea timpului obligã
la reluarea unor teme ºi la
rediscutarea unor aspecte clasate
provizoriu. Dacã un autor a scris
„cu aceeaºi mânã ºi delaþiuni ºi
capodopere” (fraza Monicãi
Lovinescu reluatã obsesiv de mai
mulþi critici) ar trebui ca dupã
închiderea dosarelor istoriei sã i
se redeschidã (decent, fãrã
entuziasmul descoperirilor de
Americi) dosarul operei. Fie ºi
numai pentru a se vedea cum
anume moralitatea artei (esteitca)
a intrat în contradicþie flagrantã cu
moralitatea civicã. Opinia lui
Nicolae Manolescu în legãturã cu
acest subiect e cât se poate de
limpede: „Procesul comunismului
s-a fãcut în România doar în lite-
raturã. Reversul acestei stãri de
lucruri este cã revizuirea n-a
contat aproape deloc pe o ree-
valuare esteticã. Din contra, în-
crâncenarea judecãþii morale a
lãsat sã se înþeleagã cã valoarea
literarã ca atare nu mai intrã în
discuþie. Mari scriitori au fost þintu-
iþi la stâlpul infamiei. Reacþiile s-au
produs tocmai în acest punct. S-a
protestat contra tratãrii nediferen-
þiate, iar justiþialismului arãtat de
unii cenzori morali i s-a replicat cã
un mare scriitor, chiar dacã a co-
laborat cu oficialitatea comunistã,
nu trebuie tratat ca un simplu
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Andrei Terian

Revizuiri ºi
compensaþii

D u p ã
1989, au
existat în
l i tera tura
r o m â n ã
douã tipuri
de „revizu-
iri”. Prime-
le, de naturã

„est-eticã”, au fost demarate de
anumiþi critici din generaþia ’60
(numele care îmi vine instantaneu
în minte este aici Gh. Grigurcu),
care ºi-au propus sã reevalueze
canonul moºtenit din vremea
comunismului dupã criterii
ideologice ºi morale. Celãlalt tip de
„revizuiri” a fost de ordin „estetic”
ºi el i-a avut ca protagoniºti pe
optzeciºti precum Ion Bogdan
Lefter, Mircea Cãrtãrescu sau
Gheorghe Crãciun, critici ºi eseiºti
care au urmãrit sã reciteascã
neomodernismul nostru dintr-o
grilã postmodernã. Fireºte cã
aceastã diviziune a muncii are
o valoare pur conceptualã ºi cã,
în realitate, cele douã direcþii au
cooperat adeseori (îndeosebi prin
faptul cã postmodernii au împru-
mutat ºi ei, în anumite împrejurãri,
retorica de tip justiþiar a „est-
eticienilor”). Însã, în pofida unor
asemenea alianþe, pãrerea mea e
cã ambele tipuri de revizuiri au
eºuat, iar în rândurile urmãtoare
o sã încerc sã explic, pe scurt, de
ce cred cã s-a întâmplat acest
lucru.

Cele mai mari ºanse de suc-
ces le-au avut, cu siguranþã,
revizuirile „postmoderne”, care au
fost iniþiate la cumpãna dintre
milenii prin cãrþi-manifest precum
Postmodernismul românesc
(1999), Recapitularea modernitãþii

  Aºadar, revizionismul est-etic
nu-l poate suspenda  sau substitui
pe cel estetic. În schimb, primul
poate sã-i livreze celui de-al doilea
o perspectivã. O perspectivã care
sã-l virtualizeze ºi sã-i asigure
(atunci când este cazul) ieºirea
din tautologie.

(2000) sau Aisbergul poeziei
moderne (2002), au continuat
printr-o serie de campanii
concentrate în prima serie a
Observatorului cultural (2000-
2005), dar s-au stins complet – ºi,
probabil, irevocabil – în ultimii 5 ani.
Avantajul optzeciºtilor era acela cã
militau în numele unei paradigme
bine articulate ºi deja acreditate în
Occident, în faþa cãreia bãtrânii
„dinozauri” autohtoni pãreau sã n-
aibã nicio ºansã. ªi totuºi, nu m-
aº încumeta sã afirm cã falanga
postmodernã a reuºit sã-i
înlocuiascã în canonul literaturii
noastre de sub comunism pe
Nichita Stãnescu cu M. Ivãnescu
sau pe Nicolae Breban cu Mircea
Horia Simionescu, chiar dacã
Lefter & Co. au contribuit sensibil
la creºterea de cotã a ultimilor. De
fapt, tocmai asta e problema:
postmodernii ºi-au „revizuit” doar
literatura „lor”, fãrã a mai avea
rãbdarea sã deconstruiascã pe
cale analiticã textura „vechiului”
canon. Or, nu ajunge sã decretezi
cã Nichita Stãnescu e un neomo-
dernist „anacronic” sau cã Nicolae
Breban e un esopic „expirat” pentru
a produce o mutaþie canonicã în
adevãratul sens al cuvântului.
Bãtãliile canonice nu se câºtigã
prin Blitzkrieg-uri, ci prin „rãzboaie
de poziþii”, în care combatanþii sunt
nevoiþi sã se lupte pentru
interpretarea fiecãrui sector al
ierarhiei de valori (în definitiv, la
asta cred cã se referea ºi Nicolae
Manolescu prin celebra sa
afirmaþie canonul nu se discutã, se
face). ªi, ca ºi cum asta n-ar fi fost
de ajuns, lucrurile s-au complicat
ºi mai mult pentru „postmoderni”
în ultimii ani, când chiar activitatea
lor literarã a început sã fie
„revizuitã” de cronicarii „noii
generaþii”...

Ceva mai concrete promiteau
sã fie, în schimb, revizuirile „est-
etice”, care au þinut capul de afiº
al presei noastre culturale din anii
’90. Problema era, în acest caz,
cã însuºi termenul Monicãi
Lovinescu ascundea o anumitã
imprecizie. Dacã „est-eticul” se
referã la atitudinile ideologice
codificate în operele scriitorilor,
atunci paradoxul e cã cele mai
importante revizuiri „est-etice”
postdecembriste rãmân tot acelea

operate înainte de 1989. Eugen
Barbu era deja terminat ca prozator
în 1990, iar excluderea sa din
Uniune n-a fost decât o bomboanã
pe coliva „revizuirilor”; tot astfel,
ambiguitãþile, derapajele politice ºi
relativismul etic din proza unor
D.R. Popescu sau C. Þoiu fu-
seserã deja sancþionate de
cronicarii literari ai perioadei
comuniste. Aºa cã, dupã 1989, n-
a mai rãmas prea mare lucru de
„revizuit”. Poate doar de explicitat
ºi de nuanþat, deoarece una dintre
tacticile curente ale cronicarilor din
vremea comunismului era aceea
de a-ºi masca rezervele moral-
ideologice sub forma unor re-
proºuri „stilistice” (sau, câteodatã,
printr-o tãcere ostentativã). Tocmai
de aceea, în Istoria criticã a lui
Nicolae Manolescu, cele mai
semnificative „rescrieri” ale textelor
sale despre literatura contem-
poranã au în vedere proza – genul
cel mai vulnerabil sub raport
ideologic, care în volumul din 2008
e comentat adeseori în cheie
socio-politicã, chiar dacã relecturile
aferente nu aduc schimbãri
spectaculoase în raport cu tabla
de valori pe care criticul însuºi o
stabilise în anii ’60-’80.

Existã, totuºi, o altã accepþiune
a revizuirilor „est-etice”: aceea
vehiculatã de Gh. Grigurcu, pentru
care opera ar trebui judecatã (ºi)
în funcþie de statura „moralã” a
autorului. Sau, în cuvintele criticului:
„Dacã sunt cazuri în care autorul
sporeºte într-un fel valoarea ope-
rei, acordându-i, prin exem-
plaritatea caracterului ºi a com-
portãrii, o aurã moralã  (Mircea
Vulcãnescu, V. Voiculescu, Dan
Botta) ori îºi spalã pãcatele prin
grele încercãri precum cele ale
trecerii prin bolgiile Gulagului
(Nichifor Crainic, Radu Gyr), alteori
se întâmplã invers: autorul îºi
maculeazã propria operã. O
târãºte în dezonoarea unui
conjuncturalism ce nu s-ar putea
explica decât printr-o tarã
structuralã, printr-o genã a
decãderii menitã a ieºi odatã ºi
odatã la luminã.” (În jurul libertãþii,
Editura Timpul, 2002, p. 11) Riscul
unei asemenea abordãri este, însã,
acela de a confunda canonul „est-
etic” cu Vieþile Sfinþilor ºi critica

(continuare în pag. 33)
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Ion Cocora
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O prietenie atipica
Pe Marcel Mureºeanu îl ºtiu de

o viaþã. Recurg la aceastã
exprimare metaforicã ºi nu scriu
numãrul anilor spre a evita sã intru
în panicã. S-a întâmplat sã ne
cunoaºtem la Cluj, în cãminul
studenþesc „Avram Iancu“, într-o
searã cam de pe la mijloc de
noiembrie, când abia au trecut
câteva sãptãmâni din primul meu
an de studenþie. Ceea ce a fost de
ajuns, totuºi, ca numele studenþilor
cu preocupãri literare din anii mai
mari de la Filologie sã-mi devinã
familiare. Între ele pe cel al lui
Marcel Mureºeanu, studentul din
anul IV, ca ºi pe cel al  colegilor sãi
Romulus Guga, Constantin
Cubleºan sau Mircea Braga, îl
întâlnisem  pe când eram încã elev
în revista „Tribuna“. În ce mã
priveºte, nu eram  numai proaspãt
debutant în „Steaua“, ci ºi singurul
dintre studenþii filologi, ceea ce
pentru mine însemna o nebunie,
publicat cu poezii  în  revista
condusã de A.E. Baconsky.
Înaintea mea „performanþa“ o
izbutise Gheorghe   Grigurcu. Dar
pe el nu l-am mai prins în facultate.
A absolvit-o   chiar în vara când
am dat examen de admitere ºi s-a
stabilit la Oradea. Plecãrile ºi
venirile erau normal sã se producã.
Astfel cã peste un an numãrul
„balicilor“ aspiranþi la glorie literarã
va fi realmente impresionant: Liviu
Petrescu, Ioana  Em. Petrescu, Ion
Pop, Radu Mareº, Aurel Dragoº
Munteanu, Viorel ªtirbu etc. Tot la
Filologie, dupã ce pãrãsise prin
anul IV sau V medicina,  era
student ºi D.R. Popescu. Statutul
lui însã în noua facultate pentru
care a optat era unul de privilegiat.
Nu avea nimic comun cu condiþia
de începãtor în ale scrisului.
Aparþinea altei categorii. În ochii
tuturor era deja o  notorietate.
Lucra la „Steaua“ ºi publicase  o
carte, Fuga, de mare succes în
epocã, întâmpinatã de criticã
elogios, care l-a consacrat ca pe
unul  dintre prozatorii tineri de vârf.

Dar sã revin la amintita searã
de noiembrie. Abia  sosisem în
cãmin de la cursuri când cineva,

presupun cã un student din anii mai
mici, a venit sã mã anunþe cã
Marcel Mureºeanu mã aºteaptã
într-o camerã de la  etajul 1. Aici
fac o micã parantezã. În tradiþia
vechiului cãmin studenþesc, situat
în imediata vecinãtate a Univer-
sitãþii, unde au fost „gãzduiþi“  zeci
de tineri deveniþi personalitãþi de
marcã în culturã ºi ºtiinþã, era ca
studenþilor din anul I sã le fie
rezervat  ultimul etaj, iar pe mãsurã
ce înaintau  în studii urmând sã le
„cucereascã“ pe celelalte. În fine,
cu toate cã pentru moment am avut
o ezitare, neînþelegând de ce a
trimis un „sol“ ºi nu a venit personal

sã mã pofteascã la un dialog, am
trecut repede peste acest amãnunt
ºi  am pornit în goanã pe scãri ne-
rãbdãtor sã mã prezint la  „locul
faptei“.  În continuare lucrurile s-au
petrecut  cum nu se poate mai
firesc.“Tu eºti Ion Cocora?“. „Da!“.
„Dumneavoastrã sunteþi Marcel
Mureºeanu?“. „Da!“. Prima impre-
sie a fost cã, aparent cel puþin,
suntem  douã firi  ºi temperamente
diferite. El îmi vorbea grav, sobru,
autoritar, cu o oarecare importanþã,
considerând chiar cã e oportun sã-
mi dea ºi unele sfaturi.  Eu îl
ascultam politicos, atent, neas-
cunzându-mi timiditatea, deºi în
realitate nu era de bãnuit cã m-ar
caracteriza, fiind mai degrabã un
exaltat,  un aiurit, cãruia îi plãcea
sã afiºeze o atitudine de frondã.
Detalii neînsemnate, desigur, ce
nu au împiedicat apropirea dintre
noi. A doua zi când ne-am vãzut
pe coridoarele  Universitãþii,  într-o

pauzã,  ne-am salutat ca doi vechi
prieteni. ªi urmãrile nu au întârziat.
Câtã vreme a  mai rãmas în Cluj,
adicã pânã la absolvire, am mers
împreunã la  cenacluri, ne-am citit
poeme, am discutat îndelung,
cinstit, sincer, am degustat, cu
mãsurã sau câteodatã fãrã,  licori
mai tari sau mai blânde. Nu-mi
amintesc  sã fii existat vreodatã
între noi  motive de gâlceavã. La
terminarea facultãþii el, ardeleanul
nãscut în urbea locuitã pe atunci
de  Blaga ºi Agârbiceanu, a fost
repartizat  în Moldova, pe undeva
lângã Suceava, iar bãnãþeanul de
pe Valea Caraºului ºi-a  continuat
studiile (fãrã sã le întrerupã cum
nu ºtiu ce minte bolnavã a
nãscocit!) ºi la finalul lor s-a  stabilit
în Cluj, hotãrât sã nu-l pãrãseascã
niciodatã. Viaþa ºi zarurile au decis
în schimb altfel. Eu am pãrãsit,
dupã aproape patru decenii, Clujul
ºi am migrat spre Bucureºti.
Marcel a pãrãsit Moldova ºi a
revenit acasã.

De studenþie ºi pânã astãzi
întâlnirile noastre nu au depãºit,
dacã ar fi sã se contabilizeze,  zi-
lele unui an. De obicei  ne-am vãzut
rar ºi de cele mai multe ori în fugã.
Dar nu ºi de circumstanþã. Nu
formal. Revederile se petreceau
totdeauna sub semnul unei
puternice încãrcãturi afective.
Nãlucile anilor tineri le simþeam ºi
continui sã le  simt cum  dau târ-
coale ori de câte ori se întâmplã
sã fim alãturi. În orice moment fiind
gata sã-ºi facã de cap. Sã mã
dopeze  cu melancolie, cu visare
ºi speranþe, cu o zãpãcealã ado-
lescentinã. Îmi dau senzaþia cã
timpul  s-a oprit în netimp sau  cã,
parafrazând un vers arghezian, nu
s-a prãbuºit întreg peste mine.
Mulþi se vor întreba, probabil,  ce
prietenie poate fi aceea care de-a
lungul a jumãtate de secol (vai!)
s-a consumat  în cea mai mare
parte la distanþã. Fãrã sã avem
mãcar pornirea de a gãsi o
compensaþie în corespondenþã,
a fost o grãmadã de ani o prietenie
mai presus  de afurisita miopie a
celor trecãtoare. A fost ºi a rãmas
statornicã, adevãratã, atipicã, dar
tonicã, constant strãinã de vanitãþi
deºarte, de invidii, de cleveteli ºi
împãunãri ridicole, de mizerii
cotidiene. Cred cã principalul ei
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rowena/ vorbeºte frumos cu
prietenul lui mopete, care ºtie/
multe despre aceste convulsii în
care serena// liniºte de altãdatã a
lui mopete s-a închircit./ mopete stã
în picioare cu ochii plecaþi,
nemijlocit/ împins într-o miºcare
circularã, gândul posomorât// al lui
mopete o înconjoarã pe bruna
rowena ºi face/ în jurul ei un cerc
de mare tãcere. a coborât/ mopete

(urmare din pag. 10) într-un câmp sufletesc mlãºtinos,
cu ierburi sãrace” (mopete ºi
landele sufleteºti).

Greu de precizat, aºadar, cine
e cu adevãrat acest poet paradoxal
din multe puncte de vedere.
Rãmâne doar ca monografii viitori
sã ºteargã de pe paginile
volumelor sale praful cliºeelor ºi al
polemicilor generaþioniste. Vor
stârni, sunt convins, surprize de
proporþii.

literarã cu isihasmul – asta ca sã
nu mai vorbim de arbitrarul pe care
l-ar presupune analogiile punctuale
între domenii atât de diferite. Ultimul
aspect ar putea fi, ce-i drept, evitat,
cu condiþia ca Gh. Grigurcu sã ne
punã la dispoziþie un sistem de
echivalenþe capabil sã aducã la un
numitor comun cele douã activi-
tãþi. Fãrã a emite pretenþii de
exhaustivitate, i-aº sugera dis-
tinsului critic câteva posibile
compensaþii: o turnãtorie la Se-
curitate sã fie echivalatã cu un

(urmare din pag. 31) plagiat; o odã cãtre soþii Ceau-
ºescu cu o poezie/schiþã/cronicã
proastã; o înjurãturã cu un pleo-
nasm; un an petrecut în „amarul
Târg” cu o capodoperã; un adulter
cu rad(i)erea unei cãrþi valoroase
din „opera” împricinatului º.a.m.d.
Desigur cã propunerile mele sunt
perfectibile. Cert este, însã, cã,
graþie unor asemenea criterii,
critica „est-eticã” va putea atinge
un grad de precizie la care critica
„esteticã” nici mãcar n-a visat
vreodatã. Atunci sã vedeþi
„revizuiri”!
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atuu s-a datorat  harului de  a
emana bucurie ori de câte ori
drumurile ni se întretãiau.

Chiar dacã  lungi perioade veºti
despre  el am primit accidental,
graþie unor  amici comuni, nu am
încetat, de fiecare datã când mi se
ivea ocazia, sã-l citesc cu interes
ºi curiozitate. Fãrã detaºare,
sentimental, cu sufletul. ªi ceva
mai târziu, cam dupã 1995, ºi cu o
anume uimire. Poeziile sale de
maturitate aveau  asuprã-mi  un
efec special. Deseori ºocau.
Schimbarea la faþã a poetului mi
se pãrea mai mult decât evidentã.
Sensibilitatea lui poeticã atinge de
la o carte la alta,  la fel ca acum ºi
în Cele patru triburi ale sfârºitului,
o stare limitã, sparge tiparele ºi
caligrafia versurilor, face loc în
spaþiul lor, uneori  în tonuri elegiace,
discret ludice, alteori cu un cinism
acutizat de  neliniºti ºi disperãri
stârnite de presimþirea frigului
etern,  unui fior particular, nedefinit,
tensiunii  ºi misterului, asigurând
autenticitate ºi emoþie modului cum
spune ºi la ceea ce spune: „Am
vãzut mierla neagrã/am ascultat
sturzul/am mers pe Calea Roiului/
pânã la capãt/acolo m-am poticnit/
la întoarcere toate putreziserã/
rotocoale fãcea Vulturul/iar cu
compasul sãu/un Vitruvia al
Norilor/mãsura cercurile“.Ori
lapidar, dar bine ºi sugestiv
þintit:“Rana e farul/de pe þãrmul
trupului nostru/care face cu ochiul/
morþii din larg!“.

Petru Poantã ºi Irina Petraº,
dacã nu mã înºel, sunt singurii
critici ce ºi-au asumat în
comentariile lor rolul de a analiza
ºi evalua poezia recentã a lui
Marcel Mureºeanu din perspectiva
devenirii ei. O poezie marcatã
profund, în substanþã ºi limbaj,  de
experienþa (existenþialã ºi literarã
deopotrivã)  unei vârste ajunse pe
muchie de cuþit, care îºi afirmã
originalitatea la o cotã de mo-
dernitate adesea surprinzãtoare
la un autor în general echilibrat, fã-
rã apetitul experimentului, apãsat
înclinat însã spre reflecþie ºi
formulãri lipsite de echivoc: „Ura e
urã!/Plânsul e plâns!/Suferinþa e
suferinþã!/Toate sunt ceea ce se
vede,/Numai deºertãciunea e
altceva./Ura e urã!/Plânsul e
plâns! /Deºertãciunea este

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

ceea ce se vede,/Numai ura e
altceva./Ura e urã!...“ Simplu ºi clar.
Din acest motiv poezia lui Marcel
Mureºeanu   are nevoie, pentru a
fi  aºezatã acolo unde meritã, de o
lecturã criticã serioasã, capabilã
sã-ºi învingã propria lene ºi
propriile prejudecãþi.
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Jurnalism polemic rafinat
Cartea pe care doresc sã o

întâmpin în aceste rânduri este
deja, pentru iubitorii de presã
culturalã cu miez, o apariþie-
gourmet. Mituri publice, mitologii
cotidiene: polemici (editura Valea
Verde, 2010), semnatã Ovidiu
Pecican, este o colecþie de
publicaþii încadrabile în categoria
jurnalismului polemic. Textele
culese în volum au apãrut între
2001 ºi 2010 (deºi existã ºi câteva
texte valoroase mai vechi,
publicate imediat dupã Revoluþie),
având drept gazde spuma
revistelor culturale româneºti:
Apostrof, Familia, Dilema,
Observator cultural, România
literarã, Steaua, Tribuna ºi Vatra.
Lor li se adaugã ºi câteva texte
inedite, a cãror nepublicare pânã
în clipa de faþã este justificatã în
fiecare caz prin necesarele note
de subsol. inta acestor articole –
multe din ele incomode – o
constituie lumea culturalã
contemporanã, cu ale ei nuanþe,
momente de crizã ºi controverse,
tematica variind de la lumea literarã
ºi filosoficã pânã la cea a presei.

La originea volumului stã un
dosar tematic publicat în revista
Vatra (nr. 8/2006) cu titlul „Civilizaþia
polemicii la români”, la care a
contribuit ºi Ovidiu Pecican.
Dosarul este temeinic constituit ºi
meritã parcurs ca o pre-lecturã
teoreticã ºi istoricã la cartea de
polemici pe care o avem aici în
vizor. Dupã cum scrie Gheorghe
Grigurcu, „polemica se cuvine a fi
o confruntare de idei ºi atitudini
neapãrat într-un stil al civilitãþii. Un
duel ºi nu o ciomãgealã.” Ovidiu
Pecican oferã o definiþie foarte
apropiatã de cea citatã, însã cu o
adãugire plasticã: „În versiunea
mea, spiritul polemic are însã
contururi spiritualizate ºi necesarul
cuantum de nobleþe, dobândind,
necesarmente, cu fiecare
exprimare a sa, alura unui duel, a
unei întâlniri pe câmpul cunoaºterii,
dar ºi pe cel al onoarei”.
Respectând tocmai acest din
urmã principiu, al onoarei deci,
domnia-sa desconsiderã prompt

orice partener de dialog ce alunecã
pe panta injuriei ºi refuzã
continuarea manieratã a
schimbului de idei. La români, s-a
nãscut o cutumã conform cãreia
un bun polemist trebuie sã fie fãrã
doar ºi poate un scandalagiu,
neapãrat þâfnos ºi încruntat,
oricând gata sã aplice epitelele
cele mai cumplite oponentului ce i-
a rãsãrit în cale. Dar autorul cãrþii
de faþã, în acord cu definiþia oferitã
de Gheorghe Grigurcu ºi
contrazicând cutuma, ne prezintã
reversul medaliei, cu o dozã
sãnãtoasã de rafinament ºi umor.
Astfel, cititorul va cãdea în plasa

plãcerii de a citi o argumentaþie
fluidã ºi inteligentã, în loc sã devinã
copleºit (ºi, inevitabil, indispus) de
încãrcãtura de invective ºi
obrãznicii ce caracterizeazã
adesea schimburile de replici de
la gurile Dunãrii, întâlnite uneori (din
pãcate) chiar ºi în publicaþiile de
culturã.

Revenind la titlul ºi tematica
acestei cãrþi, meritã enumerate
câteva mituri pe care condeiul lui
Ovidiu Pecican le deconstruieºte
curajos. Am menþiona, bunãoarã,
mitul presupusei infailibiltãþi a
intelectualului public. Un altul ar
spune cã tot ce este valoros se
naºte, trãieºte ºi scrie la Bucureºti.
Gestul lui Ovidiu Pecican de a

critica purtãrile (fãrã îndoialã,
criticabile) ale unor literaþi ºi filosofi
contemporani cu nume grele nici
nu cerºeºte aplauze, nici nu devine
ostentativ. În paralel cu demonta-
rea miturilor cotidiene, se remarcã
un demers protestatar onest faþã
de anomaliile ce au prins rãdãcini
adânci în lumea culturalã. În primul
rând, este deplânsã insistent
marginalizarea constantã a presei
culturale, fie prin nefinanþare, fie
printr-o denigrare programaticã.
Mai este condamnatã ºi goliciu-
nea declaraþiilor unor intelectuali
foarte vizibili în media româneascã,
precum ºi nedisocierea lor de
funcþiile publice. Nu în ultimul rând,
este privitã cu sarcasm ºi
compãtimire bulucirea oamenilor
de culturã dinspre provincie cãtre
capitalã.

Excursurile istorice frecvente
sunt de fiecare datã binevenite,
trimiterile venind sã susþinã, pe un
fond doct, argumentele expuse.
Cãci ochiul de clinician al istoricului
cautã întotdeauna o relativizare a
evenimentelor, ceea ce-i aduce un
câºtig cititorului echilibrat. Acestuia
i se adaugã absenþa motivatã a
agresivitãþii ºi lipsa dorinþei de
aneantizare a adversarului, în
numele polemizãrii pe marginea
unei idei. Adicã în numele gre-
cescului polemikos, în sensul sãu
clasic nealterat. Cãci polemistul
Ovidiu Pecican nu se comportã
precum un învãþãtor de secol al
XIX-lea care le dã elevilor cu
liniarul peste degete, ºi nici ca un
cruciat medieval în toiul luptei cu
necredincioºii. Dimpotrivã, în loc
de moloz ºi dãrâmãturi, condeiul
profesorului Pecican lasã în urmã
niºte punþi ce invitã la plimbãri
intelectuale ºi la îmbogãþirea prin
idei. Dacã ar fi sã reproºãm ceva
acestei cãrþi, ar prinde glas doar
pãrerea de rãu cã nu a apãrut în
calitate de volum al unei colecþii
prestigioase de publicisticã de
autor, cãci acest loc i s-ar cuveni.
Poate, totuºi, data viitoare.

ª

Oana Presecan
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Este oare cu putinþã, în
procesul de creaþie artisticã,
aplicarea unei metode sau a unei
discipline preconcepute. A existat
oare aºa ceva, într-un moment sau
altul din întreaga istorie a artei
universale? Teoreticienii marxiºti
au rãspuns afirmativ, cu toate cã
este evident pentru oricine cã
domeniul în discuþie se dovedeºte
fãrã nici un echivoc a fi unul al
spontaneitãþii prin excelenþã ºi al
deplinei libertãþi, ambele fiind
condiþii indispensabile ale
manifestãrii imaginaþiei creatoare.
În concepþia aºa-zisei estetici
marxist-leniniste, lipsite de opere
fundamentale, cu excepþia aceleia
datorate hegelianului Georg
Lukács, toate curentele artistice s-
au ilustrat prin metode proprii mai
mult sau mai puþin originale, urmînd
în general douã orientãri majore,
care le cuprind pe cele mai
importante, ori chiar totalitatea
lor: realismul ºi antirealismul,
generatoare cel dintîi al artei
autentice, iar cel de-al doilea al
uneia decadente, reacþionare ºi
fireºte dãunãtoare din punct de
vedere social. Acest maniheism,
care a fost întotdeauna pãcatul ºi
handicapul oricãrui sistem totalitar,
a condus, printr-o logicã anume
elaboratã a succesiunii istorice, la
apariþia, în Rusia anilor ’30, a ideii
de realism socialist, proclamat
metodã de creaþie a literaturii ºi
artei noi, revoluþionare, progre-
siste, superioare bineînþeles
oricãrei alteia.

Începutul secolului trecut a fost
o perioadã de efervescenþã a
cãutãrilor, a experimentelor ºi
inovaþiilor pe tãrîmul artei, deºi
semnificaþia acesteia din urmã s-
a vãzut contestatã ºi compromisã,
de cea mai radicalã miºcare a ei,
avangarda, indiferent de formele
sale de o neînchipuitã varietate.
Toate au pornit însã de la
perspective programatice,
exprimînd o anumitã voinþã de
creaþie ºi promovînd la rîndul lor
un fel de metodã sau mai exact o
tehnicã a realizãrii artefactului, prin
care s-au strãduit sã-ºi valorifice,
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polemic ºi ostentativ, întreaga lor
capacitate de înnoire. În definitiv,
ºi realismul socialist a fost o
îndrumare insolitã ºi inovatoare, fie
chiar printr-o diversiune, în
continuarea a numeroase altele,
într-o þarã care cunoscuse ºi ea
toate variantele de avangardã,
cãrora acum cea propulsatã de
puterea sovieticã avea sã le punã
capãt într-un mod cît se poate de
brutal, mergînd pînã la represiunea
fizicã. Însã, între tehnicile
modernitãþii estetice ºi metoda de
creaþie patronatã de autoritatea
discreþionarã a unui dictator ca
Stalin, se cascã semnificativã ºi
irevocabilã prãpastia. Cele dintîi þin
de o anumitã poeticã ºi chiar
poieticã, privind în consecinþã
probleme de concepþie ºi
meºteºug artistic, în vreme ce a
doua presupune o angajare
ideologicã ºi politicã, implicînd
automat ºi transformarea artei în
mijloc de propagandã. Realismul
socialist nu a adus nici o
schimbare originalã în plan
propriu-zis estetic. El a prelungit
doar stilul ºi procedeele realismului
clasic, dar l-a ocolit cu
perseverenþã pe cel modern.
Pretenþiile sale s-au rezumat la
conþinut, un termen care a ºi fãcut
la timpul sãu o mare carierã. Aºa
cum vechiul ºi marele realism,
calificat drept „critic”, aparþinea
epocii ºi culturii burgheze, cel nou
trebuia sã reprezinte lumea
socialismului, victorios în lupta cu
capitalismul, intrat deja în
putrefacþie, cum a declamat ani de-
a rîndul limba de lemn a ideologiei
partidului unic. De aici decurgeau
o serie de norme sau mai bine zis
de dogme, de care scriitorii, artiºtii
în genere urmau sã þinã seama
obligatoriu în creaþiile lor. Chiar ºi
numai tabloul integral al acestor
cerinþe, sau mai curînd ingerinþe în
atelierul intim de creaþie
caracterizeazã singur, în chipul cel
mai fidel, ceea ce a însemnat cu
adevãrat realismul socialist în
„epoca” lui de glorie. Iatã de ce în
aceastã direcþie s-ar cuveni sã se
concentreze în primul rînd

eforturile viitorilor cercetãtori ai
acestei aºa-numite metode de
creaþie, care – sã adãugãm imediat
– s-a vrut recunoscutã ºi la
originea, ºi la baza unui amplu,
impetuos ºi triumfal curent artistic.

În momentul de faþã, apar din ce
în ce mai multe încercãri de a
elucida avatarurile acestui veritabil
monstru literar. Dintre cele care-ºi
impun o prezenþã mai profitabilã,
trebuie sã le menþionãm mai întîi
pe ale lui Eugen Negrici, autor al
unei remarcabile cãrþi, Literatura
românã sub comunism, despre
care rãmîn încã mai multe de spus.
Deocamdatã, ne-a atras atenþia o
abordare ineditã ºi foarte temerarã,
sub titlul evident promiþãtor, O
sociopsihanalizã a realismului
socialist, ºi sub semnãtura unei
autoare aflate la momentul
debutului sãu editorial, Alice
Popescu (Editura Trei, 2009), dar
nu mai puþin maturizate în plan
profesional, atît prin informaþie, cît
ºi prin expresie. Este fãrã îndoialã
o cercetare inteligentã ºi deloc
convenþionalã în mai multe privinþe,
mai ales în mediul românesc,
propunînd o viziune care
împrospãteazã într-un mod cu totul
oportun metodologia exegezei
noastre literare, dar care mai are
nevoie încã de clarificãri.

Luînd însã în considerare titlul,
mãrturisim cã în primã instanþã ne-
am fi aºteptat la altceva ºi anume la
aplicarea unei metode de abordare,
brevetatã în Franþa anilor ’60-’70 de
cãtre un autor aproape necunoscut
la noi, Gérard Mendel, care a stîrnit
interesul cercurilor intelectuale prin
cîteva lucrãri, dintre care cel puþin
douã s-au bucurat de inconstestabil
succes: La Révolte contre le père,
subintitulatã une introduction à la
sociopsychanalyse, ºi La Crise des
générations, la rîndul ei cu subtitlul
étude sociopsychanalytique, apã-
rute în primele lor ediþii în 1968 ºi
1969 ºi preocupate de problemele
pe care le-a ridicat marea, dar
nebuloasa miºcare a studenþilor
parizieni din mai-iunie 1968. Tot
acelaºi autor a îngrijit cîteva volume
colective, atestînd ecourile noii

Florin Mihãilescu
,tMetoda de creatie
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metodologii, care poate cã nu ºi-a
impus definitiv termenul, dar a
marcat cu siguranþã o anumitã
metamorfozã în evoluþia pres-
tigioasã ºi deopotrivã complexã
a psihanalizei din secolul trecut.

Fãrã a-l cita nicãieri pe acest
precursor, cãruia îi aparþine
totuºi meritul de fondator, Alice
Popescu îºi ia ca principal reper
al demersului sãu, cu titlu de
împrumut, pe Herbert Marcuse,
filosoful german stabilit în SUA,
membru al ªcolii de la Frankfurt ºi
mai ales „maître à penser” al
generaþiei de tineri revoltaþi ºi foarte
repede apoi deziluzionaþi, de la
sfîrºitul deceniului al ºaptelea ºi
începutul celui urmãtor. Fãrã a face
caz de sociopsihanalizã, re-
prezentînd însã curentul freudo-
marxismului, acesta e prezent ºi
într-un capitol special din La Crise
des générations a lui Mendel, fapt
semnificativ pentru sentimentul
unei înrudiri de preocupãri, chiar
dacã nu ºi de rezultate. Încît cartea
eseistei noastre se aflã sub un
semn, dar îl asumã de fapt pe altul.
Aceastã împrejurare nu ne
împiedicã sã o judecãm în propria-
i substanþã, fãrã obiecþii la
îndatoririle ei bibliografice. Or, din
acest punct de vedere, constatãm
cã partea sa de departe cea mai
consistentã are ca obiect patologia
societãþii comuniste totalitare, prin
prisma ideilor unor autori ca
Marcuse, cu conceptele sale de
reprimare suplimentarã ºi de
randament sau productivitate, ca
Freud, cu clasicele sale principii de
plãcere ºi de realitate, cu pulsiunea
de viaþã ºi cea de moarte (nu ºi cu
complexul oedipian care totuºi i-ar
fi permis dezvoltãri revelatoare),
sau ca Lewis Mumford ºi Jacques
Ellul, cu teoriile lor despre
societatea tehnologicã, la care se
adaugã ºi numeroºi alþii, într-o
asociere nu întotdeauna perfect
compatibilã. Alice Popescu þine
desigur sã explice astfel
constituirea ºi conþinutul
realismului socialist, numai cã
tocmai acestuia nu-i mai acordã
spaþiul necesar. Raportul
proporþiilor ar fi trebuit sã fie invers,
cãci cadrul nu înlocuieºte
fenomenul. Pe de altã parte,
realismul ar fi cãpãtat contur ºi
configuraþie interioarã prin trecerea

în revistã a trãsãturilor sale:
partinitatea, lupta dintre vechi ºi
nou, eroii pozitivi ºi negativi,
comanda socialã, documentarea
„pe teren”, perspectiva etc. etc.

Dar o sociopsihanalizã a unei
„metode de creaþie” ca realismul
socialist pune ºi complicate
probleme de compatibilitate, avînd
în vedere cã în cazul sãu ne aflãm
în faþa unei ideologii social-politice
implicate în literaturã, o ideologie
ale cãrei latenþe sînt oricum mai
numeroase decît cele prezente în
cartea despre care vorbim, dupã
cum ºi contribuþiile studioase nu se
limiteazã la Marcuse, de fapt la
Freud în interpretarea acestuia, ci
îi includ ºi pe Fromm, Adler, Jung
sau Reich, ce nu pot fi reduºi la
simple menþiuni. Dar cel mai mult
regretãm, în ce ne priveºte,
puþinãtatea discuþiei pe marginea
operelor literare ilustrative, chiar
dacã autoarea ne previne cã nu le-
a folosit decît în chip de argumente.

Sînt din pãcate ºi mici, dar
neplãcute inexactitãþi, ca de pildã
datarea romanului Aºa s-a cãlit
oþelul în 1945 (p. 76), Ce-i de fãcut
al lui Lenin definit ca articol (p. 63),
Konrad Lorenz pomenit repetat cu

numele mic, ca ºi cum ar fi cel de
familie (pp. 98-99), omisiuni de
trimiteri sau din bibliografia finalã
etc. Unele apropieri sînt inedite, dar
nu ºi indiscutabile, cum este aceea
dintre romanul sovietic ºi cel
victorian. Ele nu probeazã mai
puþin aplombul ºi inventivitatea
autoarei, originalitatea spiritului sãu
hermeneutic ºi întinderea lecturilor
care îi stau la bazã, mai ales cã
este vorba la origine de p tezã de
doctorat. O sociopsi-hanalizã a
realismului socialist trebuie
socotitã categoric drept o abordare
ambiþioasã, care-ºi lumineazã
obiectul din unghiuri neîncercate
pînã acum ºi-l aprofundeazã de o
manierã cel puþin provocatoare. ªi
totuºi, operaþia de deconstrucþie
conceptualã e necesarã în
continuare, întrucît, deºi cartea de
care am discutat este mai mult
decît meritorie, problemele
realismului socialist rãmîn mai
departe deschise.

Errata: Titlul articolului din
numãrul trecut (12/2010) a apãrut
ca Postmodernismul ºi problema
formei în loc de Retromodernismul
ºi problema formei.

Compoziþie
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Romanul lui Octavian
Soviany, Viaþa lui Kostas
Venetis (Cartea Româ-
neascã, 2011) este o reuºitã
ºi îndelung lucratã replicã
adresatã criticilor care se
plâng cã romanul românesc
actual nu mai construieºte
lumi de sine stãtãtoare, cã
e ancorat în egocentrism
sau cã nu poate capta
interesul unui vast public.
Mã tem cã tocmai aceeaºi
critici vor fi oripilaþi de

mulþimea scenelor care pun la încercare limitele de
suportabilitate a oricãrui cititor mai slab de înger în
mod aproape senzorial, cititor care de altfel e tot mai
greu de impresionat în era „imaginilor ºocante”. Cert
e cã e vorba de o carte menitã sã despartã radical
apele receptãrii, între cei care ar aprecia stilul,
construcþia ºi anvergura romanului, dar vor fi deja prea
contrariaþi de isprãvile lui Kostas Venetis ca sã le mai
guste ºi cei care vin cu aºteptãri deja formate de
literatura sexualizantã a ultimilor ani, dar constatã cã
romanul nu se mãrgineºte doar la atât, ci le
transgreseazã înspre o problematicã mai complexã.

Autorul adunã în prima sa jumãtate taman cele
mai oripilante întâmplãri ale lui Kostas Venetis, vroind
parcã sã-ºi cearnã cititorii: la festinul cu alese bucate
narative din a doua parte nu ajung decât iniþiaþii, cei
care vãd dincolo de fanteziile ºi practicile homoerotice
ale aproape fiecãrui personaj, dincolo de reveriile
incestuos-lubrice ale lui Kostas faþã de o mamã
surprinsã în cele mai intime ipostaze, dincolo de
purulenþa, putregaiul, degenerescenþa ºi duhoarea de
moarte care macinã insidios pe aceºti damnaþi din
care e compusã umanitatea cãrþii.

Aceastã comasare este perfect justificatã narativ
ºi macrostructural, cele cinci capitole ale cãrþii
constituindu-se într-o anatomie a viciilor omeneºti,
grupate ascensional, pe linia corpului, de la cele mai
primitive (picioarele - sexualitatea neînfrânatã;
pântecele - ura, invidia, dorinþa de rãzbunare etc.)
pânã la cele superioare (inima - vidul sufletesc,
absenþa compasiunii, „inima împietritã”; capul -
vinovãþia, dorinþa de moarte, obsesia puterii; coroana-
degenerescenþa), structurã respectatã aproape
obsesiv, mai ales în primele douã capitole, unde
aglomerarea pãcatelor cãrnii devine excesivã,
descrierile evitând pornograficul ºi ancorându-se în
scatologic, iar orgiile dobândind un aer aproape

Cu
Kostas Venetis în
infern
Andrei Simuþ

OCTAVIAN
SOVIANY

Cartea Româneascã,
2011

VIAÞA LUI
KOSTAS
VENETIS

fantastic. De o mare mãiestrie este aceastã grupare
tematic-vertical-ideaticã a puzderiei de situaþii ºi
întâmplãri neobiºnuite prin care trec personajele, o
combinaþie reuºitã ºi precisã dintre nivelul de
suprafaþã, oferind cititorului obiºnuit porþia de suspans
ºi senzaþional ºi nivelul de adâncime, unde materia
picarescului e filtratã filosofic-religios, pentru a împlini
expectanþele unor lectori avizaþi.

Viaþa lui Kostas Venetis se încadreazã în tendinþa
întoarcerii la Poveste, la epicul pur, tot mai vizibilã în
ultimii cinci ani, iar formula neopicarescului aduce un
aer proaspãt acestei tentative, care reface legãtura
intimã între roman ºi publicul larg (tonul
neopicarescului fusese dat de Nicolae Strâmbeanu
cu Evanghelia dupã Arana din 2004, urmat recent de
Radu Paraschivescu cu Fluturele negru), cu
menþiunea cã Soviany transgreseazã în sens
filosofic-abisal trama picarescã ºi romanul de epocã:
Kostas Venetis, la fel ca alte personaje ale cãrþii,
mediteazã frecvent la ideea predestinãrii ºi în dam-
nare ºi în izbãvire, prãpastia dintre cei aleºi ºi cei
blestemaþi fiind imposibil de trecut, într-o umanitate
împãrþitã dual-maniheist de un demiurg rãzbunãtor ºi
gnostic.

Prozatorul rãmâne poate excesiv de consecvent
acestei premise, asezonatã cu nietzcheeanismul
obligatoriu pentru orizontul decadentist în care e
ancorat romanul, ceea ce conduce la schiþarea unei
ample galerii de personaje dupã chipul ºi asemãnarea
lui Kostas Venetis: obsedaþi de vidul interior al „inimii
împietrite”, înzestraþi cu „strâmbãtãþi din naºtere”, sortiþi
Rãului, dar exersând cu disperare penitenþa ºi
autoflagelarea, având mereu conºtiinþa religioasã a
damnãrii, cu ura de sine ºi trãind moartea în viaþã
precum decadenþii, afiºând un misoginism extrem,
considerând femeia ca fiind calea spre pierzanie („pe
dinafarã oiþe, pe dinãuntru cãþele turbate”, îndemnând
bãrbatul ba la crime, ba la preacurvie), dar ºi (sau
mai ales) cu toþii blestemaþi de „ceara neagrã a
sodomiei”, captivi pânã la moarte în desfrîul unei
sexualitãþi deviante, care merge cel mai adesea în
direcþia homoerotismului ºi uneori în direcþia
(sado)masochismului sau a pedofiliei, aºa cum s-ar
cere unui roman picaresc din secolul XXI. Devine
uneori obositor acest exces de homoerotism care
genereazã repetiþiile unui discurs altminteri bine
controlat stilistic, mai ales cã scenele respective sunt
adesea gratuit ºi schematic inserate în text, în special
în primele douã capitole, unde aglomerarea lor trimite
dincolo de verosimil. Istorisirile în ramã, înºiruite în
aceeaºi etajare de matrioºkã, atât de frecventã în
proza postdecembristã a optzeciºtilor, în care fiecare
personaj devine povestitor, se constituie într-o lungã
serie de „siluiri”, „sodomizãri”, ale „sclavilor” de cãtre
„stãpâni” ºi invers.

Surprinzãtor ºi remarcabil la Soviany este faptul
cã toate aceste „orori” pe care le înfãptuiesc
personajele nu sunt însoþite de un limbaj vulgar, ci de
un stil impecabil, fãrã fisurã, elegant, manierist pe
alocuri („mã rugam cu strãºnicie la Dumnezeu sã mã
întãreascã în rãutatea mea”), denotând o calofilie
decadentistã perfect controlatã, cu un limbaj bogat,
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ce instaureazã epoca în toatã carnaþia ei ameþitoare.
Problematicã devine tocmai omogenitatea lui fãrã
fisurã: personajele vorbesc ºi povestesc toate la fel,
urmând cu stricteþe acelaºi ritual al povestitului, în
orice situaþie s-ar afla. Toate aceste istorisiri sunt
enunþate din perspectiva sumbrã a morþii iminente a
fiecãruia, ca o ultimã ºi radicalã confesiune. Aici
Soviany se dovedeºte un moralist paradoxal ºi
radical, similar în acest aspect cu Houellebecq, având
acelaºi imbold de a expune în mod radical viciile de
structurã ale epocii noastre, personajele pornind de
la premisa cã eliberarea de Rãu nu se poate face
decât împlinindu-l pânã la capãt, oglindind
nihilocentrismul contemporan (teoretizat de autor în
studiile despre apocaliptic) ºi nevoia „de a lua în
derâdere toate credinþele”.

Spre deosebire de multe romane de azi care nu
pot susþine tensiunea unui vast edificiu narativ dincolo
de primele douã sute de pagini, Viaþa lui Kostas
Venetis menþine tensiunea pânã la capãt, proiectând
biografia lui Kostas într-o ecuaþie mai complexã,
insolitând prin aceastã hagiografie apocrifã întreaga
istorie a secolului XX: Kostas devine unealta
diabolicului boier Mihalache, captiv al intrigilor
complicate ºi extinse pe care acesta le þese,
cuprinzând miºcãri anarhiste care urmãresc
rãsturnarea monarhiilor din Europa, o întreagã
conspiraþie menitã sã aducã rãsturnarea apocalipticã
a lumii secolului XIX ºi sã instaureze pacea de o mie
de ani, în care ierarhiile sunt bulversate ºi haosul
relaþiilor sociale devine unica lege. Aceastã insolitare
a istoriei cunoscute ce urmeazã dupã epoca
decadentã a lui Kostas Venetis conduce subtil la ideea
cã ceea ce trãim azi nu este decât rezultatul unui
plan enorm ºi diabolic, conceput atunci ºi împlinit
acum.

Dincolo de „bube, mucegaiuri ºi noroi”, cititorul
va gãsi multe elemente ale unui roman total, aºa cum
foarte rar se mai scrie azi: un stil cu o amprentã
inconfundabilã, cu savori manieriste ºi culori tari
decadente, coborât uneori din romanul popular de
secol XIX sau în descendenþa estetismului
baudelairian; un ritm epic alert, dozând cu inteligenþã
punctele de tensiune ºi dovedind o neobositã vervã
imaginativã ºi narativã; o amplã ºi solidã construcþie
romanescã, susþinutã pânã la sfârºit cu o precizie de
arhitect, într-o istorisire palpitantã, de o covârºitoare
forþã, menitã sã ni-l instaureze aievea pe Kostas
Venetis ºi ale sale coºmaruri.

Destinul
diafanului

ANCA VASILIU

Polirom, 2010

DESPRE
DIAFAN

Ovidiu Pecican

Apariþia unei cercetãri despre diafan ca temã
filosoficã ºi, pânã la urmã, ca subiect de rezonanþã
culturalã durabilã meritã sã fie salutatã ºi recomandatã
cititorilor. Anca Vasiliu a publicat în limba românã

acest volum Despre diafan (Iaºi, Ed. Polirom, 2010,
384 p.) la cincisprezece ani de la scrierea ei ca
memoriu al tezei doctorale susþinute în Franþa, unde,
de altfel, autoarea ºi profeseazã în învãþãmântul
academic. Specializatã iniþial în istoria artei, cerce-
tãtoarea nãscutã la Bucureºti a luat-o de la capãt într-
un nou domeniu, cel al istoriei filosofiei vechi. Saltul
dinspre primul spre al doilea areal profesional îmi
aminteºte cu nostalgie de tânãrul promiþãtor care a
fost Andrei Pleºu, persoanã pe care o menþioneazã
ºi autoarea – alãturi de Jean-Luc Marion – cu
recunoºtinþã. De ce? Pentru cã „Diafanul se înscrie
… în prelungirea lecþiei de fenomenologie, esteticã ºi
ontologie a celor doi filosofi” (p. 12), întrucât „…
aceastã meditaþie pe marginea esenþei ºi a evidenþei

vizibilului poartã în ea douã
direcþii: una îndreptatã spre
considerarea mirabilei
lumini a fiinþei întrupate,
cealaltã cãtre intuiþia a ceea
ce depãºeºte posibilitatea
vederii ºi a imaginaþiei,
poate chiar ºi a gândului, ºi
care este conþinutã în
revelaþie” (p. 12).

Mãrturisesc cã, aici,
într-o publicaþie care nu
este una de filozofie, ci mai
curând literar-culturalã,

adresându-se unui public mai larg decât cel al
filosofilor, cartea Ancãi Vasiliu îmi reþine atenþia mai
curând prin valoarea poeticã pe care o emanã. Ce se
întâmplã cu filosofia atunci când o scoatem din cercul
strâmt al tehnicienilor ei, oferind-o, în stil socratic,
neofiþilor, agorei? Aceasta ar putea fi întrebarea-
corolar care însoþeºte – acum explicit – lectura mea
din monografierea temei diafanului. La fel de bine s-ar
fi putut interesa de temã un oculist sau un fizician, nu
neapãrat de talia ºi pregãtirea domnilor Baruch
Spinoza, Blaise Pascal sau René Descartes.

Interogaþiile Ancãi Vasiliu, în schimb, sunt altele,
ºi pornesc dintr-un alt plan. Ele definesc „… o
încercare de a rãspunde la întrebarea care îi vine în
minte cititorului când descoperã brusc, în cartea a
doua din Despre suflet, nu fãrã o oarecare mirare, cã
existã diafan: ce „este”, aºadar, diafanul?” (p. 348).
Geneza cãrþii se cuvine, prin urmare, cãutatã în
lecturile din Platon ºi Aristotel ºi în nedumeririle pe
care acestea i le-a stârnit tinerei, pe atunci, erudite.
De aici, alte perplexitãþi:„… de ce li s-a pãrut el necesar
filosofilor din vechime, în timp ce gânditorii moderni
ºi-au pierdut interesul pentru diafan de aproape cinci
secole? Ce este, în fond, aceastã ficþiune … ºi care
este statutul ei operaþional de la Aristotel ºi pânã la
sfârºitul Evului Mediu?” (p. 348).

Diafanul a fost introdus în discuþia filosofilor de
Platon, pentru a marca diferenþa dintre idei ºi lucruri,
iar Aristotel l-a reciclat, acreditându-l mai temeinic
pentru a situa condiþia luminoasã a fiinþãrii vizibile. Fãrã
diafan, lumina ºi „solidul” nu ar putea fi vãzute aºa
cum existã ele, pentru Stagirit. Astfel ajunge el sã
medieze între om ºi lume, fãcând-o pe aceasta din
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urmã vizibilã ºi accesibilã omului. Problema este, de
aceea, de la început legatã de nevoia de cunoaºtere
a universului ºi mijloacele prin care aceasta se
realizeazã (problema cognitivã), ea este pusã în relaþie
cu necesitatea medierii între „regnuri” sau ordinele
existenþei, ºi fãrã îndoialã are ºi implicaþii filosofice ºi
teologice, cãci pune în joc ºi chestiunea raportului
dintre fizic ºi metafizic, dintre revelare ºi ocultare.

Dacã Anca Vasiliu nu ar ceda atât de uºor tentaþiei
de a se replia în zona limbajului fenomenologic
specializat („habitus”, „fiinþialitate fenomenologicã”)
etc., textul cãrþii domniei sale s-ar citi ºi mai uºor, ºi
cu un interes mult mai susþinut. Editarea în limba
românã ar fi putut fi prilejul unei „pliviri” a paginilor de
formulele oraculare ale unui anumit tip de filozofie,
conferind cãrþii un aspect mult mai… diafan, în ton cu
susþinerile cercetãrii înseºi. Dacã acest lucru nu se
întâmplã, nu înseamnã însã cã volumul ºi-ar pierde
interesul ci, cel mult, cã numãrul celor care vor ajunge
la conþinutul lui se va împuþina drastic; ceea ce este
pãcat. Filosofia ar trebui sã iasã, din când în când, în
arene mai largi, mãcar pentru cã ea s-a nãscut în
ambianþa pieþelor publice, ºi nu prin turnuri academice
de fildeº.

Mi-ar fi plãcut sã citesc un eseu (mai mult decât
un studiu) al Ancãi Vasiliu despre chestiunea dia-
fanului în cultura românã. Poate fi o simplã impresie –
fiindcã rãmâne, deocamdatã, neverificatã de mine –
aceea cã paginile filosofului Lucian Blaga despre
„transcendentul care coboarã” în clarobscurul Sfintei
Sofia, la Constantinopol, aduce în centrul atenþiei, într-
o formulã poate inspiratã de Leo Frobenius ºi de alþi
morfologi ai culturii, dar, în orice caz, originalã,
chestiunea diafanului. Sã fie acesta unicul prilej în care
filosofia noastrã intersecteazã acest mare ax al
preocupãrilor gânditorilor antici ºi medievali, greci ºi
occidentali? Greu de spus, fãrã o familiarizare
temeinicã cu subiectul ºi fãrã o desfoliere sistematicã
a paginii de filozofie autohtonã. S-ar putea ca, prinsã
de obligaþii profesionale ºi de cu totul alte ºantiere,
Anca Vasiliu sã nu se mai întoarcã la chestiunea
diafanitãþii, ceea ce amânã sine die un astfel de
proiect.

Oricum, însã, aducând sub ochii publicului atâtea
interpretãri ale diafanului, autoarea etaleazã un „ierbar
de idei” care fascineazã ºi oferã plurale sugestii,
asemenea cãrþilor scrise în limbi dificil de înþeles, dar
însoþite de gravuri ºi misterioase, ºi atractive. Nu este
puþin lucru, imaginaþia ºi cunoaºterea hrãnindu-se ºi
din asemenea resurse.

De la scrierea cãrþii de faþã, Anca Vasiliu a abordat
alte subiecte, precum A spune ºi a vedea. Cuvântul
vizibil în „Sofistul“ (în francezã, Paris, 2008) ºi Eikôn.
Imaginea în discursul celor trei cappadocieni (carte
ce stã sã aparã, tot în francezã, în acelaºi oraº).
Cuvânt ºi imagine, vizibil ºi vibraþie sonorã, logos ºi
ikon… Prin mai recentele apariþii ºi preocupãri, departe
de a-ºi trãda prima vocaþie, aceea de istoric al artei –
a lucrat în cercetare sub egida Academiei Române ºi
continuã cu acelaºi statut în capitala hexagonalã, la
C.N.R.S. – investigatoarea nu îºi reneagã trecutul,
înglobându-l în noile sale preocupãri ºi „punându-l la

Unele cãrþi se întîmplã
sã fie mai interesante prin
ceea ce doresc sã fie,
decît prin ceea ce ajung sã
reprezinte cu adevãrat.
Romanul lui Andrei Ruse,
Dilãr pentru o zi, intrã fãrã
îndoialã în aceastã
categorie. În permanenta
cursã de sincronizare cu
occidentul descoperim
perpetuu zone virgine care
par sã aºtepte primul
Columb dornic sã le aducã

în centrul atenþiei. Suntem o culturã introspectivã ºi
imitativã, suntem dornici sã ne raportãm la noi valori
ºi sã ne analizãm întotdeauna cuprinºi de mirare. Într-
o lume în care consumul de droguri a ajuns un aspect
cotidian, în care problema dependenþei, legalitãþii
drogurilor, consumului ocazional þin tot mai mult de
probleme curente, iar nu de discuþii abstracte
principiale, era oarecum inevitabil ca fenomenul sã
nu aparã tot mai pregnant ºi pe teritoriu românesc.
Andrei Ruse se pune din acest punct de vedere în
postura unui pionier, fiind printre primii scriitori români
care transpune subiectul înt-un roman, ºi primul, dupã
ºtiinþa mea, care încearcã sã o facã de aceastã
manierã, demonstrativ – explicativã, plasînd ineditul
ºi fronda într-un plan secund.

Un roman de acest tip, dacã urmeazã tiparele
deja stabilite în literatura anglo-saxonã, avea fie ºansa
de a se construi pe structura unui jurnal-confidenþã,
fie cea de a se dezvolta în jurul unei intrigi poliþiste.
Prozatorul mizeazã pe a doua formulã ºi o face
preluînd o schemã clasicã din repertoriul genului –
douã personaje antagonice, un interval comprimat de
timp, situaþii extreme care se cer rezolvate
instantaneu. Un exemplu cunoscut de astfel de story
poliþist e filmul Training day. Dilãr pentru o zi nareazã
povestea lui Radu, poliþist de 44 de ani proaspãt
transferat la Narcotice, care, pentru a-ºi impulsiona
cariera, decide sã dea o mare loviturã, arestarea unui
dilãr important din Bucureºti, Nebunul. În ziua acþiunii,
Radu se alãturã interlopului pentru a-l demasca, dar,
desigur, încep sã aparã problemele, iar ceea ce ar fi
trebuit sã fie o operaþiune simplã ºi curatã se
transformã într-un galop de 16 ore tensionate prin

treabã”. Se cuvenea observat acest lucru într-un
moment istoric când destui compatrioþi preferã
îmbinarea uitãrii cu tentaþia altor zãri…

ANDREI RUSE

Polirom, 2011

DILÃR
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lumea drogurilor din Bucureºti. Rezumatul sunã bine
ºi provocator, dar problemele care rod întreaga
construcþie sunt serioase, vizînd atît scriitura, cît ºi
minimalul ideatic pus în joc.

Andrei Ruse scrie bine, dar construieºte prost.
Personajele pe care le propune sunt, fãrã nici o
îndoialã, catastrofale, fiind atît lipsite de credibilitate,
cît ºi de verosimil. Personajul principal, poliþistul Radu,
este pur ºi simplu o adunãturã de cliºee prost
transpuse, de discurs auctorial slab deghizat, fãrã
legãturã cu realitatea româneascã contemporanã ºi
la fel de credibil în postura de gabor cu vechime în MI
precum o libelulã în rolul de elefant. Radu e ingenuu,
cu reflexe auto-analitice, deprins exclusiv cu munca
de birou, fãrã nici cea mai sumarã idee despre droguri,
dar cu mintea deschisã, în bunã condiþie fizicã,
necorupt, cu vocabular ºi maniere. Cam ceea ce
vedem în unele filme de categoria C. Este o imagine
a poliþistului român care nu cred cã poate convinge
pe nimeni. O fantoºã produsã de autor cu un singur
scop – necesitatea de a avea un personaj proaspãt
care sã funcþioneze pe post de reflector în lumea nou
descoperitã. Ori tocmai prin lipsa totalã de verosimil,
personajul decredibilizeazã povestea. Oricît de multã
convenþie literarã eºti dispus sã accepþi, existã o limitã
care te face sã rîzi clãtinînd neîncrezãtor din cap ºi
sã pui cartea de-o parte. Al doilea personaj principal,
Dan zis Nebunul, debuteazã bine, dar sfîrºeºte prost.
Are alurã ºi vocabular de interlop, are o mini-biografie
care pare sã-l susþinã credibil ºi o gesticulaþie
corespunzãtoare. Numai cã Andrei Ruse îl
pompeazã ºi îl tot pompeazã, dorind sã obþinã din
personaj mult mai mult decît poate da un om credibil.
A-l transforma în psiholog practicant, cu multe cãrþi
în spate ºi a-l pune în postura de filozof al lumii
romaneºti în care evolueazã îl transformã într-un
ridicol impostor, într-un infractor de cinema prost. Nici
personajele secundare nu reuºesc sã prindã cu
adevãrat viaþã, rolurile lor continuînd sã fie mai mult
cele ale unor elemente de decor spectaculoase,
colorate ºi inedite, dar fãrã viaþã adevãratã. Existã
permanent în fundal o dorinþã nespusã dar resimþitã a
prozatorului, de a-ºi construi povestea demonstrativ,
de a introduce personaje în naraþiune nu pentru cã
acolo ar trebui sã le fie locul, ci pentru cã acolo ar
vrea el sã puncteze ceva.

ªi acest punctat deranjeazã. Un astfel de roman,
mai ales într-o societate româneascã proaspãt
inflamatã de discuþia în jurul drogurilor uºoare permise
(etnobotanicele) nu avea cum sã ocoleascã direct
sau indirect o discuþie despre droguri. ªi este genul
de discuþie binevenitã. Dar Andrei Ruse nu numai cã
nu ocoleºte discuþia, se aruncã de-a dreptul ºi
transformã perceptibil întregul roman într-o
demonstraþie. Din pãcate de o foarte slabã calitate.
Cartea are o dimensiune programaticã destul de
evidentã, multe intenþii bune putînd fi mai degrabã
ghicite decît identificate. Primele pasaje în care
personajele încep sã debiteze pseudo-idei filozofice
în genul MISA le-am receptat ca pe o tuºã de culoare
localã din partea autorului. Treptat, ideile despre marea
conspiraþie a celor care conduc lumea din umbrã, a

descãtuºãrii energiilor proprii prin experimente
psihedelice, a libertãþii ºi iubirii universale în maniera
în care sunt transpuse în Libertatea etc. se infiltreazã
dinspre dialogul personajelor înspre discursul
auctorial. Problema consumului de droguri, care
troneazã în mijlocul tuturor acestor tribulaþii, e privitã
sumar ºi simplist, prin prisma libertãþii ºi dreptului de
a face orice la nivel personal. Dependenþa e pomenitã
marginal, efectele secundare sunt mai degrabã
considerate ca naturale, iar totul începe sã se
topeascã într-un discurs despre normalitatea
prezenþei drogurilor în viaþa oricui. Romanul porneºte
o discuþie, dar o face la un nivel atît de superficial,

încît continuarea ei de o manierã serioasã nu poate
avea loc decît înafara cadrului împrumutat de cãtre
prezentul roman.

Ceea ce e interesant ºi bine realizat priveºte
pasajele legate de consumul drogurilor. Andrei
Ruse reuºeºte niºte pagini spectaculoase despre
transele/stãrile de irealitate induse de stupefiante.
Imagistica, ritmul, senzaþia acutã de trãire se
compun într-un univers fabulos în care plonjezi, de
aceastã datã credibil ºi concentrat. Prozatorul îºi
dezvãluie abia aici resursele, conducînd scriitura
cu precizie ºi fineþe. Dacã romanul ar fi mizat
preponderent pe acest discurs – destul de vizibil
personal – ºi ar fi marºat pe factologic în locul
dezbaterilor puerile de idei ar fi avut ºansa de a fi o
carte cu adevãrat interesantã. Aºa cum se prezintã
este doar o sumã de bune intenþii care vor servi, în
cel mai fericit caz, la o discuþie cu prea puþin interes
pentru literaturã.

Iarna pe Feleac (detaliu)
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Dacã J. M. Barrie nu ar fi
publicat Peter Pan ºi Wendy acum
o sutã de ani, în mod sigur multe
dintre lumile alternative, create
astãzi ºi în a doua jumãtate a
secolului trecut, nu ar fi existat. Mã
refer în special la Povestea fãrã
sfârºit de Michael Ende ºi la seria
Harry Potter de J. K Rowling. Mitul
orfelinului Peter Pan, care îºi
construieºte un þinut compensa-
toriu (Neverland), a fost reciclat în
figura lui Bastian, bãiatul orfan de
mamã, care este iniþiat în Fantazia,
ºi în cea a lui Harry Potter, orfan
de ambii pãrinþi, plasat sã-ºi joace
maturizarea ºi sã-ºi reformuleze
identitatea, prin forþele oculte ale
magiei. Pe lângã aceste douã
poveºti celebre, fãrã îndoialã cã s-
au scris ºi se vor mai scrie ºi altele,
de aceeaºi facturã, pornind de la
mitul lui Peter Pan.

În acest text de celebrare a
þinutului Neverland voi schiþa o
ipotezã privind rostul ºi importanþa
lumilor alternative pentru omul
actual, care practicã diferite forme
de evaziune din realitatea an-
goasantã. Ca simplã curiozitate,
am încercat sã aflu frecvenþa cu
care cãrþi despre lumi com-
pensatorii au fost scrise în intervalul
1865 (anul publicãrii lui Alice’s
Adventures in Wonderland) ºi
1997 (anul publicãrii primului volum
din seria Harry Potter). Þinând cont
de faptul cã Aventurile lui
Pinocchio au apãrut în 1883,
Vrãjitorul din Oz în 1900, Peter Pan
ºi Wendy în 1911, Micul Prinþ în
1943, primul volum din Cronicile
din Narnia în 1950, Stãpânul
inelelor în 1954, Povestea fãrã
sfârºit în 1979, printr-un simplu
calcul se poate stabili o frecvenþã
de aproximativ 15 ani, cu care
lumile alternative sunt actualizate
în cãrþi cu un imaginar fantastic ºi
miraculos. Începând, însã, cu a
doua jumãtate a secolului XX,
aceastã frecvenþã se intensificã ºi
îºi gãseºte apogeul în explozia de
cãrþi fantasy (notorietatea seriei

Marius Conkan

Harry Potter este emblematicã în
acest sens), mai mult sau mai
puþin valide estetic, ºi în
proliferarea lumilor alternative
virtuale (spre exemplu, jocul
internautic Second Life sau
construcþiile cinemato-grafice 3D,
unele realizate dupã romane
celebre). Aºa încât, o chestiune
esenþialã în problema-tica lumilor
alternative (fie acestea literare sau
confecþionate tehnologic) constã în
depistarea cauzelor care îi
determinã pe unii scriitori, cititori
sau simpli privitori sã fie construc-
tori ºi complici la scenariul unei
evaziuni din realitate.

Înainte însã de a oferi o posibilã
premisã privind aceastã chestiune,
voi face o scurtã parantezã,
oprindu-mã asupra unui element
lãmuritor, pe care l-am descoperit
în primul volum din seria Cronicilor
din Narnia, de C. S. Lewis. În
Nepotul magicianului aflãm cã
Narnia reprezintã cosmosul creat
de leul Aslan, cu participarea
personajelor din lumea realã, în
interiorul cãruia s-a instalat
Paradisul. Digory, nepotul unui
magician londonez, este trimis de
cãtre Aslan sã culeagã un mãr din
arborele Paradisului, pentru ca din
sãmânþa acelui mãr sã creascã în
Narnia un arbore asemãnãtor, cu
funcþia de a-i proteja pe locuitori de
forþa maleficã ºi distructivã,
reprezentatã de vrãjitoarea Jadis.
Dacã Paradisul poate fi considerat
lumea alternativã arhetipalã,
creatã de Demiurg în centrul
cosmosului, atunci gestul lui Aslan
de a sãdi în þinutul sãu o fãrâmã
din arborele originar poate fi înþeles
ca un act magic de transformare a
Narniei în Paradis. Ulterior, Aslan
îi dãruieºte lui Digory (întors la
Londra) un mãr din arborele
Narniei, pentru ca bãiatul sã o
poatã vindeca pe mama sa de o
boalã incurabilã. Dupã ce aceasta
se însãnãtoºeºte, Digory îngroapã
cotorul mãrului în curtea casei ºi,
astfel, creºte aici un arbore magic,

a cãrui însuºire primarã (deo-
camdatã) este aceea cã produce
merele cele mai gustoase din
Londra. Când bãiatul devine ma-
tur, o furtunã prãbuºeºte copacul
cu pricina ºi, neºtiind ce sã facã
din lemnul acestuia, Digory cro-
ieºte un ºifonier. Or, dacã Narnia
e Paradisul iar copacul devenit ºi-
fonier este o rãmãºiþã din arborele
paradisiac, atunci cãlãtoria prin
ºifonier cãtre Narnia e o cãlãtorie
înspre Paradis.

 Din acest joc imaginar creat de
Lewis, putem specula urmãtoarea
ipotezã: evaziunea omului actual
în lumi alternative e o formã
sublimatã de întoarcere în Paradis.
Spre deosebire de omul medieval,
care cãuta un Paradis fizic,
existent în lumea realã, omul actual
cautã Paradisul prin imaginaþie ºi
îl gãseºte doar în lumile alternative,
fie acestea internautic-virtuale sau
literare. Aºa încât, Fantazia,
Narnia, Neverland, Wonderland
sunt paradisuri fãrã valenþã
creºtinã, special confecþionate
pentru a satisface nevoia unui
refugiu în spaþii ale miraculosului,
care funcþioneazã dupã criterii ºi
structuri opuse realitãþii, dar
generate tocmai de realitate.
Fascinaþia cu care omul actual
citeºte cãrþi despre lumi fantastice
ºi vizioneazã filme cu un imaginar
compensatoriu este motivatã
tocmai de aceastã cãutare a unui
paradis arhetipal, care nu mai este
posibil în lumea pragmaticã ºi
ultratehnologizatã în care trãim.
Pentru aceºti oameni grãbiþi,
practicanþi ai unui hedonism
cerebral, Paradisul nu mai e biblic,
fizic sau metafizic, ci un Paradis
confecþionat prin intermediul
lumilor alternative. În acest sens,
nu doar funcþia catharticã (un
katharsis care ºi-a pierdut
consistenþa clasicã) este exersatã
prin aceste lumi, ci tocmai
posibilitatea unui paradis, de orice
facturã ar fi acesta ºi prin orice
mijloace ar fi obþinut. De aceea, nu

sOmagiu lui Peter Pan si lumilor
alternative

,
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va surprinde pe nimeni cã un
inconºtient comun funcþioneazã
în cazul fiecãrui creator de lumi
alternative. Aceleaºi strategii
narative ºi de construcþie a
imaginarului pot fi identificate în
cazul lui Carroll, Barrie, Lewis ºi
Rowling, dar ceea ce conteazã
este tocmai faptul cã a crea lumi
alternative, cu impact la public,
reprezintã în sine un gest de
creaþie a unui alt paradis, pe care
omul actual îl cautã, corupt de
tehnologie, reificat de o societate
pragmaticã ºi conºtient cã Edenul
biblic nu mai existã.

Am considerat de cuviinþã cã un

omagiu adus lui Peter Pan ºi
þinutului Neverland, care împlinesc
anul acesta un veac de magie, nu
poate fi formulat altfel decât printr-
o pledoarie asumatã pentru lumile
alternative (literare). Tocmai întru-
cât Þara de Nicãierea sau
Neverland constituie un þinut
eschatologic de resemantizare
anabaticã a morþii, iar în cadrul
acestui topos, imaginaþia simbolicã
acþioneazã în aºa fel încât sub-
stanþa degenerescentã a morþii sã
se remodeleze în funcþie de mira-
culos. Þara de Nicãierea, ca topos
al copiilor orfani sau avortaþi (Peter
Pan, copilaºii, cãpitanul Cârlig ºi

piraþii acestuia sunt niºte embrioni
expulzaþi din lume), devine astfel
morfologia iconic-eschatologicã a
unui þinut interiorizat, care se
desfãºoarã în zonele proteice ale
inconºtientului. Neverland este un
„uter secund”, de regestare a copiilor
expulzaþi din realitate, iar Peter Pan
reprezintã arhetipul copilului orfan sau
avortat, care genereazã Þara de
Nicãierea. Întrebarea mea de final
este, de aceea, urmãtoarea: câte din
lumile compensatorii, ulterioare
þinutului Neverland, nu sunt, de fapt,
astfel de „utere” generate tocmai cu
scopul de a reactualiza ºi regândi
paradisul?

Germinaþie
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Gara de Nord

Dupã miezul nopþii m-a trezit o muzicã stridentã.
Am întredeschis perdelele compartimentului ºi am
vãzut gara Braºov acoperitã de zãpadã. Muzica
venea de la un parc de distracþii amplasat lângã garã.
Deºi acolo nu era nimeni, caruselul, roata mare ºi
celelalte instalaþii continuau sã funcþioneze.

Trenul ºi-a reluat drumul dupã vreo douã ore.
Din cuºetã vedeam munþii ninºi, crengile copacilor
încãrcate de zãpadã. Totul avea o înfãþiºare irealã.

Vreme rece ºi mohorâtã.  La periferiile
Bucureºtiului, lume de ambele pãrþi ale liniei ferate,
uitându-se la tren. Pâlcuri de cocioabe de tablã, strãzi
neasfaltate, copii ºi câini jucându-se în noroi, gunoi,
gunoi ºi mai mult gunoi, vagoane de tren abandonate,
scorojite, ruginite, pungi de plastic, sticle, conserve,
haine vechi, oameni care scormonesc în gunoi.

La 8:30 ajungem în Bucureºti Nord (Gara de
Nord). În garã caut un bancomat ca sã pot sa iau
micul dejun. Singurul bancomat „momentan nu
funcþioneazã”. Biroul de schimb este închis. Totul este
închis. Ies pe uºa gãrii. Un tip cu mustaþã se apropie
de mine. Îmi vorbeºte într-un soi de italianã. Îmi
propune sã mã ducã la bancomatul cel mai apropiat
pentru o sumã de bani. Dupã ce am târguit un pic,
plec cu el cu o maºinã veche ale cãrei roþi patineazã
ºi care pare cã vrea sã iasã de pe ºosea la fiecare
curbã. Strãbatem câteva bulevarde mãrginaºe.
Vedem niºte cãruþe trase de mãgari, încãrcate cu
legume, cu cartofi, cu sticle. Ajungem la bancomat,
aflat într-o clãdire mare în mijlocul unui teren viran.
ªoferul aºteaptã în maºinã în timp ce scot bani. Apoi
îmi cere sã-i plãtesc ºi abia îl plãtesc cã îmi cere
aceeaºi sumã de bani pentru a ne întoarce la garã.
Protestez. Îi spun cã mi se pare un abuz, cã
înþelegeam ca suma convenitã sã includã ºi întorsul.
Ne târguim. Se mulþumeºte cu jumãtate din ceea ce
îmi cere. Urcãm în maºinã.

Pentru a intra din nou în garã, trebuie sã plãtesc
o taxã. Nu am mãrunt. Fata care face controlul la
poartã mã lasã sã trec cu condiþia sã-i aduc o cafea.
Cumpãr douã cafele. Mã întorc la poartã.

– Thank you – îmi spune.

Julio Baquero Cruz (nãscut la Palencia în 1972) este
scriitor, traducãtor ºi jurist. Studiile ºi munca sa l-au purtat
pe diverse meleaguri, locuind la Madrid, New York, Bruges,
Florenþa ºi Luxemburg. În prezent locuieºte la Bruxelles.
Este autorul urmãtoarelor romane: Arhitectura abatorului
(Excritos, 2002), Colegi de apartament (Funambulista,
2004) ªi Cãlãtoria unui nihilist (Menoscuarto, 2009). Ediþia
sa bilingvã a eseului Contre Sainte-Beuve de Marcel Proust
(Langre, 2004) – în colaborare cu Silvia Acierno – i-a adus
premiul Stendhal 2005. De asemenea, a tradus opere de

Balzac, Baudelaire, Mário de Sá-Carneiro, Léautaud ºi
Stendhal.

În fragmentul de prozã care urmeazã, autorul surprinde
cu un ochi clinic ºi cinematografic  Bucureºtiul anilor 2000
prin prisma Gãrii de Nord ºi a lumii ce o populeazã: cerºetori,
taximetriºti, câini vagabonzi ºi concitadini mohorâþi într-un
decor alcãtuit din gunoaie. Deºi simplu martor ocular pentru
câteva ore, diagnosticul acid al autorului este fãrã echivoc,
oraºul este grav bolnav, iar reacþia umanã implicitã -
„Bukarest nicht gut”.

Un bãrbat se aflã alãturi de ea. Fata îºi bea
cafeaua. Îmi iau la revedere.

Cer informaþii despre trenurile spre Istambul.
Ideea mea iniþialã era sã merg la Varna ºi de acolo sã
cãlãtoresc cu ferry-ul pânã la Istambul. Un om scrie
niºte orare pe o tabliþã de mânã. Apoi le ºterge. Îmi dã
câteva explicaþii într-un amestec de românã ºi italianã.
Cred cã înþeleg cã existã trenuri directe pânã la Varna,
dar numai prin Ruse. De asemenea, nu este ferry de
la Varna la Istambul. Îmi explicã cã era pânã în 1995,
an când s-a dus de râpã tot traiectul, ceea ce îmi
descrie prin gesturi expresive. Este un ferry de la
Constanþa, însã cãlãtoria dureazã mai mult de douã
zile.

Mã hotãrãsc sã merg cu trenul pânã la Istambul.
E o garniturã de tren zilnicã care pleacã la 14:05 ºi
ajunge la Istambul la 7:20 a doua zi. 17 ore pentru
805 kilometri, distanþa scrisã pe bilet.

– Lungo – spun – troppo lungo.
– Frontiera – zice tipul de la informaþii – frontiera.
Pentru a ajunge la Istambul trebuie trecute douã

frontiere, iar în aceastã parte a lumii frontierele sunt
încã graniþe ce separã, ce marcheazã ºi definesc
teritorii ºi lumi care continuã sã îºi doreascã sã fie
sau sã se creadã diferite.

Apoi se schimbã expresia tipului de la
informaþii. Se impacienteazã. Nu mai încearcã sã-mi
înþeleagã întrebãrile, cu atât mai puþin sã-mi rãspundã
la ele. Face un gest cu mâna ºi mã îndepãrtez,
lãsându-l sã treacã pe urmãtorul.

Privesc în jurul meu ºi mã îndrept spre un mare
M. Cobor niºte scãri. Metroul mã duce în centru. Un
copil cu picioarele goale, negre de murdãrie, intrã în
vagon. Are ºi mâinile negre ºi faþa neagrã. Când trenul
se pune în miºcare copilul se ridicã. Traverseazã
vagonul cu mâna întinsã, însã nimeni nu-i dã nimic.
O doamnã îl priveºte cu un amestec de severitate ºi
compasiune, dar nici ea nu-i dã nimic. Copilul se
apropie de mine. Când îl vãd de aproape mã uit atent
la degetul de la piciorul drept, care are numai un deget
cu vârf, ceea ce explicã forma lui stângace de a merge.
Caut în buzunarul pantalonului ºi îi dau douã bancnote.
Nu ºtiu câþi bani sunt, dar pare surprins ºi mulþumit.
Pentru ce sã-i vreau eu? mã gândesc, ce fac eu cu

JULIO BAQUERO CRUZ

Calatoria unui nihilist
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ei? Copilul se aºeazã alãturi de mine ºi începe sã
se joace cu o micã ilustraþie cu chipul lui Isus
Christos. Tot întoarce ilustraþia pânã când îi zboarã
ºi se aºterne la picioarele doamnei. Copilul se
apropie ca s-o ridice ºi doamna îndepãrteazã puþin
piciorul, evitând contactul cu el. Lângã ea stã jos un
bãrbat cu tenul închis care îºi curãþã cizmele cu
mâinile. Îºi umezeºte degetele ºi îºi curãþã cizmele,
apoi ºi le umezeºte din nou ca sã ºi le mai cureþe
odatã. La capãtul traseului are cizmele strãlucitoare
ºi degetele negre.

Ies din metrou ºi mã aflu în faþa unui turn enorm
înconjurat de bulevarde înþesate de clãdiri de piatrã
construite în epoca lui Ceauºescu. Toate clãdirile, cele
din vremea comunistã ºi anterioarã, sunt deteriorate.
Multe dintre ele în semi ruinã.

Strãzile ºi gurile de metrou sunt pline de câini
vagabonzi, însoþiþi de puii lor. Pe trotuare, sute de gropi
ºi gãuri enorme.

Totul este murdar în Bucureºti. Totul închis. Totul
plin de câini diabolici cu ochii gri. O întreb pe o doamnã
cum sã mã întorc la Gara de Nord, hotãrât sã petrec
acolo ultimele mele ore în Bucureºti. Doamna mã
întreabã care este naþionalitatea mea.

– Spaniol? – îmi spune  – atunci putem sã vorbim
spaniolã.

– Cum aþi învãþat-o?
– Am învãþat-o dupã-mesele la universitatea

popularã.
E o femeie de vreo patruzeci de ani. Vorbeºte o

spaniolã perfectã.
– ªi cu ce vã ocupaþi?
– Lucrez într-o fabricã. Dupã-mesele mã duc

la universitatea popularã.
Este îmbrãcatã cu o fustã gri ºi un palton maro

destul de vechi dar curat. Când vorbeºte mã priveºte
în ochi. Uneori pare cã vrea sã zâmbeascã, dar nu
îndrãzneºte întru totul. Apoi îmi dau seama cã îi
lipsesc mai mulþi dinþi.

– Puteþi sã îmi spuneþi de ce sunt atâþia câini
vagabonzi în oraº?

– Sunt câini pentru ca sunt câini. Lumea le dã
sã mãnânce. Românilor le plac mult câinii. Altminteri
se reproduc ºi sunt ºi mai mulþi câini. Din ce în ce mai
mulþi.

– ªi câþi sunt?
– Vreo douã sute de mii...Dar pentru puþin timp.
– De ce?
– Primãria a aprobat o campanie de exterminare

care va începe în vara aceasta. O sã-i omoare pe
toþi.

– Dar de ce?
– Nu ºtiu. Zic cã nu e bine pentru imaginea þãrii,

pentru Europa ºi toate astea.
În timp ce vorbeam o þigancã vinde flori pe trotuar.

Lângã ea, un bãrbat mãnâncã o bucatã de carne pe
care tocmai o scosese dintr-un jar improvizat pe jos.

– Însã problema nu o reprezintã câinii  – continuã
doamna  –. Problema este cu copii. Sunt mii care
trãiesc în canalizare, cu ºobolanii. Mulþi se ocupã cu
prostituþia, mai ales cu turiºti strãini, imaginaþi-vã...

Guvernul vrea sã-i expulzeze din Bucureºti, dar n-
au unde sã se ducã. Pe unii îi trimit în satele de
baºtinã, la þarã, dar dupã douã sãptãmâni se întorc în
canale. Pe alþii îi duc în strãinãtate, în Italia, sau alte
þãri, ca sã se prostitueze acolo.

Apoi îmi spune ce trebuie sã fac ca sã merg la
Gara de Nord, însã în ciuda acestui lucru, mã pierd
pânã la urmã. În metrou îl întreb pe un bãtrân. Nu ºtie
sã-mi spunã drumul. ªi el este pierdut, vrea de
asemenea sã ajungã la garã. Are niºte ochelari foarte
groºi ºi zâmbeºte mereu. Hainele sale sunt vechi,
dar sunt curate ºi bine cãlcate. Într-o plasã de material
duce ceva. Aud un mieunat, deschide punga ºi apar
ochiºorii unui micuþ pisoi negru. Mergem împreunã
pânã la garã, unde ne luãm rãmas bun. Beau o cafea
ºi cumpãr ceva de mâncare. Împart între cerºetorii
din garã banii româneºti care mi-au rãmas.

Fuga de Bucureºti. Avea dreptate doamna
Szeremley: Bukarest nicht gut, nicht gut.

Traducere de Olivia N. Petrescu

Zâmbet
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Dacã am observat bine, se face
adesea confuzie între douã tipuri
de lecturã. Mai precis, între lectura
completivã (sau de concretizare)
ºi lectura pur semanticã (sau
explicativã). Sã vedem despre ce
este vorba…

Într-o paginã cunoscutã,
Roman Ingarden a arãtat ce trebuie
sã înþelegem prin “concretizarea”
unui text. Rezum drastic, dar mai
pun ºi de la mine. Orice operã are
lacune, zone de indeterminare sau,
cu un termen englezesc, la modã
astãzi, gaps. Cînd începe lectura,
cititorul încearcã de îndatã ºi fãrã
a reflecta excesiv, sã completeze
lacunele. Exemplul lui Ingarden e
instructiv. Cititorul romanului Pan
Wolodyjowski, sã zicem, nu ºtie,
la început, ce nuanþã au ochii
domniþei Baœka. Dacã nu e dãruit
cu rãbdare ºi dacã autorul amînã
prea mult dezvãluirea acestui fapt,
cititorul o va închipui cu ochi negri,
cãprui, albaºtri, de culoarea
întunecatã a vinului (cum e marea
la Homer, oinops pontos!) etc.
Sprijinindu-se pe sugestii textuale
sau, pur ºi simplu, pe facultatea
divinaþiei, va alege (în acord, de
altfel, cu gustul lui Henrik
Sienkiewicz) albastrul. În acelaºi
mod, vor fi completate (sau
postulate, pur ºi simplu) celelalte
amãnunte ale portretului: chipul,
statura, tonul vocii, mimica.

A proceda astfel, observã în
treacãt Ingarden, înseamnã
aproape întotdeauna a depãºi
textul. Consecinþa e, totuºi, lipsitã
de gravitate. Pînã la urmã,
concretizarea e cerutã de textul
însuºi ºi de intenþia autorului. Se
presupune, cu deplin temei,
altminteri, cã domniþa Baœka e
înzestratã cu toate însuºirile
pozitive (ºi mai puþin negative),
care caracterizeazã, de obicei,
specia umanã, deºi scriitorul nu e
obligat sã le menþioneze pe toate,
dintr-o pricinã evidentã: nu e
Dumnezeu. Baœka are doi ochi,
douã mîini, gurã, gît, umeri, un
sistem nervos vegetativ, o inimã
sensibilã, inspirã ºi expirã, rîde,
plînge, iubeºte cu patimã, are griji

Valeriu Gherghel

Baska, Emma, Anne de Breuil´
ºi bucurii, viseazã, înþelege perfect
limba polonezã ºi o vorbeºte fãrã
accent º. a. m. d., chiar dacã
Sienkiewicz nu le aminteºte.

Nici o completare nu poate
determina îndeajuns acest portret.
El rãmîne oricum neterminat.
Pentru a-l desãvîrºi, ar fi nevoie de
un text infinit ºi de o rãbdare pe
mãsurã. În deosebire de critici,
scriitorii procedeazã întotdeauna
economic. Virtutea risipei rãmîne
în seama exegeþilor. Sigur, con-
cretizarea poate da greº acolo
unde textul este eliptic, acolo unde
expresia e ambiguã. Un cititor
îndrãzneþ sau neatent poate realiza
oricînd o completare nevroticã. Ar
fi ipotezã nefondatã sã pretinzi cã
domniþa Baœka are, de pildã, pãrul
vopsit în roºu strident. Henrik
Sienkiewicz aminteºte în mai multe
rînduri cã Baœka are pãrul blond,
dar însãºi intuiþia noastrã ne-ar opri
sã producem o astfel de supoziþie.
De asemenea, Baœka nu poartã
costum de amazoanã, precum
englezoaicele din vremea reginei
Victoria. Lumea gînditã de
prozator, în Pan Wolodyjowski,
respinge o atare apariþie ana-
cronicã (ºi exoticã). Altfel spus, în
lectura de completare, “totul
depinde de fantezia ºi preferinþele
cititorului, care poate împlini lacuna
cum pofteºte sau poate lãsa gol
locul nedeterminat”*. Nu sînt sigur
cã o astfel de lecturã e îndrumatã
numai de pofte ºi instincte.
Concretizarea nu e niciodatã
sãlbaticã. Ea depinde (ºi e
controlatã în mare mãsurã) de
textul însuºi. Jocul determinãrilor
e supraveghiat. Pentru acest
cuvînt, uneori, e cu neputinþã sã
rezolvi o lacunã. Textul implicã,
vom vedea mai departe, inde-
terminãri definitive, care nu pot fi
împlinite nici de fantezia cea mai
ascuþitã.

Mã întorc la observaþia iniþialã.
Una este sã interpretezi, adicã sã
construieºti o inferenþã pentru a
susþine o ipotezã cu privire la
semnificat, ºi cu totul alta este sã
completezi lacunele unei povestiri.
A interpreta (id est a cãuta o

semnificaþie ºi a încerca s-o
justifici) nu e totuna cu a te întreba
(la modul ludic sau serios) unde
a fost înfieratã Anne de Breuil
(Milady) ºi ce a simþit femeia în
timpul torturi i. Deosebesc
aºadar operaþia interpretãrii de
lectura completivã (ellaborative
interpretation în terminologia lui
Novitz). Fiindcã amblele procedee
presupun ipoteze, David Novitz le
considerã deopotrivã interpretãri**.
Îndrãznesc sã nu fiu întru totul de
acord cu el. Chiar dacã a interpreta
ºi a completa înseamnã a propune
ipoteze (adicã aserþiuni probabile)
ºi a le întemeia silogistic, cele douã
operaþii nu se suprapun. Una
stabileºte datele, cadrul, “repre-
zentarea”. Cealaltã identificã
semnificaþiile. A fi nu este tot una
cu a semnifica, deºi pentru a
înþelege e nevoie mai întîi de a fi
(neantul absolut nu semnificã
nimic!). Fireºte, în mãsura în care
completãrile diferã, interpretãrile nu
coincid. Completarea lacunelor e
o condiþie necesarã a interpretãrii,
dar rãmîne, de regulã, în afara ei.
Nu interpretez nimic dacã remarc
(sau intuiesc pe o cale obscurã)
cã Baœka are pãrul galben
deschis, chiar înainte de a întîlni
acest amãnunt în text. Completez
lumea din Pan Wolodyjowski cu
detalii pe care autorul le-a trecut
cu vederea sau a ales sã le
divulge abia la sfîrºit sau nu le va
spune niciodatã. Mai trebuie sã o
ºi înþeleg.

Bineînþeles, criticul literar
poate face una sau alta nepe-
depsit. Completeazã locurile
indeterminate ºi, în acelaºi timp,
recupereazã încãrcãtura seman-
ticã a romanului. Dar e bine sã
deosebim cu grijã cele douã tipuri
de lecturã. În studiul sãu, Roman
Ingarden nu pare a sesiza
diferenþa. Care e uriaºã! ªi nici
Wolfgang Iser, mai tîrziu, nu insistã
asupra ei. Concretizarea încearcã
sã construiascã tabloul unei lumi,
sã-i precizeze detaliile, sã adauge
culori, miresme, înfãþiºãri, specii
florale. Ea e o operaþie în primul rînd
epistemicã. Stabileºte date,



46

informaþii implicite. Pentru a
înþelege ceva, trebuie sã ºtiu. ªi
invers: pentru a ºti e nevoie sã
înþeleg. ªtiu bine cã Anne de Breuil
are un semn infamant pe umãr. În
lumea celor trei muºchetari e un
adevãr indiscutabil. Dar înþelesul
acestei împrejurãri îmi scapã. Nu
mai e necesar sã adaug: com-
pletarea depinde, în mare mãsurã,
de  “enciclopedia” cititorului. În plus,
ca ºi interpretarea, nu se poate
încheia.

Un exemplu amuzant de lecturã
completivã a sugerat într-un eseu
mai vechi Lubomir Dole•el, cînd s-
a întrebat ce semn din naºtere
avea Emma Bovary pe umãrul
drept***. Fireºte, o atare curiozitate
e vanã, pentru motivul cã Flaubert
nu a scris nimic în aceastã
privinþã. Textul e mut. Orice am
face, nu vom gãsi un rãspuns
susþinut de vreo propoziþie. ªtim,
în schimb, cum moare Emma. E
adevãrat cã se sinucide cu
arsenic: “luã borcanul albastru,
smulse capacul, vîrî mîna înãuntru
ºi, scoþînd-o plinã de praf alb,
începu sã-l mãnînce chiar din
palmã”. Gestul nu se poate uita.
ªtim pe cine a iubit Emma. ªtim
cum s-a înºelat cu privire la sine.
ªtim cã l-a dispreþuit pe Charles
Bovary… Cît despre semnul din
naºtere, nu putem infera nimic. Îl
putem crea pur ºi simplu din simpla
plãcere a fantazãrii, deºi nu ne va
folosi la nimic. Nu ne va folosi nici
sã-i adãugãm o aluniþã. Dar asta
nu mai înseamnã, la propriu, a
completa, ci a re-scrie Madame
Bovary ºi a propune un personaj
nou.

Mai mult temei ar fi avut, de
pildã, întrebarea cu privire la
adevãrata culoare a ochilor
Emmei. Gustave Flaubert (sau,
mai degrabã, naratorul lui Flaubert)
afirmã adesea cã sînt negri (“O
vedea în oglindã… Ochii ei negri
pãreau ºi mai negri”), dar într-un
rînd subliniazã, în uimirea cititorului
naiv, cã ochii Emmei sînt, de fapt,
albaºtri (“Noianul de gînduri triste
întuneca ochii ei albaºtri”). Nu
poate fi vorba de o neatenþie a
prozatorului, deºi unii exegeþi
irespectuoºi au insinuat cu maliþie
tocmai o atare neglijenþã. Nu pot
decît sã-i deplîng. Dacã Homer
mai aþipea din cînd în cînd,

romancierul francez a suferit de o
idealã insomnie. Pesemne cã
Flaubert se gîndea la un albastru
atît de întunecat, încît negrul ajunge
sã domine cu totul glaucul, care nu
mai poate fi ghicit de îndatã. ªi
acesta e, cu siguranþã, cazul
Emmei. De cele mai multe ori ochii
ei par întunecaþi. O singurã datã îºi
vãdesc adevãrul. Iatã explicaþia lui
Flaubert: “vãzuþi de aproape, ochii
ei pãreau mãriþi, mai ales cînd,
trezindu-se, clipea de mai multe
ori; negri la umbrã ºi albastru-închis
în plinã zi, aveau parcã straturi de
culori succesive, care, mai
întunecate la fund, se limpezeau
din ce în ce spre suprafaþa
emailului. Ochiul [lui Charles, n. m.]
se pierdea în aceste adîncimi”.
Cine n-ar vrea sã disparã în bezna
unei astfel de priviri!

Dacã semnul din naºtere al
Emmei Bovary urmeazã sã fie
doar postulat de cititor (dacã are
dispoziþie ºi timp), Justine a
marchizului de Sade ori Anne de
Breuil a lui Alexandre Dumas
poartã un astfel de semn, deºi nu
e din naºtere. Din motive opuse,
ambele femei au fost înfierate.
Nevinovata Justine, în urma unui
denunþ mincinos. Milady, pe drept.
Operaþia se numea în francezã
“fleurdeliser”: a imprima conturul
unui crin în carnea unui nelegiuit.
Conturul unui crin regal. Termenul
“fleurdeliser” avea ºi alte sensuri:
o casetã, un dulap, un stindard
puteau fi ºi ele ornate cu flori de
crin. Împins de o curiozitate pe
care o consider deºartã, istoricul
literar ar voi, probabil, sã afle pe
care umãr purta Milady stigmatul.
Nimeni nu-l poate opri sã
procedeze în acest chip, deºi nu
e cîtuºi de puþin recomandat. Va
merge la textul despre Cei trei
muºchetari ºi va investiga fãrã
cruþare pasaje de felul urmãtor:

(a) “i-a sfîºiat cu pumnalul
[costumul de vînãtoare, s. m.]
ºi i-a dezvelit umãrul. Ghiceºti,
d’Artagnan, ce avea pe umãr? -
întrebã Athos într-un hohot de rîs.

-   De unde sã ºtiu?
-    O floare de crin! Era înfieratã!
- Ce grozãvie! - strigã

d’Artagnan. Adevãrat?”.

(b) “D’Artagnan o apucã de

capotul din pînzã subþire de
India…, dar ea se smuci,
încercînd sã-i scape din mîini.
Pînza se rupse, dezgolind-o, ºi pe
unul din… umeri…, el zãri, cu o
cutremurare de negrãit, floarea de
crin, stigmatul pe viaþã, înfierat de
mîna cãlãului.

-Dumnezeu le !   Rãcn i
d’Artagnan… ºi rãmase în pat fãrã
glas, încremenit ºi rece ca un sloi.
Dupã groaza de pe faþa lui, Milady
se simþi datã în vileag…
[d’Artagnan] îi cunoºtea acum
taina, o tainã cumplitã”.

Sã trecem peste aceastã
profuziune de epitete previzibile ºi
peste trãirile vãdit exagerate ale
eroilor, care pãreau altãdatã mai
curajoºi. E sigur, totuºi, cã Dumas
nu dezvãluie curioºilor decît faptul
înfierãrii, nu ºi locul ei exact. Arsura
e undeva pe unul din umerii lui
Milady. S-ar mulþumi istoricul literar
sã noteze fãrã comentarii acest
amãnunt? Mã îndoiesc. Lectura ar
rãmîne - nu-i aºa? - incompletã.
Istoricul e nesatisfãcut ºi doreº-
te sã pãtrundã enigma florii de crin.
În acest nobil scop, va pãrãsi tex-
tul (care e, în definitiv, documentul
suveran) ºi va cerceta izvoarele
judiciare ºi istorice din inter-
valul1626-1630, sã zicem, cînd se
petrece acþiunea romanului.
Savantul va gãsi, cu siguranþã, în
arhivele istorice, nu numai relatãri
elocvente despre procese ºi
sentinþe, despre pedeapsa înfie-
rãrii, despre femei care au fost
pedepsite în acest chip, dar ºi
instrucþiuni cu privire la umãrul care
trebuia ars. Interpretarea, în
schimb, nu va progresa prea mult.
Dacã va persista, istoricul literar
va ajunge sã confunde ficþiunea cu
documentul juridic ºi semnul lui
Milady cu un semn veritabil. Pînã
la urmã, e cu putinþã sã gãseascã
în paginile vreunui tom uitat un
rãspuns ºtiinþific: Fierul cãlãului
punea crinul pe umãrul stîng. La
ce bun? Lãmurirea acestui detaliu
e imposibilã (lacuna e absolutã) ºi
orice ipotezã poate fi respinsã
printr-un simplu apel la economie.
Mai interesant decît sã chestionezi
inutilul e sã cauþi semnificaþiile.

Aº menþiona, în treacãt,
întrebarea ilustrã pe care a
inventat-o cîndva un critic englez
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cu simþul umorului pentru a vãdi
inutilitatea acestor investigaþii: cîþi
copii a avut Lady Macbeth? Sã
mai spun cã o astfel de întrebare
nu cere rãspuns? Mai cu folos ne-
am întreba ce semnificã o pro-
poziþie precum “parfumul [crinului]
este contrastul absolut al unui
miros cast” (J. - K. Huysmans) ºi
ce legãturã poate avea cu teribila,
neuitata Anne de Breuil…

O simplã remarcã la final. Prin
raport cu proza, concretizarea unui
poem ca Ash Wednesday e mult
mai dificilã, deºi Roman Ingarden
nu exclude, din analizele lui, poezia
liricã. Citeazã, de altfel, un sonet
de Adam Mickiewicz, Stepele de
la Akerman: “cum aratã iarba, care
sînt speciile de flori, ce culoare au
etc., toate rãmîn neprecizate în
text”. Astãzi, în schimb, comple-
tarea ºi poezia par (sau sînt?) de-
a dreptul incompatibile. De îndatã
ce completezi în vreun fel versul
“Doamnã, trei leoparzi albi stãteau
sub un ienupãr”, poezia dispare.
Dar acest lucru nici nu e posibil,
dacã ne referim strict la Ash
Wednesday. Leoparzii sînt albi ºi
stau sub un ienupãr. Ei au o
proprietate suficient de ciudatã
(albeaþa), care vãdeºte imediat
faptul cã nu aparþin lumii obiºnuite.
Au sosit, pesemne, de altundeva.
Din închipuirea avarã a poetului, sã
zicem. Ca atare, nu putem descrie
ºi completa entitãþi strãine (sau
ireale), pentru motivul limpede cã
nu avem experienþa lumii (ºi a
faunei) din care provin. Cu
siguranþã, leoparzii nu sînt albi
fiindcã au încãrunþit de bãtrîneþe
sau a nins peste ei sau au fost
pictaþi de Salvador Dali, într-o
vizitã la grãdina zoologicã. Aºa i-a
desemnat, pur ºi simplu, Thomas
Stearns Eliot. Mai mult de atît nu
poþi sã deduci. Nu putem estima
nici cît de stufos este acel ienupãr
care-i adãposteºte, fiindcã nu ºtim
nimic despre ienupãrul din
“viziunea” lui T. S. Eliot. Cîtã vreme
poetul nu spune nimic, acest
detaliu ne scapã. În fond, el nici nu
ne-ar spori înþelegerea, dacã mai
poate fi vorba de înþelegere într-un
caz atît de complicat. Prin ceea ce
a scris, poetul a oferit deja totul,
chiar dacã ni se mai pare puþin. A
instituit o lume. Sînt constrîns
astfel sã accept urmãtoarea

evidenþã: completarea e admisã
doar în romanul realist ºi, am
bãnuiala, în poezia epicã. Cînturile
lui Maldoror nu o primesc.

În altã ordine de idei, poezia e
dominatã în întregime de principiul
simplitãþii. Poetul descoperã minþii
noastre exact cît trebuie: nici mult,
nici puþin. E bine, aºadar, ca
leoparzii lui Eliot sã rãmînã pentru
totdeuna niºte entitãþi lacunare. Cu
alte cuvinte, în poezia liricã (la
Rimbaud, la Apollinaire, la T. S.
Eliot, la Pound), orice completare
e o previziune ratatã. Am vrea sã
ghicim fãrã rost cum se înfãþiºeazã
universul poetului. Nu-i cu putinþã.
Printr-o astfel de procedurã, Ash
Wednesday ºi-ar pierde complet
identitatea, ar deveni o poezie
diferitã ºi, poate, nu ar mai fi deloc
o poezie. S-ar adapta greoi
exigenþelor lumii reale.

Baœka, pricepe oricine, nu e o

fiinþã incompletã. Nu are doar ochi.
Dar leoparzii lui Eliot pot rãmîne,
ei, incompleþi.

* Roman Ingarden, “Opera literarã
ºi concretizãrile ei”, in Studii de
esteticã, traducere de Olga Zaicik,
Bucureºti: Editura Univers, 1978,
pp.80-98. Mã refer la paginile 89-90.

** Cf. David Novitz, “Interpretation
and Justification”, Metaphilosophy, 31:
1-2 (2000), pp.4-24. Novitz numeºte
cele douã tipuri de lecturã “elaborative
interpretation” (completarea) ºi
“elucidatory interpretation” (explicarea
de text, lectura propriu-zis semanticã).

*** Lubomir Dole•el, “Fictional
Worlds: Density, Gaps, and
Inference”, Style, 29: 2 (1995): 201-
214; pentru alte observaþii cu privire la
completare cf. ºi Franz K. Stenzel,
“The ‘Complementary Story’: Outline
of a Reader-oriented Theory of the
Novel”, Style, 38: 2 (2004): 203-230.

Sintezã floralã



48

  a

)) )))

Vrem, nu vrem, frumuseþea îºi
schimbã canoanele precum
mãnuºile. Ce era cândva  frumos,
astãzi plictiseºte sau stârneºte
ironii. De multe ori mã descopãr
privind în neºtire urâþenii ºi prostii,
fascinat de absurditatea lucrurilor
respective. Ceva din creierul meu
este mai atras de ridicolul prostiei
decât de frumuseþea unui tablou
renascentist. Ca atunci când faci
turul unui continent în autocar ºi
vizitezi biserici ºi muzee pânã þi se
apleacã. Tot ce-þi doreºti este
norocul de a te plimba prin haosul
unei pieþe. Excesul de cosmos
provoacã foamea de pestriþ. Exact
ca în filmul Deconstructing Harry
(1997), în care Woody Allen stã la
coadã la bilete de cinema, iar în
spatele lui un ipochimen debiteazã
sforãitor preþiozitãþi culturale.
Excedat, Woody vine în faþa
camerei de filmat ºi declarã cã tot
ce-ºi doreºte este sã aibã în faþã
o gãleatã cu bãlegar. Adicã
firescul, dupã atâta artificialitate.

Nu mã încântã nici subcultura,
nici mainstream-ul. Viciile lor sunt,
cel mai adesea, prea puþin
spectaculoase. Mai degrabã aº
propune termenul de bioculturã,
fãrã conservanþi care sã alunge
bacteriile. O culturã flexibilã ºi
curioasã, infestatã cu toate tipurile
de bacterii. Cred cã aºa ceva îºi
dorea ºi Samuel Beckett când
admitea: „What do I know of man’s
destiny? I could tell you more about
radishes”. Pentru cã, pânã la
urmã, atitudinea unor oameni de
culturã pare extrasã din romanul
Choke al lui Chuck Palahniuk,
respectiv un „terorism industrial al
frumuseþii”.

Estetica holisticã

De-a lungul anilor, am observat
un lucru straniu la studenþii mei.
Sunt la curent cu ce este nou în
cinematografie, însã un film din
1970, sã spunem, li se pare
medieval. Opoziþie totalã faþã de
percepþia cãrþii. Literatura nouã le
este necunoscutã, în timp ce
clasicii sunt la mare cinste. Credeþi

Felix Nicolau
Daca urât nu e, nimic nu e!

cã nu ºtiu cã s-a mai scris ºi dupã
1950? ªtiu foarte bine, însã sunt
prizonierii unei estetici cenzurante,
conform cãreia totul trebuie sã fie
curat, decent, elegant. Cum lumea
în care trãiesc ei nu este deloc
aºa, rezultã cã literatura exem-
plarã îi plictiseºte. Însã aºa se cade
– în cãrþi nu trebuie sã intre decât
lucruri drãguþe ºi cãlduþe. Pe de
altã parte, cinematografia de
Hollywood oferã violenþã ºi inde-
cenþã fãrã sens, fãrã subtilitate,
doar pentru seducerea ochiului, nu
ºi a creierului. Paradoxal, un film
ca La grande bouffe (1973), în
care hedonismul, mai cu seamã
alimentar, este practicat în vede-
rea sinuciderii – cu implicaþie
metafizicã, deci – provoacã greaþã
tinerilor. Cât de bine se conjugã
ignoranþa cu ipocrizia!

Radu Voinescu a scris un tratat
de esteticã, Trivialul (Libra, 2004),
care dezbãtea exact schimbarea
paradigmei estetice. Noua esteticã
va fi lucidã ºi cât mai lipsitã de
pudibonderii: „dacã arta e mimesis,
atunci ea nu poate nici ocoli formele
urâte ale lumii ºi nu poate nici sã
se sustragã legii care înglobeazã
într-un acelaºi tot armonicul cu
dizarmonicul, ordinea cu dezastrul,
bucuria cu durerea” (27). Su-
pravieþuirea culturii ca formã vie,
nu ca organism întubat, menþinut
în viaþã de stat pentru a-i legitima
acþiunile politice ºi economice,
depinde strict de promulgarea
esteticii holistice. Altfel, se ajunge
la situaþiile ipocrite, în care politica
se serveºte de culturã ca de o
cravatã cu care impresionezi
mulþimea. Iarãºi în mod paradoxal,
cultura de elitã este exploatatã
exact la fel ca subcultura. O
campanie electoralã ori comercialã
poate sã-ºi „facã imagine” simultan
cu muzicã de operã ºi cu manele.
Pactul dintre omul de culturã ºi
omul politic este de-a dreptul
greþos. Pentru cã omul politic nu
mai reprezintã de mult poporul, ci
o elitã economicã aculturalã.
Cultura este pusã la treabã într-un
carnaval de prost gust, dupã care
este lepãdatã la camera de

recuzitã. Cât de subtil avertis-
mentul lui Chuck Palahniuck din
acelaºi Choke: „E ciudat cum
frumuseþea unei opere de artã are
de-a face mai mult cu cadrul decât
cu opera în sine” (116).

Laudã urâþeniei

Romanul lui Alberto-Vásquez
Figueroa, Iguana, apãrut la
Polirom, 2007, în traducerea Irinei
Dogaru, propune un protagonist
hidos ºi criminal, care se retrage
pe insula Hood din arhipelagul
Galapagos. Respins ºi înjosit de
umanitate din cauza înfãþiºãrii lui,
Iguana Oberlus ucide, violeazã ºi
ia prizonieri pe care îi transformã
în sclavi, rãzbunându-se, astfel, pe
superficialitatea omenirii. Urâþenia
este consideratã un rãu moral ce
trebuie stârpit. Romanticii, prin
Quasimodo ºi Dr. Jekyll, au
accentuat dualitatea exterior-
interior. Iguana nu mai vrea sã fie
dual. El însuºi se declarã un demon
scãpat din iad ºi, în consecinþã, se
comportã ca atare, aplicând lumii
o barbarã „correction of taste”, în
termenii lui T. S. Eliot. De la
rãzbunare se ajunge la plãcerea
de a poseda, de a ordona, dar ºi
de a citi, de a cunoaºte. Carmen
de Ibarra, frumoasa aristocratã
care îºi pãrãsise iubiþii tocmai
pentru cã o adoraserã, odatã
ajunsã în puterea lui Oberlus ºi
siluitã de zeci de ori, constatã cã îi
place sã fie oprimatã. Nu e vorba
de masochism, ci de pasiune
sãlbaticã. Percepþia ei asupra lumii
se schimbã radical. Ajunge sã se
înþeleagã pe ea însãºi prin
acceptarea plãcerii provocate de
hidoºenie ºi violenþã. Posibil ca
intensitatea frumuseþii sã fie
direct proporþionalã cu calitatea
scenariului. Nu este suficient sã
admirãm frumuseþea. Trebuie s-o
trãim cu ferocitate. Orice ne
domoleºte ºi ne limiteazã, este
urât. Urâtul ºi trivialul pot fi
frumoase dacã ne energizeazã
spiritual. ªtiu cã pare bizar însã,
cum se ºtie, fãrã iarnã, vara ar fi
un anotimp anost. Relaþia
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dialecticã dintre kalos ºi kakos
este pulsul vieþii estetice. Înainte
de a respinge, se cuvine sã
cunoaºtem, altminteri, din nou, elita
se menþine pe aceeaºi treaptã cu
subcultura – respingerea aprioricã.
Or, cum remarca Gaëtan Picon,
„nu existã experienþã esteticã
pentru virginitate”.

Cãrþile mediocre pot genera
filme nemaipomenite. Aºa se
întâmplã cu Mario Puzo, din a
cãrui trilogie s-a nãscut Naºul.
Greºeala lui, în opinia mea, este
cã încearcã sã transfere idealuri
cavalereºti asupra Mafiei. În
varianta ecranizatã, diferenþa
dintre primul val al Mafiei, prove-
nit direct din cosca sicilianã,
caracterizatã de onoare, codul
tãcerii (omerta) ºi cruzime cu
mãsurã, ºi cel de-al doilea val,
sangvin, lacom ºi neloial stã la
baza dramatismului filmului. În
scris, însã, personajele apar

artificial conturate, tocmai din
cauzã cã scriitorul le traseazã
destinele cu mâna neîndurãtoare
a unui mafioso. Cititorul inteligent
intuieºte imediat demonstraþia ºi
se plictiseºte. Puzo este un autor
care lucreazã cu rãul dar, din
pãcate, nu poate rezista tentaþiei
de a judeca moral. Un creator de
excepþie are nevoie de o
hipermoralã, aºa cum o definea
Georges Bataille în Literatura ºi
rãul. Tot el spunea acolo cã
„literatura nu este inocentã ºi,
vinovatã, în final trebuia sã
mãrturiseascã a fi astfel” (18).
Cât de puþini sunt cei care ºtiu
sã profite de hrãnitoarea
substanþã a rãului! Vã aduceþi
aminte cum ºi-a nenorocit
Choderlos de Laclos Legãturile
primejdioase anihilându-i în final
pe cei doi conspiratiori epistolari,
marchiza de Merteuil ºi vicontele
de Valmont? Probabil cei mai

cinici, mai inteligenþi ºi mai
sfidãtori de convenþii sociale
anchilozate eroi din literatura
ultimului mileniu.

Estetica eternã

De aceea m-am bucurat cã
lansarea Vieþii lui Kostas Venetis,
romanul lui Octavian Soviany, a
fost un succes. Kostas Venetis, la
fel de bine s-ar putea numi Kostas
Veneris, este un pervers inteligent,
cult, curajos ºi profund. Toate
aceste calitãþi ascunse sub o
urâþenie ticãloasã. ªi iatã cã s-au
gãsit cititori inteligenþi, care au
înþeles cã frumuseþea fãrã
inteligenþã este plastografie. Or,
inteligenþa nu este rea, ci
muºcãtoare, criticã, rebelã.
Estetica holisticã, bioestetica
propune o frumuseþe care poate
îngrozi, oripila, dar care nu va
plictisi niciodatã.

O dublã ispitã guverneazã pictura Dorei
Dumitrescu, fãcând-o sã oscileze între polii
melancoliei ºi exultantei. Trecând printr-o decisã
metamorfozã, sinuoasa traiectorie a evoluþiei
sale oferã în momentul de faþã simptomele unui
vãdit reviriment, deopotrivã declarat în conþinut
ºi limbaj. Dominând sensul retrospectiv al
paginaþiei, „Autoportretul” pe roºu îþi impune
somptuos dramatica gravitate.

O dispoziþie elegiacã îºi risipeºte progresiv
tenebrele, dizolvându-se în limpezimi surdinate.
în derularea tonurilor discret modulate,
suprafeþele se articuleazã lent, reconstruind
peisajul solitar. Doar pe alocuri, desfãºurarea
planurilor este marcatã de fine intervenþii grafice.
Acestea creeazã mai puþin un contrast decât o
conotaþie. Menirea lor este sã capteze privirea
în ritmul unor gingaºe sincope, întârziindu-i
lunecarea spre orizontul absorbant.

Viorica Guy Marica

Dora Dumitrescu nu s-a lãsat nici o clipã atrasã
de temele realismului socialist, considerând cã
sinceritatea este elementul cel mai important al
expresiei artistice. De la debut - în anul 1963 - în
opera sa a alternat abordarea figurativã a imaginii
cu cea abstractã, dupã aceºti ani devenind
preponderentã imaginea abstractã. Pictura

abstractã devine predominantã, de o claritate
conceptualã, abia din anii 1986-1987. „Studiul
imagisticii contemporane ºi contactul direct cu
pictura practicatã în Germania, Franþa, Italia,
Ungaria, în þãrile latino-americane, mi-au modelat
gândirea creatoare, m-au condus spre pictura non-
figurativã. Oscilez ºi astãzi între real ºi imaginar,
ferindu-mã astfel de oboseala psihicã. Evoluez
lent, dupã acumulãri progresive de cunoºtinþe, dar
ºi de experienþe. Permanenta nemulþumire este,
cred, o stare beneficã, aceasta conduce spre
cãutãri permanente în favoarea creºterii
expresivitãþii imaginii picturale.“ In felul acesta,
artista îºi exprimã neta sa opþiune pentru formã,
dar nu respinge atracþia pe care o exercitã culoa-
rea asupra sa. Vasile Radu

Ilustraþia numãrului:

Dora Dumitrescu
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Poezia lui Marian Boboc se
înscrie într-un cerc al eroticului
vãzut în cele mai diverse forme.
Femeia prostituatã. Femeia
fecioarã. Femeia mamã. Femeia
înger. Volumul Femeia din marile
mine ale cãrbunelui, apãrut la
editura Autograf MJM în anul 2010,
construieºte gradat aceeaºi
imagisticã a sentimentului vo-
luptãþii, trãirii pentru ºi cu femei.
Toposul din care eul liric se
destãinuie este unul dominat de
beznã, de banala culoare neagrã
a minelor. Negrul cãrbunelui
contamineazã totul, inclusiv
corporalitatea celui care scrie. El
este „cu carnea mâncatã de bubele
negre/ cu mâinile din care þâºneºte
sângele negru”.

Poemul Femeia din marile
colonii ale cãrbunelui este un
manifest care nu anunþã
grandioase proiecte, opinii sau
supoziþii, ci mai degrabã o cãutare
a unui ideal înalt al feminitãþii, care
(cum altfel ne învaþã literatura?)
este inexistent. Aceastã chestiune
este subliniatã prin jocul de cuvinte
iubitã-femeie: „ay iubitele trec
femeile rãmân”. Sistemul de
metafore construiesc un veritabil
portret tabu al idealului sexual
feminin. Faþã de norma literarã
convenþionalã, Marian Boboc nu
investeºte decât valori mai
degrabã dionisiace, fãrã nicio
nuanþã de transcendenþã.
Imaginea „între tine ºi mine se-
ntinde/ un gol de carne” denotã
renunþare la norme, la conºtienþã,
precum ºi regresia într-o formã a
delirului.

Natura poetului în prezentele
poeme este vãzutã ca o
manifestare directã a animali-
tãþii, o recluziune evolutivã ce
este privitã ca o manifestare
totemicã. Sinele este o reptilã
„perversãscârboasãfoºnitoare”, o
înºiruire ce pare desprinsã din
benzile desenate pentru copii.
Valoarea stilisticã, dupã cum e de
aºteptat, este alta. Prin acest joc

de cuvinte se folosesc noi forme
de a explora scabrosul ºi
tenebrele sufletului ºi ale viscerelor.
Drumul spre feminitate se
realizeazã ºi prin onirismul lasciv
în care se fo-calizeazã întregile
nerealizãri, dorinþe ce se vor
desfãºura în aceastã irealitate,
dupã ºablonul tipic freudian: „de
aceea noapte de noapte/ tu eºti
lipitã/ de visele mele”.

Ca în orice joc al postmoder-
nismului, lumea devine text, iar
textul devine lume. În cazul de faþã,
literatura devine feminitate, dupã

propriile declaraþii cu valoare
ºocantã: „mintea inima ºi literatura
vibrau/ când respiram aerul
proaspãt al /domniºoarelor de
pension”. Parcã asistãm la o
rescriere a lumii pentru feminitate.
Aceastã partiturã, reluatã în mod
constant ºi obositor în fiecare
poezie, genereazã uneori efecte
puþin patetice. Cititorul poate sã
devinã uneori derutat în privinþa
persoanei cãreia i se adreseazã
poetul: existã un raport de
intimitate între el ºi fiecare cititor
sau mai degrabã se adreseazã
strict unei singure persoane?
(„aurelia þi-am scris în sfârºit un
poem/ din care lipseºte o filã/
aceea cu ºtii tu ce”).

Poemul o zi din viaþa lui marian

boboc oferã o incursiune realã,
concretã în existenþa poetului.
Asistãm la un model tipic de poezie
postmodernistã, în care prima
parte este dominatã masiv de trãiri
cotidiene, din care brusc se va
revela feminitatea. Este folosit în
acest context motivul þigãncii, cu
referire la exotismul nostalgiei. Ca
douã divinitãþi contrare, dar care
provin din acelaºi principiu,
dragostea se îmbinã în aceste
versuri cu noutatea ºocantã:
„eresul cu erosul sau erosul cu
eresul/ modificând geografia fizicã
a amorului de pe toate hãrþile”.
Aceastã imagine poate fi asociatã
cu tabloul Sãrutul de Gustav Klimt,
unde intimitatea este supremul
etalon al existenþei: „o viaþa ei/ plinã
de transfugi deghizaþi travestiþi /
introvertiþi ai artei/ golitã golitã golitã
viaþa ei-un caer de lânã”.

În acelaºi timp, Marian Boboc
apeleazã ºi la alte metode decât
cele textuale pentru a înfãþiºa
„femeia din marile colonii ale
cãrbunelui”. În prezentul volum,
alãturi de poeme, se prezintã
colecþia de fotografii personale ce
reprezintã ipostaze feminine din
perioada 1903-1936 din Valea
Jiului. În filele cu nuanþã de sepia
regãsim femeia bãtrânã care
toarce la geam, doamna care
citeºte plictisitã sau tânãra
surprinsã în plin proces  creativ.
Dacã în cadrul poemelor este
expusã natura erotico-sexualã, în
cadrul colecþiei de poze aceasta
este aproape inexistentã. Albumul
fotografic pare structurat ca o
expoziþie istoricã ce oferã o
destindere (vizualã) ºi cea de-a
doua incursiune în orizontul „femeii
din marile mine ale cãrbunelui”.

Marian Boboc ne propune o
antologie de fapt a unor femei din
Valea Jiului, femei ale ortacilor,
visate noaptea ºi dorite ziua, femei
ce nu vor avea niciodatã nume,
identitate, ci se vor reuni tutelar
sub egida aceluiaºi titlu de „femeie
din marile mine ale cãrbunelui”.

Adrian Matus

Privire asupra femeii
„din marile mine ale carbunelui“

)) )))
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,sÎn versuri largi si maiestuoase
Titu Popescu

Ivit din familia Echinoxului,
George Achim a asimilat din
aceastã ºcoalã de creaþie fraza-
rea amplã ºi meditaþia liricã, în ca-
re sensibilitatea este controlatã
de luciditate, dicþiunea poeticã de
autoironie. El se situeazã – cum
remarca Ion Pop, în postfaþa vo-
lumului – într-un „spaþiu de graniþã“,
al existenþei ºi al scripturalitãþii, al
concretului ºi al vibraþiei proaspe-
te, al realului ºi al fictivului. Scrie-rea
fastuoasã ºi ceremonioasã poartã
în sine nucleele care-i transmit
energiile sufleteºti. Titlul cãrþii
(Dulceþuri din fructe tîrzii de
pãdure, ed. Brumar, 2010) su-
gereazã asocierea fanteziei la
senzorial, al nostalgiei la reflexul
meditativ asupra vieþii.

Acest preþios (deocamdatã tipo-
grafic) volum de poezie asociazã
el însuºi cele douã registre în chiar
alcãtuirea sumarului: Minunile vin
înainte de înserare ºi Marmaþia,
pentru ca în fiecare secvenþã liricã
ele sã coexiste, în principiu.  Mi-
racolul aici þine de ridicarea la
premoniþii a datelor realului („parcã
miracolul stã ascuns undeva pe
aproape ºi în curînd ceva minunat
are sã se întîmple cu tine/ þi-nchipui,
urmãrind cu privirea rotunjimile
blînde de munþi albãstrui, topite în
zare“), iar viziunea spectralã apa-
re drept concluzie personalã a
acestei translaþii („ªi-n aerul
translucid ce vibreazã spectral de
parcã un suflu suav de fiinþã
gingaºã l-ar anima cu o imper-
ceptibilã zbatere“).

Versului larg ºi maiestuos i se
potriveºte comparaþia dezvoltatã,
cultivatã de poet cu multã în-
credere: „în timp ce alãturi se lasã
o umbrã uºoarã, precum surîsul
puþin amãrui pe un obraz înmuiat
de tandreþe/ despre care ea fãrã
îndoialã ar spune cã e o aripã
strãvezie de înger“; „pentru a des-
crie starea aceasta care urcã  în
noi precum sevele dau primãvara
nãvalã în capilarele îngustate de
ger ale arborilor“ º.a. Determinãrile
sunt prelungite în delicate dan-
telãrii înregistrate pînã la limita
rebarbativului („dar ea se strecura

întotdeuna în odaie atît de delicat
de parcã atunci ne vedem pentru/
întîia oarã, o siluetã imaterialã pre-
lungã încercuitã de tãcere,
desenînd senzuale geometrii ale/
aerului. Mi s-ar pãrea potrivit sã-i
asociez trecerea cu mirosul de
castanã coaptã ori cu sono-ritatea/
stãruitoare de fado cînd în aer
nostalgia se face densã ºi al-
bãstruie ca fumul“). Detaliile sunt
prelungite în presupuneri lirice
(„ne întrebam dacã noi meritãm
într-adevãr toate acestea, dacã
lumina din încãpere nu se va
stinge/ brusc lãsînd o simplã în-
ºiruire de umbre chinezeºti pe
perete ori dacã/ spiriduºul
nãzdrãvan nu va pocni din biciul
fermecat ºi nu ne va închide fãrã
veste într-o coajã de nucã“). Im-
presia la lecturã se cristalizeazã
printr-un cumul de determinaþii
sentimental-livreºti, care rotunjesc
ºi complinesc o imagine („cãci
umbra de inefabile miresme a
trecerii ei, o simfonie de magice
evanescenþe nocturne,/ þi se
lipeºte insesizabil de trup ca o
peliculã finã de ulei aromat, în
nuanþe roºcate“), poetul trans-
miþînd ºi concluzia pe care o
trãieºte, în deplinãtatea ei („un
veºmînt volatil rãcoros, ca un giul-
giu eteric din particule ºi atomi de-
ncîntare“), acoperit brusc de un
„val de tandreþe“. Desfolierea
înceatã ºi trãirea fiecãrui amãnunt
sunt mult mai însemnate decît
doctele prescripþii, încît o gleznã
rasatã de femeie „poate cu uºu-
rinþã dinamita toate/ tratatele de
poeticã“, astfel cã totul devine un
„inventar de clipe sublime“, cu infi-
nite nuanþãri, care vin sã împlineas-
cã ispititoarea prezenþã a mode-
lului feminin, de o „indescriptibilã
graþie“ ºi tandre ecouri.

În beneficiul poeziei vine în-
scenarea, adicã acele „exerciþii de
mistificare“ minuþios analizate
metaforic, poetul imaginîndu-ºi
„febril“ „promiþãtoare fericiri ilicite“,
figurînd în imaginar proiecþiile
sufletului sãu. Aceste proiecþii sunt
decantate în amãnunþime, în
transcrierea lor intervenind filtrul

livresc al înzestrãrii sale, care le
conduce prin multe culoare infor-
mative ce aglomereazã nu o datã
termeni abstracþi, care vin dintr-o
atentã observare, dar ºi dintr-o
transcriere cît mai exactã (iatã,
într-un fragment, aceastã aglo-
merare de abstracþiuni: amuzat,
firesc, inevitabil, aseptic, im-
personal, luciditate, nemilos,
insidios, uitare, coroziv, implacabil,
refulat, precar, tãceri, asumat,
impur, volatil, violent, subit, inform,
irepresibil, meticulos – ºi toate
acestea doar într-un fragment de
opt versuri!). Deci, o voinþã de
concentrare trebuie pusã în joc
pentru evidenþierea poeziei din
aceste sufocante tratãri livreºti.
Contextul trebuie sã fie prezent,
dar nu tutelar, orice detaliu – cum
însuºi scrie într-un loc – „îºi pierde
subit orice dram de importanþã“
cînd trãieºti „sentimentul obscur cã
totul a fost dinainte ºi foarte mi-
nuþios prevãzut“; e o aglomerare de
„puzderie de amãnunte bizare“, un
„potop de vorbe“.

Senzualismul poetului se vede
în amãnunþirea impresiilor femi-
nitãþii contondente, de o agresi-
vitate purã, de „o forþã irezistibil
sãlbatecã“, ce evidenþiazã „un
codex aureus de eterate delicii
ºi clipe de graþie“. Închipuirea
poetului este biciuitã de prezenþa
femeii: „Ne putem închipui ºi cã e
o feli-nã arãmie cu întunecimi fabu-
loase“, „Ea îºi modificã starea de
agregare frecvent. De pildã, acum
e fum aromat“, „arcuirile calme ale
coapselor rãsfrînte în vagi provo-
cãri ca într-un întîrziat Secession
vienez“, „...numai mãtasea un-
duitoare a nopþii/ o-nvãluia pro-
tector ºi complice, lipindu-i-se
foºnitoare de coapse“, „...imagi-
nea ei strãlucitoare ºi tristã/ pe
umeri cu ºalul acela turcesc din
colecþia veche, cu amãgirile ºi me-
lancolia impregnate într-însul“
º.a.

Ciclul Marmaþia este inaugurat
cu o declaraþie rezolutã: „Mar-
maþia e o provincie imperialã din
inima mea“, sporindu-i nostalgia ºi
dîndu-i un „certificat de can-
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doare“, o provincie ca un „impe-
riu imens de visare“, unde se simte
„inundat de un val de tandreþe“. Aici
totul decurge mai narativ, prin
recompuneri de album de familie
ºi al satului, mai puþin crispat decît
la Goga, mai puþin bolovãnos decît
la Aron Cotruº. Tandreþea reînvierii
este dulce-curgãtoare, în registru
personal, discret controlatã de
concluzia livrescã de acceptare a
lucrurilor aºa cum sunt, cã „s-au
potrivit simplu ºi oblu“.

Fiecare figurã reþinutã de
memorie din spaþiul originar
beneficiazã de un tratament liric
bazat pe ipostaze narative. Iatã
una, despre Baba Ilca: „îmi era,
dupã mamã, un fel de mãtuºã,
aºa o strigam noi copiii, lelicã,/
da-n tinereþele ei nu era nevastã
sã se punã cu dînsa la caier,
furcã sau aleasãturã din spatã -
/ cã mai mare torcãtoare ºi
þesãtoare nu era pe atunci ºi nu
cred sã se afle nici astãzi pe
lume - / cîlþii pe hunci ºi pînza ori
pãnura-n ladã, cîtu-i iernuliþa de
mare. Dãdea neaua-n ocol,/ hop
cu rãzboiul în casã ºi apoi iþe,
sucalã, urzoi, rãºchitor, toatã

treaba, n-o sã le mîntui eu pe
toate acuma“. Din cînd în cînd în
astfel de portrete povestite
nãduful politic al autorului iz-
bucneºte ca printr-o cusãturã
rãritã de vreme: Mitru era „om de
mare cãutare în sat, pînã au venit
comuniºtii ºi l-au declarat chia-
bur“, pe el l-au „înfãºurat apoi,
zdrobit ºi însîngerat cum era,
într-o pãturã ºi l-au dus în celulã“.
Moº Simion – un Lae Chioru achi-
mesc – era „ceteraºul ºi horitorul
vestit”. Aniºca debuteazã cu o
cugetare po-pularã care fixeazã
cadrul derulãrii potretului: „Rãu þi-
a pãrea þie, Ioane dragule, dupã
toate dulceþile lumii“. Poezia
devine un letopiseþ de calendar
popular care consemneazã
întîmplãrile obºtii: „Servus ºi
reciproca“; Schellenberg Andrei
a fost dus „lîngã Cercul Polar, la
Vorkuta“.

Ductul complicat al versurilor
este supravegheat de sus de
cãtre autor, care se strãduieºte
sã spunã, la fiecare „portret“, tot
ce-ºi aminteºte/inoveazã, ro-
tunjindu-le, cam la acelaºi palier
de interes la lecturã, ca într-o

sumã aritmeticã de secvenþe.
Rareori se iese spre o sclipire
poeticã (aºa cum întîlnim la Naºa
plãcintelor: „Aluatul îl frãmînþi
dupã caz pînã-asudã ºi-apoi îl
aºezi liniºtit/ sã grãiascã în tih-
nã cu sfinþii“), se preferã nara-
tivizarea în care se foloseºte o
dicþie uºor ironicã, cu elemente
locale ridicate, prin erudiþie, la un
discurs învecinat cu poezia, de
unde se degajã farmecul vetu-
steþii ºi parfumul culorii mara-
mureºene, parcã autorul ar privi
un tablou de familie învechit, pe
care îl reanimã, pentru noi,
ascultîndu-i ºoaptele cu urechea
interioarã, cea a sufletului.
Uneori, de la aceasta se deta-
ºeazã, cu o fentã autoironicã („iar
ce-am înþeles eu în sine-mi nu mi-
e îngãduit nicidecum sã vã spui.
Nici chiar Iustina n-a aflat/
niciodatã, oricît m-a cercat cu
ademeneli ºi rugãri“), parcã
luîndu-ºi ºi faþã de cititori rãgazul
de a le continua, într-un volum
urmãtor.

Deocamdatã, ne dedulcim la
Dulceþuri din fructe tîrzii de
pãdure...
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Alfred Jarry (1873-1907)

REGULARITATEA RACLEI

I
Curatã raclã unde iubirea-mi doarme greu,
Un loc îmi iau în umbra-þi fãrã sfârºit, deodatã.
Printre morminte unde carnea e lut, mereu...
Dar tu pe trup mantoul þi-l tragi, înfriguratã.

Viseazã! dormi! Ascultã cum, zvon legãnãtor,
Spre cer, aeriene, voci de fecioare zboarã.
Ele n-au tors, desigur, giulgiul surorii lor...
Îmbrãþiºaþi, o mâini blestemate, moi, de cearã

ªi reci, din care moartea pândeºte ne-ncetat!
O, Timp! nu-þi mai vãrsa clopoþeii, ce tresaltã,
În picuri grei... Dincolo de flãcãri, ce se zbat,
Se naºte-n noaptea neagrã-necatã-o navã naltã.

Apoi ca pini cresc stâlpi lustruiþi, de antracit,
ªi lustrele mari pumni sunt, de paricizi, în clipã.
Vitraliile, rânduri, pictate, îºi trimit
În beznã undele translucide, o risipã...

Orga suspinã, scoate din trompele-i, avan,
De bronz sinistre sonuri, de voci în somn, cum cele
Ale-unor morþi în sbocot de fluviu subteran...
Silfi fac sã cânte clare, -n suspin, violoncele.

E balul hãului cu-ale dragostei bulboane,
Dansul te-neacã în furtunosul lui alcov.
Gurii mormântului, larg deschisã, îi e foame;
Ci mâna-mi slabã muºcã marea de moaruri mov...

Apoi o amorþealã  a serilor fioruri
Îmi pune pe grumaz braþul tare, drept sau stâng.
Lin mã ating, pe ziduri, de vãluri negre zboruri...
Doar lãmpile de aur ochii-ºi deschid, ce plâng.

II
Tihnit,

pe apa calmã de sur granit,
noi plutim pe laguna amarã.
Gondola ºi lãmpile-i aurite,

ca vrãjite, în somn
coboarã.

Arcade,
prin cer, de cenuºi nomade,

sub care  þãrmurile se fac pierdute,
nu mai orbiþi, livide fanale,

 lumânãrile noastre
mute.

Navã
ce-apari, cu catargul în slavã,

abate-þi velele,  negrele pavoaze,
lunecã fãrã lopeþi

pe veºtedele
talaze.

Apoi,
prin frigul venind spre noi,

îºi vãtuiascã orga fanfara cu geamãt rar,
ne arate, blazon, vitraliul

al sãu
far.

Uºor,
un foºnet de duhuri îºi ia un lin zbor;

aeriene trupuri, vãluri subþiri,
spãimoase, de sfincºi,

ca sãgeþi,
priviri.

ªi
ca-ntr-un joc de pietre prin zi,

luciþi, mici discuri, pe cenuºii limburi
de amintiri posace,

albastre
nimburi...

Mica
gondolã spectru, te prinde frica,

pe care moartea sub poduri o remorcheazã,
luminându-ºi  bordul

brodat,
vireazã.

Proptiþi,
pe fundul ei, ºi drepþi,  adormiþi,

ne înãlþãm ochii morþi în spre arhitrave,
de unde clopotele-ºi ning peste noi

plânsorile
grave.

(Din Les Minutes de sable mémorial)

traduceri de Aurel Rãu

Gustave Moreau Leda
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Fiecare literaturã are, într-o mai
mare sau mai micã mãsurã,
temele sale predilecte. O anumitã
orientare sau un pretext stilistic la
care, cu toate eforturile rãzleþe
de îndepãrtare, marginalizare ºi
(în cazuri ceva mai izolate) de sub-
stituire, se întoarce constant ºi cu
o dedicaþie aproape înspãimân-
tãtoare. În literatura românã
postceauºistã o asemenea zonã
de recurenþã pare a fi, pe lângã
contextul comunismului, propriu-
zis, momentul (cu atât mai nevral-
gic, cu cât supus interpretãrilor
multiple, al) lui Decembrie ’89. Iar
romanul lui Adrian Petrescu, Dan-
sul focului sau 21. Roman despre
o Revoluþie care n-a avut loc (Bu-
cureºti, Humanitas, 2010) se va
înscrie, la rândul sãu, în limitele
aceloraºi coordonate.

Ceea ce va constitui, însã, trã-
sãtura distinctivã în cazul de faþã,
departe de tematismul care nu
prea mai are ce noutate sã înscrie
(problema lui a fost sau n-a fost fiind
deja dezbãtutã în repetate rânduri)
va fi tocmai scriitura. O scriiturã
densã, vizând în mod intenþionat
ambiguizarea, o scriiturã articulatã
(aproape) exclusiv pe scheletul unor
inadvertenþe cãutate, a repetiþii-
lor de suprafaþã, a înscenãrilor ºi re-
petatelor rãsturnãri de situaþie. ªi
mai mult decât atât, o scriiturã care
îºi propune rãspicat intenþionalita-
tea „reproducerii” cât mai fidele a
unui context preponderent ten-
sional, a unei dezordini împinse pâ-
nã la refuz într-o zonã a neînca-
drabilului, a codificãrilor ºi deco-
dificãrilor multiple pe care sem-
nificaþia unui eveniment ajunge sã
le îmbrace, uneori succesiv, alteori
aproape simultan. ªi, de fapt, lã-
murirea cea mai succintã în ceea
ce priveºte atât selecþia de la ni-
vel stilistic, cât ºi modalitãþile de
structurare a romanului (fapt ce va
susþine ºi cele afirmate anterior) ne
va fi furnizatã de cãtre însuºi autorul
volumului în nota pe care o plasea-
zã într-unul din capitolele mediane,
în vederea legitimãrii uneia dintre
distorsiunile scenice cu care ope-
reazã: avem de-a face, aºadar,

întru totul, cu „inadvertenþe voite;
aceeaºi scenã [vizând incerti-
tudinile ºi contradicþiile eveni-
menþiale] este descrisã ºi într-un
capitol precedent, cu scopul de a
sublinia diversitatea de variante
mai mult sau mai puþin reale,
legate de unele evenimente care
au avut loc în Decembrie ’89" (p.
202).

Ajunºi însã în acest punct, tre-
buie sã mãrturisim faptul cã versa-
tilitatea (prin aceasta înþelegând
ºi acea‚ „diversitate regizatã“pe
care o anunþã deja ºi afirmaþia de
mai sus) nu este tocmai punctul
forte al romanului. Am spune, chiar
dimpotrivã. Pentru cã datoritã aces-
tei versatilitãþi – care nu va marca,
pur ºi simplu, trecerea de la un
capitol la altul, nici alternanþa
opozitivã a unui joc perspectival al
paragrafelor, ci, mult mai mult,
se va insinua adânc, pânã în
construcþia frazelor singulare,
amestecând voci ºi puncte de
vedere – textul uitã sã mai respire.
Ambiguitatea creºte, ajungând de
multe ori pânã în punctul de a se
substitui însãºi coerenþei. Scenele

ce pentru o scurtã bucatã de vreme
creau încã aparenþa unui reper solid
ºi viabil se dizolvã brusc, iar „dia-
logurile” intuite ca având loc între
personajele ocupând un anumit
episod, sfârºind prin a se destrãma,
în lipsa suprafeþei de susþinere.

Nu-i vorbã, ideea principalã,
vehiculatã încã din primele capitole
ale romanului, „cã la orizont se
contureazã o desfãºurare foarte
încâlcitã a revoluþiei” (p. 62) va
rãmâne, în ciuda tuturor presiunilor
stilistice, nealteratã pe toatã dura-
ta lecturii. Vizibilã, indiferent de
corpusculul luat în discuþie într-un
moment sau altul. Accentuatã,
chiar ºi atunci când surplusul de
parodie ºi caricaturã degenereazã
în grotesc. Când ochiul devine sãtul
de Regizoraº, Delfinaº, Tîrnãcop ºi
alþii asemenea. Pentru cã, indiferent
de unghiul din care este privitã re-
voluþia, concluzia ce va stãrui va fi
una singurã: cã nu e vorba decât de
imposturã. „Blestematã revoluþie,
dom’ Roja, cã nici n-a început încã,
cã n-a fost nimic, nici spontanã, nici
loviturã de stat, nici film artistic, au
murit degeaba, în cine sã mai ai
încredere?” (p. 120) Iar rãspunsul,
aºteptat ºi nu prea, nu va întârzia
sã aparã câteva capitole mai încolo:
„istoria se scrie întotdeauna numai
de ochii lumii” (p. 266).

Decembrie ’89 revisited
Diana Mãrculescu

Fulguraþie albastrã
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Volumul de poeme Ritmuri de
îmblânzit aricioaica al Doinei
Ioanid, apãrut la Editura Cartea
Româneascã în 2010, pare a con-
figura o poezie identitarã, care nu
îºi propune sã contemple; din
contrã, poezia se lanseazã în
interogaþii, neliniºteºte ºi de-
structureazã orice domeniu ce se
pretindea stabil.

Miza identitarã a volumului se
poate remarca atât prin analizarea
dispunerii poemelor, cât ºi prin
tematica abordatã. Încã de la primul
poem este prezentat un scenariu
al sfârºitului, un cadru al finitudinii
ºi al descompunerii: “Prea obositã,
prea mioapã. Pânã ºi numele îmi
alunecã, scoicã zbrobitã, dincolo
de piele, în adâncul meu, printre
þesuturile moi, printre organele
pulsând ca niºte sori speriaþi, acolo
unde nimic din ce-i afarã nu mai
rãzbate.” Universul se cunoaºte
prin vedere, prin revelaþie a
sensurilor ce stau gata sã se
actualizeze din virtualitatea lor. Dar
întreg planul de existenþã se
destramã ºi devine un limb al
Infernului mult prea devreme.
Poemul final se prezintã sub forma
unei lamentaþii; constatarea
orizontului dezolant este înlocuitã
de lamentaþii ºi cereri adresate
instanþei divine: “Sãdeºte-mã,
Doamne, în pãmântul reavãn ºi
aburind.[…] Culege-mã ºi dã-mi
iarãºi drumul în lume.” Tonalitatea
ºi cadrul configurate în finalul
volumului par sã sugereze spe-
ranþa într-o posibilã stabilitate
identitarã; în fapt, nostalgia
valorilor certe, clare ºi distincte,
se face remarcatã prin tangajul
propus de poemele ce alcãtuiesc
volumul.

Identitatea nu se poate alcãtui
decât prin relaþii; astfel, se vor con-
tura, pe rând, raporturi de excludere
ºi de includere în sfera eului care
se poastuleazã ca centru al
universului sãu. Obiectivitatea în-
locuieºte cadrul afectiv care se
presupune cã ar trebui sã domine
procesul de definire a sinelui.
Alteritatea e parte integrantã a
eului care se cautã; altfel spus,

Anamaria Lupan

subiectivitatea se recupereazã din
raporturile pe care le contureazã
împreunã cu ceilalþi, cãci nu mai
putem vorbi despre noþiuni stabile
într-un timp fragmentat: “Patria
mea e trupul hârbuit al bunicii,
pândit de muºcatele negre, patria
mea sunt oasele bunicului meu,
patria mea sunt cearcãnele surorii
mele, întinse pânã spre cer, spre
mila lui Dumnezeu.[…] Patria mea
e sâmburele strâmb al neputinþei
dãruit mie la plecarea de la Taia.”
În fapt, cufundarea printre obiecte,
printre diferite planuri de realitate,
genereazã un cadru amorf. Eul îºi
proiecteazã identitatea în funcþie de
un topos, cãci aceastã dimensiune

pare a avea mai multã stabilitate;
dar, fragmentarea ºi descom-
punerea contagiazã toate do-
meniile ºi toate modalitãþile de
expresie. Spaþiul apare, în ultimã
instanþã, ca un cadru neutru, ca o
etapã spre altceva; în acest caz,
identificarea cu sine se va realiza
prin reducþie, altfel spus, tot ce nu
poate fi diferit de mine va fi eu: “O
voce dogitã peste o scrumierã
plinã de mucuri de þigarã ºi-un chip
pe care-l recunosc cu greu ca fiind
al meu, ºi asta doar pentru cã nu
mai e nimeni în afarã de mine în
camera de hotel ieftin, care n-
aºteaptã decât un cutremur.”
Conturarea unei personalitãþi pare

a fi un scop impus în mod voluntar,
o datorie; în acest sens,
diferenþierea în raport cu exteriorul
se traseazã violent, agresiv,
tocmai pentru a propune o ecuaþie
corectã între interior ºi exterior;
mai mult, frica de prezenþa unei
posibile entitãþi malefice care sã
bulverseze matricele identitare
duce la un exerciþiu capabil sã
propunã toate raporturile posibile
între eu ºi alteritate: “Pe unii
trebuie sã-i suporþi aºa cum
suporþi peisajele urbane cu
mucuri de þigãri, tampoane ºi
peturi goale.[…] Sã-i suporþi ca sã
nu devii ca ei.” Sinele se proiec-
teazã în negativ; el îi propune pe
ceilalþi ca modele de existenþã
alternativã. Definirea unei identitãþi
nu poate apãrea decât dupã
experimentarea întâlnirilor cu
ceilalþi, decât dupã aproprierea
universului. Astfel, totul se reduce
la grade de existenþã care pot fi
sau nu actualizate. Apogeul iden-
tificãrii de sine se lanseazã sub
forma unor grile-ºablon: “Ca ºi cum
lumea n-ar fi deja plinã de ba-
zaconii, þi se cere mereu sã-þi faci
teste: Ce fel de pesonaj de poveste
eºti ? Scufiþa Roºie, Cenuºãreasa
sau Mica Sirenã? Ce fel de iubitã
eºti ? […] Eºti atâtea A-uri sau B-
uri sau C-uri sau D-uri…”

Pe de altã parte, dramatizarea
susþine implicit ºi explicit poemele
care, astfel, se prezintã ca fiind
polifonice. Elementul care apare
ca un sceptru metafizic este
aricioaica; mereu în trecere,
aceasta poate fi cititã ca umbra
lui Godot într-un timp al aºteptãrii:
“ªi-a rãmas numai aºteptarea
mestecând lumea între gingiile ei
negre, deja cangrenate. ªi aº-
teptarea asta nu poartã nici un
nume.”

Ritmuri de îmblânzit ari-
cioaica  poate f i  cit i t  ca un
exerciþiu ontologic; diverse
forme de întâlnire cu universul
ºi cu alteritatea se prezintã
într-o combinator ie când
ludicã, când gravã, pentru a
formula o posibilã gramaticã
a identitãþii.

,sÎntre subiectivitate si poeme
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Bruno Rombi, nãscut în Sardinia la începutul deceniului
patru al secolului trecut, a publicat în diferite reviste de
culturã, cotidiene sau antologii, ºi volumele de autor Versuri
(Ed. Europa, Craiova, 1994), L’arcano universo / Universul
de tainã, Ed. Europa, Craiova, 1996, Otto tempi per un
presagio / Opt timpi pentru o presimþire, Ed. Nona, Piatra
Neamþ, 1999, Tsunami / Tsunami, Ed. Nona, 2005, Come
il sale / Precum sarea, Ed. Nona, 2007 ºi pentru romanele
O femeie de cãrbune, Ed. Nona, 2005 ºi O iubire obscurã,
Ed. Nona, 2010.

Atârnat peste o prãpastie

Atârnat, peste o prãpastie,
sufletul meu, mereu copil,
scruteazã spaþiul întunecat ce îl atrage.
Nu vede adâncul,
dar în jur-împrejurul de mister nesigur
în care s-ar putea rãtãci
recunoaºte hazardul
care l-a atras întotdeauna.
ªi-atunci se teme de îndrãzneala gestului
ce-ar trebui fãcut.

De ce?

De ce ar trebui ca florile s-arate
culoarea-ascunsã a unui sentiment
ºi-odatã cu el, ºi rãdãcinile adânci
dacã, apoi, în vânt nãvalnic,
îºi pierd petalele
culorile ºi-ncetinesc
trecerea mea cu greu ascunsã
înspre schimbare?
Culoarea nevãzutã,
ce se aratã-n ele câteodatã
printr-o zvâcnire a luminii
nu va fi a florilor nicicând
chiar dacã ele sunt
sinteza înfloririi mele
ºi a veºtejirii mele-ncete
când rãdãcinile se smulg.

Mirositoare  roze

Mirositoare flori, rozele prinse
în verde de tufiºuri în grãdinã
lucesc în felurite petale înveºmântate
cu roºu, violet, albastru, galben.
Dar mie-mi plac rozele, ce-n suspinul
aerului rãspândesc parfumul,
credincioase-n a rãmâne în rondouri
ºi fericite de-a muri-n picioare.

Nu se furã cerul

Norii nu furã cerul
doar pentru ca sã ai o zi cu soare
fiindcã ar putea sã se-ntâmple, e aproape sigur,
o rãsturnare, ºi apoi, îngheþul.
Timpul trebuie sã treacã liniºtit
ºi sã-ºi gãseascã drumul, cum se ºtie.

Fiecare timp, odatã mort,
îºi lasã urma de mister.

Rugãciunea de Crãciun a unui poet

Ascultã rugãciunea unui poet
mic, foarte mic,
O, Dumnezeule Prunc,
ºi vezi câþi oameni
rãtãcesc acum
pe drumurile lumii.
Graniþele sunt deschise, Doamne,
ºi fiii tãi
sunt toþi pe drum,
în fiecare zi,
în cãutarea pâinii
sub semnul speranþei,
cãutând de lucru
sub semnul dreptãþii
ºi-a pãcii dintre neamuri.
Însã rãzboaiele, o, Doamne,
îi ucid pe fraþi
ºi îi doboarã ºi culoarea pielii,
iar lumina sau întunecimea ochilor
ne uneºte sau ne desparte
în oameni mântuiþi
sau în cei care îºi cautã exilul.
O, Doamne,
fã ca mâine lumea sã fie deschisã,
sub semnul pãcii pentru toþi
mai înainte de stingerea credinþei
ºi revenirea sãlbãticiei în lume.

Geometrii în joc

La marginea mãrii
geometrii în joc
aratã, din loc în loc,
unde se armonizeazã zborul.
Luminã ºerpuindã ºi de tainã
urmeazã departe pasul
pescãruºului ce sapã
zarea în adâncuri.
Dincolo de semn, în aer,
soarele, sau umbra.

De ce?

De ce ar trebui ca florile
sentimentului meu ascuns
sã-ºi dezvãluie culoarea
sã-ºi rãspândeascã-n jur mirosul
dacã, apoi, vântul nãvalnic,
scuturând petalele,
ar putea, furiºat,
sã-i rãpeascã esenþa?
Lãsaþi închisã poarta
grãdinii mele ascunse.
Indiscret, vântul,
se roteºte în jur
sperând în rãtãcirea
mea de o clipã.

În româneºte de ªtefan Damian

Bruno Rombi
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Volumul semnat de Florin Maxa
„Ostensiunea Comprehensiune ºi
accept 1. Hermeneutica lui
Schleiermaher” (Limes, Cluj-
Napoca, 2007) este, aºa cum
sugereazã ºi titlul, o lucrare de
sintezã aflatã la interferenþa unor
domenii ce pun în discuþie actul
interpretãrii. Pornind de la o
succintã prezentare a termenilor
cu care va opera în demersul sãu,
autorul îºi propune încã de la
început o departajare domenialã,
miza lui fiind aceea de a  cir-
cumscrie teritoriul unei herme-
neutici aplicate ostensiunii.

Urmãrind cu deosebit interes ºi
mai ales cu înclinaþie spre detaliu
articulaþiile hermeneuticii lui
Scleiermacher, considerat înte-
meietorul hermeneuticii generale,
Florin  Maxa, opereazã un legitim
transfer al canoanelor ºi con-
ceptelor  ce vizeazã discursul în
general, în domeniul artelor vizuale.

Înþelegând prin ostensiune  „un
mod specific de expresie“ mai
exact „vizualul în general“ ºi
„pictura în special“, pe care o
considerã „arta emblematicã cu tot
asaltul fotografiei ºi filmului“,
autorul subliniazã necesitatea
fundamentãrii unei teorii exhau-
stive a formelor care sã aibã în
vedere fapul cã „ostensiunea nu e
discursivã ºi nici diacronicã“.

Demersul analitic îºi trãdeazã
strategia încã de la început: palie-
rul central se articuleazã astfel în
funcþie de coordonatele herme-
neuticii lui Schleiermacher
(1.Introducerea autorului; 2.Inter-
pretarea semioticã; 3.Interpretarea
introiectivã) pentru ca mai apoi sã
intersecteze celelalte concepte
supuse observaþiei (ostensiunea;
comprehensiunea; acceptul).
Pornind de la o primã divizare a
hermeneuticii generale  a lui
Schleiermacher în teoria inter-
pretãrii gramaticale ºi teoria
interpretãrii psihologice Florin
Maxa supune observaþiei tezele
fundamentale ale hermeneutului
urmãrind aplicabilitatea lor în
domeniul de care se preocupã.

O primã tezã transferabilã în
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sfera ostensiunii este aceea a
universalitãþii neînþelegerii capabilã
sã deschidã noi orizonturi de
interpretare ºi mai ales de
interogare a propriei subiectivitãþi
de cãtre artist. Schleiermacher
rãstoarnã raportul natural stabilit
între înþelegere ºi neînþelegere
ajungând la concluzia ce derivã din
caracterul accidental al înþelege-
rii: riscul pe care îl comportã orice
interpretare ( inclusiv acela de a
înþelege un autor mai bine decât
s-a înþeles el însuºi)

Teza potrivit cãreia „formele
preexistã autorului” ºi consecinþa
acesteia, faptul cã autorul nu se
bucurã de o libertate absolutã în

raport cu opera sa, necesitã un nou
parcurs demonstrativ ºi în acest
sens „noile relaþionãri, topolo-
gizãrile, anamorfozãrile, defor-
mãrile de toate tipurile (elastice ,
plastice ºi rupturale)“ stau mãrtu-
rie, considerã autorul, în cazul
ostensiunii mai ales în legãturã cu
justeþea acestei observaþii.

Problema legitimãrii, a bunului
simþ sau a obiectivãrii provoacã o
serie de incursiuni in plasticã, mai
exact o analizã a produselor
artistice de avangardã care vin
tocmai sã contrarieze acest bun
simþ, sã ignore ºi sã transgreseze
orice context. Schleiermacher
exclude problema legitimãrii,

pentru el simpla  înþelegere este
mai importantã decât orice gest
instaurativ.

Referindu-se la practica in-
terpretãrii (gramaticalã sau
psihologicã) mai ales la proporþia
diferitã în care  cele douã dimen-
siuni apar, Florin Maxa observã cã
introiecþia apare mai rar în cazul
unor modalitãþi de expresie
obiectivizante (geometrice), ºi
insistã asupra diferenþei de
abordare de care ar trebui sã
beneficieze hermeneutica os-
tensiunii.

P e r t i ne n þ a  c u  c a r e
Schleiermacher se referã la
corespondenþe, interferenþe ºi
aluzii provoacã o adevãratã
desfãºurare de forþe în sfera
ostensiunii, în spectacolul osten-
siv,  formulã preferatã de Maxa
pentru a surprinde o devãlmãºie
de imagini, pseudosemne ºi vectori
ce creeazã o ambiguitate stranie.
Aceastã ambiguitate îl conduce pe
autorul nostru la o altã tezã a lui
Scleiermacher care îi stârneºte un
interes deosebit: „Diferenþa dintre
ceea ce este artã ºi ceea ce nu
este artã în interpretare nu se
întemeiazã nici pe diferenþa dintre
ceea ce este ºi ceea ce nu este
strãin, nici pe cea dintre discursul
rostit ºi cel scris, ci întotdeauna pe
faptul cã anumite lucruri, vrem sã
le înþelegem exact, altele nu“.

Provocat de radicalismul
acestei dihotomii între ceea ce
vrem sã înþelegem exact ºi ce
refuzãm, privind asumat fenomenul
artistic din interior, aducând cu alte
cuvinte, în ecuaþia de faþã, per-
spectiva celui care a experimentat
producþia artisticã, autorul con-
tureazã profilul receptorului de
astãzi a cãrui reacþie imediatã in
faþa spectacolului ostensiv este de
cele mai multe ori ignoranþa.
Precaritatea ostensiunii nu poate
fi contracaratã în aceste condiþii
decât de accept cãci ea e lipsitã
de capacitatea de a integra ºi
atunci nu existã decât alternativa
„aspirãrii ei în context“.

Paralelismul conturat deja între
ostensiune ºi discurs este dus mai
departe la nivelul contextului,
decontextualizãrii sau recon-
textualizãrii: opera care nu se
limiteazã la a realiza o simplã

O lucrare de sinteza
Liana Bãrbos

(continuare în pag. 61)
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Antologia De la fictiv la real.
Imaginea, imaginarul, imagologia
(Ed. Universitãþii „Al. I. Cuza”, Iaºi),
coordonatã de Andi Mihalache ºi
Silvia Marin-Barutcieff este un
volum care impresioneazã încã de
la început, în primul rând, prin
proporþiile sale (864 de pagini) ºi,
mai ales, prin caracterul sãu
inovator, prin complexitatea
studiilor incluse, dar ºi prin
acuitatea autorilor (50,
exceptându-i pe cei doi
colaboratori), provenind din
centrele universitare din întreaga
þarã, însã ºi din afara acesteia
(Elveþia, Franþa ºi Marea Britanie).
În Argumentul antologiei,
coordonatorii îºi desemneazã
publicul þintã: ,,proiectul nostru se
adreseazã atât celor convinºi cã
a imagina înseamnã a recapitula,
cât ºi celor foarte siguri cã acelaºi
verb ar fi sinonim cu a fãgãdui”.

Cartea este alcãtuitã din 51 de
studii, grupate în 13 capitole ºi
organizate cronologic, urmãrind
firul istoriei temelor abordate:
Simptom, certitudine, himerã; –
care face unele delimitãri teoretice
ºi clarificã conceptele întâlnite în
volum – Cerul pe pãmânt; Frica ºi
prietenii sãi; – omul faþã-n faþã cu
imaginea Rãului (roºul, calamitãþile
naturale, Apocalipsa) – Ea; –
ipostaze ale femeii în diferite culturi
(amazoana, Lilith, femeia în
istoriografia bizantinã, femeia în
societatea româneascã de secol
XIX) – Duºman, strãin, diferit; –
analiza unor figuri stereotipice
(þiganul, strãinul, revoluþionarul,
americanul, adversarul) – Corpuri
imaginare; – metafora corpului în
politica medievalã ºi renascentistã
– Altãdatã, altundeva; Via
Funeraria – reprezentãri ale morþii
(cimitirul, filmul); Sunetul, culoarea,
jocul; Imagini de sine; – problema
identitãþii (reprezentãri sociale) –
Lumi de rezervã; – lumi alternative
(onirism, second life etc.) – Muzee
din hârtie; – are în centru arta
fotografiei – Imaginaþia, o victimã?
– problema discursurilor politice.

Coordonatorii au participat ºi ei
la volum; Silvia Marin-Barutcieff,
cu un studiu consacrat clasificãrii
morfologice a reprezentãrilor

De la fictiv la real vizuale ale lui Hristofor –
descoperind 12 ipostaze ale
acestuia (iconice ºi narative) –,
Chipurile unui sfânt fãrã chip. Noi
consideraþii privind morfologia
facialã a Sfântului Hristofor, în
vreme ce Andi Mihalache este
prezent cu un studiu dedicat
problemei imaginii vizuale, intitulat
Textul din imagine. Narativizarea
fotografiei în literatura
autobiograficã din România,
secolele XX-XXI.

Centrul universitar clujean a
fost reprezentat în aceastã
antologie de cãtre Corin Braga, cu
studiul care deschide aceastã
antologie, Trei termeni pentru a
defini fantezia creatoare:
imaginaþie, imaginar, imaginal,
studiu care prezintã geneza ºi
evoluþia termenilor imaginaþie,
imaginar ºi imaginal; acestui autor
i se alãturã: Marian Zãloagã
(Nomad, leneº, muzicant. Despre
stereotipul „þigan” în Transilvania
secolelor XVIII-XIX), Elena
Andreea Boia, cu lucrarea Indianul,
yankeul, sclavul – reprezentãri
metonimice ale Americii în
imaginarul românilor ardeleni,
lucrare care aratã interesul
manifestat de români (ardeleni)
pentru trãsãturile ºi obiceiurile
americane. Luminiþa Dumãnescu,
Joc ºi imaginaþie. „Vocile copilãriei”
în modernitatea româneascã, ºi
Marius Conkan cu un studiu
intitulat Analepse ºi prolepse
privind second life.

Volumul de faþã reprezintã nu
doar un evantai de teorii despre
imaginar, ci, mai ales, un corpus
de texte care, cu siguranþã, vor sta
la baza unor cercetãri viitoare.
Aºa încât, aceastã antologie meritã
atenþia cititorului avizat, cât ºi a
celui mai puþin cunoscãtor, cartea,
prin vastitatea temelor abordate,
putând constitui un soi de tratat de
imagologie.

Antonela Suciu

Eugenia Þarãlungã propune în
volumul de poeme ºi texte-bloc biu
(Editura Limes, Cluj-Napoca, 2010)
o „ieºire din þâþâni a lumii“ în care
eurile se deºirã pentru a se
recompune ulterior, ghidându-se

dupã o gimnasticã interioarã a
pluralului: „în mine totul e înmiit“.
Coerenþa volumului se þese prin
intersescþii, suprapuneri, decalaje,
întrucât intenþia poetei pare a fi de
a experimenta toate posibilitãþile
de semnificare ale limbajului poe-
tic. Instrumentele de creaþie se
situeazã dincolo de canon, miza
este ineditul, creionându-se „o
altã gramaticã, sfâºietoare ºi
imperturbabilã“. Realitãþile sunt
„jumelate“, se contamineazã reci-
proc iar oraºele sunt plutitoare,
rarefiate, urmãrindu-se sugestia de
„patinoar existenþial“ aºa cum
subliniazã Ruxandra Cesereanu
în prefaþa volumului.

Versurile primesc de cele mai
multe ori statut de confesiuni
despre ºi pentru biu, fãpturã
embrionarã care nu a putut fi
expulzatã din uter, poezia devenind
un soi de cordon ombilical invizibil,
singura care mai poate
confecþiona un mod simbolic de
existenþã: „eu nu am reuºit sã-þi
dau fiinþã altfel decât aºa, þintind
niºte cuvinte spre tine“. Toatã
arhitectura volumului se înscrie pe
coordonate intra sau extrauterine,
întrucât uterul e proiectat ca organ
cosmic, vorbindu-se despre
„mama-uter“ sau despre „planeta-
placentã“ iar poziþia predilectã este
cea a fetusului. Iubirea este ºi ea
conceputã ca dimensiune
unificatoare: „Suntem copii ai iubirii.
Suntem proiecþii, prin iubire, ale
unui Tot mai mare care ne include
fractalic“.

Poeta inventariazã experienþe
onirice bizare, visul poate fi unul al
senzaþiilor olfactive, al clarob-
scurului ºi al rãsturnãrilor gra-
vitaþionale în care particulele
umane se dezintegreazã, se
alieneazã: „fusesem parcã în
transã în perioada aia de
semitrezie, nu am cu ce sã ase-
mãn, toate celulele clipoceau,
explodau, o luaserã razna“. În
ceea ce priveºte agresivitatea
poeticã, ea apare mai mult sub
formã de „bube dulci ºi spur-
cãciuni“, fiind detectabilã „mai
degrabã ca abur, adiere“ aºa cum
este sugerat în prezentarea
volumului. La nivel tematic, existã
trimiteri la starea de singurãtate, la
lipsa de comunicare, la moarte, la
corpul uman expus ca marfã în

Embrionul biu
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zilele noastre, teme care se înscriu
în fluiditatea discursului poetic.

Poezia Eugeniei Þarãlungã
reclamã o hermeneuticã orientatã
pe detectarea autenticitãþii
universului creat, poeta având o
viziune destul de updatatã asupra
lumii, expusã cu mãiestrie în
versurile care, deºi urmeazã un
„trafic al suferinþei“, se construiesc
pe  o tendinþã spre verticalizare ºi
pe un cult al luminii: „dorul de soare
nu ne pãrãseºte“.

Alexandra Georgescu

Volumul Spiritul critic la Liviu
Petrescu coordonat de Sanda
Cordoº, apãrut la Editura Limes,
în 2011, reprezintã ansamblul co-
municãrilor susþinute la colocviul
din 11 decembrie 2009, colocviu
realizat la Facultatea de Litere din
Cluj-Napoca. Pe de altã parte,
volumul pune în scenã atât po-
livalenþa operei critice a lui Liviu
Petrescu, cât ºi prezenþa remar-
cabilã în cadrul societãþii cultu-
rale ºi al spaþiului universitar a
cunoscutului om de litere. O
posibilã problematicã sugeratã
de ansamblul comunicãrilor pare
a se lãsa definitã fãcând apel la o
dimensiune identitarã; altfel spus,
colocviul pare a contura interrela-
þiile pe care omul de culturã Liviu
Petrescu le-a angajat în cadrul mai
multor paliere ale existenþei sale.
Astfel încât, în final, ne-am putea
întreba dacã nu se  mai poate
revalida ipostaza unui homo
universalis în contextul culturii
postmoderne.

Structura volumului oferã posi-
bilitatea unei duble întâlniri cu
figura cãrturarului Liviu Petrescu;
în prima parte se configureazã o
întâlnire nemediatã cu ideile cri-
tice, teoretice ºi culturale lansate
ºi propuse de critic în cadrul
interviurilor publicate în presa
culturalã, articolelor sau eseurilor
critice; a doua parte a volumului
apare ca un comentariu polifonic
la activitatea culturalã a “Ma-
iestrului”, comentariu arhigenetic

ce prezintã lecturi multiple ale
operei acestuia sau rememorãri
ale diferitelor sale ipostaze sociale.
Comunicãrile au fost susþinute atât
de profesori ai Facultãþii de Litere
din Cluj –Napoca (Mircea Borcilã,
Ion Pop, Mircea Muthu, Mihaela
Mudure, Gheorghe Perian, Cãlin
Teutiºan, Mihaela Ursa, Adriana
Stan ºi Alex Goldiº), precum ºi de
profesori de la alte Universitãþi din
þarã (Monica Spiridon, Iulian
Boldea, George Achim, Crina
Bud, Liliana Truþã).

La nivel ideatic, fiecare
comunicare se singularizeazã ºi
problematizeazã diferite spe-
cificitãþi, diferiþi indici de indi-
vidualitate ai discursului critic
afirmat ºi angajat de Liviu
Petrescu. Astfel, se subliniazã
originalitatea demersului sãu
comparatist pe fundalul proiectã-
rii indivilualitãþilor creatoare ro-
mâneºti; se accentueazã, de ase-
menea, acurateþea demersului
hermeneutic, precum ºi “cultul
ordinii ºi al limpezimii ideilor”. Mai
mult, este pusã în evidenþã însãºi
participarea operei profesorului
Petrescu la structurarea ºi re-
prezentarea “eticului transilvan”.
Nu este trecut cu vederea nici rolul
important pe care criticul l-a jucat
în definirea ºi afirmarea post-
modernismului românesc. Activi-
tatea sa de cronicar, importanþa
aderãrii la literatura foiletonistã, nu
face decât sã repunã în discuþie
atuurile formaþiei critice a lui Liviu
Petrescu.

Propunerea unui dialog cu
valorile trecutului care definesc
activ cultura prezentului este
constructivã; pe lângã reamintirea
unui punct de originare a
numeroaselor idei prezente în
cultura actualã, un astfel de dialog
poate conduce la dorinþa de a
concura trecutul, de a-l incorpora
creativ.

Spiritul critic la
Liviu Petrescu

Satul de-construit ºi re-construit
de autor e, cum ne aºteptam, unul
cu atribute mitice. A nu se cãdea,
însã, în capcana seriosului (dar
nici în cea a neseriosului): vocea
care construieºte acest spaþiu nu

Muntele ºi piramida

are gravitatea la care ne-am
aºtepta utilizând termenul „mitic”.
Sã spunem cã are o inflexiune uºor
glumeaþã, care vine, mai mult ca
sigur, din vârsta eului narator. Cãci,
în urma întrebãrii fireºti asupra
identitãþii lui Andrei Dumitriu, nu-þi
rãmâne decât sã te gândeºti la
pactul romanesc (sau autobiogra-
fic sau fantasmatic) ºi la faptul cã,
la fel ca în Viaþa ca o pradã a lui
Marin Preda, eul matur povesteºte
despre eul copil, iar cele douã
instanþe merg una cãtre cealaltã
pânã la punctul de întâlnire (unde,
nicidecum, nu se confundã, nu se
suprapun), contemplându-se,
amintindu-ºi, zâmbind. Situaþia nu
e chiar identicã: în Viaþa ca o
pradã, Marin Preda începe direct
prin declinarea identitãþii
naratorului: „Aventura conºtiinþei
mele a început într-o zi de iarnã,
când o anumitã întâmplare m-a
fãcut sã înþeleg deodatã cã exist.”
ªi Mihai Pascaru (Piramida. Satul
ºi copilãria lui Andrei Dumitriu,
Prefaþã de Diana Câmpan, Cluj-
Napoca, Editura Eikon, 2010, 130
p.) încheie „pactul” încã din primele
rânduri, însã cititorului i se propune
un soi de deghizare (ceva de genul
„Call me Ishmael”): „Satul acela de
munte ar fi un sat ca toate satele
de munte dacã apa Bistriþei nu l-ar
îmbrãþiºa, de la un capãt la altul,
ca pe una dintre cele mai scumpe
creaþii ale ei. ªi apoi mai este ºi
satul în care s-a nãscut Andrei, cel
cu care îmi petrec una dupã alta
zilele ºi îmi împart amintirile. Pe
Andrei l-am cuibãrit lângã mine
când am vãzut cât e de necontrolat
în vâltorile vieþii ºi cât de fragil se
aratã sub poverile ei.” Am zice cã
avem de-a face cu o instanþã
situatã undeva între tipul narativ
auctorial ºi cel actorial, nicidecum
neutru. „În satul de care vã
vorbesc…” – e o marcã a prezenþei
auctoriale, care se retrage discret,
lãsând spaþiul scenei liber pentru
actorul Andrei.

O voitã (sau cãutatã, sau
simulatã) inocenþã a glasului
narator face cumva aplicabilã
formula „copilãria copilului uni-
versal”, atât de rutinatã deja în
vecinãtatea Amintirilor lui Creangã.
Dar chiar aºa este, chiar o copilãrie
ca oricare alta, sau ca a multora,
face obiectul acestor mici proze.

Anamaria Lupan
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Prin ce s-ar deosebi nãzbâtiile ºi
întâmplãrile lui Andrei Dumitriu de,
spre exemplu, aventurile copilului
reconstruit de Blaga în Hronicul ºi
cântecul vârstelor, care, împreunã
cu prietenii sãi, pune cerul la
încercare sau se sperie de primul
cântat al cucului?! Se joacã „de-a
magazinul” cu filele rupte ale unei
cãrþi, apoi vrea sã o refacã din
bucãþi de faþã de masã din
muºama, sparge geamul îngheþat
fiindcã nu vrea sã-ºi piardã din
vedere tatãl care, apropiindu-se de
casã, „creºte” ºi nu mai încape în
ochiul curãþat de gheaþã, îºi explicã
sieºi ºi altor copii cã „naºterea e-o
treabã grea, de oameni mari ºi
mulþi, cu cârpe potrivite ºi bine
ascunse pe fundul lãzilor de
zestre”, învaþã noþiunea de
„proprietate” vopsind un pom în
albastru, dã foc unor acareturi în
încercarea de a coace nucile mai
devreme decât ritmul lor natural,
elibereazã la marginea pãdurii
toate pãsãrile decupate dintr-un
album, se joacã de-a rãzboiul cu
copiii satului pânã când gãsesc
muniþie adevãratã, furã clopotele
vacilor satului ºi sunt pedepsiþi sã
le poarte ei în drum spre casã, ia
bãtaie în prima zi de ºcoalã de la
învãþãtoare ºi multe altele.
Frumuseþea poveºtii (cãci e una
singurã) stã în încercarea
naratorului matur de a recupera
vârsta copilãriei, iar finalul o
confirmã: „nu s-au oprit pânã nu i-
au scos din cap povestea asta
greu de crezut ºi, cu ea odatã,
copilãria.”

Farmecul cãrþii stã în firescul
povestirii. E limpede cã întâmplãrile
nu sunt pure ficþiuni, ci amintiri
ficþionalizate, iar Andrei Dumitriu e
câte puþin din fiecare copil, inclusiv
autorul-copil. Spunându-se pe sine
în aceastã carte, autorul abstract
spune povestea copilãriei. Autorul
concret, Mihai Pascaru, are o mare
calitate: stãpâneºte excelent limba
în care scrie, gestioneazã bine
timpurile verbale (sã nu uitãm cã
se joacã cu timpul ºi cu
persoanele) ºi are un bun-simþ al
frazei din ce în ce mai rar întâlnit,
fãrã sã cadã în banal. Nu vrea sã
fie preþios, nu dã în cititor cu
neologisme ºi alte complicaþii
lexicale, ba chiar pe ici, pe colo mai
strecoarã câte un regionalism sau

câte un arhaism, atât cât sã dea
culoare localã ºi sã mai salveze
câte un cuvânt de la uitare.

Georgeta Orian

A apãrut recent ediþia a II-a a
volumului de eseuri Medicina
între miracol ºi dezamãgire (279
pagini), semnat de profesorul
clujean Dumitru Dumitraºcu, în
Editura U.M.F. “Iuliu Haþieganu”.
Revedem astfel texte care
fuseserã primite cu aprecieri
calde la prima lor apariþie, din
1986, acum revizuite ºi extinse
la  noi probleme. Titlul provocator
ne sugereazã contradicþiile de
nedepãºit într-un domeniu cheie
al ºtiinþelor omului.

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

 Conþinutul constã din 33
capitole, orientate pe mai multe
paliere. Grupajul cel mai extins
poate fi perceput ca o introducere
în filozofia ºi etica medicalã. Pe
baza unei bibliografii bogate ºi a
îndelungatei sale experienþe de
medic ºi eseist, autorul
analizeazã la început, într-o
expunere alertã, statutul medicinii
ºi  cele cinci condiþii valorice care
stau la baza  actului medical:
logico-ºtiinþificã, eticã, esteticã,
filozoficã ºi, inevitabil, cea
economicã. Se prezintã
schematic evoluþia concepþiilor în
cursul timpului, cu insistenþã
asupra mutaþiilor resimþite de
epoca contemporanã. Un accent
puternic este pus pe
responsabilitatea medicului,
obligat prea adesea sã ia
deciziile sale sub semnul
probabilitãþii, mai ales în situaþiile
de urgenþã, ceea ce impune o
cântãrire extrem de  atentã a
raportului eficienþã-risc.

Gândirea clinicã apeleazã la
strategii care de multe ori nu
pot fi standardizate (sau
algoritmate), reclamând astfel

Meditaþii despre medicinã

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

Performanþele medicinii de azi
se materializeazã în rezultate de
neimaginat cu ani în urmã:
creºterea spectacularã a
speranþei de viaþã, dispariþia
pandemiilor, scãderea mortalitãþii
infantile. Rezonanþã maximã au
posibilitãþile de a se acþiona la cei
doi poli ai vieþii, naºterea ºi
moartea. Tocmai aici ne
confruntãm cu antinomii care nu
vor fi probabil niciodatã depãºite:
controlul  genetic al reproducerii
(dictatura politicilor demografice?
eugenia pozitivã? fecundarea in
vitro? clonarea?) ºi decizia
asupra scenariului morþii
(prelungirea artificialã a vieþii
vegetative, în condiþiile morþii
creierului? dreptul la o moarte
omeneascã? eutanasia?). Epoca
modernã a extins mult aria de
intervenþie a medicinii,
dezvoltând latura profilacticã:
standarde de ecologie ºi igienã
publicã, raþionalizarea stilului
individual de viaþã, muncã ºi
alimentaþie. Umanizarea
civilizaþiei se impune ca obiectiv
prioritar în momentul de crizã a
mediului ºi a omului, pe care îl
trãim.

Cum ºi cercetarea ºtiinþificã s-
a dezvoltat foarte mult, noi
probleme etice ºi juridice se
ridicã. Abuzurile din lagãrele de

C
Ã

R
ÞI



61

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

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

Ultima parte a volumului
abordeazã teme de interes mai
vast privind “omeneasca con-
diþie”, teme care implicã
sãnãtatea ºi boala, medicina
deci. “Criza omului contem-
poran” este privitã cu optimism
de autor, convins cã se va putea
produce totuºi o schimbare
radicalã fastã în concepþii ºi în
stilul de viaþã. La orientarea
acesteia ºi medicina va avea un
rol, conferit de  pragmatismul ºi
eficientismul pe care le-a probat.
Dialectica “responsabilitate ºi
destin”, dezbãtutã într-un alt

capitol, permite concluzia cã “la
cumpãna fragilã dintre sãnãtate
ºi boalã omul a înregistrat
progrese care i-au îngãduit   sã-
ºi schimbe efectiv destinul”.
Dezbaterea despre “fiinþã ºi
stres”  trage un semnal de alarmã
asupra numeroaselor riscurilor
cãrora le suntem expuºi, dar face
ºi o invitaþie realistã: “sã învãþãm
a lupta, dar ºi a trãi cu stresul!”.
Încheierea se face printr-o
“pledoarie pentru speranþã”, Ilie Itu

C
Ã

R
ÞIvaloare umanã supremã, singura

care nu-l pãrãseºte nici pe omul
bolnav.

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

ambientare dar nici nu-ºi arogã
gestul tranºant de condiþionare,
reclamã doar acceptul „întru
convieþuire”, cu observaþia cã ºi
ceea ce contrariazã poate avea
valoare contextualã. Referindu-
se la obscuritatea pe care
Schleiermacher o amendeazã ºi
care se produce atunci când
contexul nu poate oferi suportul
necesar comprehensiunii, Florin
Maxa, se delimiteazã de reputatul
hermeneut ºi susþine cã „deºi
dezvãluitã doar prin iluminare[...]
ostensiunea e prin definiþie
obscurã’’. În  aceste condiþii
tocmai încercarea identificãrii
idiomului figurativ devine  o
întreprindere pãgubitoare
deoarece contravine cercetãrii
plastice al cãrei domeniu de
interes „diferã ontologic de
exterioritate”.

Printre alte teze care trimit

concret la limbã (structuri gra-
maticale), la muzicalitatea ei,
Schleiermacher avanseazã ideea
intimitãþii actului de creaþie ºi
respectiv ideea capacitãþii sau
incapacitãþii artistului de a produce
un metadiscurs de întâmpinare,
duplicitar sau uneori prea modest
ce poate evidenþia o subiectivitate
supradimensionatã sau una
timoratã ce preferã sã rãmânã în
tãcere. De aici derivã una  din
interogaþiile juste la care revine cu
insistenþã autorul:caracterul
nediscursiv al ostensiunii.

Concluziile cãrþii puncteazã
miza ºi în egalã mãsurã valoarea
acestui studiu: în condiþiile în care
constituie un mod de semificare
ºi de notare distinct, ostensiunea
reclamã dacã nu o hermeneuticã
aplicatã, atunci cu siguranþã o
doctrinã universalã care sã facã
trecerea de la o hermeneuticã
filosoficã la o filosofie a acceptului.

(urmare din pag. 57)

FESTIVALUL LITERAR “EUSEBIU CAMILAR – MAGDA
ISANOS” Ediþia a XVI-a, 2011

Consiliul Judeþean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina,
secþia Centrul pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale, în colaborare cu Societatea Scriitorilor
Bucovineni, Crai Nou Suceava, Primãria comunei Udeºti,
Biblioteca Bucovinei “I.G. Sbiera” ºi Complexul Muzeal
Bucovina, organizeazã ediþia a XVI-a a Festivalului literar
“Eusebiu Camilar – Magda Isanos”, în perioada 13 – 14 mai
2011, la Suceava ºi Udeºti

POEZIE: Marele premiu „MAGDA ISANOS” , Premiul I,
Premiul II, Premiul III

Premiul „CONSTANTIN ªTEFURIUC” (acordat de cotidianul
Crai Nou din Suceava)

PROZÃ SCURTÃ: Marele premiu „EUSEBIU CAMILAR”,
Premiul I, Premiul II, Premiul III

REPORTAJ LITERAR: Marele premiu „MIRCEA MOTRICI”,
Premiul I, Premiul II, Premiul III. Vor fi acordate ºi premii ale
unor reviste literare. Relaþii suplimentare: tel: 0745-773290 –
Carmen Veronica Steiciuc
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De ani buni, Roland Szekely
ºi-a dedicat o parte considerabi-
lã a vieþii unei lãudabile întreprin-
deri: transpunerea din francezã
în românã a unor lucrãri de
jazzologie. O face cu competenþã,
acribie, tenacitate ºi (o afirm ca pe
un voalat reproº) cu exces de
modestie. Când, în urmã cu un
sfert de secol, reuºeam sã public
– dupã ani de zile de pertractãri cu
cenzura – primul volum de Eseuri
despre jazz din perspectiva culturii
contemporane în limba românã
(Cutia de rezonanþã, ed. Albatros,
Bucureºti 1985), în conceperea
lucrãrii întâmpinasem un obstacol
major: o multitudine de termeni de
specialitate erau quasi-opaci,
dacã nu inexistenþi, pe limba
noastrã. De câte ori apãreau ase-
menea dificultãþi terminologice,
mã vedeam în situaþia de a
decripta, explicita, cãuta echi-
valenþe româneºti pertinente.
Realizez acuma cã, pe parcursul
primului deceniu al secolului 21,
traducerile publicate de Roland
au marcat un progres constant,
perceptibil în primul rând la nivelul
plasticitãþii limbajului. Iatã, în or-
dine, titlurile acestor cãrþi – atât
de necesare într’o culturã ca a
noastrã, extrem de parcimonioasã
când vine vorba despre „muzica-
simbol” a secolului 20: Jazzul, o
esteticã a secolului XX (2003);
Jazz ºi cinema (2005) – ambele
de Gilles Mouellic; Fraþi de sunet /
discuþii despre jazz, teatru ºi
literaturã de Gilles Mouellic & Koffi
Kwahule (2009); Istoria jazzului ºi
a muzicii afro-americane de Lucien
Malson. Se cuvin, de asemenea,
elogiate consecvenþa ºi serio-
zitatea demonstrate de Editura
Grinta (unde au apãrut toate
aceste titluri) în crearea unui
corpus de lucrãri de referinþã din
domeniul jazzologiei.

În textul de faþã mã voi referi la
ultima lucrare, tradusã dupã
Histoire du jazz et de la musique
afro-americaine de Lucien Malson

Lucien Malson condensând istoria
jazzului (I)
Virgil Mihaiu
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(Éditions du Seuil, Paris 2005),
dar având ca nucleu o versiune ini-
þialã apãrutã în 1994. Chiar dacã
noua ediþie aspirã sã acopere
ºi „primul cincinal” de dupã 2000,
e clar cã autorul rãmâne quasi-
integralmente preocupat de
peripeþiile acestui gen muzical de-
a lungul secolului trecut. De altfel,
din text se deduce familiaritatea
autorului cu arborescentul subiect
tratat (Malson s’a nãscut în 1926,
în acelaºi an ca ºi Miles Davis).

Confruntat cu proliferarea
inextricabilã a jazzului – etern
ameninþat, din interior ºi exterior,
datoritã presupusei caducitãþi a
înseºi definiþiei sale – jazzologul
francez a optat pentru soluþia
radicalã : în locul unor analize
ample ºi profunde, el ne propune o
formulã de compendiu, mizând pe
extraordinare capacitãþi de
sintezã. Ca atare, istoria jazzului
apare divizatã în urmãtoarele
perioade (conform titlurilor de ca-
pitole): New Orleans-ul eroic
(1895-1917); Louisiana cãlã-
toreºte (1918-1924) ; Chicago ºi
New York cucerite (1925-1929) ;
Muzicienii traverseazã criza
(1930-1934) ; America la ora
swing-ului (1935-1940) ; Interludiul
celui de-al doilea rãzboi mondial
(1941-1944) ; Revoluþia bop (1945-
1948) ; Un moment de serenitate
(1948-1953) ; Orgolios, Harlemul
se trezeºte (1954-1959) ; Câteva
examene de conºtiinþã (1960-
1966) ; New thing, jazz-rock ºi
rhythm and blues (1967-1973) ;
Expansiuni, restrângeri (1974-
1979) ; Vremea unor noi începuturi

(1980-1989) ; O sutã de ani de jazz
(1990-2006).

Datoritã formatului ultracon-
densat asumat din start, printre
consideraþiile factuale ºi sentinþe-
le subiective sunt intercalate, cu
regularitate, lungi liste de nume.
E vorba despre muzicienii re-
prezentativi pentru perioadele
luate în discuþie, însã majoritatea
lor râmân la stadiul de simplu
enunþ, sau – eventual – de
sugestie, urmând ca lectorul cãrþii
sã-ºi continue pe cont propriu
investigaþia. Lucien Malson
exceleazã în capacitatea de a
esenþializa, într’un minimum de
cuvinte, incomensurabilul tezaur
jazzistic acumulat aproximativ
într’un secol de istorie. Procedând
astfel, conferã un ritm aparte
scriiturii, fãcând-o sã sune ea
însãºi ca o quasi-improvizaþie
jazzisticã. ªi, cum se ºtie, dacã în
alte domenii improvizaþia are
conotaþii peiorative, în jazz ea e o
marcã de calitate. Asemenea
adevãraþilor jazzmeni, criticul
francez mizeazã pe exprima-
rea curajoasã a propriilor idei,
impregnate adesea de umori
subiective. Pe de altã parte, el rã-
mâne atent ºi la curgerea obiec-
tivã a evenimentelor. O echilibris-
ticã aptã sã ne menþinã constant
interesul pentru materialul luat în
discuþie.

Încã de la început Malson nu se
sfieºte sã reveleze raporturile –
mai profunde decât lãsau sã se
înþeleagã istoriile tradiþionaliste
ale jazzului – dintre aºa-numita
muzicã afro-americanã ºi cea eu-
ropeanã. Pe de-o parte, adoptarea
& adaptarea de cãtre jazz a tim-
brurilor instrumentale deja con-
sacrate prin orchestra simfonicã.
Factorul improvizatoric nu e un dat
strict legat de folclorul african ºi
asiatic, de muzicile „civilizaþiilor
nemecanice, în care cultura se
transmite, se modificã ºi se in-
venteazã esenþialmente pe cale
oralã ºi în anonimatul vieþii

Roland Szekely
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comunitare”. În realitate, ea a þinut
dintotdeauna ºi de muzica Europei
elenice ºi latine. Improvizaþia a
existat ºi în cantilenele sacre ale
organum-ului, în cântecele gre-
goriene intonate deasupra cantus
firmus-ului în diafonia secolului XV,
în arta profanã a menestrelilor ºi
lãutarilor, în fanteziile claveciniºti-
lor ºi violoniºtilor regelui… Totuºi,
e evident cã aspectul improviza-
toric este un element definitoriu al
jazzului, consemnat astfel de cãtre
Malson: „improvizaþia muzicalã
este închisã în disc ºi acolo câº-
tigã perenitatea materialã, la fel
cum compoziþia literarã a putut sã
o facã prin carte. În principiu, jazzul
oferã întotdeauna plãcerea cro-
chiului, a schiþei, a eboºei, plãcerea
unei arte gândite în imediat,
neglijând controlul reflecþiei ºi în
care nicio corecþie, nicio revizuire,
niciun amendament nu sunt
posibile. Odatã cu apariþia chorus-
ului, segment improvizat în care
tema-pretext dispare spre bene-
ficiul unei înlãnþuiri de acorduri, în
care elocvenþa muzicianului nu
este decât labirintul melodic impus
de încercarea gratuitã, frazeologia
jazzului, sinuoasã ºi pletoricã, ofe-
rã calitãþi originale ºi preþioase.”

Cu toate astea, a reduce spe-
cificul jazzului doar la primatul
improvizaþiei ar însemna o im-
pardonabilã (ºi, de fapt, imposibilã)
simplificare a realitãþii. Foarte
interesante sunt remarcile lui
Malson referitoare la modalitatea
de utilizare a instrumentului de
cãtre muzicienii de jazz: „Mai întâi,
emiterea notelor, care frapeazã ºi
provoacã auditoriul, emitere a cãrei
vigoare s’a atenuat pe mãsurã ce
jazzul se «civiliza», dar care ºi-a
recâºtigat drepturile în frazarea
detaºatã a trompetiºtilor de dupã
cel de-al doilea rãzboi mondial. Mai
este ºi acel  vibrato, de mai multe
feluri, ºi care are tot atâtea ºcoli,
ca sã nu mai vorbim despre
personalitãþi: tril (tremolo) sacadat,
precipitat sau mai puþin riguros, dar
de-o amploare din ce în ce mai
crescutã sau de micã întindere ºi
frecvenþã. Mai sunt ºi atât de mult
lãudatele «curburi»: trecând de la
o notã la alta fãrã a marca oprirea
pe intermediare, atacând un sunet
pe deasupra sau pe dedesubtul
înãlþimii unde se doreºte a fi dus,

muzicianul exploateazã varietãþile
de inflexiuni care conferã melodiei
alura sa anxioasã sau lascivã.” Ca
atare, fonetica particularã a
jazzmanului þine de maniera sa de
a supune instrumentul: „prin
modalitatea de a expira aerul, de a
pune buzele pe muºtiuc, de a lovi
claviatura cu degetele, muzicianul
de jazz afiºeazã un comportament
de instrumentist care îl deosebeºte
de confraþii de tradiþie europeanã.”

O altã componentã funda-
mentalã, ºi totodatã inefabilã, a
jazzului este swing-ul. Malson nu
ezitã sã reaminteascã în aceastã
privinþã înrudirile, aº zice, genetice
dintre jazz ºi arta miºcãrii: „La un
studiu fenomenologic, swing-ul se
dezvãluie ca o asociere a calitãþilor
contrastante. Observatorii pãti-

maºi ai jazzului iubesc la el ten-
siunea fantasticã exprimatã ºi nu
mai puþin minunata destindere.
Aceastã asociere dintre tensiune
ºi destindere este vizibilã la dan-
satorul negru american, plin de
viaþã, prompt, plin de energie,
întotdeauna gata sã þâºneascã
într’un salt ºi, în acelaºi timp,
flexibil, nepãsãtor, ca o lianã.
Excitaþia, exacerbarea intim
amestecate cu decontracþia, cu
întreruperea, aºa apare swing-ul
cuprins de convulsii, conflict per-
manent angajat ºi permanent
rezolvat, care închipuie ºi creeazã
spasmele. Contradicþie trãitã, el
exaltã, dezlãnþuie ºi, în acelaºi
timp, incitã la moliciune, la
nepãsare. Am putea gãsi aici o
analogie cu o descriere freudianã:
o tensiune, care este o neplãcere,
ia forma unei plãceri care
micºoreazã aceastã tensiune ºi
care realizeazã o semidestindere,
cu excepþia cã în swing culmea
orgiasticã, în care presiunea
slãbeºte, nu este atinsã niciodatã.”

Purtat pe aripile irezistibilului
swing, autorul ajunge în mod

inevitabil la chintesenþiala rela-
þionare jazz/erotism – versantul
complementar al identitãþii demult
recunoscute jazz=libertate. Cum
era ºi firesc, suficiente citate îi
stau la îndemânã (Boris Vian,
Gide, Sartre, Andre Hodeir…).
Iatã unul, din Jean-Louis Comolli:
„De-abia apãrut, jazzul se oferã
ca magie, întrunire, comuniune,
posesiune – pe scurt, erotism:
erotismul însuºi.” Sau, altul din
Jean Bellemin-Noël: „Simþ al
cãrnii, simþ al humorului, simþ al
absurdului – iatã, se pare,
diferitele armonice pe care se
urzeºte noua civilizaþie ºi pe care
le regãsim cu uºurinþã în jazz.” La
rândul sãu, Lucien Malson
reveleazã acele momente când
jazzmenii „reabiliteazã pulsiunea
fundamentalã care este izvorul
oricãrei vieþi. În acest sens, jazzul
este þipãt priapic sau, dacã vrem,
revoltã pãgânã a unor oameni
care nu acceptã tabuurile
castratoare.” Pe de altã parte
însã, nu uitã sã sublinieze ºi
aspectul reflexiv, lucid al aceleiaºi
muzici: „Acest dionisianism es-
te, totuºi, o simplã furie conþinutã
de regula muzicalã ºi absorbitã
de o «seriozitate» primitivã.
Muzicianul de jazz nu este
vrãjitorul silitor ºi grav din
întunecimile Congoului. El
trãieºte la Chicago sau la New
York, întâlneºte ºi proslãve-
ºte valori foarte occidentale, mai
ales ºi mai întâi, pe extravagantul
care îi scuturã din confortul lor pe
cei care ar avea indolenþa de a
uita esenþiala gratuitate a
prezenþei noastre, precum ºi pe
cea a riturilor noastre, ex-
travagantul pe care Bellemin-
Noël îl considerã coextensiv
acestui fel de «disperantã
speranþã disperatã», care este
umanismul secolului al XX-lea.
Încântarea pe care o vom cãuta
la concertele clasice exclude
plãcerile humorului: muzica are
sipetul sãu de liniºte, omul îºi
bate rareori joc de om. În ceea
ce priveºte jazzul, ºi el cunoaºte
ceremonii asemãnãtoare, dar
instaureazã, la fel de des,
sãrbãtoarea unui optimism trist ºi
a unui pesimism vesel.”

 <Con.uarea în proximul numãr>
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