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este o tânãrã artistã ce vãdeºte o considerabilã
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Printre nu multele pro-
iecte culturale postde-
cembriste, pe termen lung,
substanþiale ºi duse pânã la
capãt, se aflã publicarea, la
Editura Paralela 45 (cu
sprijinul Primãriei ºi al
Consiliului local Botoºani) a
poeþilor laureaþi la Festivalul naþional Mihai
Eminescu.

Iniþiat din 1991 de regretatul Laurenþiu Ulici ºi
prin energia organizatoricã a lui Gellu Dorian, turnirul
poetic pentru cucerirea  titlului de laureat al Operei
Omnia sau al Operei Prima a strâns  nume sonore
ale poeziei contemporane, a prilejuit  comentarii ale
evenimentului în aproape toatã presa, a provocat,
de fapt,  publicul ºi critica literarã la o reconsiderare
a liricii române postbelice, în ceea ce are ea valoros.
Discursuri memorabile fie ale membrilor juriului, unul
incontestabil, Nicolae Manolescu, Mircea Martin,
Cornel Ungureanu, Al. Cãlinescu, Ion Pop (o vreme
ºi Daniel Dimitriu, Petru Poantã, sau regretatul
Marian Papahagi) ori Mircea M. Diaconu, fie ale
câºtigãtorilor premiilor, prezenþa oamenilor politici,
spectacolele ºi recitalurile, regizate de Ion
Caramitru, toate au facut din oraºul din nordul þãrii,
la mijlocul lui ianuarie,  un punct de referinþã pe harta
spiritualã a þãrii. Din aceste ceremonii ale poeticului
contemporan rãmâne, scripta manent, iatã o colecþie
de autori români de prima mânã, poeþi majoritatea
neomederniºti, o „poezie de colecþie“, cum scria
Lucian Vasilescu nu de mult. O bibliotecã a
neomodernismului, antologii prevãzute cu prefeþe
dense, semnate de nume credibile. Un proiect util
atât cercetãtorului literar, cât ºi cititorilor, nu mulþi,
dar fideli lirismului neomodernist sau atraºi de
postmodernismul debutanþilor. „Probã a mizei pe
durabilitate ºi nu pe conjuncturi. Poeme mai vechi
sau mai noi sunt astfel oferite, din nou, publicului ºi
în mod deosebit criticii de specialitate, spre a fi
reevaluate ºi reinterpretate. Mod al juriului de a
supune încã o datã judecata sa judecãþii generale“.
Mircea Martin, preºedinte al multor ediþii,
sintetizeazã astfel în România literarã, nr.12\2011,
scopul acestor culegeri selective.

„Lotul naþional de poezie“, glumea Dorin
Tudoran, în cuvântul lui, cuprinzând acest lot mai
mult decât o generaþie, diferite „promoþii“, toate
venite la „proba timpului“, cum formula altcineva.
Testarea rezistenþei operei lirice a autorilor
contemporani a fost dezideratul acestui festival din
ianuarie, festival urmat de cele douãzeci de volume,
toate aspirând la demnitatea ºi trãinicia unei colecþii
din lumea civilizaþiei occidentale, una formatã lent
ºi rafinatã de secole. O colecþie unde au loc autori
cu stiluri ºi concepþii literare diverse, chiar opuse,
uneori, dar þintind cu toþii nu succesul efemer ºi
supralicitarea vedetistã, ci valoarea ºi durata. Avem
nu atât spectacolul, cât miracolul unei continuitãþi
subterane a lirismului autentic, ºi, nu mai puþin, al

unor rupturi, citind
volumele de la editura
condusã de Cãlin Vlasie.
Diacronie ºi sincronie ,
sfâºieri ºi reþeseri ale
lirismului românesc, rese-
tãri ºi noi domenii ale
ultimelor cinci decenii.

Tradiþionalismul modernizant al unui ªtefan Aug.
Doinaº ºi suprarealismul lui Gellu Naum. Sau un
autor, îndatorat amândurora, Cezar Ivãnescu, unul,
nu s-a mai spus aºa de clar, „dependent ºi de un
spirit actoricesc“, cum crede George Neagoe.

Volumele laureaþilor unui deceniu, tipãrite în
2011, sunt supuse acestor expertize minuþioase,
fãcute de o sensibilitate criticã lucidã, informatã ºi
expertã, uneori „rece“, aºa cum pretinde o culturã
maturã. România literarã, prin Mircea Martin,
Gabriela Gheorghiºor, etc. ºi revista Cultura, vezi
Clubul premianþilor de poezie, I-V, prin condeie
critice recunoscute ca tranºante, de la Alex. Goldiº,
Andrei Terian, Radu Vancu, Rita Chirian, George
Neagoe, la Cornelia Maria Savu, ori Mihai Iovãnel,
ne dau cu exactitate ºi probitate fiºa de zbor liric al
unor autori mai vechi sau mai noi.

Avem douãzeci de poeþi, de la Mihai Ursachi,
întâiul laureat, la Dinu Flãmând, câºtigãtorul
premiului din 2010, de la Ana Blandiana la Mircea
Ivãnescu (pe lângã cei tineri, prezenþi într-o altã
serie), o bibliotecã de poezie româneascã a
ultimelor cinci decenii. Nu completã, lipsesc încã
nume, de viitori laureaþi, poate Ion Mircea, Ovidiu
Genaru, Nicolae Prelipceanu, Constantin Abãluþã,
Aurel Rãu, dar ea mi pare de pe acum o încercare
de a ordona valoric un parcurs definitoriu al poeziei
noastre, într-o epocã, unde, în ciuda presiunilor
ideologice, poezia se scria la cote înalte, axiologic.
Cum spune despre volumul lui Dorin Tudoran,
Mihai Iovãnel, tot în revista Cultura „Cartea a fost
comunã pentru acei ani, în care scrierea poeziei
urca la o medie a calitãþii niciodatã atinsã pânã
atunci (doar anii ’80 se vor situa în apropiere)“.

De altfel, revista amintitã a avut o idee inspiratã
publicând, într-un exigent serial critic, analizele
generaþiei tinere, ale cãrei reprezentanþi se opresc
sã cearnã valorile fiecãrui volum antologic al
laureaþilor. Radu Vancu, de pildã, va scrie, pornind
de la o remarcã a lui Nicolae Manolescu, despre
moºtenirea barocã dimovianã, regãsibilã la Doi
saturnieni, Emil Brumaru ºi ªerban Foarþã, dar ºi
sporitã. Alex. Goldiº despre poezia „tenebroasã“ a
Ilenei Mãlãncioiu, în contrast cu „auroralul“
generaþiei ºaizeciste, observând cã oficialitãþile
vremii aveau nevoie de numele celor care au
debutat la finele anilor ’60, începutul anilor  ’70, ca
sã susþinã ideea unei literature „noi“ compacte.

Oricum, „panoramarea“ scrierilor laureaþilor
Premiului naþional de poezie Mihai Eminescu este
un act critic reuºit, unind decizia axiologicã ºi grija
pentru  nuanþe.

Adrian Popescu

Neomodernism
de colectie ED

IT
O

R
IA

L

,



4

Revista Steaua a alcãtuit, cu prilejul împlinirii a
100 de ani de la naºterea lui Emil Cioran,  un
numãr omagial. Se înþelege cã este vorba despre
un omagiu cãrturãresc, sub cupola cãruia am
nãzuit sã se întâlneascã „exerciþii de admiraþie”,
eseuri, studii, contribuþii, meditaþii sau chiar
aforisme ºi observaþii liminare prin care gânditorul
va putea fi reluat în actualitatea sa.

Cioran a fost una  dintre personalitãþile care
au beneficiat de o receptare în forþã dupã
revoluþie atât prin publicarea operelor interzise
sub regimul comunist, cât ºi prin bogãþia de studii,
de interpretãri, puneri în ecuaþie ale acestuia.
Dupã 89, el a devenit un model al unei culturi
aflate în convalescenþã. Atât Cioran cât ºi Ionescu
ºi Eliade, prin opera redescoperitã, erau priviþi ca
o soluþie intelectualã percutantã de reformulare a
culturii române.

Acum, la aproape 20 de ani de la „descope-
rirea” lui Cioran, putem spune cã într-un mod
oarecum specific si intrinsec dinamicii intelectuale de
re-valorizare, „fenomenul” Cioran pare a pãli
întrucâtva de pe scena dialogului cultural. Astfel, în
anul centenarului naºterii sale  ni se pare binevenitã
o privire dinspre prezent a filozofului ºi operei sale.
Ne putem bunãoarã întreba care este actualitatea lui
Cioran; ce rãmâne în continuare ºi ce va supravieþui
din acest model cultural? Asistãm oare la procesul
firesc al muzeificãrii gânditorului sau, mai mult,
poate oare Cioran sã fie muzeificat? În acest sens e
posibil ca o relecturã a lui Cioran sã pãstreze  marca
gândirii intempestive pe care acesta o practica cu
atâta fervoare? Dintre valenþele multiple ale lui
Cioran – de filozof, stilist, moralist –  care sunt oare
cele care îºi pãstreazã prospeþimea în ciuda erodãrii
ºi devenirii istorice a culturii?  Vlad Moldovan
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În notele
pentru cele
douã module
– francofon,
r e s p e c t i v
românofon –
ale cãrþii mele
de convorbiri

cu Cioran ºi Luca Piþu, Le Néant
roumain/Neantul românesc (Po-
lirom, 2009; acolo se aflã referin-
þele bibliografice complete ale
lucrãrilor citate), am schiþat ele-
mentele unei analize sistematice
a discuþiei noastre endemice
despre “specificul naþional”. E
vorba de un ºantier personal
deschis în urmã cu vreo trei
decenii, la care voi reveni mereu.
Cu prilejul centenarului lui Cioran,
reiau, cu minime schimbãri, notele

Cioran si teoria României,

româneºti cele mai relevante,
pentru a omagia un spirit rebel ºi
ca un memento: nici geniile nu
scapã (uºor ºi total) din chingile
baºtinei ºi Zeitgeist-ului.

*
Cioran sintetizeazã experienþa

celor douã sãptãmîni petrecute  la
Iaºi în 1936, ca ºi viziunea lui
despre întreaga þarã – un fel de
geografie simbolicã a „neantului
românesc”, în care Moldova ocupã
locul cel mai prost, Regatul tot e
aproape la fel de fãrã speranþã,
România Mare e o catastrofã, iar
Balcanii (ºi ceilalþi vecini) sînt oribili
—, deci o viziune ºi mai radicalã
decît cea din Schimbarea la faþã a
României, într-o scrisoare de pe 7
mai 1937 cãtre Eliade, trimisã din
Sibiu: „Aº fi fost foarte bucuros sã

fi trecut pe la Bucureºti, pentru a-þi
povesti despre umanitatea de la
Iaºi, despre aceastã sinistrã
Moldovã în care nu se mai poate
face nimic. Norocul meu ºi al
României – este cã n-am cunoscut
de aproape aceastã þarã cînd am
scris despre ea, fiindcã apãrea cea
mai îngrozitoare carte ce s-a
conceput vreodatã despre o
comunitate umanã.” (Scrisori cãtre
cei de-acasã, 1995, p. 275).

*
Textul lui Vulcãnescu

Dimensiunea româneascã a
existenþei (1943) îi era dedicat lui
Cioran. Într-o scrisoare din Paris
cãtre Vulcãnescu, datatã 3 mai
1944, Cioran declara: „Dacã eve-
nimentele n-ar fi aºa cum sunt ºi
eu n-aº fi buimãcit de ele, m-aº
apuca sã scriu complementul
negativ al acelei superbe Di-
mensiuni (...). Dacã rãul din mine
ar fi odatã atît de lucid pe cît a fost
binele în tine, mã voi sforþa sã

Patrick Sterno (Belgia)

Sorin Antohi
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întunec puþin icoana Mioriþei, sã
vorbesc ºi de gãlbeaza ei. Dupã
ce-am citit studiul tãu, în acest
Cartier latin în care putrezesc
glorios de ºapte ani, îmi ziceam cã
n-aº avea totuºi nimic de adãugat
dacã el s-ar fi terminat cu o analizã
a adagiului fatal: „n-a fost sã fie” –
care-mi pare a fi cheia tuturor
neizbutirilor noastre ºi formula în
sine a oricãrei ursite.” (Scrisori
cãtre cei de-acasã, ed. cit., p. 325).
Noica era probabil deja mai
aproape de spiritul lui Vulcãnescu,
aºa cum avea s-o dovedeascã în
scrierile sale de la maturitate ºi
senectute. Dedicaþia i s-ar fi
cuvenit deci lui Noica, dar la acea
vreme el mai scria încã despre
„românitate” cam în stilul lui Cioran
(v. formulãrile din Jurnal filosofic,
1944 ), deºi îºi începuse propria
ontologie etnicã (Pagini despre
sufletul românesc, 1944), pornitã
din contextul discursiv al
caracterologiei etnice ºi ajunsã
spre sfîrºitul vieþii autorului în sfera
ontologiei propriu-zise, prin ceea
ce eu socotesc o universalizare a
particularului (etno-naþionalului),
corespondentul simetric al
celeilalte miºcãri din ontologia
etnicã, particularizarea (etno-
naþionalizarea) universalului.
ªtefan J. Fay oferã o imagine
memorabilã a legãturii dintre
Vulcãnescu ºi Noica: „Îndrãznesc
a spune cã, pe o anumitã razã a
gîndirii lor, ei doi sînt unul. Ceea
ce Mircea a schiþat în eseu, Noica
ne-a dãruit în sistem.” (Sokrateion.
Mãrturie despre Mircea Vulcã-
nescu, 1991, p. 50). Exemplul
perfect de marcare simbolicã a
consonanþei rãmîne gestul lui
Lucian Blaga de a-i dedica în 1936
Spaþiul mioritic lui Vasile Bãncilã,
dar analiza acestor interacþiuni
între autorii interbelici este
obligatorie.

*
Vulcãnescu, care a plecat la

Paris în toamna anului 1925, dupã
licenþe în filozofie ºi drept, pentru
a-ºi pregãti doctorate în drept ºi
sociologie (nu le-a obþinut), i-a
audiat cu mare interes pe Jacques
Maritain, Etienne Gilson ºi Nikolai
Berdiaev, formîndu-se în acelaºi
timp prin interacþiunea „lancas-
terianã” din cercul studenþesc din
jurul bisericii ortodoxe române din

Paris ºi prin activismul in-
terconfesional european (v.
Vulcãnescu, Bunul Dumnezeu
cotidian. Studii despre religie, ed.
Marin Diaconu, 2004). Interesul lui
Vulcãnescu pentru Berdiaev e
ilustrativ pentru una din „ispitele”
– termenul e al lui Vulcãnescu
însuºi – tinerilor români din
România Mare. Deºi impactul cel
mai rezistent al culturii ruse asupra
Dreptei noastre s-a manifestat
dupã contactele lui Nichifor Crainic
ºi Radu Dragnea cu slavofilismul,
mediate de cultura austro-
germanã, au existat ºi alte itinerarii.
Între ele, întîlnirea adolescentului
Cioran cu spiritualitatea rusã graþie
bibliotecii germane din Sibiu, ori
lecturile sale în românã din
Merejkovski în aceeaºi perioadã.
Pînã în prezent, cunoaºtem mult
mai bine influenþa Rusiei asupra
Stîngii româneºti, în vreme ce
genealogia intelectualã a Dreptei
noastre e preponderent legatã de
Germania, în detrimentul „filierei
ruse” ºi al „filierei latine” (raporturile
cu flancul sudic al fascismelor,
populismelor, al tuturor moder-
nismelor radicale: Portugalia,
Spania, Franþa, Italia).

*
„Specificul naþional” a parcurs

în cultura noastrã toate etapele, de
la esteticã ºi metafizicã biopoliticã
— pînã la rasism (v. introducerea
mea, “Argumentum biologicum.
Despre „stadiul cel mai înalt ºi
ultim” al specificului naþional”, la
cartea de pionierat a lui Marius
Turda, Eugenism ºi antropologie
rasialã în România, 1874-1944,
2008) O discuþie sistematicã a
chestiunii lipseºte încã, din motive
care meritã un studiu în sine. Încã
din tinereþe, Cioran a refuzat
aceastã adevãratã obsesie
naþionalã: „Zi ºi noapte, românii
discutã despre România.”
(Schimbarea la faþã a României,
1993, p. 57). Pãrerea lui era netã,
ºi fusese exprimatã ceva mai sus
pe aceeaºi paginã: dacã „ideea
istoricã” a României se satisface
„în cultivarea unui aºa-zis specific
naþional, care a tolerat constanþele
reacþionare ale subistoriei noastre
– atunci mai bine sã ne dizolvãm
în agonia prelungitã în care ne
complãcem.”

*

Tema „neantului valah” sau a
„neantului românesc” este un
topos al operei lui Cioran care
sintetizeazã definiþia sa apofaticã
a „românitãþii”, ontologia sa etnicã
negativã. Dacã opera lui Cioran ar
fi accesibilã public în format
electronic, un motor de cãutare ar
identifica instantaneu sute de
ocurenþe ale acestei „etno-
naþionalizãri” a Neantului operate
de Cioran. „Arheologia” acestui
topos evidenþiazã atitudini similare
la Dimitrie Cantemir ºi Ion Budai-
Deleanu ori, deja împreunã cu
respingerea lor, la Samuil Micu
(uitate imediat dupã emitere ºi
reintrate în canonul autocriticii
naþionale abia spre sfîrºitul se-
colului XIX), urmate de codificarea
progresivã a ceea ce eu am definit
ca stigmat etno-naþional. Nu e aici
locul unei discuþii mai ample a
chestiunii, coextensivã cu istoria
modernã a României. Cioran a
numit succint aceastã dezbatere
interminabilã „teoria României”
(Schimbarea la faþã a României,
ed.cit., p. 104). „Teoria României”,
care trebuie studiatã istoric ºi critic
printr-o continuã raportare la
evoluþia discursurilor ºi disciplinelor
savante, precum ºi în contextele
sale multiple (sub-naþional,
naþional, „mezoregional” etc.)
include o caracterologie etno-
naþionalã (iniþiatã de Cantemir,
ajunsã într-o formã completã,
„ºtiinþificã”, la D. Drãghicescu ºi
Rãdulescu-Motru), o geografie
simbolicã (palingeneticã ºi
paradisiacã, aºa cum au scris-o
mai întîi paºoptiºtii; civilizaþionalã
– prin interiorizarea semiorien-
talismului —, aºa cum se observã
deja la Dinicu Golescu ºi Codru-
Drãguºanu, pentru a izbucni
dramatic la Dumitru Brãtianu, a se
clasiciza la Pompiliu Eliade ºi a fi
reluatã în cheie autostigmaticã de
însuºi Cioran), precum ºi o
ontologie etnicã propriu-zisã (la
Blaga, Vasile Bãncilã, Vulcãnescu,
Noica, Ernest Bernea ºi – postulatã
ca indiferenþã faþã de spaþiul
baºtinei, „mioritic sau nu” ºi în cele
din urmã ca absenþã, ca
negativitate, ca „neant românesc”
– Cioran). La Cioran, ca ºi la alþi
autori cu propensiuni religioase,
mistice, spiritualiste, se ajunge
astfel pînã la ura de sine, la tentaþia
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autoanihilãrii, la prãbuºirea în
neantul interior. Aceastã „me-
tamorfozã” (cum se spune în
greceºte ºi Schimbãrii la Faþã) se
întîlneºte, aºa cum am arãtat cu
alte prilejuri (v. mai ales capitolul
despre Cioran ºi stigmatul
românesc din cartea mea Civitas
imaginalis. Istorie ºi utopie în
cultura românã, 1994; v. ed. 1999
în format PDF: www.polirom.ro) în
multe culturi, de aceea trebuie
studiatã comparativ, atît în privinþa
fenomenelor de transfer (adesea,
inspiraþiile intelectuale sînt
similare), cît ºi în privinþa tipo-
logiilor, acþiunii, efectelor. În ultimii
ani, o cercetare sistematicã a
caracterologiei naþionale româ-
neºti în context comparativ a fost
întreprinsã de Balázs Trencsényi,
care a analizat, pe lîngã exemplele
occidentale, mai cunoscute în
România, exemplele din regiunea
noastrã, între care cel maghiar.
Pentru Cioran, poate nu e lipsit de
semnificaþie faptul cã în literatura
spiritualã francezã din secolul al
XVII-lea, frecventatã insistent de
el, aproape pînã la deplina
asimilare reciprocã, dezgustul de
sine ajungea frecvent la ura de sine
(v. analizele lui Louis Cognet). Pe
de altã parte, Cioran însuºi men-
þioneazã ca a simþit ruºinea de a fi
român ºi ura de sine în contextul
transilvãnean din copilãria sa;
aºadar, cele douã trãiri stigma-
tice apar în context regional-
subnaþional mai întîi, ca rezultate
ale „comparaþiei orizontale” cu
saºii ºi – mai ales – ungurii (ironia
istoriei face ca aceºtia din urmã sã
fi dezvoltat o autoanalizã la fel de
nemiloasã, deºi foarte diferitã –
înainte de orice, este istoricã, pe
cînd a noastrã „boicoteazã”
istoria). Obþinem astfel din nou o
geografie simbolicã a „neantului
românesc” în viziunea lui Cioran.
În fine, existã contacte directe ale
lui Cioran cu tradiþia evreiascã a
urii de sine, atît prin lectura lui Otto
Weininger, cît ºi – foarte probabil
– prin discuþii cu Ludwig Klages,
mentorul sãu berlinez, fost apropiat
al lui Theodor Lessing (ipotezã
formulatã de Ilinca Zarifopol-
Johnston în Searching for Cioran,
2009, pp. 84-86). Imediat dupã
„Revoluþia” din 1989, Cioran a fost
intervievat de Jean-Louis Ézine

pentru Le Nouvel Observateur (28
dec. 1989-3 ian. 1990, p. 49).
Cioran reia tema „neantului valah”
dintr-un unghi nou, în spiritul
momentului (românii, chiar ºi cei
mai sceptici, voiau sã creadã cã
„mãmãliga explodeazã”, cã
poporul ieºea din stigmat, pãrãsea
neantul pentru a intra în istorie):
„Vã datorez o mãrturisire: în
momentul în care a început
insurecþia, mã pregãteam sã scriu
un articol împotriva românilor, care
s-ar fi intitulat „Neantul valah” […]”,
“cu referire, mai ales, la istoria unei
naþiuni nefericite ºi ratate, a unui
popor sinucigaº. Evenimentele m-
au fãcut sã-mi schimb pãrerea ºi
sã renunþ la acest proiect. Sînt
fericit cã am renunþat.” (trad. mea).
Dupã alegerile din mai 1990 ºi
zdrobirea speranþei simbolizate de
manifestaþia-maraton din Piaþa
Universitãþii, care pãrea sã
marcheze eºecul tentativei
naþionale de a “intra în istorie”,
Cioran a revenit la viziunea sa
despre România, precum ºi la
planul de a scrie o carte despre
“neantul românesc”.

*
Locul þiganilor în ierarhia

simbolicã din Schimbarea la faþã
a României — aliaj inextricabil de

diatribã ºi autoironie. Þiganii – o
ºtiu ºi românii, ºi ei – sînt ultimul
„obstacol” în calea întîlnirii noastre
frontale cu neantul: „Ceea ce
spunea un lãutar þigan unui cerc
de români: „aveþi noroc cu noi, cã
de nu aþi fi ultimii” defineºte o
situaþie realã, nu o exagerare
trivialã.” (Schimbarea la faþã a
României, op.cit., p. 74).

*
Cerînd o bursã guvernului

spaniol cu douã luni înainte de
izbucnirea rãzboiului civi l,
Cioran nu putea primi vreun
rãspuns. De multe ori, el a
declarat cã s-ar fi stabilit în
Spania. Pe de altã parte, Cioran
a fost destul de flexibil: ar fi
plecat oriunde. Fusese deja
bursier în Germania, îi ceruse lui
Eliade sã-l trimitã în Italia (v.
Scrisori cãtre cei de-acasã,
ed.cit., p. 275), a ajuns în Franþa.
Iar dacã italienii ar fi vorbit
spaniola, s-ar fi naturalizat
italian, deºi începea sã-ºi facã
un rost în Hexagon (Ibidem, p.
280, declaraþie din 1954). Cred
cã majoritatea românilor înþeleg
aceastã disponibilitate aproape
cameleonicã de fugã ºi asimilare
în alt spaþiu, una din cheile
„specificului naþional”.

Lenea la Cioran

Walter Toscano (Peru)

Simona Modreanu
Dest inu l

unui  mare
s c r i i t o r
î n conºtiinþa
publicului e
adesea pa-
radoxal; pe
mãsurã ce
devine o „vo-
ce” tot mai

puternicã în spaþiul intelectual,
e tot mai puþin citit ºi tot mai mult
citat... ªi, desigur, tot mai atacat,
admiraþia antrenînd dupã sine o
aproape egalã înverºunare asupra
celui mai mic con de umbrã sau
de îndoialã din viaþa respectivului
autor. E ºi cazul lui Cioran, ale cãrui
entuziasme ºi deliruri adoles-
centine stîrnesc (abia acum!) va-
luri de indignare corect politicã,
îndeosebi în mediul francez, ºi ale
cãrui opinii spumoase se regãsesc

în locuri dintre cele mai variate, de
la scrieri literare la sfere teatrale,
sau chiar publicitare. Drept e cã,
în acest sens, scriitorul e privilegiat
de forma aforisticã a gîndurilor
sale, ce se preteazã prin excelenþã
la o asemenea valorificare,
reînviind parcã spiritul spadasinilor
cuvîntului din elegantele saloane
pariziene de acum douã sau trei
veacuri.

Nu ne propunem aici sã ne oprim
asupra vreuneia din dimensiunile
binecunoscute ºi explorate ale
dureroaselor sale confruntãri cu
divinul, cu fantomele istoriei, sau
cu o omenire în declin, cãci cei ce
se încãpãþîneazã sã vadã în
Cioran doar nihilistul tenebros, ce
stinge candela în urma unei lumi
pierdute, uitã cã acest teoretician
al descompunerii a fost o fiinþã
vioaie, care se lãsa cu voluptate
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pradã unor conversaþii frivole, care
înjura cu aplomb (în româneºte!)
ºi rîdea ca un copil. Vom adãsta,
deci, fugitiv asupra uneia din cele
mai savuroase ºi vesele „ocupaþii”
ale sale, pe care am numit-o
iscusinþa-de-a-nu-face-nimic (le
savoir-ne-rien-faire), în care a
excelat, cu nedisimulatã mîndrie,
întreaga viaþã.

Toatã lumea ºtie cã a plecat în
Franþa pentru a scrie, chipurile, o
tezã de doctorat, fãrã sã fi avut
vreodatã intenþia realã de a o duce
pînã la capãt, dar în rest, cu
excepþia cîtorva luni chinuite la
conducerea unei colecþii editoria-
le, Cioran s-ar fi regãsit cu delicii
în maxima lui Alain Croix: „’A nu
face nimic’ e unul din cele patru
þeluri ale omului. Le-am uitat pe
celelalte trei”(Les lettres d’or de la
paresse)...

Aura funebrã ce-i înconjoarã
imaginea e adeseori dezminþitã de
simþul deriziunii universale ºi de
plãcerea jocului pur, de umorul sãu
tandru ºi insolent, de apologia
inutilitãþii ºi de ºtiinþa lenii,
practicatã cu rîvnã ºi încîntare:
„Dacã e propriu înþeleptului sã nu
facã nimic inutil, nimeni nu mã va
întrece în înþelepciune: nu mã
cobor nici mãcar pînã la lucrurile
utile” (Despre neajunsul de a te fi
nãscut). Dincolo de moºtenirea
transmisã de atîtea generaþii ce
dorm în sîngele lui („oboseala e
specialitatea familiei mele”, îi scrie
lui Noica în 1979), a crede cã ideile
trebuie neapãrat sã conducã la
ceva e contrariu contemplãrii pa-
sive a lumii învãþate de la acei
metafizicieni înnãscuþi ai Orientului,
pentru care Vidul e întotdeauna
plin. Într-un anume fel, doar lenea
reuºeºte sã inducã acea stare de
disponibilitate totalã pe care o
aºteaptã Dumnezeu pentru a
coborî în om; în momentele de
abandon absolut, de inactivitate
deplinã, omul atinge perfecþiunea
în Dumnezeu: „Pentru a trezi
lumea, trebuie sã exalþi lenea. ªi
asta pentru cã leneºul are infinit
mai mult simþ metafizic decît
agitatul.”(Cioran, Pe culmile
disperãrii)

Elogiul leneviei trezeºte în
Cioran numeroase aluzii biblice, pe
care le întoarce, în bunã mãsurã,
împotriva lui Dumnezeu, vinovat

de a nu fi ºtiut sã creeze un paradis
suficient de atrãgãtor pentru primii
oameni, din moment ce nu s-au
mulþumit cu el, ºi nici o lume destul
de satisfãcãtoare, din moment ce
aspirã la alta. Mai rãu, lenea neutrã
în care se scãlda Adam s-a
transformat treptat în „lene tragicã
ce are drept nume melancolia”
(Ispita de a exista). Singura reacþie
atunci cînd conºtiinþa futilitãþii
devine insuportabilã e sã nu faci
nimic, susþine gînditorul român, sã
nu practici nici o meserie sau, cel
mult, pe cea de rege, precum
Solomon, cãci munca freneticã nu
e decît negarea sensului eternitãþii.

Spirit de contradicþie sau ne-
cesitate vitalã? Cert este cã, în
calitate de perpetuu juisor al
neîmplinirii, Cioran se cuibãreºte
în euforia inutilului, considerînd cã
a trãi e suficient de extenuant ºi
dificil, ocupaþie deplinã ce des-
curajeazã orice veleitate de gest
suplimentar, amintind de o zicere
latineascã: „Nu sunt niciodatã mai
ocupat decît atunci cînd nu am
nimic de fãcut.” De altfel, nu se
coboarã pînã la a lucra decît pentru
a evita corvoada socializãrilor,
meteahnã pe care ºi-o recunoaºte,
cu subtilã autoironie: „Cheful de
lucru nu-mi vine decît atunci cînd
am o întîlnire. Mã duc totuºi, dar
cu convingerea cã am pierdut o
ocazie unicã de a mã depãºi.”
(Mãrturisiri ºi anateme)

Aceastã supravieþuire a
Paradisului care este lenevia
eliminã tentaþia înjositoare a
nevoilor materiale ºi îl propulseazã
pe om dincolo de consecinþele

imediate ale pãcatului, la nivelul
unui Dumnezeu de duminicã,
extenuat de muncile sãptãmînii de
creaþie, care ºi-ar privi opera ºi s-
ar privi privind-o, fãrã comentarii
sau remuºcãri. Reacþia gînditorului
s-ar limita atunci la un refuz placid
de a ieºi din duminicã, lãsîndu-se
în voia lenii ca a unui „scepticism
fiziologic, o îndoialã a cãrnii” (Tratat
de descompunere). E, de altfel, o
perspectivã pe care o justificã o
veche legendã româneascã
despre Dumnezeu ca perfecþiune
a Lenii! De fapt, dacã Dumnezeu
nu ºi-ar fi pãrãsit tronul de
contemplator, Cioran n-ar mai fi
avut, poate, atîtea reproºuri sã-I
adreseze, el care i-a venerat
mereu pe acei voluptuoºi ai
eºecului, acele fiinþe care
rivalizeazã în abulie cu îngerii ºi
care se opresc în pragul oricãrei
întreprinderi.

Cultului strident al eficacitãþii,
al imaginii-vitrinã scînteietoare,
caracteristic societãþii contem-
porane, Cioran îi opune nonºalanta
indiferenþã a unui codaº fin-de-
siècle, clãdindu-ºi un mic discurs
de disuasiune ºi derutã bi-
nefãcãtoare, descãrcîndu-se de
responsabilitatea proprie printr-o
ironicã punere sub acuzaþie a
truditorilor, totul mãiestru þesut într-
o reþea seducãtoare de am-
biguitãþi: „Pentru a nu insulta
credinþele sau munca celorlalþi,
pentru a nu fi acuzat nici de
uscãciune, nici de trîndãvie, m-am
aruncat în Confuzie pînã la a face
din ea forma mea de pietate.”
(Silogismele amãrãciunii)

Fragmente de hârtie
sau note despre Cioran
Petru M. Haº

Imre Gaspar (Hungary)

E. M. Cioran
n-a fost profet
decât la modul
retoric.  Singu-
ra profeþie a
scept icului
îndurerat es-
te scepticis-

mul pe care-l opune oricãrei profeþii.
Chiar dacã, uneori, omeneºte, îi surî-
de a zice: „Am spus-o…”

În tinereþe, nimic mai simplu, a

fost ºi el sedus, dar repede ºi-a
abandonat seducãtorii, repede ºi
ferm, deoarece, apoi, a respins
orice fel de „seducþie” ºi „tentaþie”,
punând în parantezã însãºi
tentaþia de a exista.

Viaþa lui a devenit o mãrturisire
perpetuã, confesiune fãrã sens, în
pofida plãcerii irezistibile de a
conversa.

Despre Cioran nu se poate
scrie academic, semiotic etc., deºi
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unii mai încearcã. Scriind despre
E. M. Cioran trebuie sã þi-l închipui
de faþã, pe cât de nãstruºnic, pe
atât de îngândurat, de educat. El
nu este deloc pesimist, din
moment ce mai participã, iar
participarea la discuþie este
singura formã de optimism care
ne-a mai rãmas. Vorbim pentru cã
nu avem altceva de fãcut. Restul
este iluzie, utopie. Declinul e mare,
prãbuºirea – iminentã. Viaþa e un
seism.

*
Imaginaþi-vã un spartan „în

conflict cu toatã lumea care
doarme”, admirându-i pe cei pe
care alþii îi ocolesc: „admiram
enorm în Rãºinari beþivii clasici…”
Ne-am întrebat cum vor fi arãtând
beþivii moderni º.a.m.d. Dar
viaþa…”viaþa nu e posibilã decît în
uitare”. Coerenþa este ireproºabilã:
„…mã-mbãtam foarte des”.
Cioran, fãrã a parveni în faþa curþii
marþiale, a fost marele dezertor al
Europei, dezertor etern: „eu am citit
enorm, ca un fel de dezertare…”
În fond ce este mintea, decît un
substantiv latinesc: „mens,
mentis”. Sexagenar, îl admirã pe
acelaºi Dostoievski: „Mã bucur c-
a ajuns cartea despre Dostoievski.
ªi pentru mine rãmîne singurul
scriitor care conteazã într-adevãr.”
(dintr-o scrisoare).

*
Despre C. se scrie cu o mie de

pixuri, ca sã parã mereu altceva.
N-a pretins vreodatã cã spune
ceva nou, ci altfel, deoarece
trãirea, experienþa, intensitatea ei
au importanþã, noua topicã.

*
Loviþi de o realitate ne-

cruþãtoare, realitatea ca rela-
tivitate, n-avem de unde ºti ce va
fi mâine, poate nici mãcar în clipa
urmãtoare. Vechii greci aveau
douã mame, de la care le-au dat
ºi altora sã sugã: Hesiod ºi Homer.
În Cioran afli de toate, numai sã
deschizi cãrþile: „Hésiode: <<Les
dieux ont caché aux hommes les
sources de la vie.>> - Ont – ils
bien, ont – ils mal fait? Ce qui est
certain, c’est que les mortels
n’auraient pas eu le courage de
continuer après une telle
révélations.

Lorsqu’on sait ce que valent les
mots,l ’étonant est qu’on évertue

à énoncer quoi que ce soit  et qu
’on y arrive. Il faut, il est vrai, un
toupet surnaturel”.

Cioran este un Diogene
parizian, pornit din Coasta Boacii.
Un Diogene în travesti, travestiul
fiind, în lume, mai mult decît o
modã, însuºi modul de
întrebuinþare a lumii.

De la Atena, Benares nu e decît
la o aruncãturã de bãþ, cam cît de
la Hesiod la Bouddha: „Dans le
sermon de Bénarès, Bouddha cite
parmi les causes de la douleur la
soif du devenir et la soif du non-
devenir. La première soif, on
comprend, mais pourquoi la
seconde? Courir après le non-
devenir n’est-ce pas se libérer? /
…/ La délivrence?  On n’y atteint
pas, on s’y engouffre, on y étouffe.
Le nirvana lui-même, –  une
asphyxie! La plus douce de toutes
neânmoins”.

*
Cioran a iubit ºi a admirat mult,

în tinereþe l-a podidit chiar
entuziasmul. Tocmai pentru cã a
fost un om complet, nu s-a ferit de
invidie ºi de bîrfã. I se pãrea
nenatural sã le ocoleascã. Despre
Camus, unul dintre idolii noºtri din
tinereþe, declara foarte scurt cã are
o culturã „de institutor”. Însuºi
Cioran este un Sisif. Trebuie, în
consecinþã sã ni-l imaginãm pe
Cioran fericit, urcînd pe propriul
munte vacanþa de fiecare zi: „Fiind
tot anul în vacanþã, cînd vine
vacanþa propriu-zisã realizez mai
bine decât de obicei vidul în care
trãiesc: e vidul la pãtrat, cel de care
suntem conºtienþi în orice
moment, vidul oficial al existenþei
mele”. (Talamanca).

*
Epicureic, Cioran ºi-a exilat

plãcerea în scris. Despre el se
scrie fragmentar, în ébauches,
replici rezumative, deoarece
vorbeºte tot timpul unui ascultãtor
complice, imaginar. Este un mare
provocator al gândului ºi al vorbei,
un palavragiu de rasã. Tiradelor
sale le preferãm cugetãrile,
miniaturile, poantele micilor
naraþiuni de idei. Ele pot fi uºor
depistate în toate etapele scrisului
sãu, chiar în paginile frenetice din
tinereþe: „Diferenþa dintre mine ºi
ceilalþi oameni: eu am murit de
nenumãrate ori, pe când ei n-au

murit niciodatã”. (Cartea
amãgirilor). Premonitoriu. Sau:
„Teama cã s-ar întâmpla ceva?
Dar ce s-ar mai putea întîmpla?”.
Omul este o fiinþã fãrã reproº. Ce i
s-ar putea reproºa? E absurd sã
spui cã ºi-ar putea croi destinul: „
Nul n’est responsable d’être, et
encore moins d’être ce qu’il est.
Frappé d’éxistence, chacun subit
coume une  bête les con-
séquences qui en découlent”.
Legile vieþii sunt prezidate de
însãºi decompoziþia, în care avem
favoarea de a depãºi obiectele
inanimate, suntem: „mai aproape
de pulberea noastrã decît
obiectele inanimate, sucombãm
înaintea lor…”

*
Ion Vartic ºi-a intitulat cartea

despre Cioran nici cã se putea mai
inspirat, numindu-l „naiv ºi
sentimental”. Cu precizãrile de
rigoare.

*
Gânditorul ºi scriitorul  român

de expresie francezã n-a posedat
niciodatã automobil, carnet de
conducere, ºi nici nu ºi-a dorit
vreodatã aºa ceva.

Asemenea unor Horaþiu, Boyle-
Mariotte, Lobacevski, Gutenberg
ºi Anatole France, E. M. Cioran a
fost un pieton ilustru: „Doamne
Dumnezeule, care de fapt nu
exiºti, nu puteai sã-þi dovedeºti mai
bine inexistenþa decât lãsându-l pe
pieton sã ajungã unde a ajuns”.
(Viþelul de aur).

*
Din Caietul ploii:
De-aº cuteza sã-mi revendic

lenea, Cioran ar fi în stare sã se
ridice din morþi spre a mã contesta.

Atunci ce-mi mai rãmâne?
Creangã, în schimb, a desco-

perit epitetul homeric: „slãvit de
leneº”.

Se folosesc abuziv niºte
termeni. Una este curva cu statut
ºi care-ºi ºtie bine meseria, alta
femeia adulterã. Chestiune de
misticã.

Sã te bucuri de fiecare datã
când nu-þi iese ceva. În faþa unui
ºir de eºecuri sã cazi în extaz.
Sãrãcia sã fie adevãrata voluptate.

Livius Ciocîrlie trãieºte ºi, ca
atare, consemneazã un dezacord
„grav” cu propria-i viaþã. A nu ºtiu
câtea oarã se considerã „un idiot”.
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Pânã una alta, trebuie sã
recunoascã ºi dumnealui cã, dacã-
i aºa, atunci este, nici mai mult nici
mai puþin decât un idiot de succes.

*
Un domn ilustru al zilelor

noastre, Livius Ciocârlie, mare
profesor, mare scriitor, dupã cum
era ºi firesc, a scris o carte
frumoasã, Caietele lui Cioran.
Întotdeauna l-am admirat pe
Domnul Ciocârlie, pãcat cã s-a
ascuns în Bucureºti, încât acum
avem a-l admira de la oarece
distanþã. Dar ºi lectura e un fel de
apropiere. Umorul ne prieºte, astfel
cã domnul profesor scrie despre
Cioran cu aplomb: „Bun prieten cu
el însuºi. Ca prietenii, se mai ºi
supãrã din când în când”. Cartea
este foarte doctã. Puþini ar fi putut-
o scrie. Dar „Caietele”, trebuie sã
recunoaºtem, sunt minunate. Ele
ne oferã un Cioran de toate zilele.
N-am zice cã „Greºeala lui Cioran
a fost, trecând de la cãrþi la caiete,
de a-l schimba pe cinic cu o
bocitoare”. În fond, Cioran
boceºte, sã recunoaºtem, cu stil.
ªi nici cinismul nu l-a pãrãsit.
Acum, de ce sã fie Cioran strãin
de el, „ca…Bacovia”. În fond,
Bacovia, în felul sãu, îºi era cum
nu se poate mai familiar, dacã citim
cu atenþie.

Habar n-am dacã autorul de la
începuturile jurnalului, din epoca
iniþialã a acestui fenomen devenit
mai apoi jãn literar, minþea au ba.
Treaba lui: fãcea ce voia; dupã
cum nici nu-mi pot imagina cã s-o
fi aºezat cineva sã scrie, numai
aºa, „pentru el însuºi”.

De ce-ar minþi Cioran când
scrie cã se simte „Un individ
terminat, un mizerabil în toate
sensurile”. Uneori putea sã se
simtã chiar „idiot”. Cred cã-l admira
pe Mâºkin.

Cioran nu-ºi ascunde uma-
nitatea nici într-un caz: „M-am
întors acasã la 3 noaptea, beat
criþã. Azi, mahnurealã, vomã, o
þîfnã morbidã. Într-o librãrie m-am
certat prosteºte cu un client”.
Bacovia se certa mai mult singur,
dar tot genial rãmâne. ªi când
scrie: „Pãrerea unui scriitor despre
un alt scriitor nu valoreazã nimic”,
Cioran are grijã sã precizeze:
„Vreau sã spun a unui scriitor
contemporan despre un alt scriitor

contemporan”.
Sau iatã o superbã indignare

parizianã: „Jumãtate de orã în
biroul unui notar – ca sã-mi
autentific semnãtura pe-o
declaraþie de renunþare la
moºtenirea mamei.

Privind toate acele femei cu
ochelari care bãteau cifre la
maºinã, m-a copleºit, insuportabil,
urâtul. Pe lângã ele, curvele din
strada Saint-Denis, din imediata
vecinãtate, par niºte rãsfãþate ale
soartei. Cum e posibil sã condamni
o fiinþã umanã sã stea opt ore zilnic
în faþa unei maºini de scris”.

*
Se uitã la tine câinele ºi vrea

sã-þi vorbeascã, pisica te priveºte
cu ochi omenesc, de parcã ºi ea
ar vorbi. Gãinile, de multe ori parcã
ºi ele s-ar bãga în seamã. Oameni,
animale, pãsãri. Se spune cã
existã bãrbaþi care ar prefera sã
stea caprã. Treaba lor. De n-ar fi
oamenii, dracul nu ne-ar pãrea un
adorabil inocent.

Doamne, pe unde-þi mai sunt
protozoarele? Bete moarte-ntr-un
club.

*
Admiraþia Cioran – Petre Þuþea

a devenit legendarã, ºi viceversa.
Þuþea: - Mi-e dor absolut de el.

Eu îl iubesc foarte mult. ªi de aia
l-am vãzut mântuit. Cioran practicã
pesimismul din cauza rafina-
mentului estetic.

Cioran: E un om incapabil de
cinism. Este un om care nu minte.
Asta mã fascina.

Pe cât de deosebiþi, pe atât de
apropiaþi. Un mare model de iubire.

Printre evenimentele vieþii mele
care au fost bucurie ºi onoare, a
fost ºi acela de a-l cunoaºte pe
domnul Þuþea. Parcã devenise
pentru mine ceea ce era  Sfânta
Fecioarã pentru credincioºii
fervenþi. Fiind câþiva cu el la o
masã, în grãdina de varã a
restaurantului Casa Scriitorilor,
ne-a arãtat o fotografie a sa din
tinereþe, o fotografie din care
ne privea un domn bine. În cu-
riozitatea-mi naivã am cutezat
sã-l întreb dacã nu are cumva o
fotografie cu doamna sa, despre
care presupuneam cã trebuie, la
rândul ei, sã fi fost o femeie tare
frumoasã. Rãspunsul a venit
repede ºi stupefiant: - Nu, eu n-

am avut doamnã. Sunt cast.
Pe Cioran îl deconcerteazã

inflaþia de oameni, are simpatie
pentru bogomili ºi catari care
privesc cu suspiciune fecunditatea,
condamnã cãsãtoria: „Nu atât
pofta de a trãi trebuie combãtutã,
cât pornirea de a lãsa urmaºi.
Pãrinþii, genitorii, sunt niºte
provocatori sau niºte nebuni”.
Atâta omenire extenueazã:
„Asistãm la o inflaþie de chipuri.
Unde ºi cum sã mai rãmâi singur
cu Dumnezeu?”.

Quand même, vom vedea mai
la vale, în Caiete, la femme est
indispensable: „Din nefericire, am
dorinþe. Sînt sigur cã, dacã m-aº
rupe de lume complet, tot n-aº
putea uita femeia. Trebuie deci sã
accept sã trãiesc aºa cum am trãit
mereu: sfâºiat între obsesia
scheletului ºi obsesia cãrnii”.

*
Faptul de a nu crede Cioran în

Dumnezeul Bibliei creºtine, mi se
pare cu totul natural ºi lipsit de
vreo erezie. Acela e Dumnezeul
evreilor, epopeea lor, comandant
de oºti privilegiate sau repudi-
ate, dupã caz. DUMNEZEUL
ADEVÃRAT, în care nu e rãu sã
credem cu toþii , nu exclude pe
nimeni ºi nu este dumnezeul
oºtirilor, nu are stele pe umeri, nici
trese. E DUMNEZEUL PÃCII
ETERNE.

Cred cã în acesta, mai mult ca
sigur, credea ºi Cioran. Putem
crede în evrei ca prieteni, dacã e
cazul, dar nu în Dumnezeul lor
exclusivist. Regele David a fost un
negustor. Solomon a fost creatorul
unui regim totalitar, întemeiat pe
crime. N-a scris nimic din ce i s-a
fost pus în cârcã. Niºte bieþi poeþi
au scris psalmii ºi cântarea
cântãrilor. David ºi Solomon ºi le-
au însuºit sau le-au fost atribuite
ulterior. David l-a dezonorat pe
Urie, cel plecat la rãzboi pentru a
apãra onoarea lui David. Solomon
este fiul unei femei adultere.
Dumnezeu, cel care existã în noi
toþi, nu D-zeul lui David, credeþi cã
nu ºtie?

Eroarea în care insistã, fraþii
noºtri evrei, constã în a crede cã
mântuirea tuturor constã în a se
considera cu toþii evrei. Dumnezeu
iubeºte pe toatã lumea, unitatea
în diversitate. Mai delirãm ceva?
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Sã-i considerãm cel mai simpatic
„popor de singuratici”. În acest
mod le-a ºi consacrat, prietenul lor
Cioran, un amplu exerciþiu de
admiraþie. Mulþi dintre marii oameni
ai ºtiinþei, ai culturii universale, au
fost evrei.

*
Intuiþia lui Cioran, observator

raþional al lumii se se-mparte-n
douã, l-a invitat la o viaþã fãrã ocnã,
liberã. Dar, liber cum era, a trãit între
douã focuri. Focul occidentalilor ºi
focul celor de acasã. Occidentalii
erau tentaþi sã-l întrebe: ºtii ce-ai
fãcut?!..., iar cei din þarã, nu mai
puþin tembeli decât occidentalii,
erau mereu pe urma „fugarului”, a
„rãzleþului”. Ce naiba sã mai faci
într-o astfel de situaþie? Unde sã
mai pleci? Eventual cu oile. Dar prin
Paris e o lume proastã, fãrã oi. Doar
ceva câini, dintre care unii foarte
dispuºi sã latre.

Iarãºi viaþa riscantã. Iarãºi lene
ºi remuºcãri. Lenea e un fel de stres,
pe care, cel mai adesea, þi-l fac alþii:
„Ca sã mã consolez de remuºcãrile
lenii, iau calea hrubelor suspecte”.
Un fel de scundã tavernã mohorâtã.
Acolo poþi fi estet, poþi picta un ta-
blou de epocã, un portret de grup:
„Necruþãtori cu cei ce izbutesc, ge-
niul lor de a nu face nimic e vrednic
de admiraþie, deºi spectacolul pe
care-l oferã este cel mai trist dintre
toate: poeþi fãrã talent, târfe fãrã
clienþi, oameni de afaceri fãrã un
ban, îndrãgostiþi fãrã glande, infern
al femeilor pe care nimeni nu le
vrea…” (Printre râioºi).

*
Citind în colecþia „istorii

subterane” de la Polirom, semnat
Stelian Tãnase, Cioran ºi secu-
ritatea, habar n-ai ce-ar fi bine sã
faci. Sã te-ncrunþi, sã zâmbeºti?
Toþi marii literelor româneºti din
vremea aia au trecut pe la Cioran,
ca dealtfel filosofii, responsabilii
culturali, informatorii de toate
speþele. Marin Sorescu a primit
bani cu împrumut, uitând pe urmã
de-a binelea sã-i restituie în þarã
cui trebuia.  Uneori parcã-am citi
„scrisori persane”.

Mda: „E. Cioran este ne-
mulþumit ºi de faptul cã i s-au
publicat foarte puþine lucrãri în
Fãgãraº, iar presa fãgãrãºeanã îl
ignoreazã aproape total”.

- „BRATOSIN”… va acþiona pe

linia determinãrii pozitive faþã de
zonã a rãzleþului”;

- „Fiºierul va tatona cu tact
reacþia lui E. Cioran faþã de-o
eventualã invitaþie de a vizita
Fãgãraºul”;

„Emil CIORAN neagã orice
apartenenþã la activitatea ºi
ideologia corbeanã…”;

„Totodatã Cioran s-a exprimat
cã nu înþelege de unde obþin
adresa lui atâþia oameni care vin
din þarã ºi ce urmãresc aceºtia
cãutându-l cu atâta insistenþã.”

ªi CEAHLÃUL ºi padinezii ºi

presa padinezã etc. etc. O armatã
de infractori, pardon, !, de
informatori, dintre care unii nume
subþiri, a fost aruncatã în luptã spre
„recuperarea” RÃZLEÞULUI. Care
s-a dovedit a fi atât: mare om,
mare caracter.

Sperãm cã vom mai scrie, dupã
centenarul naºterii scriitorului, la
centenarul morþii sale, convinºi cã
abia acum domnia sa face cu
adevãrat ceea ce recomanda cã
ar trebui fãcut pe partea asta a
lumii. Adicã: nimic. Paºte oile pe
partea cealaltã a lumii.

„Orice cu-
vînt mã doa-
re. ªi, totuºi,
cît mi-ar plã-
cea sã aud
flori sporovã-
i nd  desp re
moarte!”

C i o r a n ,
Si log ismele
amãrãciunii.

Dintre toa-
te cãrþile scrise de Cioran, Si-
logismele amãrãciunii pare a fi
cea mai ilustrativã pentru ceea
ce înseamnã decadenþa sau
insignifianþa limbajului privit din
perspectiva aºteptãrilor pe care
fiinþa le are de la el. De a putea
locui în el cu tot ce-o defineºte ºi
particularizeazã. Astfel, pentru
Cioran, amãrãciunea devine
starea omului prin excelenþã; nu
doar un sentiment, ci ºi o
atitudine, un mod de a privi/trãi
fundamental ºi de ne(în)locuit.
Amãrãciunea este felul propriu
de a fiinþa ºi de a-ºi transcrie
fiinþarea, într-un limbaj care sã
înfiinþeze lumi ºi sensuri pe
mãsura sa.

Definitã ca stare sufleteascã
apãsãtoare care-þi lasã un gust
amar, ca o mîhnire sau o tristeþe
grea, amãrãciunea este pentru
Cioran afect existenþial, un mod
de a fi ºi de a crea, fundamentat,

în esenþã, pe douã dimensiuni pe
care Silogismele amãrãciunii le
exemplificã ºi aprofundeazã: pe
de-o parte, este vorba despre o
cultivatã moarte a limbajului, cu
nuanþe poetico-poietice insistent
articulate pe parcursul cãrþii; pe
de altã parte, despre un
tulburãtor ºi semnificativ limbaj al
morþii, aceasta instaurîndu-se în
text, demarcîndu-ºi spaþiul ºi
ritmul. Prima perspectivã dã
naºtere unei scriituri fragmen-
tare, scindate ºi suspendate,
aparþinînd unui „idolatru al
fragmentului ºi al stigmatului”,
venit dintr-un „timp clinic”, fãcînd
din scrisul lui un „caz”1, al celui
care viseazã „la o lume în care
oamenii ar fi gata sã moarã
pentru o virgulã.”(p.6); o lume în
care claritatea este datã de
tãcere, de absenþa cuvintelor
care contrafac, care nu sunt decît
„simulacre de realitate”(p.6)
Cuvintele sunt distrugãtoare,
ele nu exprimã fiinþa, ci o surpã,
o altereazã, pentru cã nu o duc
la desãvîrºire, ci doar la prã-
buºire. Frica este sentimentul
care conduce fiinþa prin labirin-
tul cuvintelor. Aici se produce
alegerea vocabulelor,  pr in

1 Cf. Cioran, Silogismele
amãrãciunii, traducere din limba
francezã de Nicolae Bârna,
Bucureºti, Humanitas, 1992, p. 5.

Despre onto-poetica
amaraciunii la Cioran

)) ))) )) )))

Neil Kempsell (Anglia)

ÎN CHIP AMARNIC LOCUIEªTE OMUL

Mihaela-Genþiana Stãniºor
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înlãturarea surplusului ºi pãs-
trarea chintesenþelor. Aforismul
devine o formulã scripturalã care,
parcã, se impune ca limbaj al
supravieþuirii: „Aforismul e
cultivat numai de cei care au
cunoscut frica în mijlocul
cuvintelor, frica de a se nãrui
împreunã cu toate cuvintele.”
(p.9) În faþa decrepitudinii
cuvintelor, Cioran aspirã la o
lume fãrã ele, la un Eden mut:
„Unde nu ne-am putea întoarce
la acele vremuri în care fiinþele
nu erau siluite de vocabule, la
laconismul interjecþiei, la nãu-
ceala paradisiacã, la vesela
stupoare de dinaintea graiului!”
(p.9-10) Cãderea omului în
cuvînt creeazã o dislocare în
fiinþa lui, o formã de alteritate, cea
mai profundã ºi mai dureroasã.
Întîlnirea cu sine ºi cu lumea ar
trebui sã se producã prin limbaj,
or tocmai limbajul declanºeazã
ruptura, instaureazã înstrãinarea
de sine ºi de lume, disecã eul ºi-l
multiplicã. Astfel încît cãutarea
de sine devine o maladie în care
limbajul e suveran. Iar acesta nu
împlineºte fiinþa, ci o goleºte.
Vidului existenþial, resimþit tragic,
îi corespunde vidul cuvintelor.
Formele acestuia, racursiul,
laconismul, paradoxul cautã sã
repunã în schemã puþina fiinþã
care le mai animã. Eºecul exis-
tenþial este eminamente un eºec
lingvistic. ªi invers. Limbajul e pe
ducã, iar cauza principalã e
reprezentatã de obsesia semni-
ficantului, a luptei cu expresia în
detrimentul sensului ei: „Urmã-
rirea semnului în detrimentul
semnificatului; limbajul con-
siderat drept scop în sine, drept
concurent al „realitãþii”; mania
exprimãrii, chiar la filosofi; nevoia
de înnoire în planul aparenþelor
– caracteristici ale unei civilizaþii
în care sintaxa primeazã asupra
absolutului, iar gramaticianul
asupra înþeleptului.” (p.15)

Cioran deplînge soarta
limbajului, schimbarea de
atitudine ºi de practicã a omului
contemporan, însetat de mirajul
formulei ºi nu de conþinutul ei.
Stilul devine obsesie, chiar
propria obsesie, pe care pare sã
o condamne la alþii, explorînd-o
ºi trãind-o însã pe propria-i piele

de hîrtie. Aºadar: „ªiretlicul
stilului: sã dea amãrãciunilor
banale o turnurã insolitã, sã
înfrumuseþeze mãrunte necazuri,
sã voaleze golul, sã existe prin
cuvînt, prin frazeologia suspinului
sau a sarcasmului!” (p.16)

Obsesia cuvîntului este
definitorie la Cioran, (din acest
punct de vedere el este, înain-
te de toate, poet). Ocupaþia
esenþialã constã, dupã cum
spune undeva, în cãutarea fiinþei
cu ajutorul cuvintelor, ceea ce
reprezintã, credem, o încercare
de a surprinde un sine care se
sustrage permanent cunoaºterii,
apelînd la forþa himericã a
limbajului. Între eu ºi cuvînt (Moi
et Mot), între identitate ºi
alteritate, se instaleazã Mortea:
„Pentru cine a respirat Moartea,
cît de tristã e duhoarea
Cuvîntului!” (p.17) Omul locu-
ieºte în acest spaþiu marcat de
trinomul eu, cuvînt ºi moarte. Iar
amãrãciunea, boala fiinþei, este
produsul acestei trifurcaþii:
„Înainte de a fi o eroare de fond,
viaþa e o greºealã de gust, pe
care nici moartea, ºi nici chiar
poezia nu ajung s-o îndrepte.”
(p.19) Eºecul fiinþei moderne
este de a tenta moartea
(„Incurabilul”) prin cuvînt, de a
mai pãstra orgoliul plãsmuirii, în
ciuda conºtiinþei vacuitãþii: „A fi
modern înseamnã sã cîrpeºti în
Incurabil.” (p.19) „Atrofia cu-
vîntului” nu este decît o reflec-
tare/reflecþie a atrofierii fiinþei.

Existã un patos lingvistic
morbid în volumul silogismelor
amãrãciunii, în fapt fãrîme ale
angoasei pe care o creeazã o
obsesie mînuitã cu mare
dexteritate: moartea. Cuvintele
nu-s decît gãuri în care popo-
seºte autorul pentru a-ºi savura
îngroparea în ele: „Atît de
departe se-ntinde moartea ºi-
atîta spaþiu ocupã, cã nu mai ºtiu
unde sã mor.” (p.24)

În ºi între fragmentele cio-
raniene vieþuieºte moartea;
acestea sunt expresii ale unui
eu cãutãtor de moarte, abstras
din existenþial cu un singur
scop: de a-i imagina contrariul:
„Sã fi dedicat morþii toate orele
pe care þi le-ar fi luat practicarea
unei meserii...”(p.41) Scrisul

reprezintã nu doar trãire în
aºteptarea morþii, ci ºi o decor-
ticare a eului, lucid ºi rece: „În
fiecare zi þin cîte-un mic sfat de
tainã cu propriul meu schelet,
lucru pe care carnea nu mi-l va
ierta niciodatã.” (p.42) Prin
cuvinte, moartea este exersatã
în diferite forme. Iar limbajul
poate ucide sentimentul, prin
mereu reluata lui explicare,
exprimare: „Dorinþa de a muri mi-
a fost singura grijã, cãreia i-am
sacrificat totul, pînã ºi moartea.”
(p.61)

Cultul lui Cioran pentru cuvînt,
are, în plan scriptural, douã
consecinþe:

- produce o dislocare a scrii-
turii, în sensul în care aceasta
se fãrîmiþeazã, se întinde
secvenþial, fragmentar ºi
discontinuu;

- dã viaþã conceptelor ºi
abstracþiunilor prin repetabilitate
ºi contrarietate. Vieþuirii în plan
real i se substituie locuirea în
cuvinte, alteritãþii identitare îi
corespunde o prelungã ºi însu-
fleþitoare coabitare cu abstrac-
þiunile lingvistice: „Atît de mult
am mîngîiat ideea fatalitãþii, atîta
am cultivat-o, ºi cu sacrificii atît
de mari, încît, în cele din urmã,
iatã, s-a materializat: nu mai e o
abstracþiune, a prins viaþã,
palpitã, se înalþã în faþa mea ºi
mã zdrobeºte cu greutatea
întregii vieþi pe care i-a, dãruit-
o.” (p.74) Trãirea în cuvînt nu-i
decît amarnicã iluzie, cãci vidului
ontologic îi rãspunde vidul
lingvistic, apropierea de cuvinte
nu-i decît o ºi mai mare abatere
de la sine: « La hotarele sinelui:
„Cît am suferit, cît sufãr, nimeni
n-o sã ºtie vreodatã, nici mãcar
eu.”» (p.86) Apropierea de limbaj
ºi încercarea de plãsmuire/
locuire în el vine dintr-o cãutare
disperatã de sine, dintr-un cult al
ducerii la extrem a particu-
laritãþilor identitare: singurãtate,
suferinþã, dorinþã de a crede ºi
de a iubi, moarte: „Cînd, din poftã
de singurãtate, ne-am rupt
legãturile, Vidul pune stãpînire pe
noi: de acum înainte, nu mai
avem nimic ºi pe nimeni... Ce sã
mai lichidãm? Unde sã gãsim o
victimã durabilã? – O asemenea
perplexitate ne apropie de
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Dumnezeu: de El, cel puþin,
sîntem siguri, ne putem rupe la
infinit...” (p.86); „De n-am avea
facultatea de a ne exagera
suferinþele, ne-ar fi cu neputinþã
sã le îndurãm. Atribuindu-le
proporþii neobiºnuite, ne socotim
niºte nãpãstuiþi de frunte, niºte
aleºi de-a-ndoarselea, mãguliþi ºi
stimulaþi de necazuri. Spre binele
nostru, existã în fiecare dintre noi
un fanfaron al incurabilului.”
(p.110)

Cioran îºi construieºte un
limbaj al morþii ºi-ºi mutã fiinþa în
el. Aici, amãrãciunea reprezintã
starea sau sentimentul ieºirii din
ordinea lumescului ºi cãderii în
dezordinea thanatosului, cu
toate etapele pe care aceastã
transcendere le presupune (în
acest sens sunt elocvente chiar
titlurile capitolelor din Silogismele
amarãciunii): scriitorul devine
„pungaºul prãpastiei”, care stã pe
marginea ei ºi filosofeazã despre
„timp ºi anemie”, „occident”, sin-
gurãtate”, „religie”, „dragoste”,
„muzicã” ºi „istorie”, din pers-
pectiva celui care are în faþa lui
genunea ºi-nãuntru abisul,
locuind între douã prãbuºiri, una
vãzutã, exterioarã, cealaltã
simþitã, interioarã. Refugiul de
prima este o accentuatã revenire
la a doua. „Pungãºia”, ca sã
reluãm cuvîntul ironic cioranian,
constã în a ocoli realul printr-o
frãmîntare nemiloasã a intimitãþii,
unde chiar ºi cuvintele pot sã
doarã: „Ne strãduim sã abolim
realitatea doar din teamã de
suferinþã. O datã abolirea izbu-
titã, se dovedeºte ea însãºi izvor
de suferinþã.” (p.116) Orice
formã de abstragere nu-i decît
iluzorie: „Ultimul refugiu pentru
cei pe care soarta i-a lovit e
ideea de soartã.” (p.116) ªi ca
totul sã capete zãdãrnicie, tot
procesul „meºteºugului potrivirii
ºi alegerii” nu duce decît la a-l
arunca pe cãutãtorul moleºit de
propriul zel în locuinþa Vidului:
„Moleºiþi, alunecam cãtre punc-
tul cel mai de jos al sufletului ºi
al spaþiului, cãtre antipodul
extazului, cãtre izvoarele Vi-
dului.” (p.120)

Locuirea în cuvinte a lui
Cioran este impregnatã de sa-

voarea amãrãciunii. ªi în acest
spaþiu amarnic locuit se întîlnesc
gîndirea ºi simþirea, sentimentul
ºi expresia lui, fizica ºi metafizica,
luciditatea ºi jocul, conceptul ºi
metafora, eul ºi moartea.
Adevãrul vieþii, autenticitatea ei,
sensurile ei sunt de gãsit în artã.
În scriiturã. În limbajul morþii:

„Dupã ce vei fi cãutat în zadar o
þarã de adopþiune, sã alegi
moartea ca nou tãrîm de exil ºi
sã te stabileºti în ea în calitate
de cetãþean.” (p.119) ªi prin buna
mînuire/mîntuire a limbajului
morþii, Cioran reuºeºte sã
învingã atît de plînsa moarte a
limbajului.

„Îmi repro-
ºez cã n-am
fãcut nimic ca
sã evit sã mã
nasc.”,E. Cio-
ran, Caiete III

Î n t r - u n
fragment pe
care-l consi-
der  magis-
tral din Voin-
þa de putere,

Nietzsche nota cã e greu pentru
artistul talentat sã nu ajungã
victimã vampirismului propriului
talent. Aplicabil perfect oricãrui ins
cu înzestrare aleasã, se poate spu-
ne ºi cã rareori talentul este a-
companiat în aceeaºi fiinþã de
inteligenþa care i-ar þine sub control
tendinþele autocrate, ca sã nu
repetãm neplãcutul termen
nietzschean. Plãcerea satisfac-
þiilor excepþionale, adusã numai
de o înzestrare rar întâlnitã, devine
destul de puternicã încât sã
dezlãnþuie în fiinþa celui ce o are
un complex cãruia îi atribuie
hiperbolã prin simpla constatare a
raritãþii lui. Sub narcoza alimentatã
de el va începe sã-l cultive, creând
spaþii imaginare despre care nu
poate bãnui cã îl vor înrobi mai
devreme sau mai târziu. Cu cât
mai puternic talentul, cu cât mai
prolificã creativitatea stimulatã de
el, cu atâta tendinþa de a ceda,
atribuindu-i lui majestatea, ºi a
construi raþiuni pentru slujire
necondiþionatã devine mai greu de
controlat. Pânã la urmã unii, poate
cei mai mulþi talentaþi îºi devin robi,
iar pentru a nu fi mãcinaþi de
îndoialã cã starea e deosebit de

înaltã, îi vor atribui calificãri care
sã-i scuteascã a-ºi simþi
înfrângerea.

Cioran era un maestru al
autoseducþiei pentru cã talentul
sãu i-a depãºit mereu înþelep-
ciunea. Ba chiar ºi puterea de înþe-
legere. ªi-a manifestat voluptuos
îndoiala faþã de orice lucru, mai
puþin faþã de talentul propriu care
îi confecþiona neobosit capcane, cu
atât mai sigure cu cât le confunda
cu colacii de salvare. Ba, mai mult,
era fericit sã cadã în ele ºi îºi fãcea
din rãnile astfel dobândite motiv de
mândrie. Lui nu-i era de ajuns sã
fie disperat, trebuie sã se asigure
prin formule cuceritoare cã aºa
va rãmâne mereu. Prefera sã
dezvolte poetici ale amãrãciunii
pentru cã asta îi dãdea o stare de
euforie neagrã, destul de asemã-
nãtoare freneziei sumbre a unui
kamikaze pe care iminenþa morþii
îl ilumineazã brusc.   Dezamãgirea,
fãrã retorica menitã a-i îngroºa
pâclele îi era la rândul ei dezamã-
gitoare. Descompunerea, dacã
n-ajunge atât de departe, încât
sã-ºi manifeste efectul asupra ei
înseºi nu e destul de riguroasã.
Cioran n-a riscat sã meargã atât
de departe pentru cã era mai
preþios un instrument decât o
concluzie. Pasiunea „pentru des-
curajare” (Despre neajunsul de-a
te fi nãscut, p.107) îi era mai
folositoare decât descurajarea
extremã, dusã pânã la anularea
pasiunii care o întreþinea. Putea sã
nu creadã în nimic, putea sã-ºi
facã o erezie din adevãrul îndoielii,
însã nu putea sã se convingã cã
necredinþa lui ar fi la rândul ei o

Vianu Mureºan

Meseria de
autoseducator

)) )))

Agustin Gomila (Argentina)
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capcanã pe care, eventual,
inteligenþa ar trebui sã-l provoace
a o înfrunta.

Instrumentul autoseducþiei lui
Cioran era o anumitã retoricã
interioarã pe care o preþuia prea
mult pentru a o chestiona la
fundament. Nu avea nici un
interes, dar mai degrabã n-avea
puterea interioarã sã scape de
nevoia de a se vrãji pe sine de cum
deschide ochii ºi pânã îi închide la
loc. Ca sã poþi câºtiga fascinaþia
celorlalþi trebuie mai întâi sã-þi
exersezi dezamãgirea pe pro-
pria piele, dar nu într-atât încât sã
ajungi la tãcere, ci numai la abili-
tatea de o face sã strãluceascã în
formulãri literare. Dacã asta te-a
cucerit poþi merge mai departe,
poþi încerca sã-i cucereºti ºi pe
ceilalþi. Orice cuceritor se cu-
cereºte mai întâi pe sine, dupã
cum orice sceptic abandoneazã
mai întâi propriile convingeri.
Cioran nu putea suporta banalita-
tea pierderii, trebuia sã se simtã
excepþional, trebuia sã îºi con-
struiascã o marotã narcisistã din
nefericire: „Nimeni n-a fost convins
în mãsura în care am fost eu de
inutilitatea a toate, nimeni nu va fi
luat în tragic un numãr atât de
mare de lucruri inutile.” (Despre …,
p. 130). Dihotomia „nimeni” – „eu”
este, desigur, o figurã retoricã ga-
rantatã, dar cu atât mai trivialã cu
cât efectul ei este bine învãþat ºi
jucat la scenã deschisã, fãrã emoþii
inutile ºi fãrã a te înroºi la obraji.
Ea, dihotomia, nu cautã altceva
decât câºtigarea unei emoþii de
sine în plus ºi a unei partide în care
adversarul e legat la mâini.

Cioran era o fire pasionalã, însã
incendiul propriilor pasiuni era
alimentat de dragul cenuºii sinelui,
pe care era nerãbdãtor s-o admire
ca pe-o mare operã de artã.
Plãcerea de-a devasta lumea ºi pe
sine odatã cu ea era prea mare
pentru a nu folosi orice pricinã de
a-i da curs, iar odatã lucrarea
isprãvitã, regretul de-a nu mai
avea obiect pentru pornirile-i
devastatoare era, de asemenea,
prea nesuferit pentru a nu inventa
lumea din nou ca sã-i ofere
aceeaºi soartã: „Pofta de dis-
trugere e atât de ancoratã în noi,
încât nimeni nu reuºeºte s-o

stârpeascã. Face parte din alcã-
tuirea fiecãruia, esenþa fiinþei înseºi
fiind, cu siguranþã, demonicã.”
(Despre…, p. 147) Se grãbea sã
desfiinþeze lumea pentru cã îl
amuza la nebunie spectacolul
acestei pierderi închipuite, din care
se-alegea întotdeauna cu o
postumitate ce-i dãdea clipe de
rãsfãþ.

E un tertip, de asemenea ieftin,
sã postulezi ceva general pentru
a-þi asigura particularitatea cã e în
regulã, nu trebuie sã-ºi facã griji.
Dacã esenþa fiinþei e demonicã,
nu te neliniºti pentru cã tu te simþi
demonic. Dar dacã tu eºti de-
monic, cum ai putut verifica, natu-
ra ta fiind viciatã, cã toate datele

obþinute cu ajutorul ei sunt valabi-
le, deci cã întreaga naturã de
demonicã? Cioran nu-ºi punea
astfel de întrebãri care i-ar fi
stânjenit entuziasmul, retezându-i
juisamentele acordului frenetic cu
sine. Masca dezamãgirii lui Cioran
n-avea nimic mortuar. Dimpotrivã,
era mascã de carnaval veneþian
pe care ºi-o instala pe chip pentru
ca alteritatea astfel câºtigatã sã-l
cucereascã. Sã se cucereascã
mereu pe sine crezându-se un
Altul.

De aceea Cioran nu trebuie
înþeles, trebuie demascat. Lectura
lui nu presupune efort de com-
prehensiune, ci puterea de-a face
un gest.

Cioran nu
este un autor
comod, un au-
tor care te la-
sã aºa cum ai
intrat în car-
nea textului
sãu. Nu este
nici un autor
care te acom-

paniazã, te ia de mânã ºi te con-
duce în atmosfera gândirii sale.
Ba dimpotrivã – aº spune cã este
un autor care se retrage pentru a
fi cu el însuºi. Te seduce ºi aban-
doneazã în acelaºi timp, având
mereu intenþia de a se lua pe sine
drept obiect al introspecþiei. Nu te
însoþeºte fiindcã scrisul sãu este
în mod terapeutic centrat pe sine
– sfâºiat între cinism ºi elegie.
Fiecare rând este o formulã perfect
ºlefuitã, îndelung cumpãnitã. Scrie
pentru a se apropia de cuvinte,
pentru a se deversa în ele, nu
pentru a satisface un lector
exigent. Cioran nu se aºeazã în
arena gândirii pentru a se lãsa
privit cu nesaþ de spectatori. Nu
simte nevoia - impulsul de a scrie
pentru ceilalþi. Nu simte nevoia
unor explicaþii2 deºi revine mereu
ºi mereu asupra aceleiaºi teme.
Sunt un filozof-urlãtor – spune

Cioran despre sine. Ideile mele,
dacã idei se cheamã, latrã; nu
explicã nimic, explodeazã. ªtie,
este conºtient de faptul cã nu
trãirile sale fac obiectul curiozitãþii,
ci reflecþiile sale asupra acestora.

Prin urmare cuvintele lui Cioran
au alura unor recipiente a cãror
corporalitate ascunde abisul
trãirilor sale. Acolo unde simte cã
abisul n-a fost suficient sondat
revine cu forþe proaspete. Revine
pentru a potenþa, pentru a reliefa
în mod voit aspecte ºi unghiuri în
care lumina sufletului pãtrunde
anevoios. Cioran este, în felul lui,
un maestru al jocului dintre luminã
ºi umbrã. Nici o trãire nu-ºi pierde
semnificaþia. Nici o trãire nu este
sau nu devine banalã. Totul este
aparenþã – dar aparenþa cui? – se
întreabã Cioran. A Nimicului.
Nimic(-ul) recuperat nu devine
astfel neant. Acest sihastru în plin
Paris ridicã din praful existenþei
ceea ce în genere trece drept
balast. Dacã în mod normal viaþa
e plinã de momente irelevante, de
clipe fãrã urmãri – fie ele metafizice
sau nu – pentru Cioran, în mod cu
totul excepþional, banalul ajunge sã
fie sursã de investigaþie. Se dedicã
irelevanþei clipei cu un autentic
interes, se aruncã asupra oricãrui

Cãtãlin Buciumeanu

Despre necuviinta de a fi
profund

,

  Matei Gheorghe (România)
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detaliu cu încredinþarea cã totul
depinde de acel aspect minor
peste care suntem gata sã trecem
fãrã regrete. Devenit nesecat izvor
terapeutic, pliul fiinþei noastre este
microscopat cu sporitã atenþie.
Fiecare cutã a existenþei ascunde
în sine semnificaþii revelatoare.
Toate trãirile au un sens, o
suculenþã greu accesibilã unei
priviri grãbite. Toate trãirile prind
fiinþã în fragmentul cioranian
tocmai pentru a reconstitui
tectonica unei existenþe asaltate de
acel delir cotidian fãrã reper, fãrã
semnificaþie ontologicã3.

Sã atacãm realul la rãdãcinã –
ne îndeamnã autorul – sã-i
schimbãm întocmirea ºi sensul.

Prin fereastra deschisã de el
ajungi sã vezi cutremurat cã viaþa
nu are – nici pe departe – un sens
croit pe mãsura aºteptãrilor
noastre. Cã ceea ce trãim este o
succesiune de inutile momente
sau pe cale sã devinã aºa.
Torturând clipa, Cioran o con-
strânge la a-i ceda. Îi dislocã
articulaþiile interne pentru a o
dezmembra în linia semnifica-
tivitãþii. Acolo unde lumea nu gã-
seºte nici o satisfacþie – în plictis –
Cioran se desfatã. El aleargã
mereu în direcþia dinspre care
toþi ceilalþi – adesea – fac eforturi dis-
perate sã se îndepãrteze. De ce
sã te agiþi prosteºte pe o planetã
ratatã când poþi îmbrãþiºa volup-
tuos plictisul?

ªi totuºi existã ceva în Cioran
care recupereazã distanþa. Ceva
care îl proiecteazã în orizontul unui
reper aflat la zenit4. Privind
necontenit în sine însuºi Cioran
constatã tensiunea departelui
fãcându-l invariabil sã se întrebe:
Ce zeu se îndârjeºte împotriva
mea?

Fandând în direcþia temeiului,
el sperã la o reconciliere în amurg
cu cerul, conºtient însã de faptul –
deja pre-scris – cã nici mãcar
Dumnezeu n-ar putea pune capãt
contradicþiilor sale interioare.
Pendulând între luciditate ºi
speranþã Cioran trãieºte drama
celui care nu poate accepta
condiþia umanã fãrã luptã.
Rugãciunea5, atunci când se
decide s-o facã este, în esenþã,
rãgazul necesar pentru a
redeschide rana – mereu adâncã

– a existenþei. Prin urmare, clipa
trãitã în tensiunea ei salveazã
existenþa de la minciunã. Nimic nu
dureazã ºi asta ar trebui s-o ºtim
limpede în fiecare moment, chiar
dacã riscãm sã dispãrem sub
povara acestui adevãr6 ºi nu a altui
adevãr. Nu poþi spera decât ceea
ce eºti pregãtit sã speri ºi acest
gând devine prin urmare salvator.
Viaþa trãitã în iluzie falsificã tâlcul
acestei lumi. ªi la ce bun o viaþã
dusã în voluptate calmã ºi
anonimat? Iar dacã istoria – ca
succesiune a marilor iluzii – ne
împiedicã sã vedem absolutul aºa
cum este, ce rost mai are
existenþa?

Cu sentimentul neantului la
îndemânã Cioran refuzã smerenia
ciobitã în faþa veºniciei fiindcã: nu
e smerit acela care se urãºte7, însã
se poate salva pe sine printr-un
adevãr8 trãit în exces ºi doar prin
acesta.

1 Emil Cioran, Caiete vol. I, Editura
Humanitas, Bucureºti 1999, Tra-

ducere din francezã Emanoil
Marcu&Vlad Russo.

2 „Nimic nu supãrã mai mult decât
un gânditor care se crede dator sã
lãmureascã tot ceea ce spune, care
îneacã orice problemã în vorbe. Verva
– pãcat contra spiritului. Nici cei mai mari
nu i-au scãpat.”, p. 36.

3 „Senzaþia ca sunt o insectã fixatã
pe o cruce nevãzutã, dramã cosmicã ºi
infinitezimalã, apãsarea unei mâini
feroce ºi imateriale“, sau „Sã ai
sentimentul obsedant al propriului neant
nu însemnã sã fii umil, nici vorbã“, p.
21.

4 „Literalmente mã dizolv în alte
orizonturi. Dumnezeu ºtie dupã ce
paradis tânjesc.“, p. 91

5 Ai milã, Doamne, de nerodnicia
mea, îmboldeºte-mi spiritul absent, nu
mã pãrãsi în acest hãu de abandon ºi
torpoare!”, p. 29.

6 „Adevãrul care nu distruge creatura
nu este un adevãr.“, p. 64.

7 „Dacã vreodatã mã voi arunca la
picioarele lui Dumnezeu, am s-o fac de
furie, sau dintr-o supremã greaþã de
mine însumi.”, p. 28

8 „ªi veþi cunoaºte adevãrul, iar
adevãrul vã va face liberi.“, Evanghelia
dupã Ioan, 8, 32.

În finalul
d i a l o g u l u i
dintre Emil
C i o r a n  º i
F e r n a n d o
S a v a t e r ,
intitulat Cel
mai inactiv
om din Paris
(Convorbiri
cu Cioran,

p.5-32), filozoful, parcã nemulþu-
mit de concizia întrevederii, cumva
insistent ºi dornic sã puncteze o
ultimã idee ce nu-i dãdea pace, îi
sugereazã interlocutorului: „Nu
uitaþi sã spuneþi cã eu nu sunt
decât un marginal, un marginal
care scrie ca sã trezeascã (s.n.).
Repetaþi-o: cãrþile mele aspirã sã
provoace trezirea (s.n.).” Agitaþia
ºi stãruinþa asupra a ceea ce ar
trebui sã devinã calificativul fi-
nal pentru opera lui Cioran – pro-

Vlad Moldovan

Cioran si
patima indiferentei,

,

vocarea trezirii – trãdeazã ºi aici
prezenþa cvasi-obsesivã a unui
fundal ideatic-afectiv de pro-
venienþã oriental-budistã: þelul
ultim al cãrþilor sale vizeazã un act
de transformare lãuntricã afin cu
iluminarea. În fapt o lecturã se-
lectivã din volumele sale, una
centratã pe identificarea ele-
mentelor ce aparþin arealului bu-
dist ºi hindus – poate sã dezvãluie
progresiv o faþetã adesea ignoratã
de hermeneuþi.  Se poate recon-
strui la Cioran un întreg eºafodaj
al unei ontologii fragmentare (cum
altcumva?) a Vidului, ontologie atât
de apropiatã de dialectica unui
Nagarjuna sau a unui Candrakîrti
bunãoarã.

Cu riscul de a atinge o evidenþã,
trebuie menþionat încã de la
început faptul cã cel care îl citeºte
pe filozoful român cu dorinþa de a
intima o coerenþã de lecturã se

     Dan Springer (USA)
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loveºte necontenit de un refuz co-
substanþial materiei din care este
conceputã opera. Gândirea
intempestivã, pe alocuri de o
virulenþã terapeuticã, impune
imposibilitatea de a-l cuprinde pe
Cioran într-un sistem ordonat ºi
coeziv. ªi dacã coarda afectivã
este în majoritatea timpului lecturii
solicitatã, cãci aforismul ºi
fragmentul cioranian cautã în
primul rând o rezonanþã profundã,
de ordin ascuns, atunci
parcurgerea acestora poate
deveni  adesea asemãnãtoare
unei expediþii într-o mlaºtinã
imprevizibilã. Nu ºtii niciodatã când
te afli pe teren bãtãtorit sau când
urmeazã sã te scufunzi în mâlul
„umorilor”; foarte rar reuºeºti sã
prevezi dacã dupã mãrãciniºul ºi
scaieþii cinismului urmeazã un
luminiº în care vei putea sã îþi tragi
sufletul. Complexitatea afectiv-
ideaticã a eseistului traseazã
tendinþe extreme: de la un
minimalism purgativ pânã la
excesul evaluãrilor ºi al impre-
caþiilor – nimic nu lipseºte din
peisaj. Dar iatã cã din când în când
þi se deschide în faþã nu numai o
poianã însoritã, ci chiar un întreg
arhipelag de fragmente în care
vocea scepticului de serviciu, a
crudului estet punk, capãtã
modulaþii tandre ºi admirative.

Chipul care reuºeºete sã
focalizeze un respect autentic din
partea lui Cioran este nu în ultimul
rând întemeietorul celei mai
importante ºi bogate religii
orientale: prinþul Shakyamuni. În
faþa ultimului privirea acidã ab-
dicã brusc: „Sunt întrebat: Aþi
suferit influenþa lui X sau Y?
Nu. N-am avut decât doi maeºtrii:
Pe Buddha ºi pe Pyrrhon.”
(CaieteII, p.245). Buddha a fost ºi
a rãmas unul dintre interlocutoriii
permanenþi de-a lungul decadelor
pentru filozof, ºi asta deoarece el
a fost printre puþinii care au ºtiut
sã menþinã intensitatea esenþialã
a interogãrii, lucru faþã de care
extremismul cioranian nu putea
decât sã ju-bileze: „Lipsa mea de
interes pentru revoluþiile literare
sau politice se datorezã faptului cã
toate mi se par neînsemnate în
raport cu mutaþiile, cu problema-
tizãrile spirituale asemenea celei
cãreia Buddha i-a fost martor. La

ce bun sã te ocupi cu cortegiul
modelor de tot soiul de care face
caz istoria, când ai în faþa ta exem-
plul unei experienþe alãturi de care
celelalte sunt zadarnice...Între toþi
întemeietorii de religii, Buddha a
mers cel mai departe, doar el a
vãzut problema esenþialã, unicã:
sã biruieºti aceastã lume, sã ieºi
din ea fãrã sã o pãrãseºti. Nici
paradis ºi nici infern; ci biruinþa
asupra acestei lumi ºi asupra
tuturor lucrurilor.” (CaieteII, p.299).
Gautama întrupeazã în pers-
pectiva cioranianã o monstruoasã
pasiune a neaderenþei, o foarte
exactã, metodicã ºi luminoasã
expunere a libertãþii singulare la
care omul poate accede. Afinitãþile
elective dintre cei doi indicã ºi
înspre o calibrare comunã ºi ex-
tremã a orgoliului celui care pri-
veºte transversal realul înspre
ceea ce conteazã în mod pree-
minent: „Tânãr fiind, îi iubeam
pe Nietzsche, pe Spengler, pe
anarhiºtii ruºi din secolul al XIX-
lea, îl adoram pe Lenin, ºi aº pu-
tea lungi lista la nesfârºit. Îi iubeam
pe orgolioºii de toate speþele, ºi
sunt legiune. Dar Buddha, pe care-
l iubesc acum, n-a fost el un mare
orgolios, cel mai mare dintre toþi?
Sã renunþi la lume ºi sã predici apoi
renunþarea, fiindcã trebuie sã
suferi, sã îmbãtrâneºti ºi sã mori –
nu însemanã sã refuzi însãºi
condiþia omului? Condiþia în sine?
Ce revoluþionar, ce nihilist a þinut
mai sus? Pe lângã prinþul indian,
vizionarul cel mai înflãcãrat pare
modest. E întradevãr o inspiraþie
nemaivãzutã sã vrei sã impui lumii
renunþarea, sã vrei de asemenea
sã-i atragi pe toþi semenii tãi,
prezenþi ºi viitori, pe un alt drum
decât acela pe care li-l va fi trasat
Natura. Când mã gândesc la
dimensiunile unei atari între-
prinderi, mã simt incapabil sã
urmez orice altã formã de
aventurã, orice altã voinþã de
rãsturnare. Cât de meschine pot
sã parã revoluþiile exterioare faþã
de revoluþiile interne! Aºadar
Buddha era ºi el un cuceritor, dar
un cuceritor sui generis.” (CaieteIII,
p.282).

Realizãm ºi mai acut preþuirea
pe care Cioran o manifestã faþã de
religiile orientale, dacã ne oprim la
inevitabila comparaþie între profilul

creºtinismului ºi cel al budismului
cât ºi asupra valorilor ºi virtuþilor
pe care cele douã le potenþeazã.
În aceastã ordine de idei – poziþia
filozofului este inechivocã. Desi-
gur, critica ºi deconstrucþia
creºtinismului este ea însãºi o
temã care îºi întinde limitele încã
din perioada timpurie a cãrþilor
scrise în România (vezi Cartea
amãgirilor sau Lacrimi ºi sfinþi),
însã odatã cu anii 60, dupã Istorie
ºi utopie, în Cãderea în timp,
Demiurgul cel rãu sau Despre
neajunsul de a te fi nãscut, filozoful
dezvoltã o judecatã care nu iºi mai
are centrul de greutate într-o formã
de vitalism liric-întunecat ci în
esenþializarea unei atitudini
impersonal-radicale ºi sceptice
faþã de existenþã, atitudine con-
sangvinã „nihilismului” budist: „Am
încercat sã-i recitesc pe Suso,
Tauler ºi chiar unele texte ale lui
Eckhart (Cartea mângâierii divine),
nu am putut; e o formã de misticã
pe care am depãºit-o. Acest zeu
prea personal al creºtinismului nu-
mi mai spune nimic, ºi nici aceastã
fervoare directã, liricã, cvasieroticã
ºi care mã încânta atâta în altã
epocã a vieþii mele. Dupã ce ai
frecventat o vreme budismul, e cu
neputinþã sã revii la dulcegãriile
creºtine...Ai nevoie de ceva mai
impersonal ºi de asemenea mai
radical, aº spune mai definitiv...
Când treci de la creºtinism la
budism, superioritatea celui din
urmã asupra celui dintâi e
zdrobitoare. Pur ºi simplu ne-am
pierdut vremea prosternându-ne în
faþa crucii.” (CaieteII, p.135). Am
putea spune de asemenea cã
forma de universalism pe care
budismul o propune este una mult
mai apropiatã de spiritul gene-
ralizant al celui care s-a format în
filozofie. Efortul întru cunoaºtere în
care formele filozofiei s-au angajat
încã de la antici este o trãsãturã
pe care speculaþia ºi practica
budistã o deþine de asemenea:
„Ce-i reproºez creºtinismului: nu
te ajutã decât dacã eºti credincios,
în timp ce budismul îþi e de mare
ajutor indiferent de credinþele tale.
Nu am încredere într-o religie ce
implicã raporturi atât de com-
plicate, aproape meschine, cu un
zeu personal în care nu poþi crede
dacã  nu ai harul, altfel spus dacã
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nu þi-l acordã el, în timp ce budis-
mul nu face apel decât la meditaþie,
la efortul întru  cunoaºtere.” (Caie-
teIII, p81).

În fapt Cioran a fost un interpret
pasionat ºi subtil al textelor întregii
culturi hinduse. Aºa cum transpare
de mai sus – punctele de greutate
pe care filozoful le re-descoperã
datoritã acestei tradiþii sunt: Vidul,
renunþarea ºi iluminarea sau iz-
bãvirea. Tocmai de aceea, adesea,
observaþiile sale încearcã sã
identifice sintetic un spaþiu geo-
metric comun între conglomeratul
vedantin, care reprezintã de-
cantarea spiritului indian în toatã
puritatea sa ºi ansamablul de teorii
ºi practici ale budismului
Mahayana: „În Katha-Upanishad,
se spune despre atman cã este
„bucuros ºi fãrã bucurie”. O stare
la care accedem deopotrivã  prin
afirmarea ºi prin negarea unui
principiu suprem, pe calea arãtatã
de Vedanta, ca ºi pe cea propusã
de Mahayana. Oricât ar fi de
diferite, cele douã cãi se întâlnesc
în experienþa finalã, în lunecarea
dincolo de aparenþe. Esenþialul nu
e sã ºtim în numele a ce vrem sã
ne izbãvim, ci pânã unde putem
înainta pe calea izbãvirii. Fie cã ne
topim în absolut, fie în vid, în
amândouã cazurile  ajungem la o
bucurie neutrã: bucurie fãrã
determinaþii, la fel de purã ca ºi
anxietatea pe care vrea sã o
vindece ºi cãreia nu este decât
punctul final, deznodãmântul
pozitiv. Între cele douã simetria
este evidentã, s-ar spune cã sunt
„construite” ºi una ºi cealaltã, dupã
acelaºi tipar; se lipsesc de orice
stimul exterior, îºi sunt suficiente
lor însele, corespund ºi comunicã
în adâncime.” (Demiurgul cel rãu,
p.61). Într-un alt fragment filozoful
mãrturiseºte chiar el dubla atracþie,
paradoxalã, atât pentru atmanul
atotcuprinzãtor cât ºi pentru
anatmanul, nimicul pe care budistul
îl discerne în toate fenomenele:
„Poziþia mea filozoficã e fãcutã
dintr-o dublã ispitã: mã tenteazã
ºi Vedanta ºi Madyanika. Absolu-
tul ºi vidul; suprema realitate,
suprema irealitate.”(Caiete II,
p.166) Mistica ºi renunþarea,
extazul ºi non-acþiunea – iatã douã
coordonate pe care Cioran nu a
încetat vreodatã sã le exploreze

ºi sã le îmbine dacã e posibil.
Dezabuzarea celui care a înþeles
efemeritatea ºi absurditatea
existenþei, a nihilistului cu o
luciditate tãioasã ca o lamã de
pumnal ºi intensitatea disruptivã a
celui care intrã în contact cu
Absolutul  - devin copãrtaºe în
figurile sfinþilor indieni ca Adi
Shankara, Swami Krishnananda
sau Ramana Maharshi: „În India
clasicã, înþeleptul ºi sfântul erau
reuniþi în una ºi aceeaºi persoanã.
Ca sã ne facem o idee despre ase-
menea izbândã, sã ne imaginãm,
dacã e posibil, o contopire între
resemnare ºi extaz, între un stoic
nepãsãtor ºi un mistic nestãpâ-
nit.”(Despre neajunsul de a te fi
nãscut, p.82) Apropierea lui Cioran
de budism nu se rezumã bineîn-
þeles la o relaþie livrescã, de
enciclopedist atras de o religie
exoticã. Din contrã, arta interogãrii
directe care refuzã faldurile
disimulatoare ºi care vizeazã o
posibilã rezolvare a problemei
existenþei, artã sau „tehnicã” cum
o mai numeºte uneori Cioran, dar
o tehnicã impredictibilã ce se
construieºte în primul rând în jurul
parcursului înþelegerii – acest tip
de artã ºi travaliu par sã fie o
reformulare singularizatã a
„kenozei” budiste: „M-am cufundat
din nou în filozofia hindusã ºi re-
gãsesc acea alternanþã de împã-
care ºi disperare proprie acelei
filozofii. Budismul mahayana, de
care totuºi mã simt atât de
aproape, mã descumpãneºte
profund. Dialectica lui Nagarjuna,
a lui Sandakirti, a lui Santideva,
demoleazã toate conceptele, toate
superstiþiile, vacuitatea fiind, mai
mult ca oricând, proclamatã drept
singurã „realitate”, ne agãþãm de
ea gãsind cauzele ºi forþã pentru
a ne îmblânzi pasiunile. În spatele
acestei desfãºurãri distrugãtoare
este evident: abolim totul ca sã
gãsim la urmã pacea. Atâta vreme
cât ceva existã, trãim în tulburare.
Sã distrugem edificiul gândurilor ºi
cel al „voliþiunilor” noastre ºi sã ne
odihnim pe ruinele lui. Nu existã
pace dacã n-am înþeles cã totul
este iluzie: de îndatã ce existã
ceva, începe drama. Ar trebui spus
„de îndatã ce credem cã existã ce-
va” – cãci nu e vorba decât de nebu-
nia ºi de entuziasmele noastre, ce

nu ascund nimic în spatele lor, de
vreme ce în afarã de ele nu existã
nimic.” (CaieteII, p.200).

În tradiþia budistã existenþa
este circumscrisã de trei ca-
racteristici fundamentale: 1)
dukkha – suferinþa, anxietatea,
discomfortul; 2) anitya sau im-
permanenþa, fluxul ºi efemerita-
tea; ºi 3) anatta sau vidul, lipsa
funciarã a oricãrui tip de sineitate
staticã ºi determinabilã. Ori în
opere precum Demiurgul cel rãu,
Ispita de a exista, Despre nea-
junsul de a te fi nãscut, Sfârtecare
- putem identifica aceste linii
ideatice de forþã. „Budismul fre-
netic”, aºa cum îl catalogheazã
Paul Valet, al lui Cioran bifeazã în
mod insistent toate cele trei mãrci.
Putem vorbi chiar de o saturare a
acestor opere cu o ideaticã nihilist
budistã. Vom încerca în final sã ne
referim succint la aceste trei trã-
sãturi pe care Cioran nu a încetat
sã le descrie cu emfazã.

Suferinþa la Cioran este strâns
legatã de ataºament ºi dorinþã.
Filozoful, ca un adevãrat devot
budist, discerne infinitezimala
sudurã dintre orice tip de pasiune
ºi iremediabilul sãu deznodãmânt,
ba mai mult constituþia sensibilã a
vieþuitorului poartã deja, în negativ,
promisiunea pãtimirii: „ De îndatã
ce te laºi în voia unei pasiuni, fie
ea nobilã sau sordidã, eºti sigur
cã vei trece dintr-un chin în altul.
Însãºi aptitudinea de a simþi cu
patimã aratã cã eºti predestinat sã
suferi. Iubim doar pentru cã în mod
incoºtient am renunþat la fericire.
Spusa brahmanicã este inata-
cabilã: „De fiecare datã când îþi
creezi o nouã legãturã, îþi înfigi în
inimã, ca pe un cui, o nouã durere.”
(Cãderea în timp, p.115).

Echivalarea dintre Existenþã ºi
Suferinþã este un loc comun al
receptãrii budismului în Occident,
de aici ºi presupusul „pesimism”
cu care timp de un secol a fost
echivalat. Însã ceea ce se ignorã
adesea este procesul experienþial
prin care se ajunge la o astfel de
ecuaþie. Iar Cioran a fost unul
dintre cei care au explorat tocmai
aceastã alchimie a durerii: „ O
doctrinã a mântuirii nu are sens
decât dacã pornim de la ecuaþia
existenþã-suferinþã. La aceastã
ecuaþie nu ajungem nici printr-o
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constatare neaºteptatã, nici printr-
o serie de raþionamente, ci prin
elaborarea inconºtientã a tuturor
clipelor noastre, prin contribuþia
tuturor experienþelor noastre infime
sau  capitale.” (Tratat de descom-
punere, p.45) În alte momente de
descumpãnire Cioran nu face
decât sã constate omniprezenþa ºi
indestructibilitatea pe care mobilul
suferinþei o deþine, ne referim la do-
rinþã ºi la virulenþa ei ontologicã.
Este cu adevãrat o viziune ce se
apropie de precaritatea acþiunii
umane în samsara:  „Dorinþa renaºte
din ea însãºi. Este o nebunie sã-þi
închipui cã o poþi birui. Natura ei þine
de bolile incurabile. Dorinþa este
incurabilã.” (Caiete II, p.112).

Impermanenþa sau ideea cã
orice fiinþã, chiar Finþa este un
agregat aleator fac parte din
arsenalul deconstructiv ºi sub-
versiv al celui care luptã cu domi-
naþia iluzorie a eului. Una din acti-
vitãþile recurente ale filozofului es-
te preluarea unor intuiþii sau în-
demnuri constitutive pentru pers-
pectiva budistã – pentru ca mai
apoi sã urmãreascã consecinþele
contra-intuitive ce reies de aici.
De exemplu, în Demiurgul cel rãu,
avem parte de o extrem de inte-
resantã hermeneuticã ce gliseazã
proprietatea fluxului universal: „Cu
cât meditãm la ultimul îndemn al lui
Buddha: „Orice lucru compus e hã-
rãzit Morþii. Strãduiþi-vã necontenit
întru mântuirea voastrã.”, cu atât ne
tulburã neputinþa de a simþi cã sun-
tem agregat, întâlnire trecãtoare
sau chiar fortuitã de elemente. Cã
suntem, acceptãm cu uºurinþã – în
teorie; în practicã, ne pare o
evidenþã imposibil de asimiat, o
refuzãm fizic. Cât timp nu vom în-
vinge aceastã repulsie organicã,
vom continua sã fim fascinaþi de
flagelul care e pofta de a exista. /
Nu conteazã cã demascãm lucru-
rile, cã le stigmatizãm numindu-le
aparenþe, câtã vreme admitem din
oficiu cã ele conþin fiinþã. Ne agã-
þãm de orice, numai sã nu avem a
ne sustrage acestei fascinaþii în
care-ºi au obârºia actele noastre ºi
chiar natura noastrã, acestei orbiri
primordiale ce ne împiedicã sã
discernem în toate nonrealitatea./
Sunt o „fiinþã” doar metaforic vor-
bind: dacã aº fi în fapt, aº rãmâne
astfel de-a pururi, iar moartea, golitã

de semnificaþie o alcãtuire
efemerã, un compus ale cãrui
ingrediente abia aºteaptã sã se
despartã... Dacã izbãvirea are vre-
o importanþã, - avem în irealitatea
noastrã o ºansã nesperatã.”
(Demirugul cel rãu, p.91) Statutul
de umbrã pe care ontos-ul îl
dezvãluie unei priviri meditative nu
înseamnã însã doar un blocaj în
bolgiile disperãrii. Existã o mare
ºansã în maturarea unui organ
pentru efemer - japonezii numesc
aceastã ciudatã bucurie iluminatã
în faþa trecãtorului, a curgerii
misterioase- Yûgen –iar Cioran se
dovedeºte un adevãrat maestru în
ea: „Aceastã clipã a dispãrut
pentru totdeauna, s-a pierdut în
masa anonimã a irevocabilului. Ea
nu se va întoarce niciodatã. Sufãr
ºi nu sufãr pentru asta. Totul e unic
ºi neînsemnat... „Totul e lipsit de
temei ºi de substanþã”, ori de câte
ori îmi repet asta, simt ce se
aseamãnã cu fericirea.” (Despre
neajunsul de a te fi nãscut, p.72.).
Într-un alt fragment întâlnim o sce-
nografie clasicã pentru discursul
zen ce vizeazã sugestivitatea
curgerii intangibile – însã acum e
vorba despre paralela dintre
nestatornicia gândurilor ºi cea a
norilor: „Priveam ieri din pat norii
care treceau pe cer cu o vitezã
alarmantã. ªi îmi spuneam cã
acelaºi ritm îl are ºi succesiunea
gândurilor noastre, anulându-se
unul pe altul datoritã chiar in-
stabilitãþii lui.” (Caiete II, p.246).
Cioran merge atât de departe încât
îºi declarã ca definitorie ºi carac-
teristicã tocmai aceastã conºtiinþã
„patologicã” pentru Vergänglichkeit-
ul ºi caducitatea universalã: „Con-
ºtiinþa precaritãþii universale a
încolþit în mine de timpuriu. În unii
încolþeºte conºtiinþa Perenitãþii, în
alþii a Precaritãþii. A fost ºi cazul
meu: în toate, n-am sesizat decât
ceea ce nu poate dãiunui. Primul
meu sentiment a fost cel al Vre-
melniciei. De timpuriu, Vremelnicia
a fost idealul meu. Eram beat de
precaritate, sufeream ºi în acelaºi
timp mã desfãtam din pricina ei.”
(CaieteII, p.251).

Încheiem acest eseu cu un
ultim fragment din Demirugul cel
rãu, fragment în care parcã se
împletesc temele punctate mai sus
ºi în care întâlnim o experienþã

decisivã pentru gânditorul Cioran
- experienþa vacuitãþii cãutatã de
unica patimã acceptatã de filozof
- patima indiferenþei. Periplul pe
care ni l-am propus în zona ade-
sea eclipsatã a orientalismului lui
Cioran este însã doar unul cu rol
propedeutic- ar fi necesar un studiu
extins al altor teme esenþiale ce þin
de latura budistã a filozofului – ºi
ne gândim aici în primul rând la
ceea ce are de spus Cioran despre
iluminare, despre meditaþie,
despre liniºte ºi tãcere, despre
non-acþiune ºi renunþare, despre
sentimentul jocului universal al
aparenþelor, despre rolul esenþial
al înþeleptului ºi al pustnicului,
despre preemineþa singurãtãþii ºi
altele. „În toatã aceastã febrã ( a
dorinþei ºi a delirului gândirii) un
singur lucru înþelept: pauzele în ca-
re respirãm, momentele de rãgaz
când ne învingem înfrigurarea:
experienþa vidului ce coincide cu
totalitatea acestor pauze, acestor
rãgazuri ale delirului, implicã
suprimarea momentanã a dorinþei,
cãci ea e cea care ne cufundã în
necunoaºtere, ne face sã batem
câmpii ºi ne incitã sã proiectãm
fiinþa pretutindeni în jurul nos-
tru./ Vidul ne permite sã ruinãm
ideea de fiinþã, dar nu e prins el
însuºi în aceastã ruinã; el supra-
vieþuieºte unui atac care ar fi auto-
destructiv pentru orice altã idee. E
Drept cã vidul nu e o idee – e ceea
ce ne ajutã sã ne eliberãm de orice
idee. Fiecare idee reprezintã o
legãturã în plus; trebuie sã curãþãm
spiritul de idei, la fel cum trebuie sã
ne curãþãm de orice credinþã,
piedicã în calea renunþãrii ... Vidul
– salt în afara fatalitãþii – este, ca
orice produs al chietismului, de
esenþã antitragicã. Cu ajutorul lui,
ar trebui sã ne regãsim urcând spre
origini, înspre eterna noastrã virtua-
litate. Nu pune capãt, vidul, tuturor
dorinþelor noastre? Iar acestea, toa-
te, ce sunt pe lângã o singurã clipã
eliberatã de tirania lor! Fericirea
nu stã în dorinþã, ci în absenþa do-
rinþei, mai exact în fervoarea pentru
aceastã absenþã – în care – am vrea
sã ne tãvãlim, sã ne cufundãm, sã
ne pierdem, sã ne facem strigãt...”
(Demirugul cel rãu, p.96.).

ª
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Ruxandra  Cesereanu:
Domnule Ion Vianu, sunteþi unul
dintre puþinii care mai cred în
relaþia spiritualã maestru-ucenic.
Care credeþi cã trebuie sã fie
virtuþile unui magistru ºi care ale
ucenicului? Precum ºi aºteptãrile
lor...

Ion Vianu: Sunt obligat sã mã
refer la  câteva împrejurãri istorice
care au marcat cultura românã.
Lipsa de libertate de care a suferit
þara noastrã este una din cele mai
flagrante, mai constante. Perioada
comunistã nu este decât ultima din
aceste perioade de apãsare.
Lunga suzeranitate otomanã este
o alta. Reacþia tipic româneascã a
fost, mereu, sã gãseascã o cale
intermediarã între revoltã ºi
supunere. Costul unei asemenea
atitudini, perpetuul mers pe sârmã
între primejdia nimicirii imediate ºi
libertatea mereu amânatã, a
însemnat haraci greu, cap plecat.
Cu preþul ãsta moralmente greu de
suportat s-au menþinut tradiþiile.
Regimul comunist a fost o repetare
a spiritului fanariot. Dupã o scurtã
perioadã în care elitele comuniste,
cel puþin declarativ (dar sotto
voce), admiteau o încorporare în
URSS, a apãrut aºa zisul
comunism naþional: Cântarea
României ºi Casa Poporului,
magnifierea cuplului fatal Nicu-
Elena. ªi iar capete plecate,
linguºitorii fãrã seamãn.

Ardealul are altã istorie. El a
adus þãrii, dupã marea Unire,
personalitãþi remarcabile, un
ethos diferit. Dar modelul regã-
þean a fost însuºit în ce priveºte
comportamentul social. „A avea
caracter“ nu este o atitudine
încurajatã în România. Þarã de
mare farmec ºi de puþine virtuþi,
în care se gãsesc câteodatã eroi,
dar nu sfinþi, nici filosofi, în care
lumea moare uºor fãrã a ºti sã
trãiascã, gândeºte pripit, fiind
anarhicã pentru tot ceea ce o de-
pãºeºte, ºi conservatoare pentru
ceea ce e dominat de ea, ter-
felindu-ºi tradiþiile ºi ironizându-ºi
credinþa, exageratã în critici ºi
admiraþii, nesigurã în mersul ei
lipsit de ideal, ori cugetare:
România’ (G M Cantacuzino, în a
4-a scrisoare cãtre Simon). Este
o judecatã asprã, poate chiar

excesivã, dar care ne poate sluji
drept ghid.

Românii au într-adevãr eroi.
GM Cantacuzino se referea la
curajul militar, probabil, de care
românii s-au dovedit capabili. Dar
în momentul în care rezistenþa
armatã din munþi s-a istovit,
dovezile de curaj civil au fost rare
ºi puþin urmate. Primul lucru pe
care mi l-aº putea dori pentru
generaþia urmãtoare este curajul
civic. Curajul civic se recunoaºte
întâi de toate prin solidaritate. Nu
vãd azi aproape nici un interes în
a face propagandã pentru virtuþile
individuale. Ele ne sunt foarte la
îndemânã! Viruþile individuale, ca
ºi vocaþiile, se nasc la noi ºi fãrã a
fi propovãduite.

Nu ºtiu dacã se poate vorbi
despre un model etic generic; dar
în mãsura în care se poate, cred
cã ar trebui sã se bizuie pe
încurajarea nu a ceea ce avem cu
prisosinþã, ci pe cea ce ne lipseºte:

caracterul. Tocmai pe acel „virtuþi“
pe care le pomeneºte moralistul
sunt de cãutat. Prin definiþie, ele
nu pot fi doar negative. Cei care
revendicã o anumitã „puritate“
în trecut, abþinerea de la ispita
oportunismului, a conformismu-
lui cras nu sunt neapãrat un mo-
del. A face un duº zilnic este
recomandabil din punctul de
vedere al igienei dar nu este o
virtute! ªi cinstea este o calitate
negativã, conformã decalogului.
Elogiul virtuþilor negative, care
celebreazã rezistenþa, nu este
primordial. Ele sunt numai un
„grund“, o preparare a suprafeþei
pe care se va zugrãvi tabloul
personalitãþii. A ridica la gradul de
virtuþi cinstea ºi curãþenia revelã
vidul istoric al perioadei revolute.
Alãturi de un „profesor“ care sã ne
înveþe sã simþim social ºi solidar,
avem nevoie de oameni care sã
poatã da exemplul perseverenþei
tenace ºi al creaþiei.

R.C.: Credeþi în modele etice?
ªi dacã da, care este modelul etic
(generic) pe care l-aþi recomanda
tinerilor români? Care este (sau ar
trebui sã fie) funcþia intelectualului
astãzi? Mai trebuie el sã fie un
misionar?

I. V.:  Aceste câteva idei mã duc
în mod firesc la rolul intelectualului.
Prin definiþie, un intelectual, un
membru al „intelighenþiei“ aºa
cum era vãzut în lumea rusã, pre-
revoluþionarã, dar ºi în a treia
republicã francezã, era un om
învãþat care îºi asuma rolul de-a
gândi public, de-a pune la
dispoziþie intelectul sãu privat
interesului public. Problema care
se pune azi, ca ºi altã datã, este
dacã intelectualul mai are ceva de
spus. Dacã prestigiul aproape
natural pe care i-l conferã nu numai
ºtiinþa pe care o stãpâneºte dar ºi
o anumitã îndemânare în mâ-
nuirea ideilor corespunde unor
nevoi sociale. Atâta vreme cât nu
vom capitula efectiv în faþa bar-
bariei ºi a inculturii mai putem
spera sã avem nevoie de inte-
lectuali. Cu condiþia ca gândirea lor
sã se ferescã de oportunismul
plebeu, de ispita de-a face jocul
maselor. Oamenii abia aºteaptã
sã-i aprobi în demersurile  lor

Dialog cu Ion Vianu
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resentimentare, în conservatismul
leneº. Pe de altã parte, societatea
ar fi încântatã sã afle de la
intelectualii ei ºi alte motive de-a
spera decât rãzbunarea ºi
regãsirea vechilor repere.

Când se amestecã în jocul po-
litic, i se reproºeazã intelectualului
ambiþia excesivã, tentaþia puterii.
Când se þine de o parte el este
criticat pentru indiferenþa sa.
În ce mã priveºte, eu cred cã
intelectualul trebuie sã se an-
gajeze, dar nu în chip partizan. El
poate fi ºi împotriva tuturora ºi de
partea unora, dar nu în funcþie de
partide ºi de jocurile politice, ci de
modul în care îºi reprezintã in-
teresul public, pe o mai scurtã sau
mai lungã perioadã. Trebuie sã-ºi
asume riscul de-a fi detestat, mai
degrabã decât plãcerea de-a se
lãsa mãgulit. Vã aminitiþi de piesa
lui Ibsen Un duºman al poporului?
Doctorul Stockmann descoperã
cã apele minerale din localitatea
în care locuieºte ar putea fi nocive.
El îºi alieneazã  simpatia conce-
tãþenilor lui. Publicul nu are ne-
nevoie de gânduri noi. Ceea ce
preferã publicul sunt gândurile
vechi pe care le recunoaºte.

R.C.: Care este/a fost sensul
major al generaþiei din care faceþi
parte?

I.V.:  Dacã mã refer la generaþia
mea, a celor nãscuþi în anii trei-
zeci, mã gândesc la un destin
intermediar, nici de tot tragic
(fiindcã teroarea maximã ne-a
gãsit adolescenþi ºi cota de
sacrificaþi a fost mai micã decât a
celor mai vârstnici cu 10-15 ani),
nici foarte fericit, fiindcã am trãit
într-o pace înarmatã. Nu am avut
o soluþie optimã. Alegerile au fost
între cinstea absolutã asociatã
obscuritãþii, concesiile mai mult
sau mai puþin masive sau emi-
grare. Toate trei sunt forme de exil
intern / extern ºi alienare. Dar au
fost lucruri bune în vieþile noastre,
momente pe care nu le pot regreta.
Dificultatea de-a cãlãtori în strã-
inãtate ne-a dus la descoperirea
þãrii, la o vie sensibilitate pentru
valorile tradiþionale, completabile
dar neînlocuibile. Depãrtarea de
Occident ne-a provocat o nostalgie
cam naivã, dar profitabilã. Am

învãþat cât am putut: mulþi dintre
noi au ajuns „acolo“ ºi nu au fost
dezorientaþi. Suntem ºi generaþia
care a cunoscut cele mai mari
schimbãri de când existã
omenirea. În viaþa mea de pânã
acum numãrul oamenilor de pe
glob s-a mai-mult-decât triplat.
Naþionalismele ºi-au oferit cea mai
mare liturghie satanicã: ºoah. Am
trãit cea mai mare, mai durabilã,
mai utopicã ºi mai sângeroasã
revoluþie, comunismul. Am trãit
revoluþia informaticã iar acum,
probabil, asistãm la cea mai
puternicã zvârcolire a omului
tradiþional în comã, islamismul.
Trebuie sã fii sau prost, sau in-
sensibil ca sã nu te cutremuri cã
ai putut sã iei parte (uneori ºi ca
actor) la un spectacol de ase-
menea proporþii. Acestea fiind
spuse, nu mi-aº dori sã vinã, ca
apogeu al acestui foc de artificii,
apocalipsa.

R.C.: Care sunt treptele de ini-
þiere într-o maturizare intelectualã
(cazul dumneavoastrã)?

I.V.:  Prima etapã a învãþãrii
vieþii a fost, pentru mine, varietatea
de tipuri omeneºti care s-au aflat
în jurul meu, de mic copil. Faptul
de-a nu mã fi aflat într-un mediu
absolut omogen m-a influenþat
durabil. Apoi, a fost faptul cã m-
am nãscut într-o casã plinã de
cãrþi. Nu le-am citit pe toate, nici
nu aº fi putut sã le înþeleg. Dar
acea bibliotecã foarte mare mi-a
lãsat gustul lecturii, mi-a întreþinut
curiozitatea intelectualã o viaþã
întreagã. Uneori mi se pare cã nu
încetez a explora biblioteca din
casa pãrinteascã ºi mã întreb dacã
timpul pe care îl mai am de trãit va
ajunge ca sã o pot parcurge în
întregime. Am crezut o vreme cã
îmi voi petrece întreaga viaþã
printre cãrþi. Apoi am simþit un fel
de chemare a largului mãrii, am
vrut sã cunosc carnea vieþii, omul
în nuditatea ºi complicaþia lui. Am
trecut la medicinã, am învãþat cum
funcþioneazã maºina umanã, am
avut un contact direct cu suferinþa,
cu murirea ºi cu moartea. Am
cedat impulsului meu primar cãtre
umanism, am devenit psihiatru.
Din copilãrie, am experimentat
prietenia, ca pe un sentiment ales,

o sãrbãtoare la care nu erau
convocaþi decât puþini.  În tot acest
timp, mi-am cunoscut þara,
oamenii ei, m-am încãrcat de
sentimentul cã particip la ceva de
care nimic nu mã mai putea
despãrþi (acest sentiment a fost ºi
liantul indispensabil ºi rana pe care
le-am purtat cu mine, în depãrtare).
M-am deschis, prin exil, la alte
orizonturi, am cunoscut lumea în
vastitatea ei (deºi nu am fost nici
în insulele Galapagos nici în
Antarctica, nici mãcar în China sau
India; nu am fost un maniac al
turismului, am efectuat un fel de
cucerire progresivã a pãmântului;
dacã las la o parte America de
Nord, cãlãtoriile mele s-au
desfãºurat în interiorul imperiului
Roman, cu scurte extinderi în afara
lui, în Iran de pildã, am ajuns la
Bam, nu departe de graniþa cu
Afganistanul). Am scris, am scris
mereu, am început cu jurnalisticã
în presa exilului, la Radio Europa
Liberã. Conºtiinþa þãrii pierdute,
‘furate’ a rãmas vie pentru mine
deºi a trebuit sã treacã mult timp
ca sã încep sã sper cã aº putea
sã mã întorc. ‘i apoi au fost
întoarcerea, iluziile, dezamãgirile...
literatura, în loc de concluzie. La o
vârstã când alþii se opresc sau
obosesc, eu am început (mi-am
adus aminte de Rubliov din filmul
lui Tarkovski care începe sã
picteze dupã ce trãieºte ex-
perienþeele fundamentale... ).
Sigur, am avut de luptat ºi cu
proprii mei demoni... asta-i altã
poveste...

R.C.: De ce credeþi cã romanul
memorialistic ºi memorialistica în
general au prizã la publicul
românesc actual? Existã o
curiozitate aparte, specificã
naþional, pentru detaliile din viaþa
celor celebri?

I.V.: Ionesco îmi spunea odatã
cã memorile sunt cel mai
interesant gen literar, dar cu
condiþia sinceritãþii. Dacã nu poþi,
spunea, din diverse motive, sã fi
sincer, atunci este mai bine sã nu
scrii memorii. Avea dreptate, mi-
am zis dar am adãugat cã ºi în
voinþa de-a povesti absolut totul
este ceva impur, un exhibiþionism.
Este „spovedania lui Stavroghin“,
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la Tihon. Stareþul este un „psiholog
blestemat“: îl desconspirã pe
rãufãcãtor: nu fiindcã s-ar cãi îºi
mãrturiseºte crima, ci numai
pentru a face pe grozavul. Probabil
cã acesta este secretul memoriilor,
exigenþa lor: sã ai atâta memorie
câtã cãinþã ai, ºi sã nu te mãr-
turiseºti din vanitate. Apetenþa
pentru memorii este generalã în
Europa, ºi nu numai memoriile
unor oameni cunoscuþi ci ºi ale
unor anonimi, ceea ce s-a numit
„memoria poporului“. Este un
complement la istorie. Memoria
memorialºtilor este mai vie, mai
concretã decât a istoricilor.

Dar existã ºi memorii literare,
„romanele autobiografice“. Autorul
îºi ia libertatea sã izoleze anumite
fapte, întâmplãri, personaje. Din
sute de fire care s-au întreþesut el
alege câteva. Rezultã un an-
samblu mai digest, o învãþãturã
mai transparentã. Literaturã.

R. C.: Este Amor intellectualis
romanul vieþii dumneavoastrã
(îngãduiþi-mi aceastã formulã
intenþionat naivã)?

I. V.:  Amor intellectualis este
un asemenea roman autobio-
grafic. S-ar putea sã fie „cartea
vieþii mele“. Cãrþile despre copilãrie
ºi adolescenþã sunt cele mai
interesante! Lucrurile cele mai
semnificative din viaþa unui om se
petrec în tinereþea lui. Atunci sunt
senzaþiile ºi percepþiile cele mai
proaspete. Mai târziu începi sã te
baþi ca sã poþi trãi, intervin tot felul
de meschinãrii.… Dacã eºti un om
public, unul care a jucat un rol
important în politicã, meritã
probabil sã te povesteºti. Sau dacã
ai o experienþã profesionalã de
care crezi cã alþii pot profita. Dar
aceasta din urmã este o foarte
bunã materie pentru un roman. Nu
prea s-a remarcat cã „Vasiliu, foi
volante“ este unul din rarele
romane a cãrui acþiune se petrece
într-un spital de psihiatrie. Spitalul
de psihiatrie este un spaþiu cu o
considerabilã valoare adãugatã
metaforicã.

R.C.: Secolul XX (prin naºterea
psihanalizei ºi ramificaþiile a-
cesteia) ne-a deprins cum sã in-
vestigãm inconºtientul ºi cum sã-l
aducem la suprafaþã. Ce ne-ar

putea învãþa secolul XXI din acest
punct de vedere? Cât mai avem
de aprofundat în acest sens?

I. V.: Va continua cãutarea
profunzimilor, se va tinde sã
ajungem acolo, la izvorul ascuns
unde viaþa ºi spiritul sunt una ºi
aceiaºi substanþã. Prevãd un viitor
strãlucit cercetãrii arhetipurilor. Dar
accentul se va muta. Literatura, ca
totdeauna, reflectã punctele
avansate ale investigaþiei despre
om. De data asta va veni rândul
descrierii sau imaginãrii relaþiilor
dintre oameni prin noile mijloace
de comunicare, interconectarea
universalã, topirea progresivã într-
o singurã conºtinþã a indivizilor,
online. Se va scrie despre
conºtiinþele desprinse de suportul
lor carnal. Omul are ºansa de-a
exista ºi în afara suportului
biologic. Nu putem spune nimic
asupra mijloacelor literare care vor
fi folosite atunci. În orice caz,
stilistic vorbind, literatura aceea nu
va mai semãna cu literatura
science fiction de azi.

R. C.: Critica literarã actualã
considerã metoda psihanaliticã
drept vetustã ºi reducþionistã. Ce
ºanse îi mai daþi acestei metode
în mileniul trei?

I. V.: Cred cã psihanaliza are
un rol de jucat în interpretarea
literarã. Dar relaþiile dintre conºiinþã
ºi inconºtient vor fi profund
modificate de interconectarea
indivizilor.

R. C.: Mai are astãzi literatura
un sens/efect mântuitor? Mai este
literatura ºi o formã de terapie?

I. V.: Eul este un cristal cu faþete.
Scriitorul de ficþiune transpune
fiecare din aceste faþete în per-
sonajele lui. Rezultã un sistem
caleidoscopic coherent care îºi
modificã necontenit strucura. La
rândul lui, cititorul reface expe-
rienþa trãitã de autor cu propriile
mijloace, cu identificãrile lui
personale. Succesul unei cãrþi, pe
lângã magia limbajului, stã în
mãsura în care identificãrile
scriitorului ºi ale cititorului îºi
corespund. Ulterior, fiecare carte
beneficiazã de o anumitã mitologie

proprie mai mult sau mai puþin
durabilã. De aici vine ºi destinul
personal al fiecãrei cãrþi (habent
sua fata libelli). Literatura este o
vastã antreprizã terapeuticã,
prilejuind identificãri, sugerând
soluþii, dacã nu în viaþa practicã cel
puþin în imaginar. Dar, cum a avut
un început, literatura va avea ºi un
sfârºit. Dacã asta se va întâmpla
mâine sau peste o mie de ani nu
ºtiu.

R. C.: Cât mai exorcizeazã
astãzi literatura din istoria negativã
a unui popor?

I. V.: Dacã mã gândesc la
epopee, la romanul istoric
descopãr mai ales un sens pozitiv
al literaturii, exaltarea unui popor.
De abia realismul, cu Balzac, cu
Stendhal, cugetã la defectele
unei societãþi date. Dostoievski
inaugureazã un soi de celebare
negativã, insistã asupra primejdiei
la care ne expun propriile noastre
pulsiuni, „demonii“. Dar profeþilor
nu le este dat sã fie ascultaþi. Cred
cã literatura reflectã doar marginal
„pãcatele“ unei naþii. În ce mã
priveºte, am încercat sã o fac, cu
Arhiva trãdãrii ºi a mâniei, pe care
sper sã o termin odatã.

R. C.: La final, v-aº cataliza sã
faceþi portretul unui prieten drag,
care a murit cu oarecare vreme în
urmã: Matei Cãlinescu.

I. V.:  Matei Cãlinescu este cel
mai bun prieten al meu. Noi am fi
putut repeta vorba lui Montaigne
despre Etienne de la Boëtie: parce
que c’était lui, parce que c’était moi.
Matei era un om delicat, discret,
care detesta exhibiþiile senti-
mentale. Întâlnirile noastre aveau
ceva muzical, armonios. Pe cât era
de discret pe atât era de vivace, de
reactiv. Inteligenþa lui era vie, îºi
punea întrebãri ale cãror soluþii le
gãsea, le formula cu graþie ºi brio;
mi le transmitea spre cel mai mare
folos al meu, dar nu-ºi pierdea
niciodatã humorul. Erudiþia lui era
considerabilã, citise enorm, mai
ales în materie literarã, dar nu
numai. Când fiul lui ºi al Adrianei a
fost bolnav excela în literatura bolii
de care Matthew era atins. Era un
om al cãrþii, înainte de a-ºi face o
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pãrere în orice materie citea tot ce
se putea citi despre subiectul
respectiv. ªtiþi ce cãrþi a scris.
„Feþele modernitãþii“ a fost tradus
în multe limbi, este un bestseller.
Poate cã cea mai originalã carte a
lui este cea despre recitire
(Rereading). Datoritã ei, ºi celui
care a scris-o, eu acum mai mult

recitesc, interesul meu de-a
descoperi cãrþi noi este moderat.
Este o operaþie subiectivã, cititul.
Adâncesc cunoaºterea-de-mine,
încercând sã compar cum am
simþit o carte pe vremuri ºi cum o
simt acum. Aºa proceda ºi Matei.
Moartea lui mi-a lãsat un gol de
neînlocuit dar m-a obiºnuit cu idea

vremelniciei: în ultimii ani se
apropiase de filosofia stoicã, se
împãcase cu ideea morþii. Din
acest punct de vedere a fost
exemplar, ºi îmi cere ºi mie sã
încerc a fi la fel.

(Dialog  realizat de
Ruxandra Cesereanu)

I
Crima comisã de tatãl meu adevãrat, Laban,

atât de spectacularã ºi de fioroasã – incendierea
lui Ozias în apartamentul din ªipotul Fântânilor,
evocarea amintirilor din creieru-i centenar ºi odatã
cu ele a atâtor urme materiale, de la halatul de
mãtase chinezeascã pânã la sutele de caiete, cea
mai impresionantã mãrturie a veacului pe care-l
trãise, în întregimea lui – mã lãsase într-o stare
greu de descris.

În mod obsedant, îmi aminteam de viaþa mea
ºi, mai mult decât oricând, sensul ei, dacã avea
unul, nu reuºea sã-mi aparã. Nu mã gândeam la
anii petrecuþi în exil, iar în ce priveºte întâlnirile cu
Laban, cu Ozias, cu doctorul Vasiliu, ele aparþineau
prezentului; ca atare nu le mãcinam în memorie.
Nu, amintirile mereu reluate, chinuitoare, ieºeau
din tolba trecutului pre-exilic, ca un fel de carte a
Genezei, a genezei fiinþei mele. Era un amestec
de regrete, de ruºine... de groazã faþã de
imensitatea Timpului... Exilul meu... un pod peste
Ocean pe care-l strãbãtusem dus-întors.

Ca fiu al acelor oameni obscuri ºi tãcuþi din M,
sinistra cetate industrialã a negrului de fum care
îmbrãcase zidurile într-o nãframã întunecatã, într-
o nesfârºitã zi de doliu naþional) reuºisem, dacã
asta se poate numi o reuºitã,  o carierã onorabilã
de contabil-ºef la Centrala Penitenciarelor, zisã
popular „Casa Pedepselor“. Cititorul de azi va fi
surprins cã o astfel de ocupaþie poate fi numitã
„carierã“ ºi incã „onorabilã“. Din partea mea, a celui
care sunt azi, nu s-ar cuveni sã comit o asemenea
ironie; este chiar o bãtaie de joc. Dar a fost o vreme
când mã impãunam cu titlul acesta (trecusem la
Academia de Studii Economice niºte examene de
calificare destul de grele pentru a putea adãuga
numelui de „contabil“ pe acela de „ºef“, ºi de asta
mã mândream). Mai târziu, dupã ce am fugit în
Seelanda, mi-am dat seama cât de puþin mândru
ar fi trebuit sã fiu de situaþia mea la Centrala
Penitenciarelor, numitã în popor „Casa
Pedepselor“.  Dar eu eram pe atunci captivul
sistemului. Educaþia primitã în familie (nu ºtiam,
pe atunci, cã pãrinþii mi-erau adoptivi) îmi

deschisese un orizont îngust pe care eu îl
socoteam larg! Citind zilnic „Scânteia“, aºa cum
eram îndemnaþi de marile panouri publicitare, aflam
despre vizitatorii lui Gâlgotã (un ºef de stat african,
mai mulþi directori ai unor companii din SUA sau
scriitori progresiºti din America Latinã), sau cum
se evidenþia þara noastrã la ONU prin strãlucita
pledoarie pentru dezarmare a ministrului nostru de
Externe; aveam impresia cã, prin lectura ziarului,
eu însumi participam la construirea socialismului.
La partea cea bunã a istoriei, care se fãurea sub
ochii noºtri.

Luam tramvaiul dimineaþa spre Rahova.
Ajungeam în faþa uriaºei clãdiri care fusese odatã
o fabricã de bere. Zidurile erau ciclopice; ferestrele
se deschideau doar în curtea interioarã, spre stradã
priveai o structurã uriaºã oarbã, o adevãratã
Bastilie violet-închis-aproape-negru, ridicându-se
orgolios pãnã la cer, o fortãreaþã strãpunsã doar
de portalul cu batanþi metalici, destul de mare
pentru a lãsa sã treacã un camion, cu chenar de
piatrã, sculptat cu însemnele meseriei (pe care nu
le înþelegeam atunci dar mi le-am amintit ºi le-am
interpretat mai târziu): butoiul de brasare pe
cuptorul aprins – amesteca malþul un om îmbrãcat
cãlugãreºte – steaua în opt colþuri, aluzie la
caracterul alchimic al operaþiei de fabricare a
mirabilei bãuturi. Casa Pedepselor era un fel de
turn al lui Babel care, printr-o bunãvoinþã de
neînþeles a Demiurgului nu s-ar fi ruinat, aidoma
celui adevãrat, înainte de-a fi terminatã.
Pãtrundeam prin uºa îngustã, joasã, pentru pietoni,
tãiatã în cea mare. Treceam prin gangul lung, tãiat
în grosimea uriaºei clãdiri, pe lângã corpul de gardã
ºi ajungeam în curtea interioarã. Priveam în jurul
meu. Curtea era întinsã; totuºi pãrea strâmtã între
zidurile uriaºe. Erau opt rânduri de ferestre, nefiresc
de mici faþã de dimensiunile colosale ale Casei.
Fuseserã adãugate gratii, pentru a preveni ipotetica
defenstrare a unor deþinuþi aflaþi în trecere. Curtea
era pavatã cu piatrã de râu, parcã auzeai încã ecoul
hurducãitor al cãruþelor venite sã încarce butoaiele
– la trei metri deasupra pavajului se deschideau
mai multe guri negre, acum astupate grosolan cu
obloane de lemn: rampele prin care se rostogoleau
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butoaiele spre încãrcare. La orele de începere ºi
de terminare a serviciului curtea interioarã se
însufleþea; un ºir de furnici cenuºii, funcþionarii
Casei Pedepselor, intrau sau ieºeau prin strâmta
intrare. În restul timpului curtea era goalã. Dacã
totuºi o strãbãtea cineva, era un prilej de mirare
pentru sutele de ochi aþintiþi din interior spre singura
luminã (cerul nu se vedea): luciul pietrelor rotunde.
Fabrica de bere fusese, dupã 1948 dar numai un
an, închisoare. Mai târziu, „acolo sus“ se hotãrâse
cã era prea central situatã. Fãcând parte din
inventarul administraþiei penitenciarelor fusese
repartizatã pentru birouri. Rudele deþinuþilor care
veneau aici pentru a obþine vorbitor sau trimite
colete cu hranã botezaserã uriaºul templu al berii
de altãdatã „Casa pedepselor“. Adevãrat, era un
templu, mai bine zis o catedralã, imaginatã dupã
acest model de neamþul mare berar care o
construise. Pãtrundeam înlãuntrul ei pe uºa din
partea opusã intrãrii,  în sala nemãsurat de mare,
pustie, veºnic cufundatã în penumbrã. Câteva raze
o luminau, nu se ºtia de unde, chiorâº. Ferestruicile
nu se vedeau: între zidul exterior ºi sala centralã
se ridicaserã altele, uºoare, de paiantã, aºezate
pe grinzi metalice împlânate în zidãria masivã,
delimitând un spaþiu în care fuseserã celulele, iar
acum se gãseau birourile (dupã ce nu mai fusese
închisoare despãrþãmintele fuseserã lãrgite între
încãperi). Între nivele existau scãri improvizate din
metal; pe orizontalã se circula pe rampe-grãtar care
sub paºi se miºcau, vibrau, dând senzaþia de
prãbuºire iminentã, ca a unui castel de cãrþi.
Catedrala alchimicã a berii, ridicatã de vajnicii
luterani ai veacului al nouãsprezecelea fusese
modificatã prin adãugirea acestor materiale fragile.
În birouri se vorbea numai de cutremurul ce tot
avea sã vinã într-o zi ºi cum o sã ne prãbuºim în
gol, maºini de scris, dosare, oameni. Nepotrivirea
dintre uriaºa clãdire ridicatã la început ºi firavele
adaptãri ale uriaºei fortãreþe la noile necesitãþi
creea o atmosferã de spaimã.  Nu stãteam solid
pe o podea, asta era senzaþia, mai degrabã eram
agãþaþi într-o colivie vremelnicã, menitã sã se
desfacã. Mã cãþãram (acesta era cuvântul potrivit)
pe scãrile de pisicã, ajungeam la etajul doi ºi
strãbãteam galeria care tremura. Deschideam uºa
subþire, aveam grijã sã n-o trântesc inchizând-o.
Tovarãºele, cãci nu aveam subalterni bãrbaþi,
tocmai îºi ocupau locurile la birouri aranjându-ºi
pãrul, privind-se discret într-o oglinjoarã scoasã din
poºetã, trecându-ºi un pic de ruj. Domneam peste
un pluton de femei coapte, eram aºezat la singura
masã care se gãsea cu spatele la una din ferestrele
mici (erau douã ferestre ºi jumãtate în marele birou,
cea de-a treia era împãrþitã cu biroul vecin prin
zidul uºor, tras aproape la întâmplare), cu privirea
îndreptatã asupra tuturor femeilor. Pe fiecare din
mese erau coloane de dosare de o înãlþime
impresionantã, cãci în singurul dulap de fier al
serviciului nostru nu puteau sã încapã decât o micã
parte din „lucrãrile“ noastre. Aceste coloane, sau
trunchiuri de piramidã, erau instabile, s-ar fi

prãbuºit, dar  tovarãºele contabile aveau o mare
îndemânare de-a le menþine într-o perfectã
verticalitate iar accidentele erau rare. În ce mã
priveºte, uitam, de îndatã ce intram în birou,
dimineaþa, nesiguranþa care mã stãpânise la
intrarea în Casa pedepselor; uitam ºubrezenia
scãrilor, zidurilor, întunericul din marea halã. Uitam
chiar strãºnicia ºefilor: caralii parveniþi, ofiþeri, foºti
activiºti trimiºi la munca de jos, cu atât mai severi
cu cât cãzuserã mai de sus. Faptul de-a fi în poziþia
de ºef printre acele „doamne“ cum le numeam,
având grijã sã se audã semnele citãrii în rostirea
mea pentru a nu da de bãnuit cã aº fi suferit
influenþe burgheze, îmi dãdea o satisfacþie suficient
de mare pentru a mã simþi sigur de mine. Eram
autoritar dar blând. La colegii mei bãrbaþi, pe când
eram subºef, lucrând în alt birou, observasem o
mare plãcere de-a spune femeilor mãgãrii. Nu se
sfiau sã le facã „proaste“, proaste întrucât femei.
O fãceau special, ca sã le rãneascã, fiind perfect
conºtienþi cã le jignesc. Pentru unii, aº putea spune
pentru aproape toþi, a rãni o femeie sau un
subaltern este o probã de bãrbãþie. Dacã nu-þi vine
s-o faci, trebuie sã te forþezi sã fi mãgar. Culmea
este cã eu îmi dãdeam seama de asta, nu ºtiu ce
instinct mã împiedica sã mã port în acest fel. Mã
jucam cu focul. A da dovadã chiar ºi de delicateþe
negativã, cum era cea de-a nu fi mitocan, putea fi
primejdios. Era o obrãznicie faþã de ºefii tãi, care
îºi asumau mitocãnia cã pe o ascezã. Nu numai
avansarea, dar chiar menþinerea ta în serviciu
puteau sã fie ameninþate. Cu ce drept fãceai pe
omul delicat? Poate voiai sã le dai superiorilor lecþii
de bunã purtare? Luam riscuri ºi mai mari,
nedându-mã la femei. Nu era vorba în nici un caz
sã le faci complimente, dar o aluzie la pieptul sau
curul mare, un compliment care era de fapt o
grosolãnie, tot trebuia sã scoþi din când în când pe
gurã. Eu nu fãceam asta. Când mã gândesc la
buna mea purtare de atunci, nu ajung sã dezleg
misterul: cum se explica? Faptul cã mã ruºinam
sã le spun mãgãrii, aºa cum era codul prescris de
ªi nici nu voiam sã mã gândesc la asta... nu m-am
gândit decât târziu.

Când spun cã tovarãºele depãºiserã o anumitã
vârstã nu  vreau sã spun cã nu erau în stare sã-mi
trezeascã anumite fantasme. Dimpotrivã: mã
fãceau sã visez. Chiar Mimi, singura cãreia lumea
i se adresa cu „Doamnã“ era cea mai în vârstã din
birou, ºi soþie de colonel. Avea pãrul vopsit în roºu,
tenul ei destul de mediocru întreþinut, plin de riduri,
uscat, pergamentos, amintea o mumie. Bustul era
lãsat, puteai bãnui sânii cãzuþi sub rochia veche,
totdeauna aceiaºi, de un albastru decolorat. Lângã
ea era biroul Cleopatrei. Înaltã, uscãþivã, nãsoasã,
îmbrãcatã în negru, veºnica domniºoarã era mereu
jignitã, specializatã în acrealã. Trebuia sã te porþi
cu grijã, altfel îþi exploda între mâini, ca o grenadã.
Jana fusese jupâneasa unor bancheri evrei.  Nu
avea ºcoalã ºi nu fãcea faþã sarcinilor de serviciu.
Se spunea cã partidul îi dãduse acest post de birou
pentru a o rãsplãti: în 1948 îºi denunþase stãpânii
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care ascundeau cocoºei. Era soþie de miliþian; nu
ºtiu de ce, deºi purta tocuri, aveam  impresia cã
ºtergea podeaua cu târlici. Cea mai tânãrã era
Vasilica, o fatã de la þarã, cu liceu seral. Era vioaie,
simpaticã, în ciuda accentului prea-ardelenesc.
Chipul ei era îmbujorat ca la horã, de la dans
pãstrase ºi pantofii pãtraþi cu tocuri joase ºi
„ºosetele“.  Astea erau câteva din „plutonul“ meu,
de restul tovarãºelor îmi amintesc mai puþin. Cu ele
mã strãduiam sã fiu cât mai corect, uneori chiar
autoritar, patern, deºi eram mai tânãr ca cele mai
multe din ele. Eram foarte naiv, credeam în morala
proletarã, tot aºa cum credeam cã zidim o þarã nouã.
Deci, nu puteam decât sã fiu exemplar în purtare.
ªi cât de greu era numai eu ºtiam. Nu mã culcam

cu femei pe atunci; eram o uzinã de fantasme. Acele
femei (ºi celelalte pe deasupra, despre care nu am
decât amintiri ceþoase) mã ispiteau nebuneºte, de
parcã aº fi trãit în mijlocul unor cadâne. Mimi,
doamna, soþia colonelului, îmi amintea de o curvã
pe care o agãþasem odatã la mare. Formele lãsate
ale femeii, prindeau, în ochii mei, sã se împlineascã,
pânã la turgescenþã. Privirea mi se muta pe obraz.
Avea ochii de un albastru închis, atât de închis încât
sugera negru, un negru cald, incandescent ºi rãu.
Buzele ei date cu un ruj prost care fãcea grunji,
pomeþii violent fardaþi, care la prima vedere te fãceau
sã fugi, îmi pãreau, în aceste momente de atenþie
încordatã, luminate bestial...

Innocentum
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Ion Vianu ne oferã prin Amor
intellectualis. Romanul unei
educaþii (Polirom, 2010) o lecturã
de tip delicatesã. Vraja cãrþii, cãci
despre aºa ceva este vorba,
cititorul neputându-se desprinde
de file cu prea mare uºurinþã,
trebuie cã se datoreazã unei
interdicþii materne din îndepãrtata
copilãrie a autorului, ºi care suna
astfel: „un bãiat deºtept n-are voie
sã se plictiseascã”. Este adevãrat
cã psihiatrul Ion Vianu a perceput
mai târziu acest sfat aspru al
mamei drept o constrângere, drept
o ciuntire a libertãþii, dar opera lui
literarã, eliberatã de orice urmã de
plictis, este rezultatul fericit al
urmãrii aceluiaºi sfat.

Amor intellectualis este un
roman de confesiune (deºi, aºa
cum subliniazã Cosmin Ciotloº în
cronica lui din România literarã,
nr.25/2010, nu avem de-a face cu
un roman propriu-zis, ci cu un eseu
memorialistic), care poate fi
parcurs ca un jurnal de tinereþe de
tip colaj, ºi unde fiecare imagine
devine o povestire de sine-
stãtãtoare, cu ramificaþii pro-
digioase, dând viaþã unui text
labirintic ºi fascinant. Scriitura nu
îºi pierde farmecul nici spre final,
unde preia o tonalitate tristã,
devenind un glas al amãrãciunii,
fiindcã reuºeºte o oglindire
întocmai a epocii descrise, anume
cea a „ruinei cetãþilor”, a infamilor
ani din perioada dejistã.

Într-un interviu acordat Simonei
Sora în revista Dilemateca (nr. 56/
2011), autorul subliniazã cã „Amor
intellectualis este un roman
bucureºtean, un roman al cãutãrii
unui oraº care mereu se sustrage,
oraº martir, crucificat, lepros.
Istoric vorbind, grupul nostru se
identifica destul de mult cu Craii…”
Aceasta este, aºadar, filiaþia
declaratã a eseului semnat Ion
Vianu ºi care putea fi deja bãnuitã
de cititorul atent, urzeala mateinã
a cãrþii devenind vizibilã încã din
capitolul II, intitulat „Noi suntem noi
ºi nimeni alþii”, ºi în care intrã în
scenã grupul de patru prieteni care
ni-l aminteºte pe cel al Crailor.
Prezenþa pulsatilã a capitalei vine
sã confirme calificativul de
bucureºtean acordat romanului, iar
aici menþionãm descrierea
memorabilã a Cotrocenilor din

capitolul III, cel dedicat medicinii.
La Cotroceni, aºadar, aerul de
bunãstare burghezã se pãstra
intact, în contrast cu celelalte
cartiere, nãruite treptat ca urmare
a ruperii brutale de trecutul lor
istoric. La fel ca în Craii de Curtea-
Veche, se deschide sub ochii noºtri
o prãpastie fãrã fund între lumea
veche ºi cea nouã, rupturã pe care
Simona Sora a comentat-o cu
pasiune în cronica ei,  intitulatã
„Iubirea lumii vechi” (Dilema
Veche, nr. 338/2010). În ambele
cãrþi, lumea nouã este imoralã,
putredã ºi, în parvenitismul ei,
sfidãtoare faþã de vechile rânduieli,
între Pirgu ºi politrucii staliniºti
neexistând pânã la urmã o
deosebire prea mare. Din acest
motiv, aerul anilor ´50 era tot mai
greu respirabil, pãstrând un iz de
temniþã, în timp ce Bucureºtiul
Crailor rãmânea totuºi unul al
libertãþii neîngrãdite decât de
moralitatea fiecãrui individ. Creaþia
lui Mateiu Caragiale se preteazã
la bogate interpretãri, iar suspansul
ºi umorul se strecoarã în fiecare
firidã, inundând frazele ºlefuite ce
frizeazã calofilia, în timp ce
scrierea lui Ion Vianu este factualã,
cu un simþ al umorului mai degrabã
ros de amãrãciunea justificatã a
acelor amintiri, de aici o uºoarã
înclinaþie spre didacticismul
moralizator, fãrã ca acest lucru sã
impieteze în vreun fel plãcerea
lecturii. Elementul irefutabil care
uneºte cele douã opuri îl constituie
episoadele exceselor alcoolice la
care se dedau cele douã grupuri
de prieteni, deºi vârsta ºi trecutul
personajelor din cele douã epoci
îi diferenþiazã flagrant. Cãci una e
beþia disperatã a unui Pantazi
misterios, cãlãtor în lumea întreagã

ºi posesor al unui trecut halucinant,
ºi cu totul alta beþia adolescentin-
teribilistã a lui Mironi, chiar dacã
acesta a avut curajul de a bate la
uºa unei þigãnci bãtrâne ca s-o
plãteascã în schimbul iniþierii
amoroase. Însã de aceste
discrepanþe Ion Vianu este
conºtient, el însuºi notând cã
paralela dintre Mitia ºi Paºadia era
imperfectã, „cãci Mitia nu era nici
bogat, nici la fel de învãþat ca Paºa,
poate nici la fel de vicios”. Ne rãmân
însã întipãrite în minte nopþile în
care foarte tinerii învãþãcei
frecventau cârciumile de joasã
speþã, unde consumau „rachiurile
cumplite […] de izmã, secãricã, ºi
vodca proastã româneascã”, la fel
cum ne rãmân ºi escapadele
nesfârºite ale Crailor petrecãreþi prin
restaurantele ºi bordelurile
Bucureºtiului de la 1910.

Un microroman înduioºãtor al
acestui eseu confesiv – insinuat
abil alãturi de povestea destinelor
tragice ale lui Edgar Papu, Vladimir
Ghika ºi al unchiului Alecu – îl
constituie iubirile trãite de autor sau
de prietenii lui apropiaþi. Cea mai
izbutitã rãmâne însã reconstrucþia
iubirii neîmplinite dintre Mironi ºi
Tãnuºa, care „nu erau fraþi de
sânge, dar nu s-ar fi putut uni
niciodatã. În ochii legii ºi pentru
pãrinþi ar fi fost un incest.
Dragostea lor era menitã sã
rãmânã idealã pânã la capãt”. Tot
zbuciumul lor s-a redus, punând
cap la cap observaþiile fãcute de
cei din jur de-a lungul anilor, la
priviri grãitoare, la o admiraþie mutã
ºi reciprocã, la muzica ce îi lega
indisolubil, integritatea lor
împiedicându-i sã provoace un
scandal familial. Deznodãmântul
se înrudeºte cu cel de tragedie
greacã (autorul însuºi mãrturiseºte
cã în mintea lui a asemãnat-o
mereu pe Tãnuºa cu Electra):
Mironi îmbrãþiºeazã ideologia
legionarã, împarte propagandã
anticomunistã ºi îºi provoacã astfel
arestarea, iar cu câteva sãptãmâni
înainte de eliberare se sinucide.
Tãnuºa, la rândul ei, intrã în cercul
vicios al unei autodistrugeri
asumate, se cãsãtoreºte cu un
bãrbat fãrã sã-l iubeascã, adicã cu
Mitia, unul din „Crai”, de care a
divorþat mai apoi, chinuindu-l fãrã
sã vrea, ba chiar împingându-l

Oana Presecan
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spre moarte câþiva ani mai târziu.
Pe de altã parte, ºi în Craii de
Curtea-Veche întâlnim o poveste
la fel de percutantã, cea a Penei
Corcoduºa ºi a prinþului rus
Serghei Leuchtenberg, poveste
sfârºitã cu moartea lui ºi cu
nebunia ei.

Un al doilea microroman, de cu
totul altã facturã, cuprins în Amor
intellectualis, îl reprezintã pane-
giricul adresat profesiei de medic.
Înainte ca tânãrul Ionel sã opteze
pentru studiile de medicinã, a
trebuit sã aibã loc ruperea ine-
vitabilã de prima lui opþiune. Ea
s-a produs odatã cu criza cla-
sicistului student la Filologie care,
în ciuda cultului pe care îl rezerva
cãrþilor ºi lecturii – acesteia din
urmã dedicându-i pagini memo-
rabile prin sensibilitate ºi spirit
renascentist – simte cã îi lipseºte
talentul, acel talent care în ochii lui
echivala cu uºurinþa de a descifra
textele latineºti sau greceºti.
Traducerea cu voluptate, ºi nu cu
trudã, se numãra printre talentele
unui coleg de facultate pe care îl
invidia în secret, iar nu printre ale
sale. Atunci, Ionel ia decizia de a
renunþa la Litere, decizie
dureroasã pentru tatãl lui, slujind
în schimb cauza nobilã a
vindecãrii. Încã de la început
frapeazã comparaþia dintre
profesia de medic ºi cea de
detectiv, fiindcã primul se aflã
mereu pe urmele unei boli, înarmat
cu o „logicã de fier” ºi cu
„observaþia curatã” pentru a
descifra „partea de mister” a
fiecãrui caz clinic în parte. Ucenicia
vindecãtorului a fost trãitã cu o
anume înfrigurare, cãci figurile
medicilor din acea epocã pãreau
rupte din altã lume, deþinând o
autoritate justificatã pe deplin de
cunoºtinþele lor ºtiinþifice. Scriitorul
prezintã în continuare o a doua
faþetã a medicului, la fel de
surprinzãtoare, ºi anume cea de
adversar al preotului, fiindcã
„medicina se opune, încearcã sã
se opunã fatalitãþii […]. Dar pentru
o funcþie atât de importantã,
gestionarea activã a morþii, era
nevoie de o iniþiere tot atât de
masivã ºi de gravã ca ºi iniþierea
în arta preoþiei.” Se ºtie cã, în acel
deceniu, singura scãpare a
intelectualului era fie exilul, fie

colaborarea, iar autorul a vãzut în
medicinã o a treia cale, prin care
le evita pe primele douã, nedorite,
dar care de multe ori s-a dovedit
spinoasã, dupã cum aflãm din
cãrþile lui anterioare (relevant este
capitolul „Amintiri despre psihiatria
politicã” din volumul Amintiri în
dialog, Polirom, 1998, scris alãturi
de Matei Cãlinescu). Ca filolog, în
schimb, ar fi fost mereu supus al
Cenzurii, întemniþat în retorica
impusã de regim, incapabil sã
frecventeze bibliotecile dragi lui,
fiindcã acestea erau închise pe
rând, cu precãdere cele de limbi
strãine, cum fusese ºi cazul
bibliotecii Institutului Francez.

Un al treilea microroman, de
altfel ºi cel mai cuprinzãtor, este
cel al familiei. Ionel fusese crescut
într-o familie protectoare, dar în
casã se resimþea un sentiment
difuz de teamã, cãci în orice clipã
s-ar fi putut auzi bãtãile miliþienilor
la uºã, în miez de noapte, aºa cum
le-au auzit atâþia intelectuali la
vremea aceea, cu urmãrile
cunoscute. Relaþia dintre tatã ºi fiu
a fost rezumatã limpede încã de
la început: „Aveam un învãþãtor ºi
un ghid sigur: pe T.”. Dintre regulile
care marcau viaþa familiei Vianu,
cea mai fermecãtoare, poate, era
interdicþia de a folosi stiloul de cãtre
copilul Ionel: „Nu aveam voie sã
pun mâna pe stilou. Nu era un

obiect de vulgarã consumaþie, ci o
unealtã de preþ, la care nu puteai
sã ajungi decât dupã o prealabilã
ucenicie.” Deºi personajul T.
dobândeºte în roman o aurã
demiurgicã, Ion Vianu spune, în
interviul menþionat mai sus, cã „în
privinþa personajului T. din A.I, aº
putea sã spun cã sub aparenþa lui
jupiterianã, pe care o cunoºteau
contemporanii, se ascundea o fire
vulnerabilã, ultrasensibilã.” Iar
aceastã sensibilitate i-a fost fatalã,
cãci dupã renumirea lui ca
membru al Academiei Române, în
1955, s-a închis în sine,
nesuportând gândul situãrii lui în
afara grupului de contestatari ai
regimului, ci în tabãra celor care
ºi-au plecat capul. Culpa dedublãrii
l-a doborât treptat, în ciuda
eforturilor de a deveni un „cãlãtor
perpetuu”, petrecând în þarã un
timp tot mai scurt, pânã la moartea
prematurã.

Amor intellectualis este o carte
a reabilitãrii unor personaje
cãzute în uitare. Este jurnalul
intelectual despre tatãl care i-a
fost mentor tânãrului Ionel ºi mai
ales este o carte despre ve-
nerarea unei profesii nobile. Este
o scriere mateinã, dar care preia
tematica din Craii de Curtea-
Veche numai pentru a o trans-
pune într-un oraº desfigurat,
aproape irecognoscibil.

Furie
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Capitolul Postmodernismul din
Istoria criticã a lui Nicolae
Manolescu se încheie cu o
postfaþã cuprinzând un citat din
versurile lui Yeats. Sintagma
metaforicã „...lebãda pluteºte în
derivã’’ cu care se încheie citatul
devine în acest context simbolul
unei amãrãciuni pe care criticul o
resimte cu privire la soarta lite-
raturii române de dupã  anul
2000. Numind-o ca atare, întoc-
mai prin expresia „Generaþia
2000’’, Nicolae Manolescu afirma
cã „Literatura generaþiei 2000 este
oglinda acestui prezenteism ale
cãrui porþi spre trecut ºi spre viitor
au fost închise.’’(Istoria criticã a
literaturii române, Paralela 45,
2008, p.1453) Arta acelor scriitori
subsumaþi acestui moment de-
vine doar un simplu „document
personal’’, întors spre sine. Crea-
torii momentului sunt vãzuþi ca
posedând o inteligenþã naturalã
ºi centratã pe actul receptãrii de
cãtre public, motiv pentru care ei
renunþã la bagajul cultural. Cultura,
altfel spus, nu  se mai gãseºte „la
purtãtor“, livratã prin cartea ca
obiect estetic, dinspre autor ca
vehicul al mesajului artistic cãtre
cititorii sãi. Literatura recentã se
poate dispensa, pare-se, de
moºtenirea culturalã, ea devenind
apanajul surselor tehnologice de
informare. În aceastã situaþie,
întreaga postfaþã de care vorbim
poartã ca marcã a amãrãciunii
critice manolesciene titlul:
„Nostalgia esteticului’’. Nicolae
Manolescu explicã în acelaºi loc
ºi utilizarea eronatã a  libertãþii de
expresie artisticã. Astfel, asistãm
la producerea de „literaturã egois-
tã ºi egocentristã, senzualã, super-
ficialã, interpretnd libertatea cu-
vântului ca pe o libertate a ex-
presiei, de unde spectrul frecvent
pornografic (...)’’. (Istoria criticã a
literaturii române, Paralela 45,
2008, p. 1453)

În consecinþã ne întrebãm: dar
care este menirea acestei generaþii

Anca Giura

douãmii de  prozatori, în speþã?  În
ce fel de corabie s-a îmbarcat ºi
pe ce mare neliniºtitã navigheazã?
Din ce porturi a plecat ºi spre ce
destinaþie se în-dreaptã? Este ea
neputincioasã sau vizionarã în
vreun fel? Pânã la a fi de acord
sau nu cu în-grijorarea criticã a lui
Nicolae Manolescu, vom prefera
sã facem un scurt istoric al
generaþiei de prozatori români ai
începutului de mileniu III.

Privire orfeicã spre proza
românescã din perioada 1980-
2000

Aºa cum bine se ºtie, derulând
filmul istoriei literare înapoi,
douãmiiºtii au în spatele lor cel
puþin douã generaþii creatoare.
Este vorba despre generaþia anilor
’80 ºi despre generaþia anilor ’90.
Sã observãm prin urmare ce
moºtenire au lãsat acestea. Vom
observa astfel curând ºi cu asupra
de mãsurã cã îndãrãtul speranþelor
creatoare ale generaþiei actuale se
situeazã douã alte generaþii
dureros ciuntite, prima, de cãtre
cenzura comunistã, cealaltã de
cãtre o aºa-numitã ºi mult
pomenitã tranziþie socialã, politicã
ºi culturalã.

În cele ce urmeazã, vom
prezenta un tablou rezumativ al
discontinuitãþii literaturii româneºti,
fenomen cultural paradigmatic,
aºa cum ni-l propune criticul
Eugen Negrici. Punctul sãu de
pornire a fost tocmai, retroactiv,
începutul deceniului zece al
secolului trecut, anii 1989 spre
2000, care moment impune
cititorilor ºi scriitorilor  o nouã etapã
de confuzie în spaþiul artei
româneºti in corpore, pe principiul
„Inter armas silent musae’’. Nu era
prima stagnare de acest fel în
istoria literaturii noastre. Criticul
Eugen Negrici explicã axiomatic
fenomenul, subliniind cã în
literatura româneascã este mereu
prezent decalajul faþã de restul

european, ratarea momentului de
glorie, ca apoi sã izbucneascã
febra recuperãrilor pripite ºi al
mitizãrii post festum. Ca exem-
plificare, devine îndeobºte cu-
noscut cã literatura noastrã
modernã, taxonomiatã ori veri-
ficabilã dacã vreþi, are o duratã de
aproximativ douã secole. Oricât
ne-am strãdui sã probãm con-
trariul, aratã Eugen Negrici, acesta
este adevãrul care nu este ºi
sinonim mereu cu dreptatea, cum
ar spune William Faulkner. În
sprijinul acestei evidenþe, criticul
bucureºtean îºi intituleazã capitolul
al treilea din Iluziile literaturii
române tocmai Obsesii nobiliare.
Se probeazã explicit cum câþiva
critici veleitari ai regimului co-
munist, sub comunism, au încercat
sã inventeze un trecut literar
României, ca republicã glorioasã,
un trecut racordat perfect la
Europa culturalã ºi la curentele
artistice care au stãbãtut-o.
Revenind la trecutul literar de doar
douã decenii al prozei prezentului
constatãm o perpetuare  a derutei.

Astfel, prozatorilor generaþiei
’80 li s-a reproºat în mai multe
rânduri cuminþenia, lipsa îndrãz-
nelii unei proze angajate. Pe a-
ceastã temã, nu suntem foarte
siguri de canonul generaþiei lor. În
anii ’80 proza româneascã era
rarefiatã ºi puþinã, fãrã anvergu-
rile generaþiilor ’60 ori ’70. Mo-
mentul ’70, oniric, aºa cum îl nu-
meºte Corin Braga, ºi deopotrivã
textualist, avea o oarecare re-
verberaþie postmodernistã, dar
evoluþia spre o literaturã postmo-
dernã viabilã rãmâne incertã. Al
doilea reproº care se aduce
generaþiei urmãtoare, cea a anilor
’80, este acela cã grupul de
prozatori de atunci nu a întãrit
poziþia curentului postmodernist
în literatura românã. Generaþiei
optzeciste i se pretindea sã in-
stituie, în mereu grãbita noastrã
literaturã, rãsadurile postmoder-
nismului. Însã scriitorii acestui
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Provocarile si promovarile prozei
românesti recente
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deceniu sunt mai mult poeþi de
fapt ºi manifestã o atitudine
crepuscularã faþã de aºteptãrile
cu care sunt întâmpinaþi. Di-
mineaþa pierdutã a Gabrielei
Adameºteanu, crepuscularã ºi ea,
cartea deceniului s-o numim, nu
este postmodernistã, cât neomo-
dernistã, am arãtat-o deja în alt
context. Proza  anilor ’80 vlãguitã
de sitele cenzurii rãmâne neim-
plicatã, expectativã, ruptã de fluxul
european fãrã voia sa. Începutul
anilor optzeci, când la nivel social
foamea ºi frigul din locuinþe se
accentueazã, enclavizeazã  breas-
la scriitorilor ajunºi sã fie  o altã
þintã a politicilor de partid.  ªi în
mijlocul acestui deceniu sumbru se
consolideazã o generaþie curând
intitulatã optzecistã, un grup de
scriitori tineri obligaþi la navetã
profesionalã, dar care se întâlnesc
în cenaclurile celor patru mari
universitãþi româneºti.

Apoi, brutal, intervine momentul
1989. Când  se petrece rãstur-
narea socialã  ºi ideologicã din
iarna lui 1989, ne gãsim din nou
într-o poziþie literarã de interstiþiu
ºi de aºteptare, dupã cum se va
vedea. Poate cã postmodernismul
literar în faza lui recentã, de asfinþit,
o vom regãsi abia la nivelul
prozatorilor publicaþi dupã 2000,
când situaþiile editoriale încep sã
se mai limpezeascã dupã deruta
anilor nouãzeci când se produce
prozã româneascã în cantitãþi
reduse ºi aceea cu inflexiuni
extrem „mizerabiliste’’ ori sexua-
lizante. Anii nouãzeci sunt anii
traducerilor excesive, ai derutei
revistelor intrate în panã financiarã
ºi ai neimplicãrii criticii în arbitrajul
literar. Mulþi prozatori devin
publiciºti, abandonând armurile
literare, încep sã ducã alte bãtãlii,
necesare de-altfel. Prin urmare, sã
renunþãm la iluzii, dacã n-am ºi
fãcut-o deja: literatura românã
recentã este ºi tânãrã, ca
istoriografie, ºi nãvalnicã, dar
deopotrivã nesigurã ºi  necon-
stantã în evoluþie. Cele douã de-
cenii ce o precedã i-au  transmis
ca pe un ADN o fragilitate spe-
cificã. Un fenomen de acalmie s-a
instaurat în anii începutului de nou
mileniu III, când s-a întrevãzut o
aºteptare de prozã româneascã
contemporanã ºi o proliferare a

debuturilor. Cu toate acestea, dis-
cernerea este abia pe cale a se
face. Este vorba de un nou canon
ce nu are încã un nume. Recep-
tarea prozei se subsumeazã para-
digmei omului nou, produs al unei
societãþi tehnologizate care se
diferenþiazã în câteva privinþe de
cititorul de mai ieri.

 Proza eului ºi a imediatului
pe piaþa literaturii

Proza generaþiei douãmiiste
care nu se ghideazã dupã vreun
canon ºi nici dupã oralitatea unor
cenacluri ne apare astfel cu un fel
de statut de „pe cont propriu’’. Ea
este foarte ego, aºa cum o ºi
consacrã o secþiune de debuturi a
unei celebre edituri româneºti. Pe
alocuri, parcurgându-i textele, ea
pare sã recupereze fãrâmele
postmodernismului european în
buna tradiþie românescã a
sincronizãrii. Pe de alta, pare sã
se autogenereze dintr-o imediateþe
epistemologicã a culturii de masã
pe care o trãim. Între aceste douã
tendinþe existã un vârf de lance al
generaþiei alcãtuit din prozatori
care dau seamã despre locul
scriitorului într-o lume caleidos-
copicã, nu de puþine ori hazardatã
ºi înºelãtoare.

Avem o mare certitudine cu
privire la  arbitrajele asupra acestei
proze marcate de cumpãna anului
2000, scrieri  spontane ºi variate.
Ele trebuie sã fie executate  cu o
bunã înþelegere a provocãrilor care
i-au fost impuse noii proze de cãtre
societatea de consum. Prima
provocare–condiþionare este deri-
vatã din paradigma marketingului
cultural. Astfel, editurile româneºti
ºi publicitarii par mai interesaþi ca
niciodatã sã vândã, iar proza ºi
romanul devin mãrfuri promovate
ºi promoþionale. Tânãrul prozator
nu poate sã nu þinã cont de aceste
aspecte, se pare. Ce ºanse sã
aibã el la a fi citit, receptat, fãrã o
cât mai amplã campanie de
promovare? Apoi, a doua provo-
care þine de percepþia noastrã a
tuturor, autori ori recptori, asupra
realitãþii scindate, asupra realului
de nivel doi cum îl numeºte
Daniela Zeca-Buzura în volumul
sãu despre televiziune, în linia lui
Pierre Bourdieu. Realitatea

secundã este realitatea iconilor
pixelici care ne înconjoarã difuzaþi
în flux continuu în întreg labirintul
de ecrane-oglinzi al vieþilor noastre
Astfel, în caruselul mediatic ºi
internautic, imaginea este me-
tafora vieþii actuale, cliºeu impus
prin politici de marketing, fie el
chiar ºi cultural. Prozatorul român
contemporan, ca orice artist al
lumii de altfel, este chemat sã
gestioneze criza de real a omului
contemporan, mimesisul, simu-
lacrul ºi haosul iconografic. În tot
acest timp, el se întreabã cum va
putea domestici dictatura imagi-
nii care vinde, aceea a iconului
vandabil, în favoarea expresivitãþii
literaturii scrise? El, prozatorul
român contemporan, este solicitat
sã fie atractiv prin textele sale, prin
cuvânt, pe o piaþã consumeristã a
imaginilor. În tot acest timp,
schimbarea de paradigmã a
imaginarului colectiv îl afecteazã
pe prozator în aceeaºi mãsurã ca
ºi pe receptor ºi astfel avem
senzaþia cã ne situãm în plin
proces de revoluþie simbolicã. Una
dintre cele care se petrec o datã
la câteva secole. Despre
penultima astfel de rãsturnare
vorbeºte Ioan Petru Culianu în
Eros ºi magie în Renaºtere 1484
unde  se apleacã, la capãtul unui
studiu de doisprezece ani, asupra
marii cenzuri a imaginarului care
a însemnat sfârºitul Renaºterii ºi
începutul Reformei.„Dacã ne
putem astãzi lãuda cã avem la
dispoziþie cunoºtinþe ºtiinþifice ºi o
tehnologie care nu  existau decât
în fantezia magicienilor, trebuie sã
recunoaºtem cã de la Renaºtere
încoace facultãþile noastre de a
opera  direct cu propriile  noastre
fantasme,  dacã  nu ºi cu cele ale
altora, s-au micºorat. Raportul
dintre conºtient ºi inconºtient s-a
modificat  profund, iar capacitatea
noastrã  de  a ne domina propriile
procese imaginare s-a redus la
zero.“(Ioan Petru Culianu, Eros ºi
magie în Renaºtere 1484, Ed. a
III-a, traducere din francezã de
Dan Petrescu, Polirom, Iaºi, 2003,
p. 24)

ª
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Prima antologie de poezie a lui
Oskar Pastior apare în România
în ediþie bilingvã germanã-românã
în 2010 la editura Art. Volumul este
un gest extraordinar din mai multe
motive. Unul dintre ele este tocmai
faptul cã o foarte micã parte din
poezia lui Oskar Pastior a fost
tradusã în limba românã. În anul
2000 a apãrut  volumul 33 de
poeme cu petrarca, în traducerea
Norei Iuga. Un al doilea pas era
mult aºteptat. Din acest punct de
vedere antologia de faþã este, într-
adevãr, dupã cum o numeºte
însuºi coordonatorul ei, Gabriel H.
Decuble, „un gest reparatoriu” faþã
de poetul Oskar Pastior ºi faþã de
respectul pe care acesta l-a
demonstrat faþã de literatura
românã modernã prin nume-
roasele sale traduceri din Gellu
Naum, Urmuz, Tristan Tzara,
Tudor Arghezi, Lucian Blaga.

Un alt motiv pentru care
antologia Jaluzele deschise, jalu-
zele închise reprezintã un lucru
remarcabil este seriozitatea cu
care a fost conceputã. Aspectul
volumului, selecþia poeziilor, care
traverseazã mai multe etape în
dezvoltarea operei lui Oskar
Pastior, incluzând chiar ºi câteva
texte postume, împreunã cu de-
senele poetului oferã cititorului
român posibilitatea de a face
cunoºtinþã cu un poet de o ori-
ginalitate ºi o inventivitate ex-
presivã fabuloase. Un poet care
s-a nãscut la Sibiu în anul 1927 ºi
care ar fi trebuit sã fi ajuns demult
în atenþia criticii literare ºi a
publicului românesc.

În al treilea rând, este un fapt
îmbucurãtor cã volumul a apãrut
în variantã bilingvã. Meritul
traducerilor este împãrþit între
Gabriel H. Decuble, Corina Bernic
ºi Alexandru ªahighian. Tradu-
cãtorii nu dau dovadã numai de o
capacitate ºi de o inteligenþã
lingvisticã de admirat, ci ºi de
inventivitate, dedicare ºi talent.
De o deosebitã fluiditate ºi
consecvenþã a limbajului dã

Jaluzele deschise, jaluzele închise
Prima antologie Oskar Pastior în limba românã
Ana-Maria Tãut

dovadã Corina Bernic în traduce-
rea volumului Gedichtgedichte /
Poeziidepoezii. De altfel, tradu-
cãtorii nu se aflã la prima antolo-
gie. Ei au lucrat împreunã ºi la
volumul dedicat primei ediþii a
Festivalului Internaþional de
Poezie „Oskar Pastior” din Sibiu,
publicat în anul 2007 tot la edi-
tura Art.

Poetul

Oskar Pastior, precum majori-
tatea autorilor germani nãscuþi în
România, este foarte puþin
cunoscut în þara noastrã de cãtre
publicul larg, dacã acest termen
poate avea vreo pretenþie la
realitate atunci când vine vorba de
poezie. Printre intelectuali ºi poeþi
el a fost însã mereu apreciat. De
asemenea, legãturile cu poeþii de
limbã românã ºi poeþii europeni în
general au fost de mare importanþã
pentru el. Oskar Pastior a devenit
în anii 90 membru al grupãrii
literare franþuzeºti Oulipo ºi a
sperat întotdeauna la organizarea
unui festival internaþional de
poezie, care sã aibã loc la Sibiu.
Vis pe care Ernest Wichner l-a
împlinit la un an dupã moartea
poetului. Cât despre receptarea
criticã, Oskar Pastior a fost rãsplãtit
în Germania cu premiul Georg
Büchner, cel mai important premiu
literar din aceastã þarã. În
România, Oskar Pastior a publicat
trei volume proprii de poezie pânã
în anul 1969 când a emigrat în
Germania. Pentru ultimul volum,
Namenaufgeben, autorul a fost
acuzat în cadrul unui proces ºi
condamnat. Dupã emigrarea în
Germania, Oskar Pastior a trãit ca
scriitor ºi a publicat mai mult de
30 de volume de poezie, care i-au
consolidat poziþia în lumea literarã
ºi spiritualã a Europei.

Oskar Pastior a trãit în România
urmãrile absurde a ceea ce
germanii numesc Kollektivschuld,
vina colectivã atribuitã de noua
putere comunistã tuturor etnicilor

germani pentru sprijinirea armatei
germane pe parcursul celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial. Patru ani,
între 1945 ºi 1949, Oskar Pastior
a trãit în lagãrele din Uniunea
Sovieticã. Romanul Hertei Müller
Leagãnul respiraþiei a fost iniþial
gândit ca un proiect comun cu
Oskar Pastior, proiect care nu a
putut fi dus pânã la capãt din cauza
morþii autorului în 2006. Proiectul
a fost dus pânã la capãt de Herta
Müller, iar personajul Leo Auberg
are la bazã biografia ºi
experienþele lui Pastior din cei
patru ani petrecuþi în lagãrele
ruseºti.

Oskar Pastior nu vorbeºte
direct în poezii despre ceea ce a
trãit în acei ani, experienþa
deportãrii oferã liricii sale o
dimensiune existenþialã, la fel ca
Holocaustul pentru Paul Celan.
Ernest Wichner noteazã, de altfel,
o paralelã între condiþia poeticã a
lui Paul Celan ºi cea a lui Oskar
Pastior: „La fel ca odatã Celan,
Oskar Pastior a ajuns un model
pentru generaþia tinerilor autori
<<româno-germani>>, pentru cã
aceºtia au reuºit în textele lor sã
îmbine într-un mod echilibrat ºi plin
de sens o profundã moralitate cu
alegeri estetice radicale, reuºind
astfel sã uneascã angajamentul
estetic cu cel politic” (Ernest
Wichner, „Als ob die Welt aus
Wörtern wär” în Das Land am
Nebentisch, 1993, Reclam,
Leipzig). Putem afirma de aceea
cã poezia lui Oskar Pastior se aflã
între cei doi poli: cel al
radicalismului estetic ºi cel al
radicalismului moral.

La fel ca Paul Celan, Oskar
Pastior încearcã sã gãseascã un
mod de a exprima inexprimabilul,
un nou limbaj, care sã se dezicã
de „geflügelte Worte” de „cuvintele
de duh” golite de sens, de
„logocentrismul asumat al puterii”
(Gabriel H. Decuble, Prefaþã la
Jaluzele deschise, Jaluzele
închise, 2010, Bucureºti, Art).
Pastior cautã un alt fel de poezie,
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un alt fel de limbaj prin care nu doar
sã redea ceea ce a trãit, ci sã-ºi
asume lumea prin noul limbaj.
Pastior se afla în cãutarea unui
logos creator. El experimenteazã
cu limitele poeziei ºi
deconstruieºte „bunul simþ
comunicaþional” ºi „de la sine
înþelesul”.

 El deconstruieºte „mesajul”
poetic, aruncând în aer normele de
comunicare ºi de interpretare
poeticã. Poeziile lui Oskar Pastior
au o gramaticã ºi o logicã proprii,
care nu reprezintã doar o ambiþie
sau un exhibiþionism ale poetului,
ci refuzul unui limbaj abuzat,
inexpresiv, refuzul de a accepta
realitatea ºi lumea exterioarã ºi de
a o reinterpreta într-un tipar
prestabilit al unei normalitãþi
inexistente.  Atunci când Pastior
se întreabã „Dar ce este
traductibilitatea?”, la fel cum se va
întreba mai târziu plin de rebeliune
ºi Rolf Bossert „Dar cine este
realitatea?”, putem întrezãri o
scânteie din rãfuiala poetului, de
altfel extrem de paºnicã, cu
limbajul ºi posibilitatea sa de
exprimare, potenþialul lui de
manipulare, eºecul sãu repetat de
a exprima adevãrul: „Facem o
reverenþã în faþa impulsurilor de
gândire, traducându-le repulsiv”
(Oskar Pastior, Jaluzele deschise,
jaluzele închise, 2010, Bucureºti,
Art, pag. 87 ).

Resemantizarea realitãþii

Poezia însãºi devine la Oskar
Pastior un „personaj” de poezie,
ea se interpreteazã singurã, ea
este redusã la o reflexie a sa: „în
timp ce în primul vers cãþeluºul îi
stã alãturi stãpânului când se
îneacã în al doilea nu mai e posibilã
nici o salvare în al treilea creºte
disperarea în timp ce în al patrulea
se apropie deja ajutoare poezia
prezintã CREDINÞA în timp ce titlul
ei DEJA face trimitere la atempo-
ralitate” (Oskar Pastior, idem, pag.
49). În aceastã ordine de idei putem
aminti un alt cuvânt de cãpãtâi a
operei lui Oskar Pastior ºi anume
ironia, împreunã cu autoironia
subînþeleasã. Oskar Pastior nu
ezitã sã se joace cu cuvintele, sã le
stoarcã de esenþa lor.

Limbajul poetic resemantizea-

zã realitatea, numirea este în sine
un act creator „Stelelor, de când
mijirã, le-nºirai nume pe lirã ºi-ncã
nu se isprãveºte” (Jaluzele
închise, Jaluzele deschise, p. 25),
este un act creator viu, tocmai
pentru cã este unul nedesãvârºit,
incomplet: „Eu crezui cã-s
priceput, dar e-un veºnic început
sã înºiri nume neºtine” (Oskar
Pastior, idem, p. 27). Nu trebuie
sã fim surprinºi de faptul cã
aceastã poezie se numeºte
Vocabular.

Poezia devine o instanþã
concretã: „poezia cu boticelli voiam
sã o scriu pentru cã scrisesem o
odã partidului dar nu îmi plãcea sã
scriu o poezie doar pentru cã
scrisesem alta aºa cã am lãsat-o
acum mã gândesc dacã nu cumva
în poezia cu boticelli deja scrisã
apare cã eu nu am scris nimic
despre boticelli sau dacã nu cumva
oda pentru partid nu îl plãcea pe
boticelli (...) dacã nu cumva scrie
cã acea odã partidului a avut titlul
BOTICELLI în timp ce ea nu ar fi
trebuit sã se numeascã altfel decât
LEAGÃNUL DIN GRÃDINÃ”
(Oskar Pastior, idem, p. 59). Mai
mult decât atât, poezia este
personificatã printr-un procedeu ce
aminteºte de suprarealism:
„caleaºca poeziei este aºteptatã în
poezia alegoricã omonimã
adversarul ei este scoica lumii
acolo mai sunt întruchipate istoria
semnului semnul gândului gândul
libertãþii ºi libertatea scoicii un
genitiv golaº rãtãceºte printre re-
gulile rãtãcelii pe fundal caleaºca
este echipatã cu persoane echipate
ea se apropie”(Idem, p. 69).

Oskar Pastior trece materialul
poetic printr-un procedeu de
simplificare, de deconstrucþie a
semnificãrilor, acest procedeu la
rece curãþã limbajul de „ceea ce
el ar trebui sã transmitã”.  Uneori
plin de muzicalitate, alteori ludic,
alteori ironic ori oniric, Oskar
Pastior gãseºte o soluþie în stilul
laconic, în evitarea explicaþiilor, a
vorbelor de duh, a utilizãrii formale
a limbajului, astfel cã ajunge la
expresivitatea pe care orice poet
o cautã. Cititorul apare deseori în
gândurile poetului, bineînþeles
altfel decât ne-am aºtepta: „Cine
apreciazã îngrãºarea la stres este
un cititor amabil. Pe el îl dedic

acestei cãrþi.” (Idem, p. 113); de
asemenea „cu ce mai auzi tu dacã
eu nu am gurã?” (Idem, p. 194).

Logica rãsturnatã a lui Pastior
reiese în acest volum cel mai bine
din poeziile Lãmâi sãlbatice,  în
care rãtãcesc Ifigenii ºi Elektre
împreunã cu Faraday, sau
Socoteala de azi în care „la zece
ani aveam zece ani/ la douãzeci
aproape treizeci/ la treizeci abia
douãzeci” º.a.m.d. Prin sub-
minarea limbajului se obþine
aruncarea în aer a ordinii realitã-
þii, a lucrurilor de la sine înþelese,
poetul salutând astfel în poezie
halucinanta lume pe care o
trãieºte. În aceeaºi ordine de idei
apare ºi poezia Frescobaldi în care
Oskar Pastior se joacã cu cuvintele
ºi semnificaþiile lor „Eu sunt opusul
lui sunt. Sunt e opusul lui este.
Opusul meu este o ceainãrie.
Împreunã cu opusul meu sunt o
casã neterminatã a lui sunt sau o
ceainãrie a lui este. Nu e deloc
complicat.” De altfel pronumele
„eu” este unul destul de rar întâlnit
în poeziile lui Oskar Pastior.

Poeziile lui Pastior nu sunt doar
construite dincolo de regulile
formale, ele se cer interpretate,
citite altfel. Tocmai pentru cã sunt
golite de orice fel de ideologie a
limbajului, a puterii, ele nu au un
mesaj, care trebuie descifrat,
extras ºi reconstruit de cãtre cititor.
Frumuseþea poeziei moderne,
avangardiste, suprarealiste constã
tocmai în libertatea de interpretare
pe care ºi-o oferã sieºi ºi cititorului.
Cea mai potrivitã interpretare a
unei poezii de Oskar Pastior ar fi
sã o înþelegem greºit. Aºa cum
spunea ºi Klaus Hensel: „Limbajul
este un instrument formidabil în
crearea neînþelegerilor. Dar ce spun
cuvintele? Ele spun întotdeauna
mai mult decât intenþioneazã un
autor sã spunã ºi mai mult decât
poate un singur cititor sã conºti-
entizeze. Neînþelegerea este o
însuºire productivã, fiindcã este
una permanentã, a lumii.” (Klaus
Hensel, „Was aber sagen die
Wörter?” în Das Land am
Nebentisch, 1993, Reclam, Leipzig,
pag. 261)



30

Svetlana Cârstean

1. Femeie
fet i þã  mamã.
Muncitoare din
zori pînã în sea-
rã. Entuziasto-
depresivã. Au-
tistã extrover-
titã. Dependen-
tã de scris, nu ºi
de publicare.

2. Proza româneascã de azi
este într-un soi de derutã. Nu
existã –isme, ceea ce poate fi
foarte bine, nu existã nici linii de
forþã. Existã doar cîþiva autori
puternici ºi consecvenþi. Scriitorul
e mai degrabã preocupat de alte
noþiuni, legate de piaþã, de vînzare,
de comercial, de vizibilitate.  Ele
fac legea, inclusiv tehnic vorbind.
În acest context, poezia mi se pare
mai in-teresantã ca potenþial, ea
ar putea rãmîne cîmpul bãtãliilor
adevãrate, de substanþã, pînã cînd
proza îºi gãseºte locul. Poezia ar
putea fi laboratorul alchimic, (mai)
liber de presiuni.

3. Suma calitãþilor ºi defectelor
unui scriitor e o magie, care func-
þioneazã pentru fiecare într-un
mod atît de particular, încît e impo-
sibil sã explici asta în vreun fel.

4. Cred cã voi scrie pînã la
sfîrºit, da. Pentru cã m-am obiºnuit
de foarte mult timp ca scrisul sã
fie a doua mea naturã. E un viciu,
o deformaþie, dar ºi un mod de a

Svetlana Cârstean ºi
Ana Maria Sandu

1. Oferiþi-le cititorilor revistei Steaua un scurt autoportret (ca o fiºã subiectivã de dicþionar).

2. Ce înseamnã astãzi a scrie prozã/poezie în România mileniului trei? Cât de modern ºi
postmodern este scriitorul 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/poet care ºtie ºi vrea sã fie prozator/poet?

4. Credeþi cã veþi scrie pânã la senectute?

trãi. E o traducere, adesea
aproape simultanã, pe care mi-o
fac permanent singurã, în niºte
cãºti interioare. O traducere a
lumii, a ceea ce vãd, aud ºi simt.
E o ocupaþie care nu are însã
legãturã cu a publica.

Ana Maria Sandu

1. M-am nãs-
cut ºi am copi-
lãrit la Târgu-
Jiu. Pãrinþii mei
erau foarte tineri,
aproape cã-mi
vine sã zic cã
am crescut îm-
preunã. Am mai
avut parte de o

bunicã bunã ca un cozonac, care
m-a rãsfãþat, cu animale ºi o
grãdinã care mi se pãrea imensã
ºi nu e deloc. Mã speriau adunãrile
mari de copii, cred cã eram foarte
emotivã, de fapt. Mi-aduc aminte
cã mamei i se spunea despre mine
“e prea sensibilã, doamnã!”.

Am ales apoi un liceu cu o clasã
de filologie-istorie, pentru cã
mi-am dat seama cã singurul lu-
cru care mi-ar plãcea cu adeavãrat
în viaþã ar fi sã citesc.

Am ajuns apoi la Facultatea de
Litere din Bucureºti. Scriam pe
atunci un fel de poeme corecte,
influenþate de toþi poeþii pe care-i
citeam ºi care mã impresionau. A
urmat Cenaclul Litere, întîlnirile
sãptãmînale cu Mircea Cãrtãrescu
ºi cu alþi tineri la fel de îndrãgostiþi

de literaturã ca ºi mine. Experienþa
cenaclului din timpul studenþiei a
însemnat ieºirea din cocon, a fost
importantã pentru mine ºi pentru
scrisul meu.

Cred cã scriu pentru cã n-am
comunicat niciodatã prea bine.
Mã poticnesc cînd trebuie sã
spun rãspicat ce simt, ce-mi
place, ce-mi doresc. Dar am
observat întotdeauna cã lucrurile
se limpezesc în scris. Capãtã o
altfel de coerenþã ºi de putere.

Am debutat în 2003 cu Din
amintirile unui Chelbasan, un
poem în prozã. Dupã Chelbasan
mi-am facut curaj ºi am trecut la
prozã: în 2006 am publicat Fata
din casa vagon, iar în 2010,
Omoarã-mã!.

2. Nu cred cã –ismele au fãcut
vreodatã un scriitor adevãrat. Nici
n-ar fi avut cum, de altfel. Ar fi ca
ºi cînd ai lua o bucatã de stofã ºi
ai zice cã ºtii sã foloseºti
foarfecele, tiparele, iar la sfîrºit o
sã iasã o operã de artã. ªi pentru
poezie ºi prozã e nevoie
întotdeauna de mai mult decît de
mãiestrie. Emoþia rãmîne vitalã.
Visul de aur al oricãrui scriitor e sã
spunã o poveste care sã
reuºeascã sã miºte cu adevã-
rat ceva în cei care o citesc. ªi cred
cã literatura adevãratã, dincolo
de modernisme sau postmo-
dernisme, asta face, aduce în mod
miraculos la suprafaþã lucruri din
viaþa intimã a fiecãruia dintre noi.

“Cartea” diferenþelor dintre un

Scriitoare
în ospetie,
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scriitor român ºi unul strãin mi se
pare cã se joacã în altã parte. La
noi, publicul cu adevãrat branºat
la fenomenul cultural actual nu
depãºeºte cîteva mii de oameni în
toatã þara. Ei sînt cei care
semneazã toate petiþiile, care ºtiu
ce filme apar, ce cãrþi, ce expoziþii.
Numãrul cititorilor de literaturã
românã nu se va mãri peste
noapte. Însã, sînt mulþi factori care
pot exercita o influenþã. ªi mã
gîndesc la deprinderile pe care ar
trebui sã le formeze ºcoala. La
depãºirea complexelor identitare
care pre-supun, printre altele, ºi
asumarea lucrurilor scrise/fãcute
aici. În România nu existã o culturã
de masã a cititului. Primul lucru pe
care îl obesrvi în alte pãrþi - mã
gîndesc la Franþa, Germania -, e
cã vezi oameni foarte diferiþi cu cîte
o carte în mînã în metrou, de

exemplu. Literaturã de toate
felurile. Mi se pare un semn de
sãnãtate socialã, în primul rînd.

Sã nu uitãm, însã, cã în
aceastã combinaþie – talent plus
publicitate egal vizibilitate – mai
intervine ceva: destinul pe care
îl are o carte. Uneori poate fi
ciudat, capricios, imprevizibil.
Sau, din contrã, spectaculos.

3. Cred cã e important uneori
sã înþelegi cã scriitorul poate sã fie
un tip cît se poate de “normal”.
Scriitorul e un om cu un job uneori
foarte greu, pentru cã programul
nu se terminã la orã fixã. Pe lîngã
asta trebuie sã mai facã ºi slalom
printre alte slujbe ca sã trãiascã.
ªi cã, de cele mai multe ori, nu e
nimic glam în a fi scriitor: e o
muncã de interior, nu apari nici la
televizor, nu te duci toatã ziua la

petreceri mondene. Singurele
momente de fericire sînt cele în
care eºti mulþumit de ce þi-a ieºit.
Dacã scrii pentru cã nu poþi altfel,
atunci e o alegere pe care þi-o
asumi ºi trebuie sã fii dispus sã faci
ºi sacrificii.

Cînd scrii nu te gîndeºti nici la
cîte exemplare o sã vinzi, nici cum
o sã se scrie despre textul tãu. Scrii
pentru cã e important pentru tine.
Singurul lucru care conteazã
atunci cînd termini o carte e sã fii
sigur cã n-o puteai scrie altfel.

4. Habar n-am. Dacã aº zice
cã da, batrîneþea nu m-ar mai
speria. Poate de asta îmi place ºi
sã schiez ºi sã înot. Mã gîndesc
cã sînt niºte îndeletniciri pe care
n-ar trebui sã le abandonez o datã
cu trecerea timpului. ªi asta îmi dã
curaj.

Am ferestrele larg deschise. Ciudat, nu aud deloc
trenurile, deºi gara e la doi paºi. Nu fluierã
locomotivele, nu se urnesc greu roþile pe ºine. Mai
degrabã aud avioanele decolînd sau gata sã
aterizeze pe Charles de Gaulle. Poate de aici
impresia cã gara asta e butaforie curatã, fãcutã sã
sprijine cerul spre Est. Sau poate nu chiar butaforie,
ci o garã imaginarã, construitã dupã toate legile ei,
cu tabele de plecãri ºi sosiri, cu trenuri ºi pasageri,
ºi gãzduitã de un hotel Belle Epoque. Poate toþi sînt
angajaþi aici nu ca sã plece, ci ca sã se prefacã
mereu cã pleacã. E sîmbãtã. Soarele e deja pe cer.
Jos, în stradã, trec puþini oameni. Doar amatorii de
jogging îºi etaleazã gambele încordate. Trec în
vitezã unul cîte unul, din cînd în cînd. Le ºtiu
destinaþia. Quai de Valmy. În 20 de minute se vor
împiedica în mulþimea care frecventeazã brocanta
din weekend-ul ãsta. E inevitabil. Or sã încetineascã
ritmul, ca sã se strecoare pînã la capãtul bulevardului
Secrétan, printre standere cu haine vechi din anii
‘70 sau ‘80, rochii cu funde mari  la gît, sacouri uzate,
porþelanuri cu pretenþii de antichitãþi,  mese cu zeci
de broºe, cercei, mileuri, halbe de bere pentru
colecþionari, pantofi scîlciaþi, lampadare din dantelã,
viniluri vîndute cîte 3 la 10 euro, obiecte necunoscute
pe care trebuie sã le iei la mînã, bucatã cu bucatã,
ca sã te prinzi ce e fiecare, ca sã descoperi eventual
ceva ce cauþi de mult timp. Mîine searã, la spartul
tîrgului, le vor vinde pe nimic, chiar ºi cu un euro, de
groazã sã nu se întoarcã iar cu ele acasã. “Hai cã
eºti suficient de suplã! Opreºte-te ºi tu un pic din
alergat“, îi spune unei alergãtoare, care îºi face cu
greu loc în mulþime, în costumul ei profesionist, perfect
mulat, bãrbatul ce ºi-a stabilit tabãra în faþa

restaurantului asiatic. El vinde numai cãrþi. În proporþie
de 70%, psihanalizã. Mamã ºi fiu, separare, ruperea
cordonului ombilical, mamã ºi fiicã, proiecþii, modele.
Inclusiv Badinter, cum ar putea lipsi. Pare a vinde
însã biblioteca altuia, e complet strãin de cãrþile pe
care le are în faþã. Îi place în schimb sã vorbeascã
mult. Pe lîngã psihanalizã, în altã cutie are cãrþi
tehnice. Ar putea fi biblioteca unui frumos cuplu care
a sfîrºit  ca toate celelalte: ea, psihiatru, psihanalist,
terapeut, el inginer. El, mare amator de lecturi de toate
felurile, ea, lipsitã de orice simþ practic, de manualitate,
completîndu-se astfel reciproc, pentru o vreme. Sau
poate cã el era de fapt psihanalistul. Alergãtoarea îi
rãspunde doar cu un surîs. Ziua e abia la început.
Am fãcut drumul ãsta dis-de-dimineaþã. Am alergat
în pantã pe chei, apoi m-am oprit ºi am luat-o la pas.
M-am întors cu un braþ de liliac. Vînzãtorii de liliac ºi
lãcrãmioare îi concureazã din loc în loc pe cei de
vechituri.  Am trecut din Quai de Valmy pe Faubourg
Saint Martin pe strãduþe, am depãºit trei brutãrii –
bagheta de un 1, 10 euro am luat-o mai tîrziu de pe
Vinaigriers –, douã Franprix-uri, douã restaurante
japoneze, m-am oprit într-o librãrie pentru un
L’Assommoir de 4 euro ºi m-am întors apoi, neuitînd
sã traversez Gara de Est, amorþitã parþial de liniºtea
dimineþii.  Dar a trecut deja mai bine de o orã de
cînd simþeam sub picioare scîndurile din podeaua
gãrii.

Zgomotele strãzii îmi sînt adesea indiferente,
atît de tare m-am obiºnuit cu ele. Pãtrund în camerã
nestingherit. În intersecþie, maºinile obiºnuite sã
încetineascã la stop, motocicletele care demareazã
în trombã, cîteva ambulanþe ºi maºini de poliþie pe
orã. N-am uitat nimic. Acum însã toate zgomotele
obiºnuite sînt depãºite de altele noi, mai violente.
În staþia de VELIB, trei puºti încearcã sã scoatã de

Svetlana Cârstean

***************
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la locul ei o bicicletã, fãrã sã plãteascã. De cîte ori
strãduþa se goleºte de oameni, unul dintre ei se
apropie ºi loveºte tare bicicleta, cu piciorul. E de
altfel singura care a rãmas disponibilã. La ora asta
toate sînt plecate prin oraº. Cum apare un om la
capãtul strãzii, cei trei se îndepãrteazã de obiectul
interesului lor, ca ºi cum ar avea treabã în altã parte.
De aici, de la fereastrã, se vede totul ca-n palmã:
intersecþia, staþia de biciclete, iar la dreapta, gara.
Mai mult ca niciodatã, astãzi gara mi se pare un
hotel. Obloanele scurte, roºii, un fel de perdeluþe
exterioare ca niºte pleoape închise pe jumãtate,
fluturã cochet, nu ai spune cã nu se bucurã nimeni
acolo de intimitatea unor camere elegante. Acum
cîteva zile, pe terasa largã de deasupra intrãrii, era
o petrecere, se ciocneau pahare. Erau adunaþi toþi
acolo, mi s-a pãrut cã pe unii dintre ei i-am mai
vãzut cel puþin o datã pe culoarele gãrii, dar de la
distanþa asta totul e posibil. Mi-ar fi prins bine un
binoclu.

Bãieþii de jos nu au reuºit sã desprindã bicicleta.
Pe ei îi vãd foarte bine. I-aº putea recunoaºte dintr-o
mie. Cel mai mic dintre ei loveºte cu mare plãcere.
Cel înalt e mai precaut, stã sã fugã în orice clipã ºi
cum apare cineva se desprinde discret de grup ºi
mimeazã cã o ia în altã direcþie. De altfel, staþia de
biciclete e în faþa unui hotel, unul dintre acelea
obiºnuite, plasate în apropierea gãrilor de peste tot.
Un hotel banal, adesea vãd ce se întîmplã înãuntru.
Turiºti obosiþi, cupluri plictisite, valizele pe jumãtate
desfãcute proptite de perete. Un tînãr îi suprinde pe

bãieþi lovind bicicleta, se opreºte ºi îi ceartã. Dupã ce
se îndepãrteazã, cei trei îºi reiau loviturile nestingherit,
deºi bicicleta nu s-a desprins nici un milimetru. Par sã
creadã cã nu îi vede nimeni, ca ºi cum s-ar ascunde la
lumina soarelui, care în acelaºi timp înghite înãuntrul
ei ºi zgomotele, izbiturile repetate ºi ecoul lor pe care
casele vechi din împrejurimi ºi acoperiºurile lor nu îl
duc mai departe, ci îl pãstreazã ca pe un secret al
dimineþii. Dacã nu ar fi fost tînãrul de adineaori, mi-aº
fi putut închipui cã scena asta e creatã de mintea mea
, ca ºi petrecerea de pe terasa gãrii, cu oamenii care
se prefac zi de zi cã pleacã, cã îºi iau rãmas bun, cã
îºi carã bagajele ºi noaptea se odihnesc în camerele
hotelului-garã cu obloane viºinii de fapt ºi nu roºii cum
am spus prima datã. Soarele intensificã patetic
culoarea, îmi înºealã privirea. Petrecerea aia era în
cinstea ultimelor dorinþe, îmi imaginez. Privesc gara
de departe acum, chiar dacã sînt aici în apropiere;
ca sã þi se îndeplineascã dorinþa trebuie sã mergi
acolo, sã stai o vreme înãuntru, sã simþi cã ai putea
sã pleci dintr-o clipã în alta, cã trebuie sã-þi tîrîi bagajul
pe peronul tãu, sã vezi trenul cum gareazã lent ºi sã
asculþi vocea de robot blond ºi anonim a doamnei
care îþi anunþã toate detaliile plecãrii.

Bãieþii ãºtia trei au o dorinþã care nu li se
îndeplineºte. Bicicleta le rezistã în continuare, nu vrea
sã plece împreunã cu ei, iar, pe mãsurã ce rãcoarea
dimineþii se îmblînzeºte, amatorii de jogging se
înmulþesc, strãduþa e din ce în mai rar goalã.

(Fragment dintr-un volum în pregãtire)

Ana Maria Sandu

Am trîntit portbagajul cu gîndul cã n-am uitat nimic
important ºi l-am strigat pe Grig:

- Sã iei, te rog, ºi jucãriile lui Filip. Vezi cã sînt pe
comoda din hol.

Grig s-a întors din drum, a urcat 3 etaje cu bãiatul
în braþe, a pescuit rucsacul gri ºi l-a agaþat de celã-
lalt umãr. În urma lui uºa de la intrare s-a închis pe
cuvintele mele:

- …sã conduci tu sau mã laºi pe mine? Asta în
cazul în care te abþii ca sã pot sã merg liniºtitã.

Grig s-a fãcut cã nu m-aude, mã aºteaptã lîngã
maºinã sã-mi termin þigara slim, a patra din cele 10
pe care le fumez zilnic.

Sigur cã i se pare o prostie, dar nu-mi zice nimic,
iar eu am tot timpul din lume sã apreciez tãcerea lui.

Mergem cu maºina mea de la birou, e mai
confortabilã decît a noastrã. Grig deschide uºa din
spate, îl fixeazã pe Filip în scaunul pentru copii ºi
apoi se aºazã pe locul din dreapta.

Îmi scot din geantã pachetul cu gumã de
mestecat, iau o pastilã, asta în timp ce mã urc la
volan. Verific dacã Filip stã bine, îmi las geanta în
spatele scaunului ºi pornim toþi trei spre locul unde
se organizeazã festivalul de publicitate de anul acesta.

- Mersi cã m-ai lãsat sã conduc…

Mîna lui îmi atinge pãrul aît de uºor cã de multe
ori mã-ntreb dacã degetele lui Grig chiar au avut timp
sã ajungã pînã la mine sau dacã nu cumva gestul e
un fel de tehnicã zen pentru liniºtirea corpului ºi a
sufletului.

- Doamne, Clara, dar chiar nu conteazã care
dintre noi ºofeazã. Doar cã te rog întotdeauna sã fii
atentã, atîta tot. Iar tu sari de cur în sus ca arsã.

-  Ok, ok, ai dreptate. ªtiu ºi eu atîta lucru despre
mine: uneori mã enervez ca proasta.

- Vezi cã trebuie sã o luãm la dreapta, sã mai
scãpãm de aglomeraþie. Ieºim mai repede pe aici în
autostradã.

Deschid puþin geamul din dreptul meu, curentul
întrã în maºinã ºi ajunge ºi-n spate, pînã la Filip.
Sunetele pe care le scoate copilul ºi felul în care ºi
agitã mîinile, îl fac pe Grig sã se întoarcã spre el ºi
sã-i vorbeascã:

- Filip, nu te speria! ªi mami ºi tati sînt cu tine.
Cine a mai vãzut un bãiat care sã se lupte cu aerul
de afarã?

Mã uit în oglinda retrovizoare, port niºte ochelari
de soare, cu rame negre, masive ºi un tricou alb,
mulat. Ochii mi s-au umezit ºi genele date cu rimel
încep sã mi se lipeascã între ele.

Clipesc des de cîteva ori cu gîndul la Filip care,
în timp ce vom parcurge cei 700 ºi ceva de km pe
care îi indicã GPS-ul, va mai creºte puþin.

La jumatatea drLa jumatatea drLa jumatatea drLa jumatatea drLa jumatatea drumuluiumuluiumuluiumuluiumului
)) )))
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Maþele alea verzi de pe ecranul dreptunghiular
mã enerveazã cumplit, ºtiu tot ce mã aºteaptã la
urmãtoarea curbã, care e drumul cel mai scurt. N-
am voie sã mã rãtãcesc, nu se acceptã surprizele,
“nu ocolim aiurea, avem lucruri mai importante de
fãcut în viaþã”. Astea sînt cuvintele lui Grig, tipul cu
care m-am cãsãtorit în urmã cu 7 ani, arhitect de
succes, tatã model care poate sã-i spunã lui Filip
poveºti în care sã nu schimbe nici mãcar un cuvînt.

Tot ce-am reuºit în bãtãlia cu Grig a fost sã-l
conving sã renunþãm la vocea aia dementã de pe
GPS, care ne anunþa cã trebuie sã facem urmãtoarea
la drepata, dupã 200 de metri, sã virãm stînga ºi tot
aºa.

GPS-ul îl las pornit doar de gura lui Grig, care ºi-
a fãcut un întreg ritual în a introduce adresa exactã,
stradã, numãr, tot, unde trebuie sã ajungem înainte
de a pleca la drum.

Grig tot butoneazã la radio, în cãutarea unui post
cu muzicã bunã, dar nu gãseºte nimic:

- Trebuie sã ne oprim sã mai punem benzinã,
nu? ªi luãm atunci ºi CD-urile din spate, sã ascultãm
ºi noi ceva ca lumea cã ãºtia vãd cã bagã numai
tîmpenii…

Dupã ce am scãpat de nebunia din oraº ºi am
înjurat vreo doi pietoni care aproape cã s-au aruncat
pe trecere, autostrada s-a lipit de roþile mari ale maºinii.

Filip a adormit cu o jucãrie în mînã ºi am activat
pilotul automat abia dupã ce acul vitezometrului a
atins 150 de km la orã. Nici unul dintre noi nu mai
zice nimic. Muzica am dat-o foarte încet ºi se
confundã cu zgomotul de rulare al maºinii. Un fel de
bîzîit cald, în care ºi eu ºi Grig ne simþim bine.

Nu mai existã contururi clare, doar niºte senzaþii
difuze ºi un peisaj care se deruleazã rapid pe cele
patru geamuri. Ochii mei nu mai reuºesc sã distingã
mare lucru, nu mai reþin detalii, nu le mai pasã cu
adevãrat ce se întîmpã afarã. Þi-au creat un
microclimat ºi se simt apãraþi de geamurile electrice.

Dacã cineva ne-ar supune chiar în clipa asta la
un test ºi ne-ar citi gîndurile, n-ar depista niºte miºcãri
ale undelor electromagnetice prea spectaculoase.

În cazul lui Grig ar da peste un proiect de
reamenajare a unei clãdiri vechi, cu care îºi bate capul
de vreo trei luni. Ajunseserã în faza de mansardare
a imobilului, dar lucrurile erau departe de a se finaliza
ºi, probabil, vor mai dura cel putin cîteva luni.

Era unul dintre primele proiecte importante pe
care le contractase cu firma lui cea nouã ºi avea tot
interesul sã se agite ca sã iasã bine. Fãcuse ºi pe
inginerul constructor ºi pe maistrul, vãzuse fiecare
rînd de tencuialã cum se dã jos ºi cum pereþii îi rînjesc
batjocoritor ºi nu se lasã îndreptaþi, mai ales atunci
cînd credea cã nu existã nici o eroare de calcul.

De exemplu, acum încerca sã reconstituie
povestea scãrii de fier forjat în spiralã, cu mãciulii în
formã de dragoni, care fusese intervenþia celui de-al
treilea locatar al casei, un negustor cu afaceri nu
tocmai curate.

Cu puþin noroc, printre sertarele ordonate ale
minþii lui Grig, s-ar fi putut gãsi pititã, poate, ºi acestã
întrebare, ca un obiect de îmbrãcãminte rãmas puþin

afarã ºi prins între douã sertare:
- Cît timp sã fi trecut de cînd ne-am tras-o ultima

oarã?
La mine toate gîndurile atîrnau vraiºte: niºte sîrme

colorate ºi în miºcare, pentru cã mereu comuta de la
una la alta ºi le lãsa suspendate.

Dar, dintre toate, cel mai vibrant rãmînea
zgomotul de fond, tristeþea drumului pe o autostradã
cu asfalt impecabil, într-o maºinã confortabilã în care

transportam ca pasageri cei mai dragi doi oameni de
pe pãmînt. ªi ei dormeau atît de liniºtiþi ºi semãnau
în felul în care îºi þineau capetele lãsate spre partea
dreaptã.

Am tãcut un timp pentru cã aveam senzaþia cã Grig
a aþipit ºi cã am rãmas singurã pe un drum nesfîrºit.

Maºina s-a lipit de asfalt ºi kilometrii de pe plãcuþe
se ºterg de parcã n-ar fi fost niciodatã adevãraþi.

Ceasul meu pãtrãþos, cu brãþarã argintie, aratã
5 fãrã un sfert, adicã mai bine de trei ore de cînd am
plecat de acasã. Îmi simt spatele amorþit ºi aº bea
ºi-o cafea. M-am hotãrît prea tîrziu ca sã mai pot opri
la prima benzinãrie, o s-o aºtept pe urmãtoarea.

- Tu nu vrei o cafea? Am auzit vocea lui Grig,
care deschisese ochii ºi fãcea exerciþii încercînd sã-
ºi dezmorþeascã gîtul. Pe mine m-a cam luat somnul
ºi cred cã mi-ar prinde bine. ªi ca sã te mai odihneºti,
aº putea sã mai conduc ºi eu, ce zici?

- A, credeam cã ai adormit. ªi eu tot la o cafea
mare mã gîndeam, sã ºtii… O sã-l trezesc ºi pe Filip.

Grig s-a întoars spre copil, s-a întins printre
scaune ºi îi ºtergea fruntea transpiratã cu un ºerveþel.

- E atît de drãguþ cum doarme. Mi se face ºi ziua
cîte un dor de el. Mã rog, cînd am timp sã respir. ªi

Crochiu 7
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fricã, într-un fel, cã va creºte prea repede, cã n-o
sã-l mai recunosc într-o zi.

- Draga mea, Filip n-are de ce sã se plîngã. Dar
cu mine cum rãmîne?

Am început sã rîd, am dat volumul mai tare la
radio din butonul de pe volan ºi anunþ cã peste 500
de metri, gata, ajungem la o benzinãrie.

- Puiuþ, Filip, trezeºte-te, mami!
 Copilul a tresãrit ºi a deschis niºte ochi imenºi,

albaºtri, buimãciþi de somn.
- Bunã dimineaþa, Filip, cum a dormit bãiatul?
Nu mai avem mult ºi ajungem la mare, sã ºtii,

aºa cum þi-am promis.
Pun semnal dreapta ºi intrãm în benzinãrie.

Cobor din maºinã în trombã, nu înainte de a-i zice lui
Grig sã alimenteze. Probabil a încearcat sã se dea
jos, dar am uitat sã-i las cheile ºi am închis uºile. N-
are decît sã m-aºtepte ca sã poatã sã facã plinul.

- Dacã nu ajungeam la budã, cred cã fãceam pe
mine! Hai cã-l iau pe Filip sã-i schimb pampersul.

Un angajat l-a întreabat în urma mea cîtã benzinã
sã punã:

 - Facem plinul…
A mers sã achite la casã, apoi a tras maºina din

dreptul pompei numãrul 4 ºi s-a întors la cafeneau
din benzinãrie sã-ºi bea cafeaua:

- Grig, þi-am comandat ºi þie o cafea, sã ºtii.
Dupã ce se mai uitã o datã în meniu, Grig s-a

îndreptat spre vînzãtoare:
- ªi o plãcintã cu mere pentru mine, vã rog…
- Te-ai descurcat sã-l schimbi pe Filip?
- Da, ne-am schimbat, ia uite ce veseli sîntem

acum…
Am scos din geanta imensã un borcan cu

mîncare pentru copil ºi am început sã-l hrãnesc cu

piure-ul de legume.
Filip se fîþîia printre scaunele de lemn ºi toate

persoanele de sex feminin din încãpere se prelingeau
pe lîngã el. A durat pînã cînd vînzãtoarele au adus
comanda ºi lucrurile au intrat în normal. Valul
hormonal s-a mai potolit, noi ne-am bãut cafelele ºi
am decis cã urmãtoarea bucatã de drum îi revenea
lui Grig s-o conducã.

Am o slãbiciune pentru cafenelele de pe ºosea.
Nu ºtiu sã-i spun lui Grig ce-mi place, de fapt, poate
neliniºtea pe care mi-o dã un drum lung cu maºina
sau poate timpul complet suspendat dintr-o benzi-
nãrie, oamenii în trecere, maºinile lor murdare.

Grig a condus relaxat, a mãrit viteza la 200 de
km la orã ºi mi-a explicat cã modelul ãsta de motor,
de 170 de cai putere, se simte mai bine la o vitezã de
rulare mai mare.

A urmat un curs despre maºini, m-am arãtat, ca
de fiecare datã interesatã, dar nu-mi rãmîne absolut
nimic în cap. El vorbeºte, vorbeºte, îmi explicã cum
e cu motorele în patru pistoane, cu cele în 8, de ce
maºinile disel au cuplul mai mare, dar sînt mai
puturose etc.

Discuþia despre maºini a fost cam singurul lucru
care s-a mai întîmplat pe drum, pînã am ajuns în
locul acela cu falezã stîncoasã, unde ne-am alãturat
celorlalþi vreo 100 de participanþi la simpozion.
Numãrul trebuia, însã, înmulþit cel puþin cu 2, pentru
cã fiecare participant a putut sã-ºi aducã cu el familia,
copiii mici ºi frumos îmbrãcaþi.

E o zi mieroasã, de început de toamnã. Cum
prindem o pauzã în program, ne regrupãm sub
ultimele izbucniri ale soarelui. Nu ne lipseºte nimic,
avem liniºtea prosoapelor albe, pufoase, impecabile,
dintr-un hotel de 5 stele.

Adam versus Eva
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Nu doar zece – mai mulþi! Cãci
pe 30 martie a avut loc la Bucureºti
Colocviul naþional al criticilor. Tema
fixatã de Radu Voinescu a fost
„Strãlucirea ºi suferinþele criticii de
întâmpinare”. M-am gândit cã
soarta criticii literare de
întâmpinare nu poate fi separatã
de strãlucirea ºi suferinþele
criticului care vine în întâmpinarea
operei. Se pune întrebarea dacã
nu cumva criticul de întâmpinare
a devenit un responsabil cu public
relations, respectiv cu promovarea
cãrþii. Mai mult un generator de
blurbs extinse – ceea ce înseamnã
simplã semnalizare incandescentã
– decât de analize. ªi pânã la
urmã, la ce bun criticii profesioniºti
când Tudorel Urian povestea cã în
Franþa a vizitat libãrii în care cititorii
lipeau bileþele pe cãrþi cu
recomandãri ºi anti-recomandãri?

Pe de altã parte, analizã
coincide cu valorizare, iar nu cu
encomioane ori desfiinþãri. Critica
de întâmpinare implicã, sau ar
trebui sã implice, atitudine ºi
caracter. De aici ºi pânã la
încurajarea criticului rãu este o
deplasare nejustificatã. România
este un spaþiu cultural bine irigat
de fluxul revistelor literare. În
Occident, acest flux gazetãresc a
secat de ceva vreme. Chiar dacã
existã suplimente literare ale
marilor cotidiene, cum mã
contrazicea Cornel Ungureanu,
nici nu se pune problema sã ne
concureze ei pe noi la numãrul de
reviste pur culturale ºi
independente. Deci, dacã acolo
promovarea operei se face mai cu
seamã pe criterii comerciale, în
România elitismul ºi coteriile tind
sã atingã cote aberante. Fãrã a fi
un admirator al proverbelor, de
data aceasta trebuie sã admit cã
adevãrul s-ar cuveni sã se
gãseascã undeva la mijloc. ªi
atunci mã întorc la
contextualizarea istoricã a textului
literar, aºa cum era ea practicatã
de adepþii Noului Istorism. Ori mã
întorc mai curând la abordarea
Materialismului Cultural, care este
mai interesat de prezent ºi nu

Zece critici mititei...
Felix Nicolau

agreeazã distincþia între cultura
„înaltã” ºi cea „joasã”. În felul
acesta, ne putem scutura de
snobismul ºi nãºirile mainstream-
ului.

Criticul rãu

Nu înþeleg sã fiu rãu în calitate
de critic literar. În opinia mea,
aceasta este cea mai aventuroasã
întreprindere literarã – un safari
hermeneutic. Când scriu o cronicã,
nu ºtiu niciodatã unde o sã ajung.
Uneori plec hotãrât sã desfiinþez
respectiva carte, însã, pe parcurs,
ajung sã îmi reciclez interpretarea,
iar concluzia este diferitã de
premise. A scrie despre cãrþi
înseamnã sã practici un close
reading aºa cum îl practicã astãzi,
entuziast ºi cu empatie, Ruxandra
Cesereanu.

Nu mã intereseazã valorizarea
esteticã de tip clasament sau top.
Aºa cum nu înþeleg nici
concursurile literare pentru
debutanþi sau pentru artiºti mai
tineri de 35 de ani. Cel puþin în alte
sporturi existã ºi competiþii pentru
veterani. Asemenea practici
denotã o înþelegere extrem de
mãrginitã a categoriilor esteticii.
Aici intervine Daniel Cristea-
Enache ºi spune: nu, Felix, sunt
de acord cu ce ai spus pânã acum,
dar topurile musai sã existe! Dar
nu motiveazã. Însã ºtim cu toþii cã
top-mania face valuri ºi îi
propulseazã pe criticii implicaþi în
jocuri în poziþia de Critic
Pantocrator.

Criticul mai curând ar trebui sã
înfãptuiascã o mini-deconstrucþie
bazatã pe diferanþã, aºa cum o
vedea Jacques Derrida: realizarea
diferenþei prin întârziere. Scopul,
mai ales în cazul criticii de
întâmpinare, ete pulverizarea
metafizicii prezenþei, acea
certitudine întemeiatã pe
prejudecãþi ºi influenþe de context
cultural. În cazul în care reacþia
personalã faþã de autor este prea
vie, ar fi de preferat cenzurarea
actului critic. Atunci când simpatia
sau antipatia faþã de autor

covârºeºte impresia de lecturã,
este recomandabil ca diagnosticul
sã fie amânat sine die. Iar când
am fãcut aceastã recomandare,
am zis în glumã cã recomand
mediocritatea. Din pãcate, colegii
de breaslã m-au cam luat în serios.
Aºa-mi trebuie, dacã nu explic în
feliuþe mici ºi mã joc cu afirmaþiile
în prezenþa oamenilor serioºi. Eu
voiam doar sã recomand
ponderaþie din partea criticului,
care ar trebui sã evidenþieze pãrþile
bune si rele, deopotrivã. Noroc cã
s-a prins Dan C. Mihãilescu, care
m-a bãtut imaginar pe spate în chip
de consolare: eh! tot ãºtia ca
Manolescu o sã iasã în faþã.
Trebuie sã practici critica precum
rugbyul: plachezi adversarul, îi iei
mingea, alergi, pac! tuºeu! ai
marcat! Aºa ajungi vedetã!
Apropo, Dan C. Mihãilescu este
incomparabil mai interesant in
praesentia decât pe sticlã.

În problema diagnosticului

Dar de ce ar trebui criticul de
întâmpinare sã fie un
diagnostician? Acolo, în linia întâi,
sub obuzele lecturii presante ºi ale
implicãrilor personale, cât de
obiectiv poate fi diagnosticul pus
de combatantul aflat în condiþia
culturalã cea mai precarã? Firesc
ar fi ca el sã aºeze coordonatele
viitoarelor interpretãri ºi sã
semnaleze ceea ce crede de
cuviinþã. Minima deconstrucþie a
cãrþii prospãt apãrute, dacã este
fãcutã de un intelect ager, poate
influenþa decisiv hermeneutica
ulterioarã. Pripeala diagnosticãrii
nu face decât sã expunã actul critic
la oprobriul public. Revizuirile
lovinesciene sunt fireºti în cazul
criticului din linia a doua, cel care
dezvoltã sugestiile criticului de
întâmpinare. Tocmai pentru cã
este mai expus greºelii, criticul de
întâmpinare ar trebui sã evite
lipirea de etichete. Este o cronicã
fãrã diagnostic inutilã ºi evazivã?
Sau mai curând dovedeºte
înþelepciune ºi ponderaþie? Dacã
suntem sinceri cu noi înºine, n-
avem încotro decât sã admitem cã
prodigioasa producþie de carte
implicã acte selective în serie.
Prima oarã selecteazã editorul,
apoi selecteazã cartea despre
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care va scrie criticul de
întâmpinare ºi abia în al treilea
rând vine actul critic de amploare.
Dar fiecare selecþie este în felul ei
un diagnostic, fie el ºi tacit. Când
fluxul de carte este vertiginos,
puþini îºi mai permit sã scrie despre
cãrþile slabe. Poate doar în cazul
autorilor faimoºi, a cãror taxare
când produc scrieri inferioare din
punct de vedere estetic îi aduce o
oareºce faimã criticului. Altminteri,
cine îºi permite sã scrie despre
cãrþi slabe? ªi atunci de ce ar fi
justificatã rãutatea actului critic?
Îmi aduc aminte cã ºi mie anumite
reviste mi-au cerut sã fiu „rãu”.
Principiul acþiunii era unul,
bineînþeles, specific jurnalismului
de scandal, tabloidizat. Cititorul ar
fi mai atras de bombardamente
atomice. Ceea ce este fãrã
îndoialã adevãrat, dacã nu uitãm
cã revistele literare sunt lecturate
tot de scriitori, care nu pot decât
sã jubileze când este mãcelãritã
capra vecinului. Dar intervine
cineva ºi aminteºte de Alexandru
ªtefãnescu, care ºi-a propus sã
scrie exclusiv despre cãrþile slabe.
Eh, nu oricine îºi permite sã þinã în
curte elefanþi albi! Dar, ca exerciþiu
didactic, e binevenit, aºa cum sunt
ºi istoriile literare. Însã doar atât.

Opusul cronicii cu diagnostic de
mare precizie, benign ori malign,
este cronica vagã, întortocheatã ºi
pititã în spatele jargonului
profesional. Este limpede cã în
aceste cazuri intervine diplomaþia
culturalã. Criticul se aflã într-o
oarecare relaþie cu autorul
intepretat ºi nu face sã... Pentru
cã existã o puzderie de autori care
nu acceptã sã fie atinºi nici mãcar
cu o floare. În cele din urmã,
indiferent dacã îºi urmeazã politica
proprie ori pe cea a revistei pentru
care scrie, criticul face rabat la
obiectivitate. Or, în condiþiile în care
actul critic este simbolic sau deloc
remunerat, nu are rost sã ne facem
iluzii cu privire la stricta lui
obiectivitate. Cel mai adesea,
revistele literare urmeazã un
traseu de politicã culturalã pe care
îl impun ºi colaboratorilor. Aceastã
impunere se poate face simþitã ºi
prin simpla respingere a anumitor
subiecte. În concluzie, deºi
înglobarea datelor de biografie
interioarã nu poate decât sã

pigmenteze critica de întâmpinare,
aceasta va fi cu atât mai obiectivã
cu cât între critic ºi autorul criticat
existã mai puþine legãturi.

Despre stilul cronicilor

ªi pentru cã am pomenit de
cronicile evazive, amintesc cã
Nicolae Manolescu solicita un stil
direct, eficient ºi nealuziv pentru
cronica literarã. Cum eu însumi
sunt un adept al cronicii
literaturizate, fardatã cu ironia ºi
aluzia care constituie deliciul
cititorului inteligent, o sã-l iau ca
avocat pe Radu Voinescu: „Criticul
care se ia prea în serios n-are nici
un haz. ªi, pânã la urmã, nici
credit. Adevãrata criticã este ºi ea
o formã de artã, cum se ºtie, ºi nu-
ºi poate refuza o formã de ludic”.
Cãci „o cronicã este ºi intrarea într-
un dialog direct cu autorul”. (Printre
primejdiile criticii: 27). Stilul nu
poate dãuna în niciun fel
obiectivitãþii. Iar dacã ne gândim
la joc în accepþia pe care i-o dãdea
Johan Huizinga, o sã acceptãm ºi
cã ludicul este parte integrantã a
seriozitãþii oricãrei întreprinderi.
Bineînþeles, aluzia ºi ludicul nu sunt
autentice decât dacã se
întemeiazã pe bun-gust ºi bagaj
cultural solid. În plus, nu trebuie
uitat cã deºi cronica literarã este
un act literar, expresiv ºi seducãtor,
criticului îi stã mai bine în poziþia
de regizor decât în cea de actor.
Etalarea inteligenþei nu înseamnã
epatare auctorialã. Poate ar fi util
sã ne aducem aminte de îndemnul
lui T. S. Eliot, care considera cã
criticul s-ar cuveni sã provoace
curiozitatea cititorilor prin
pacticarea unei înþelegeri a
textului, mai curând decât prin
disecþia lui. În acest înþeles, critica
devine o lecturã a bucuriei ce evitã
interpretãrile cu pretenþii de
exhaustivitate ºi judecatã valoricã
imbatabilã.

Luând în discuþie strict
modalitãþile stilistice, sunt de
pãrere cã ar trebui îmblânzit ºi
explicat jargonul critic. Cum
remarca Jacques Derrida, un om
se poate simþi strãin în propria-i
limbã întrucât existã „diferenþa
socio-culturalã dintre limbaje,
coduri, conotaþii în interiorul
aceleiaºi limbi naþionale, limbile în

limbã” (Despre ospitalitate:23). ªi
acest strãin bãºtinaº ar trebui
ademenit cu un pact, ceea ce în
termenii lui Émile Benveniste, citat
de filosoful francez, ar reprezenta
relaþia dintre xenos (strãin) ºi xenia
(pact) (ibidem:33). Cronica, în
cuvinte mai simple, îºi atrage
cititorii prin ospitalitatea limbajului
folosit.

Sirena ficþiunii

Referitor la criticul fãrã ambiþii
de literat, aºa cum sunt Nicolae
Manolescu sau Eugen Simion, nu
sunt sigur cã ei ar fi mai obiectivi
ºi lucizi decât G. Cãlinescu. Sincer
sã fiu, prefer abordarea lui
Gheorghe Grigurcu. La fel, noul val
de critici abstinenþi – Daniel
Cristea-Enache, Antonio Patraº,
Bogdan Creþu, Andrei Terian,
Cosmin Ciotloº -, ca sã-i enumãr
numai pe câþiva dintre ei, confirmã
cã nepracticarea ficþiunii nu
reprezintã o garanþie a
obiectivitãþii. Cu excepþia lui
Antonio Patraº, pe care nu ºtiu sã-
l fi adjudecat vreo grupare, câþi alþii
se pot lãuda cã nu susþin un grup
sau cã nu au convingeri estetice
inamovibile? Cât despre criticii
septuagenari mai sus pomeniþi, nu
cred cã mai are rost sã luãm în
discuþie imparþialitatea lor... Cornel
Ungureanu ºi Vasile Spiridon
regretã dispariþia criticului de
direcþie. Eu îi mulþumesc cerului cã
nu mai existã aºa ceva. E foarte
bine ca literatura sã aibã mai multe
direcþii. Aºa cã, pânã la urmã, este
de preferat un critic care scrie cu
talent, un critic-scriitor, decât un
grefier cu pretenþii de
diagnostician. Un critic mai
inteligent ºi cu opþiuni estetice mai
comprehensive decât un scriitor.
Cu toate cã ºi criticul ar trebui sã
fie capabil sã foloseascã strategiile
scriitoriceºti, aºa cum ºi un scriitor
are nevoie de luciditate criticã,
mãcar în judecarea propriei opere,
ca sã apelez din nou la T. S. Eliot.

În special dinspre tribuna tinerei
generaþii se aud verdicte elitiste.
Cutare poet este criticat cã-ºi alege
maeºtri minori, cum ar fi Charles
Bukowski. Ce înseamnã aºa
ceva? Probabil dezbaterea cu
argumente estetice ar fi

(continuare în pag. 64)
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De ce este limba românã literal-
mente înþesatã de expresii ca „a
fuma ca un turc”, „a face  „kyef”, „a
bea afion”, „a fuma tiriachiu”?
Existã vreo legãturã precisã între
încetãþenirea unei expresii ca „a
trage la mãsea” ºi planta psiho-
tropã numitã, în contextul medici-
nei populare, „mãselariþã”? Care
este cea mai veche cahvenea din
Bucureºti ºi cum vedeau cãlãtorii
români medicina practicatã pe
meleagurile orientale? Când ºi sub
ce auspicii sau recomandãri se
practica opioterapia ºi cum erau
descrise efectele „sucului de mac”
în secolele XVII-XVIII? Cine era,
de fapt, doctorul Honigberger din
celebra nuvelã a lui Mircea Eliade?
Ce leacuri se puteau procura din
apotecile marilor oraºe transilvã-
nene de la 1800? Care e graniþa
dintre ºarlatanie ºi vizionarism în
cultura furnizãrii de remedii ºi
mijloace curative? Cum îºi ostoiau
tristeþea provocatã de „infernul
vieþii” poeþii romantici ai þãrilor
române? Sunt doar câteva dintre
întrebãrile cãrora le rãspunde
studiul lui Andrei Oiºteanu dedicat
narcoticelor în literatura românã.
De-a lungul secolelor, preocupãrile
pentru arta refugiului în vicii reþin
elemente izolate de contextul
social care le dã naºtere, trecându-
le prin filtre etice detaºate de
intenþia problematizãrii obiective,
de aceea opþiunea pentru acest
cadru relativ controversat are în
vedere configurarea unei istorii
coerente cu mizã obtuzã la
culpabilizãrile ºi scuzele inerente
apropierii de terenul minat al
stupefiantelor. Preeminenþa culpei
ºi a reticenþei face ca experienþa
livrescã a studiilor culturale
româneºti sã nu vãdeascã o
preocupare aparte, cu ambiþii
monografice, vizavi de acest
domeniu. Încã din introducere,
autorul atrage atenþia asupra
sãrãciei bibliografiei disponibile
pentru cercetãtorul substanþelor
narcotice în spaþiul românesc,

punând aceastã carenþã pe seama
faptului cã „tema a fost tabuizatã
în exces”, dar ºi a unui „mod
inadecvat de raportare a omului de
ºtiinþã la fenomenul în discuþie”,
pentru care simptomaticã este
„dificultatea(...) de a se detaºa de
coordonatele etice ale epocii
noastre, (...) într-adevãr profund
marcatã de flagelul toxicomaniei”.
Lipsa abordãrilor culturii române
din acest punct de vedere, precum
ºi secretizarea experienþelor
narcotice ale scriitorilor ºi artiºtilor
fac ca dovezile scrise venind în
sprijinul coagulãrii unei istorii a
acestui fenomen sã fie puþine. Cu
toate acestea, domeniul ficþiunii ºi
al folclorului complinesc aceste
lacune, iar Andrei Oiºteanu îºi
alcãtuieºte lucrarea nu doar ca pe
o istorie restauratoare a unor
obiceiuri „trecute cu vederea”,
aplatizate, dar ºi ca pe un
compendiu de citate ºi trimiteri
relevante cu scopul de a pãstra
autenticitatea limbajului ºi
terminologiei, considerându-le
factori esenþiali în domeniul
descrierii efectelor nacotice.

Prima parte a studiului,
„Narcotice ºi halucinogene în
spaþiul carpato-dunãrean. Utili-
zarea cu caracter religios ºi
magico-ritual a plantelor psiho-
trope” doreºte sã reconstituie
istoricul substanþelor narcotice ºi
al ritualurilor de utilizare a acestora,
incluzând descrieri ample ale
obiectelor adjuvante consumului
de etnobotanice, opiu sau tutun.
De la riturile implicând mãtrãguna,
muscariþa sau mãselariþa, pânã la
practica utilizãrii haºiºului ºi
opiumului pe post de substanþe
curative, energizante (iscând
dispute ºi polemici printre medicii
vremii), de la plantele utilizate în
medicina magicã pânã la
narghilele ºi ciubuce servite în
recipiente luxoase, sunt trasate
câteva coordonate privind
consumul ºi receptivitatea faþã de
practicile orientale. Cea de-a doua

parte urmãreºte modul în care
aceste plante devin micro-
personaje sau factori definitorii
pentru scriitura ºi destinele mai
multor autori români, de la Dimitrie
Cantemir, pânã la postmoderni. O
atenþie deosebitã li se acordã
romanticilor, simboliºtilor ºi
suprarealiºtilor, scheletul pre-
textual al acesteia fiind de-
falsificarea istoriei cliºeice a
figurilor literaturii române (vor-
bind, de pildã, despre structura
apollinicã a unui Alexandru
Odobescu ºi ignorând configuraþia
tragicã a destinului sãu de
morfinoman sau sinuciderea lui din
dragoste).

Ultima parte a studiului este
alcãtuitã dintr-o serie de texte
relevante pentru receptarea
cultului „viciilor” de naturã narcoticã
în grila studiilor de folclor (Simeon
Florea Marian), istoria religiilor
(Mircea Eliade, Ioan Petru Culianu)
sau a experienþei personale,
transcrise diaristic (Mircea
Cãrtãrescu ºi savurosul lui eseu
despre Epoca nessului).

Trimiterile bibliografice ºi
panopticul realmente impresionant
de curiozitãþi din lumea pe
jumãtate sumbrã, pe jumãtate
fascinantã a paradisurilor artificiale
fac ca Narcotice în cultura românã
sã revigoreze peisajul ºi abordarea
studiilor tematice, demonstrând cã
documentarea temeinicã nu
exclude carnaþia fascinantã a unui
text captivant (chiar) ºi în afara
rigorilor non-ficþionale.

Olga ªtefan

Narcoze, ciubuce, cafele:
un mileniu de vicii

Visul (detaliu)
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Una dintre cele mai specta-
culoase figuri stilistice, deºi mai
puþin comentatã, este fãrã îndoialã
enumerarea sau înºiruirea, acu-
mularea, aglomerarea etc. O de-
monstreazã mereu surprinzãtorul
Umberto Eco într-o altã admirabilã
carte, din aceeaºi serie cu Istoria
frumuseþii ºi Istoria urîtului. Ea s-a
nãscut dintr-o invitaþie a Muzeului
Luvru, adresatã scriitorului ºi
eseistului italian, de a organiza
diferite manifestãri culturale pe o
temã la alegere: „N-am ezitat nici o
clipã, declarã Eco, ºi am propus ca
temã înºiruirea sau lista” (p. 7). Avem
acum ºi noi în limba românã aceastã
carte, Vertigo. Lista infinitã (Editura
Rao, 2009), într-o ediþie la fel de
strãlucitoare grafic ºi la fel de elegant
redactatã ca ºi primele douã, deja
menþionate. Dincolo însã de aceste
calitãþi eminente, care fac din ea o
adevãratã ºi preþioasã operã de artã,
pentru orice cititor, nu numai român,
noua invenþie intelectualã a cunoscu-
tului autor, consideratã în substanþa
ei, vine cu o neaºteptatã revelaþie,
aceea a întinderii, varietãþii, funcþiilor
ºi semnificaþiilor multiple ale unei
modalitãþi expresive, tratatã cu
destulã parcimonie, ori chiar
neglijenþã în bibliografia de
specialitate.

Vertigo. Lista infinitã este o
analizã ºi o poeticã ilustratã a
enumerãrii, pe traiectoria unei istorii
culturale, care îmbrãþiºeazã atît
literatura, cît ºi artele plastice, mai
puþin arhitectura ºi deloc muzica, deºi
cea din urmã implicã adeseori din
plin acel sentiment al infinitului, în
care încap desigur, în mod cu totul
natural, cele mai diverse tipuri de
enumerare. Dar Umberto Eco
explicã încã de la început cã el are
în vedere nu sentimentul estetic
produs de înºiruirea ca atare,
izvorînd din forma finitã în care
aceasta se integreazã, ci repre-
zentarea care „sugereazã infinitul
într-un mod aproape fizic, întrucît, în
fond, el nu se sfîrºeºte, nu se încheie
înlãuntrul unei forme. Vom numi
aceastã modalitate de reprezentare
listã, enumerare sau catalog” (p. 17).
Pornind de aici, sînt numeroase

distincþiile cu care opereazã autorul,
dar cea mai importantã priveºte
exact aceastã relaþie dintre formã ºi
listã. Cãci, avînd în vedere cã orice
enumerare presupune ºi o funcþie
referenþialã, ea poate fi concretizatã
printr-o „punere în formã”, care o
limiteazã, dîndu-i statutul de formã
finitã: „o punere în formã nu ne
încurajeazã sã vedem alte lucruri
decît cele pe care le reprezintã” (p.
12), aidoma ca în cazul imaginilor
de pe scutul lui Ahile din Iliada lui
Homer, cu care îºi inaugureazã de
altminteri ºi Eco expunerea,
orientîndu-se însã cu precãdere spre
text, cãci pictura nu poate reprezenta
la fel de bine acumularea unei liste,
dupã cum remarcã de asemenea,
din capul locului, autorul nostru: „E
greu de spus în ce chip un tablou
prezintã ceva, sugerînd însã, în
acelaºi timp ºi un “ºi aºa mai
departe”, ca ºi cum ºi-ar asuma
faptul cã rama sa îl obligã sã rãmînã
mut în legãturã cu un nesfîrºit rest”
(p. 7).

Cu toate acestea, volumul de
care vorbim e literalmente doldora
de reproduceri de artã, ca un autentic
album, iar destule dintre acestea ne
atrag atenþia printr-o aglomerare de
obiecte sau de personaje, care se
înfãþiºeazã întocmai ca într-o
enumerare verbalã. Aceasta din
urmã este însã de departe subiectul
predilect al comentariilor lui Umberto
Eco. El construieºte nu numai o
poeticã, dar ºi o retoricã a înºiruirii,
atribuind sensuri nuanþate enu-
merãrii, acumulãrii, aglomerãrii,
amplificãrii oratorice, gradaþiei
sau climaxului ºi neuitînd sã
semnaleze prezenþa repetiþiei sub
forma anaforei, sau procedeul asin-
detonului, spre a lãsa înºiruirea
fãrã un sfîrºit previzibil. Ar mai fi de
adãugat cã enumerãrile se inter-
fereazã în multe împrejurãri cu
descrierile, aºa cum rezultã în
repetate rînduri din exemplele pe
care ni le livreazã în proporþii
abundente Umberto Eco.

Nenumãrate alte interferenþe ºi
disocieri conferã un interes major
cãrþii de care vorbim. „Existã liste ºi
liste” sunã chiar titlul unui capitol, care

delimiteazã listele practice sau
referenþiale de cele poetice, la
primele dominînd semnificatul sau
referentul, la celelalte semnificantul,
preluat pentru valoarea lui fonicã ºi
rostit ca o veritabilã „mantra”. Dar,
dupã cum observã Eco altundeva,
listele practice pot fi citite ºi ca liste
poetice, întrucît „ceea ce diferenþiazã
de cele mai multe ori o listã poeticã
de una practicã este numai intenþia
cu care o privim” (p. 371). Altfel spus,
clasificarea depinde de un fel de
contract de lecturã, fie ºi în absenþa
unei cerinþe textuale exprese. Pe de
altã parte, dat fiind faptul cã existã
definiþii dupã esenþe, dar ºi dupã
proprietãþi, cele din urmã angajeazã
bineînþeles enumerarea ºi constituie
o altã zonã de întîlnire ºi de
valorizare, cu precizarea cã acestea
pot antrena ºi elemente accidentale.
De reþinut este de asemenea ºi
deosebirea dintre epocile mai vechi,
în care de sub enumerare „transpare
(sic!) mereu o ordine posibilã ºi
dorinþa unei aºezãri în formã. În
lumea modernã însã, înºiruirea este
conceputã de plãcerea de a
deforma” (p. 245). Dar, dincolo de
texte, Eco descoperã ºi alte realitãþi
care se subsumeazã formei sau
listei. Existã de pildã oraºe-formã ºi
oraºe-listã, cele mai vechi faþã de
cele moderne, ca Los Angeles de
exemplu. Existã tot astfel enumerãri
haotice ºi enumerãri coerente, sau
conjunctive ºi disjunctive, din cele
incongruente rezultînd „un mod de
a reamesteca lumea, aproape o
punere în practicã a invitaþiei [...] de
a aduna laolaltã tot felul de proprietãþi
pentru a face sã þîºneascã noi
legãturi între lucruri îndepãrtate ºi
pentru a pune la îndoialã pe cele
general acceptate de bunul-simþ” (p.
327). Poetica enumerãrii îºi pune o
puternicã amprentã ºi pe mass media
modernitãþii, „dar cu intenþii diferite
de cele ale artei de avangardã”. Aici
abundenþa ºi, în genere, cantitativul
kolossal îºi spun decisiv cuvîntul, iar
„tehnica enumerãrii nu intenþionea-
zã sã punã sub semnul întrebãrii nici
o ordine a lumii, dimpotrivã, vrea
sã întãreascã ideea cã universul
abundenþei ºi al consumului, la
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Poetica listei
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îndemîna tuturor, reprezintã unicul
model de societate ordonatã” (p.
353).

ªirul, sau – spre a prelua ter-
menul în discuþie – „înºiruirea” inter-
pretãrilor lui Eco se aratã în carte de
o bogãþie cu mult mai complexã
decît am putut indica aici, totul pe
fundamentul unui material docu-
mentar literar ºi artistic absolut
convingãtor. Pe lîngã reproducerile
plastice, care merg de la scutul lui
Ahile în versiuni picturale ºi de la
frescele din Pompei pînã la opere
de Salvador Dali ºi Andy Warhol ºi
de fapt pînã în anii 2000, nu neapãrat
în ordine cronologicã, ci mai ales
conform intenþiilor demonstrative,
textele sînt de o extraordinarã ºi
mirificã varietate, ele constituind la
lecturã, mai presus de orice, motivul
pentru care notam ceva mai sus
caracterul realmente revelator al
acestei neobiºnuite cãrþi. ªi aceste
texte, ca ilustraþiile vizuale, ne plim-
bã pe scarã istoricã de la epopeea
homericã a rãzboiului troian pînã la
scrierile lui Borges, Italo Calvino,
Jacques Prévert, Georges Perec
sau Thomas Pynchon, fãrã a omite
nici ipostazele postmoderne ale
publicitãþii ºi mediilor de informare
caracteristice societãþii de consum.
Cititorul rãmîne uimit întîi de toate
de ponderea procedeului enume-
rativ în cele mai insolite forme, de
la listele onomastice ale îngerilor ºi
demonilor, de exemplu, pînã la
înºiruirile de tip enciclopedic, uneori
de-a dreptul fantasmagorice, ale
epocii medievale. Cel mai im-
presionant magistru al înºiruirilor
uluitoare pare a fi, nu numai pentru
vremea lui, Rabelais, dar enumerãri
mirobolante ºi, în orice caz, cu
deosebire semnificative, întîlnim ºi la
scriitorii moderni ca Thomas Mann,
Calvino, Prévert, Eco însuºi, atît din
categoria „excesului coerent”, cum
îl numeºte autorul, cît ºi din aceea a
enumerãrii haotice. Interesant în
mod cu totul special ni s-a pãrut a
remarca felul în care listele au evoluat
de-a lungul timpului de la utilitatea
practicã sau ºtiinþificã la gratuitatea
esteticã, devenind cu adevãrat o
figurã de stil.

Nici propria noastrã micã lite-
raturã n-a ocolit cîtuºi de puþin mo-
dalitatea enumerãrii de oarecare
amplitudine, de la Ion Creangã ºi
I. L. Caragiale (La Moºi) la G.

Cãlinescu ºi Ana Blandiana (Totul).
Un studiu asupra acestei sugestive
figuri expresive pe teren românesc
se aflã pentru moment în stadiu de
deziderat, un deziderat cu atît mai
important cu cît enumerarea
deschide un orizont de universalitate
la nivelul cel mai înalt al viziunii
asupra lumii. Cartea lui Umberto
Eco, Vertigo. Lista infinitã, este o
bunã dovadã ºi poate servi ca un
puternic ºi chiar determinant

stimulent, ca sã ne mãrginim doar la
douã dintre cele mai serioase
motivaþii, din cîte se pot bãnui, pentru
o eventualã asemenea lucrare,
numai douã motivaþii, dar în acelaºi
timp ºi argumente suficient de
temeinice dintr-o... înºiruire cu
siguranþã mai cuprinzãtoare ºi, de
aceea, deopotrivã, mai convin-
gãtoare. Aviz, aºadar temerarilor,
pe urmele unui redutabil maestru ca
Umberto Eco!
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Burg

Oraº în care n-am mai fost.
Din alte vremi. Cu turle. Burg.
În giulgiu de funingini sau
Obscuritate de amurg?

Pavaje scârþâind uscat,
În felul podurilor vechi.
ªi-un val de vânt, ce s-a iscat,
Pãlmuitor peste urechi.

Dar, brusc, pe cerul vânãt: soare
Matusalemic ºi greoi,
Iar – anacronicã – alãturi
Virginitatea lunii noi.

Tot brusc, la fel de brusc, adicã,
Douã fãptuiri mergând de mânã:
Una înaltã, una micã;
Sînt eu: copil; ºi eu: bãtrânã.

Sacralitate

Un rai ca la-nceputuri, vegetal.
Livezi cu flori lucrate de albine:
Când pleacã una, ceealaltã vine.
Peisaje consacrate: vale-deal,

Carolina Ilica – 60 De care roua ca un roi se-aþine.
În fagure,-n pahar hexagonal
De cearã, creºte mierea, fãrã a-l
Topi ca dorul de pãrinþi pe mine.

Îmi scrie Herodot cã, în vechime,
Hotarul sudic, netrecut de nime,
Era pãzit, pe-atunci, doar de albine;

Trãind ºi-acum la fel, matriarhal,

În raiul vale-deal, ondulator,
Transpus de-auzul nostru muzical
În doina cu muzeul ei sonor.

Sacralitate-a spaþiului natal.

Autoportret

De când mã pieptãn doar cu pãrul strâns,
Mult mai uºor se pare cã îþi vine
Sã-mi duci pe umãr capul nedormit;
Ca pe un pepene cu câmp cu tot,
Ce-n vrejul dulce-al gâtului se þine.

Ai grijã, noaptea, când îl pui alãturi
De capul tãu, mai copt ºi mai cu miez,
Sã nu le schimbi, în grabã, la trezire.
Descoperind, din întâmplare numai,
Cã nu în somn, mai mult pe zi, visez.
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Întâmpinatã cu neîn-
doielnicã bucurie, nu doar
de cititorii de poezie, ci pânã
ºi de confraþii poeþi – fapt cu
adevãrat mirabil într-o
zonã de interes cum este
arta, unde aspiraþiile cãtre
absolut se îmbinã, nu o
datã, cu izbucniri de orgoliu
pe mãsurã -, Cartea Alcool
a lui Ion Mureºan confirmã
nu doar o vocaþie poeticã
parcimonios exprimatã (trei
volume în mai bine de trei

decenii), nu doar constanþa unei vocaþii, ci ºi resursele
de disponibilitate ale unui public neaºteptat de
rãbdãtor. Cartea de iarnã (1981), Poemul care nu
poate fi înþeles (1993), iar acum acest nou volum
care conþine în titlu cuvântul „carte” – atenþie la dublul
sens românesc al vocabulei: acela uzual, dar ºi
celãlalt, echivalând cu scrisoare, epistolã – atrag
atenþia asupra consumãrii experienþei literare în
interiorul obiectului a cãrui magie livrescã a subjugat
ºi generat civilizaþii, dar ºi asupra rolului de
comunicare, transmitere a fluidului magnetic al
„bolboroselii” lirice dinspre cel care spune cãtre cel
care citeºte. Nu este neapãrat o comunicare „cristal”
(izbutitã, adicã), motiv pentru care am ºi pomenit
„bolboroseala”, comunã poetului ºi magului care
incanteazã, proorocului ºi… nebunului; de unde ºi
ideea cã poetul scrie un poem ce nu poate fi descifrat,
intuit, apropriat în structurile lui de profunzime, în
esenþa artei sale, „pe dedesubtul” comunicãrii de
suprafaþã la care, mãcar aparent, oricine – sau mãcar
câþiva – are acces.

Celor cãrora le-ar trece prin minte despre Cartea
Alcool cã are la bazã ceea ce psihologii numesc
„observaþia directã” sau celor cãrora le-ar veni sã
creadã cã Ion Mureºan vine la întâlnire cu un program
livresc, vrând sã dea un rãspuns Alcoolurilor
apollinaire-iene, m-aº grãbi sã le spun cã nu-mi vine
sã cred în ipotezele lor. Volumul nu este decât în
aparenþã unul impregnat de esenþe distilate în formã
lichidã. Aici este mai curând vorba despre o carte
ce funcþioneazã ca alcoolul, o însumare poeticã
declarat ambiþioasã, menitã sã poarte, ea însãºi,
fãrã adjuvanþi îmbuteliaþi, prin paradisurile artificiale,
prin lumea în care contururile se confundã; trupul
devine un vapor beat, iar forma ºi conþinutul devin,
fiecare, cealaltã, desfiinþând orice fenomenologie ºi
dând acces pe uºa din dos – sau prin fanta ce urcã

spre pod – direct la esenþã, la lucrul-în-sine.
Într-o astfel de cheie, Poemul alcoolicilor devine

al tuturor celor care îl citesc, deºi rãmâne numai
combustia pe care autorul o coboarã din cap, inimã
ºi alte pãrþi ale fiinþei sale vizibile ºi invizibile, cu
brutalitatea sinceritãþii (jucate retoric, deci cu
autenticitate lucidã de sine), direct în paginã.
Alcoolismul predicat e beatitudine ºi Paradis pânã
când cineva promite venirea serii ºi… se instaleazã
ruºine. De ce astfel? O spune „Facerea lumii”: «ªi a
fost searã./ ªi a fost dimineaþã./ Dar asta a fost
demult./ ªi o singurã datã» (p. 7). Cum s-ar zice,
salvarea e în illo tempore, ºi tocmai datoritã stãrii de
graþie pe care aceasta o presupune, izgonitã într-un
trecut primordial, imposibil de reinventat.

Începutul unui poem precum Sentimentul mãrii
într-o cârciumã micã, în fapt o nouã naraþiune în care
epicul este noua sintaxã prin care se prefirã poezia
din Ion Mureºan, este, aidoma romanelor despre
mama vitregã sau don Rigoberto ale lui Llosa, o
tasare de citate culturale; de la titlu, care duce cu
gândul la avalanºa, de sorginte noicianã, a
„sentimentelor” (cel românesc al fiinþei, devenit la
Cioran paraguayan, parcã, la Luca Piþu, adevãratã
„viziune a sentimentelor”, desfãºuratã pe verticala
istoriei culturale sub semnul lui Nichita Stãnescu) la
tablouri precum bãutorii de absint ºi autoportretul
rembrandtian cu Saskia pe genunchi, aduse în prim-
plan nepregetat, încã din primele versuri: „Ea stã pe
genunchiul lui. La orice miºcare/ scaunul þipã sub ei
ca un pescãruº” etc.

Se perindã, mai departe, pe sub priviri – sau în
auzul interior al celui care citeºte – poem dupã poem,
în total 32 de piese de mãrimi ºi calibre diferite, a
cãror majorã linie directoare pare sã fie una singurã:
izgonirea în neverosimilul stãrii de veghe terestre,
antitezã adevãratã a Paradisului în fiecare clipã a sa,
o luciditate trãitã ca exil incomod, cam ridicol lipsit de
soluþii. Dar, sã nu fie autenticitatea gâfâitului liric
mureºenian, s-ar spune cã lucruri de felul acesta –
sau înrudite – s-au mai spus, s-au mai auzit. Este un
semn de luat în seamã, care avertizeazã cã nu în
anecdotã sau în metaforã stã neapãrat secretul lui
Ion Mureºan, ci în chipul cum ºuieratul poetic pe care
îl degajã devine un cocteil turbulent ce te transpune
dincolo de teme ºi motive, de retorici ºi framatici ale
poeziei. Ce înþelege autorul însuºi din toatã tãrãºenia
asta? Cã „…proorocii, când auzeau glasul lui
Dumnezeu, îl auzeau vorbind cu toate cuvintele
deodatã ºi li se pãrea cã aud un tunet, dupã cum ºi
Isus a predicat în faþa oamenilor, a popoarelor care
vorbeau limbi diferite, dar toþi l-au înþeles, fiecare în
limba lui. Aceasta este ºi puterea poeziei, desigur –
puþin trufaºã!, aspirând sã fie un limbaj dumnezeiesc,
eu îl cred, cu ghilimele, ,,dumnezeiesc”. Dar ºi faptul
cã noi vedem în poezie, întrevedem mai bine zis,
aceastã ordine, aceastã armonie cosmicã, înseamnã
cã Dumnezeu existã” (interviu de Mihai Dragolea cu
Ion Mureºan, Tribuna). Se cheamã, deci, cã poemele
din Cartea Alcool nu se înºiruie decât printr-o
convenþie a materialitãþii hârtiei unul dupã altul, pe
mãsura rãsfoirii paginilor. Sã fi fost într-o altã culturã

Ovidiu Pecican

Neîndemânare;
bolboroseala,
poezie

)) )))

ION MUREªAN

Charmides, 2010

CARTEA
ALCOOL



42

Doi pentru
Ionel
Teodoreanu
Alex Goldiº

ANGELO
MITCHIEVICI

IOAN STANOMIR

Art, 2011

TEODOREANU
RELOADED

le-am fi citit, poate, de sus în jos, de la dreapta spre
stânga, sau „în bustrofedon” (un vers dintr-o parte
într-alta, celãlalt invers ºi din nou de la capãt)…
Ipoteza mea este însã întemeiatã pe ce spune
Mureºan Ion însuºi: dupã ce le-ai citit o datã, ai de
închis ochii ºi lãsat toate poemele sã se rosteascã în
tine deodatã, ca într-o piaþã anticã unde din fiecare
templu alãturat al vreunei Acropole câte un glas ar
incanta altceva. M-am gândit adeseori cã profeþiile
veneau altfel, ordonate raþional oarecum, cã doar de
aceea Logosul se cheamã – pe greceºte – logos!
Dar Muri nu e „decât” un poet oracular la modul unei
fenomenologii burleºti, a rãsturnãrii cotidianului în
altceva-ul pe care îl ascunde sub cruste anodine, în
forma unei lave care, în loc sã se reverse prin o mie
de guri, þâºneºte în o mie de feluri din aceeaºi, unicã,
gurã. Vocile lor, particulare ºi distincte, nu sunt, la
drept vorbind, decât aceeaºi voce, iar ceea ce rezultã
este o preþioasã bolborosealã ce alcoolizeazã, încinge
organele invizibile ce corespund fiecãrui simþ dar stau
suspendate deasupra acestora, fiecare la locul sãu,
inventând moduri poetice pornite în cãutarea lui
Tiresias, poate a unui confuz de tot Hölderlin, când ºi
când chiar a nebunului de Nietzsche, oferind spiritelor
slabe ºi sufletelor nu destul de încinse care trec prin
piaþeta dintre temple alibiul convenþiei alcoolice, dupã
cum acesta i s-a oferit, din milã zeiascã sau spre a-l
pierde, poetului însuºi. „Cãci întotdeauna adevãrul a
fost opera unor oameni neîndemânatici” (Opera unor
oameni neîndemânatici)

Caracteristicã criticii
mai tinere e, dacã nu
renunþarea la principiul
autonomiei esteticului,
mãcar creºterea interesului
pentru autori care nu intrã
numaidecât în prima linie
valoricã a literaturii române.
ªi nu mã refer aici doar la
rediscutarea operelor puse
în umbrã de sistemul
totalitarist, material pentru
aºa-numitul revizionism, ci
ºi la relectura unor autori

trecuþi prea uºor cu vederea de exclusivistul „canon
estetic”. Nu-i greu de explicat, de pildã, de ce Ionel
Teodoreanu ocupã un loc central în aceastã încercare
de lãrgire a criteriilor literaturii. Interesul crescut, în
ultimii ani, pentru relaþia dintre literaturã, public ºi
Media, precum ºi relansarea dezbaterilor despre ce

înseamnã scriitorul profesionist – sau scriitorul-vedetã
– au fãcut ca autorul Medelenilor sã reintre într-o
actualitate ce depãºeºte lejeritatea abordãrilor
specifice vacanþei de varã. Dupã un capitol
comprehensiv-empatic al lui Paul Cernat din
Modernismul retro în romanul interbelic românesc
(2009), camarazii de confesiuni ºi analize despre
comunism Angelo Mitchievici ºi Ioan Stanomir (cu
care a fãcut o echipã inteligentã ºi omogenã în O
lume dispãrutã ºi Explorãri în comunism) revin cu o
documentare extinsã asupra „cazului”. Astfel încât
admiraþia pentru opera autorului interbelic începe sã
depãºeascã interesul subiectiv al unui critic,
ameninþând sã devinã monedã de schimb ºi emblemã
pentru categoria „teodorenilor” – la fel cum se vorbea,
odinioarã, de secta „arghezienilor” sau a „mateinilor”.

Ceea ce impresioneazã plãcut încã de la primele
pagini e încercarea de readucere în prim plan a operei
lui Ionel Teodoreanu fãrã mari surle ºi trâmbiþe
canonizatoare. Cei doi autori saltã cu bunã-ºtiinþã
capitole emfatice despre „locul lui X” în istoria literaturii
române sau universale, despre stabilirea unor
precursorate sau descendenþe nobiliare (literar
vorbind), ori pledoariile strigate la portavoce pentru
valoarea scrierilor lui Teodoreanu. Militantismul, cât
e – cãci fãrã el nu e de închipuit înhãmarea la un
proiect ºi scrierea unei cãrþi – se construieºte, întreg,
în relieful interpretãrilor.

Într-un fel, abordãrile lui Angelo Mitchievici ºi Ioan
Stanomir sunt complementare: dacã primul e mai
interesat de realitatea intrinsecã a operei, al doilea
se dovedeºte extrem de competent în a-i fixa
avatarurile mentalitar-sociale. De fapt, prin sintagma
de „realitate intrinsecã” nu mã refer atât la construirea
unei estetici strict specifice romanelor lui Teodoreanu,
cât la deducerea ei indirectã din desele referinþe
culturale. Angelo Mitchievici se dovedeºte încã o datã,
dupã monografia dedicatã lui Mateiu Caragiale, un
hermeneut extrem de atent, capabil sã reþinã ºi sã
valorizeze cele mai nesemnificative detalii ale operei.
El însuºi un preþios ºi un livresc incurabil, criticul se
amuzã sã refacã întreaga zestre culturalã etalatã de
romanele lui Ionel Teodoreanu. Astfel încât þesãtura
de referinþe literare, cinematografice sau plastice,
refãcutã cu minuþiozitate sub ochii noºtri, are menirea
sã spulbere odatã pentru totdeauna – deºi Mitchievici
n-o afirmã niciodatã rãspicat din teama legitimã de a
nu-ºi supralicita obiectul – imaginea unui Teodoreanu
bucolic sau naiv. La o privire mai atentã, el poate
trece foarte uºor, împotriva unor argumente din
propria operã, în tabãra manieriºtilor ºi a
suprasaturaþilor de culturã. Mai mult decât o obsesie
personalã e gestul lui Mitchievici de a-l compara pe
alocuri cu Mateiu Caragiale, scriitor situat pânã acum
– în imaginarul literaturii române – la un antipod
aproape demonstrativ.

Aceastã reetichetare n-ar însemna încã nimic
dacã comentariul lui Angelo Mitchievici ar survola doar
suprafeþele culturale ale romanelor. Cãci adevarata
revizitare e de regãsit, pe de o parte, în foarte
interesante recontextualizãri tematice ºi, pe de altã
altã parte, în analiza foarte atentã a „specificitãþilor”
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de imaginar. În acest sens, devine aproape reflex
gestul criticului de a raporta scrierile lui Teodoreanu
la orizontul marilor romane româneºti interbelice.
Poate pentru prima oarã, autorul Medelenilor devine
demn de comparaþie – din diferite unghiuri – cu
prozatori precum Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu,
Ioan Holban, Mircea Eliade sau Mateiu Caragiale.
Având în comun cu unii utopia cãrþii ca „topos ficþional-
compensatoriu” ºi cu alþii întruparea nostalgiei dupã
belle époque într-o prezenþã femininã bântuitoare,
Ionel Teodoreanu comunicã, în subtext, cu întreaga
mentalitate literarã interbelicã. Extrem de pregnante
sunt ºi consideraþiile menite sã probeze
individualitatea universului Medelenilor. Prin glosele
despre „spiritul peterpanesc” al romanului, despre
tipologia eroticã specificã („Singura întâlnire posibilã,
castã, este sãrutul, însã ºi acesta are ceva din
blândeþea florilor de zarzãr, un sãrut adesea pe ochi,
pe pãr sau al mâinilor”.) sau despre alianþa ireductibilã
dintre copilãrie ºi senectute („Bunicii traseazã frontiera
acestui spaþiu patriarhal ca spaþiu al inocenþei, al
puritãþii copilãriei, o graniþã nevãzutã, protectoare ºi
inefabilã”), Angelo Mitchievici devine unul dintre cei
mai importanþi close-readeri ai operei lui Ionel
Teodoreanu, capabil s-o reinventeze aºa cum au
fãcut-o, în studiile lor monografice, Adrian Marino cu
Macedonski, Nicolae Manolescu cu Sadoveanu,
Lucian Raicu cu Rebreanu º.a.m.d. Pãcat doar cã
tânãrul critic n-are încã o foarte bine precizatã dicþiune
a ideilor. De multe ori, claritatea acestora e pusã în
pericol de un limbaj pretenþios – Mitchievici vorbeºte
în prea multe rânduri ºi în contexte nu tocmai nimerite
de „marivodaj (libidinal)”, de „jocularitate” sau
„conjugalitate ireverenþioasã” etc. – ºi de o frazare
arborescentã, înþesatã de „isme”: „Perspectivismul
utopic al crepuscularismului moldovenesc înscrie
soteriologic declinul în rama ficþiunii, fie cã acesta
poartã amprenta formulei de basm, naraþiune prin
excelenþã cu happy end, structural maniheistã, fie cã
o transpune ca o revanºã în Bildungsromanul
monografic al Medelenilor, intrat ºi el în rezonanþa
basmului ºi vizând recuperarea lui genius loci,
Olguþa”.

Spirit mai puþin atent la litera textului dar mai
sensibil la miºcãrile tectonice ale istoriei culturii, Ioan
Stanomir reface, în monografia de peste 100 de
pagini, condiþiile mentalitare care au contribuit la
apariþia scriitorului, discutã semnificaþia ºi receptarea
lui în epocã, dar ºi distanþa dintre poza de VIP ºi o
intimitate extrem de lucidã. Dacã Angelo Mitchievici
surprindea excelent tendinþele infinitezimale ale operei
lui Teodoreanu, Stanomir furnizeazã cele mai exacte
definiþii, în mãsurã sã-i clarifice macro-semnificaþiile.
Pe ecranul larg al istoriei culturale româneºti, cel mai
de succes scriitor al interbelicului reprezintã, astfel,
ultima verigã a crepuscularismului moldovenesc
inaugurat de Russo, „autorul «epitafului» acestei
Moldove decadente ºi evanescente”. Bine sunt
creionate ºi diferitele proiecþii ale autorului nu doar în
interbelic – unde „mitul” întreþinut de jurnaliºti ºi de
publicul larg intrã în coliziune directã cu reticenþa
tinerilor „criterioniºti” –, ci ºi în postbelic. Stanomir

are dreptate sã observe cã, într-o anumitã mãsurã,
cota lui Teodoreanu a crescut imediat dupã
„dezgheþul” din anii ’60 din cauza „farmecului discret
al nostalgiei «reacþionare»”, îmbibat în fiecare paginã.

Mai puþin prudentã e, în schimb, încercarea de
a acredita imaginea unui Teodoreanu inovator al
formelor literare româneºti. A vorbi despre „natura
profund experimentalã” sau despre „experimentul
imagistic” al prozatorului doar pentru cã scrierile lui
se situeazã la hotarul dintre romantism,
sãmãnãtorism, simbolism ºi impresionism – ºi a nu
citi în acest fenomen mai degrabã un soi de eclectism
luminat – înseamnã a aluneca în suprainterpretare.
Noroc doar cã astfel de pagini programatice sunt
contrabalansate, la Ioan Stanomir, de ipostaza
lectorului ingenuu, ataºat aproape necondiþionat de
imaginarul prozatorului interbelic. Fiecare capitol se
încheie cu câte o caldã confesiune-eseu despre
temele „medeleniene” aplicate biografiei personale.
E ca ºi cum interpretul ar adânci tematic, prin propriile
experienþe, universului Teodoreanu. Pasaje
excelente, în care observaþia realistã se amestecã
cu reflecþia filozoficã ºi cu un lirism discret, scrie
Stanomir despre o Moldovã subiectivã, despre strada
natalã sau despre casa bunicilor. Nu mã pot abþine
sã nu citez o mostrã dintr-un „teodorenian”, iatã,
extrem de profund: „A creºte în casa bunicilor
înseamnã, înainte de toate, o familiarizare bizar-
melancolicã cu moartea însãºi. Mai mult decât pãrinþii,
bunicii sunt expresia acelui efemer al iubirii: nu îi poþi
cunoaºte niciodatã tineri cum au fost decât prin
intermediul unor fotografii sau coborând pe un fir al
amintirii, atât de delicat ºi evanescent. Fiecare zi,
fiecare an petrecut alãturi de ei sunt un dar al unei
vieþi, dar pe care începi sã-l preþuieºti cu adevãrat
doar atunci când simþi cã sfârºitul este mai aproape
ca niciodatã”.

Nu doar o carte frumoasã este acest Teodoreanu
reloaded scris la douã mâini, ci ºi un volum foarte
serios de istorie literarã, cum tot mai puþine avem în
ultima vreme, menit sã retraseze cadrul pentru
dezbaterile ulterioare asupra prozatorului interbelic.
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Andrei Simuþ
Într-o culturã dominatã de critica de întâmpinare

ºi de polemici sterile, studiile comparatiºtilor ºi
teoreticienilor nu primesc atenþia pe care ar merita-
o, cu toate cã reprezintã împlinirea unor proiecte de
anvergurã, cu deschideri occidentale (Mihaela Ursa
Scriitopia; Vasile Voia, Tentaþia limitei ºi limita tentaþiei
), unele fiind chiar traduse la edituri prestigioase din
strãinãtate (Corin Braga, Du paradis perdu à
l´antiutopie aux XVI-XVIII siècles), iar 2010 pare sã fi

Eseul ca forma
de interpretare
totala

)) )))

)) )))
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NIETZSCHE

excelat la capitolul bilan-
þurilor ºi împlinirilor unor
astfel de proiecte majore.

În aceeaºi serie se
înscrie ºi cea mai recentã
apariþie editorialã a pro-
fesorului ªtefan Borbély,
Pornind de la Nietzsche
(Limes, Cluj-Napoca, 2010),
o veritabilã summa a celor
mai bune eseuri ale sale din
ultimele douã decenii.
Majoritatea sunt la origine
celebre prelegeri de curs,

doar câteva fiind publicate în premierã în volum
(Knulp, Narziss ºi Goldmund, Eupalinos ºi ªarpele
cu pene), reprezentând o întâlnire optimã între ideile
filosofului german formulate în Naºterea tragediei din
spiritul muzicii ºi orizontul modernismului literar,
preponderent germanic pe care l-au infuzat,
cuprinzându-i în principal pe Thomas Mann ºi Herman
Hesse, dar ºi pe Paul Valéry, Rilke sau D.H.
Lawrence. Aºa cum ne-a obiºnuit pânã acum în
celelalte cãrþi ale sale, prefeþele constituie nu doar o
captatio benevolentiae cu un surprinzãtor aer
confesiv, dar oferã ºi o incursiune în procesul facerii
cãrþii, ºi implicit o cheie de lecturã: eseistul aderã aici,
îndreptãþit, la un model de lecturã de facturã
modernistã, axat pe reliefarea ºi decriptarea
coerenþelor pe care ochiul cititorului neiniþiat le trece
cu vederea.

Doar la o privire superficialã s-ar putea invoca
fragmentarismul volumului: în realitate el
demonstreazã tocmai unitatea demersului analitic
exersat asupra modernismului literar ºi modernitãþii
în general. Eseului Drumul spre Nietzsche (publicat
iniþial în Grãdina magistrului Thomas) îi rãspund o
amplã serie de reverberaþii ale gândirii nietzscheene,
detectate cu disimulatã plãcere în textele analizate,
constituind deopotrivã nucleul originator ºi punctul
final în demonstraþie. Eseul din deschidere se con-
stituie într-un adevãrat tur de forþã prin opera sa
filosoficã, o recitire a ei din perspectiva implicaþiilor
„caricaturii” ca model ce dubleazã „din umbrã” valorile
ºi întreaga istorie a filosofiei de pânã la Nietzsche.
Eseul este o panoramare a istoriei filosofiei
occidentale, aºa cum se desprinde ea din scrierile
filosofului german, în care se poate citi în filigran o
pledoarie pentru omul cosmic/ creativ care îºi
concepe existenþa ca depãºire, o implicatã pledoarie
pentru artist, pentru individul neînseriabil ºi pentru
„educatorul” care posedã arta de a valorifica nu doar
forþa principalã din discipolul sãu, ci ºi valenþele sale
latente.

Privilegierea celui din urmã model se reflectã ºi
în discursul interpretativ al acestor eseuri, care evitã
direcþionarea cititorului spre o unicã variantã de
lecturã, preferând sã-i dezvolte abilitãþile speculative
prin justa formulare a unei întrebãri-cheie la care
eseistul nu pretinde cã oferã rãspunsul complet. Rolul
acestor întrebãri este ºi de a se focaliza pe un detaliu
insolit, menit sã rãstoarne percepþia rutinizatã,

încetãþenitã în criticã asupra clasicilor (de ce recurge
Thomas Mann la Serenus Zeitblom ca narator?; de
ce mor prematur copiii din opera lui Mann?; putem
concepe un Socrate-artist? Care e rolul celei de-a
Zecea Elegii Duineze?; Ce s-ar întâmpla dacã vechii
zei ar înlãtura creºtinismul? etc). Concepþia implicitã
asupra literaturii ce se desprinde de aici este una
implicatã, nelãsând nici pe cititor impasibil, cu ideea
cã literatura este un inofensiv joc textual de forme
sau purã plãcere esteticã. Legea nescrisã pe care o
observã în cazul lui Thomas Mann, conform cãreia
opera lui nu e doar literaturã, este aplicabilã tuturor
textelor alese pentru interpretare. În cazul romanului
Doctor Faustus, „materialitatea ei reprezintã o realitate
subtanþialã cu încãrcãturã metafizicã, demonicã” (p.
77), ceea ce se constituie într-o frumoasã pledoarie
pentru latura performativã, „indicativã” a ficþiunii
(Edward Mendelson diferenþia între subjonctive ºi
indicative fiction, cea de-a doua intruzionând serios
în lumea cititorului, a experienþei extra-literare).

O consecinþã esenþialã este aceea de a cãuta
mereu schema explicativã de dincolo de texte,
substanþialitatea din spatele cuvintelor, ºi, implicit,
interpretarea ultimã, totalã, care oferã cheia finalã
pentru toate punctele de indeterminare (riscul fiind
unul pe mãsurã: suprainterpretarea). Schema care
îndeplineºte aceastã funcþie este, de fiecare datã,
cea care îl aratã pe Nietzsche ca fiind încã nedesprins
de filosofia lui Schopenhauer ºi se regãseºte în
Naºterea tragediei din spiritul muzicii: celebra
contradicþie dintre principiul apolinic ºi dionisiac, dintre
unitatea primarã ºi individuaþie, dintre construcþia
apolinicã a formei/ aparenþei frumoase ºi imboldul
dionisiac al reîntoarcerii în fiinþa originarã, ceea ce
presupune distrugerea individului, anihilarea fiinþei
fizice, dar ºi eliberarea de suferinþã. Cu toate cã un
Gilles Deleuze îl analizeazã pe Nietzsche ºi prin
modurile spre care el depãºeºte aceastã schemã în
direcþia afirmaþiei pure, stãruinþa cu care ea apare în
interpretãrile profesorului clujean se explicã prin dubla
ei funcþionalitate în aceste demersuri: reprezintã o
modalitate fecundã de a integra ºi decripta simboluri
majore din proza lui Thomas Mann, Herman Hesse
sau Elegiile duineze ale lui Rilke, dar ºi de a eluda
problema literaritãþii, a istoriei formelor literare. Artis-
ticitatea fiind sublima manifestare a energiei
plãsmuitoare, consecinþa este situarea tuturor
operelor majore în acelaºi panteon din care dispar
decalajele temporale, iar originalitatea devine
metafizic imposibilã. O serie de concluzii fertile se
desprind de aici, unele complet neliniºtitoare, în
special pentru artiºti, iar postmodernismul capãtã
astfel o solidã legitimare filosoficã.

La ªtefan Borbély coexistã în mod spectaculos
douã tendinþe contrare în construcþia unei interpretãri.
Avem pe de o parte preeminenþa detaliului, abordarea
deschizându-se dintr-un unghi ales voit ca „marginal”
în raport cu moºtenirea intepretativã de pânã atunci
ºi spre multiple piste de lecturã. Pe de altã parte se
ajunge la insistenþa asupra semnificaþiilor „tari”,
esenþialiste, extrase din simboluri, structuri-tip,
scheme filosofice extra-textuale, care uneori opereazã
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o reducþie abruptã  a sensurilor textului. Se dã aici o
luptã între plurivocitatea sensurilor ºi tendinþa de a
adera la o unicã ºi totalizantã explicaþie, iar volumul
Pornind de la Nietzsche înclinã serios balanþa spre
cea din urmã, oferind totodatã multiple teme de
gândire, într-un stil captivant, al erudiþiei seducãtoare,
care ne îndreaptã subtil spre dileme neliniºtitoare.
Dupã lectura acestor eseuri nu vom mai putea citi cu
aceeaºi impasibilã distanþare esteticã despre
posibilitatea recrudescenþei unor vechi credinþe
substituind creºtinismul (ªarpele cu pene), despre
metamorfozele diavolului ºi latenþa demonicã a unor
cuvinte „funeste”  din Doctor Faustus sau despre
morþile premature ale copiilor din proza lui Thomas
Mann.

Acum cîþva ani, citind
Tandru ºi rece (romanul din
2007), îmi dau seama cã
fãcusem greºeala de a mã
apropia de prozator din
direcþia eseistului ºi criticu-
lui Felix Nicolau, încercînd
sã regãsesc în acele pagini
tot ceea ce îmi place ºi
apreciez în cea de-a doua
posturã. Prozatorul se
dovedeºte a fi diferit, într-o
altã vitezã, alt stil, altã
atitudine decît eseistul.

Pe mâna femeilor poartã subtitlul de roman
decapotabil ºi încã de la acest prim avertisment de
pe pagina a treia cititorul ar trebui sã accepte cã
prezentul volum este o continuare a primului roman
într-o cheie augumentativã. Regãsim acelaºi autor
extrem de bine antrenat în arta scrisului, acelaºi stilist
rafinat, aceeaºi predilecþie pentru naratori volubili,
gregari ºi incoerenþi, aceeaºi predilecþie pentru
imprecizie ºi confuzie voitã între elementele
convenþiilor literare luate în rãspãr. Îl vedeam pe Felix
Nicolau ca pe un bucãtar mixînd dupã inspiraþie ºi
hazard cele mai fine ingrediente – acum are mai
degrabã ceva din alura unui preapriceput bãcan care
îºi aranjeazã mirodeniile pe rafturi dupã plãcerea
propriilor mirosuri. Pe mâna femeilor e un volum care
te absoarbe în carnea sa ca un carusel nebun, te
învîrte, te rostogoleºte pînã la totala dezorientare ºi
ameþire ºi te scuipã la final lãsîndu-te uºor tîmp, uºor
abulic ºi cu o senzaþie de satisfacþie pe care nu poþi
în nici un chip sã þi-o explici. Romanul decapotabil nu
este tocmai un roman. Este, s-ar pãrea, analizînd
cazul de faþã ºi singurul pe care îl cunosc, o suitã de
proze care interacþioneazã aproape brownian, pe
alocuri interºanjabil, deseori suprapuse ca univers
narativ, niciodatã coordonate. Personajele migreazã
de la un text la altul, dar în aceastã miºcare mai pierd
cîte ceva, mai suferã o mutaþie, o transformare, se

Victor Cubleºan

FELIX NICOLAU

Cartea Româneascã,
2010

PE MÂNA
FEMEILOR

,

vãd în postura de a deveni recognoscibile, dar nu
identice. Panta rei ar putea figura drept devizã a
romanului, loc în care totul se fluidizeazã, totul curge,
totul se întrepãtrunde. E o dinamicã a fluidelor, dar
una care þine de efectul  Coandã, de aderenþa fluidelor,
la viteze mari, de proxima suprafaþã. Pe mâna
femeilor e o carte a vitezei, a sprintului descãtuºat.

Ceea ce fascineazã (mã fascineazã) în proza
lui Felix Nicolau e tabloul. Uluitoarea capacitate de a
creiona percutant o anumitã atmosferã, de a reuºi
sã inducã mirosuri, senzaþii tactile, sunet ºi luminã,
totul în propoziþii care galopeazã. Nu existã un punct
de contemplaþie, ci o permanentã miºcare, o
nervozitate a naratorului care în cel mai bun caz
panorameazã, dar de cele mai multe ori enumerã
sau puncteazã prin epitet. Povestirea se îndreaptã
întotdeauna într-o altã direcþie, linia narativã – pe care
mai mult o intuieºti ºi o completezi – zvîcneºte fãrã
a-þi permite sã digeri porþiunea de lume pe care,
fugar, o fluturã în prim-plan. Din aceste fulguraþii
nervoase se încheagã autoritar ºi dominator, pes-
te întregul volum, atmosfera unei Românii
contemporane vãzute prin prisma celebrului «vãz
enorm ºi simþ monstruos» rãmas de la Caragiale.
Felix Nicolau trage aceastã percepþie înspre burlesc,
fals carnavalesc ºi o bunã dozã de reiterare a
suprarealismului autohton. Imaginea spurcatã ºi
repulsivã adeseori e ciudat familiarã ºi uºor
recognoscibilã de cititor, chiar dacã e filtratã prin
percepþia explozivã a autorului. Pe mâna femeilor e
o incursiune în lumea minorã a României de azi, un
carusel al micilor fobii ºi idiosincazii care guverneazã
o lume mãruntã.

Nu îmi plac experimentele. Cele fãcute de dragul
experimentalismului. Lectura acestui roman te pune
voluntar în postura de ordonator ºi coordonator al
lumii pe care þi-o furnizaeazã, îþi permite, ca cititor,
sã aranjezi palierele de lecturã ºi sensul lecturii, te
forþeazã, mult mai mult decît eºti obiºnuit de o lecturã
uzualã, sã ieºi din zona de siguranþã a ºabloanelor
de interpretare ºi sã îþi organizezi lumea primitã dupã
propria dorinþã. Fluiditatea construcþiei personajelor
ºi geografiei spaþiale îþi permite cu uºurinþã sã ajungi
la rezultate diferite cu aceleaºi materiale.Nu e un joc
de puzzle, ci unul cu plastelinã.

Ceea ce se remarcã dupã primele pagini ca
definitoriu pentru volum este viteza. Totul curge grãbit
înspre final, dar lectura care conduce acest flux nu e
una neapãrat facilã. Viteza aceasta ordonatoare îºi
lasã amprenta ºi asupra construcþiei, unde totul e
înjghebat din mers, totul e tributar sprintului. Vocile
naratoriale alterneazã în vitezã, dialogurile sînt
mitraliate în tempo cinematografic, digresiunile
auctoriale sînt atît de scurte încît abia mai ai timp sã
le observi. Un roman grãbit, care, poate tocmai de
aceea, gîfîie. Totul se dovedeºte prea mult ºi prea
rapid, dumicaþi mari pe care trebuie sã în înfuleci fãrã
sã-i mesteci bine. Dincolo de episoade decupate, de
secvenþe care strãlucesc prin tablourile compuse, din
roman rãmîne o alergãturã nebuneascã printre pagini.
Aluatul e prea moale pentru a se susþine într-o formã,

(continuare în pag. 64)
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„Mai vrei pagini de jurnal?” – mã
întreba, cu ani în urmã, Profesorul
Dumitru D. Panaitescu în finalul
uneia din scrisorile sale, în care mã
informa, cum o mai fãcuse ºi
altãdatã, despre preocupãrile sale
literare, dar ºi despre alte probleme
ce þineau de specificul momentului
istoric pe care îl traversam.

ªi, cum îi stãtea în obicei,
italienistul notase ºi acum ziua ºi
ora când se apucase de acea
corespondenþã. O fãcea mai
totdeauna dupã miezul nopþii,
probabil dupã ce se elibera de
obligaþiile sale universitare sau
dupã ce punea punct uneia sau
alteia dintre lucrãrile care îl angajau
ca traducãtor, istoric literar sau
editor. Cãci, în acei ani, pregãtea o
ediþie din scrierile lui Al. Davila ºi
continua seria volumelor ce aveau
sã dea consistenþã ediþiei de
Opere, pe care o începuse, în
timpul vieþii, Perpessicius.

Fiul criticului era un om atent cu
cei din jurul lui ºi, ori de câte ori îi
apãrea o carte, la care trudise ca
autor sau pe care o girase doar ca
istoric literar, avea grijã sã mi-o
trimitã, aºezând pe foaia de titlu o
dedicaþie din care nu lipsea nici un
membru al familiei. Pe fiul ºi pe
soþia mea îi cunoscuse, de altfel,
în cursul unei veri, la Bucureºti,
când ne ºi prezentase, de altfel, pe
toþi mamei sale, distinsei Doamne
Alice Panaitescu-Perpessicius,
cãreia îi adusesem un frumos
buchet de trandafiri.

Înainte de a da ochii unul cu
altul, am fost timp de câþiva ani, în
corespondenþã. O corespondenþã,
ce-i drept, destul de rarã ºi care
fusese prilejuitã de apariþia, în
toamna lui 1969, a unui studiu ce
apãruse sub semnãtura mea, în
paginile revistei „Steaua”. Studiul
îl avusese în vizor pe „Perpessicius
– criticul literar”, aºa cum ne apãrea
el, în acel timp, din cele cinci
volume de Menþiuni critice, câte
apãruserã pânã atunci, ºi trezise
interesul bãtrânului cronicar, dupã
cum avea sã-mi scrie, ceva mai

Perpessicius într-un inedit
„Pretext cehovian“
T. Tihan

târziu, fiul sãu. A fost începutul unei
corespondenþe, care va scoate la
ivealã, prin ani, ºi câteva pagini
inedite rãmase de la Perpessicius.
Ele þineau de domeniul criticii
literare sau puneau în valoare
schimburile epistolare, pe care le
avusese criticul cu unul sau altul
dintre contemporanii sãi. Îmi stãruie
ºi acum în memorie rândurile pe
care i le trimitea din Franþa Bazil
Munteanu, rânduri care surprin-
deau, cu eleganþã ºi pãtrundere,
câteva din trãsãturile de bazã prin
care se impusese, în epocã, omul
ºi criticul Perpessicius.

Cum îi spusesem cã aveam de
gând sã iau ca subiect de doctorat
opera tatãlui sãu, Profesorul
Panaitescu a avut amabilitatea de
a mã pune în contact cu scrisul
acestuia, care nu era prea uºor de
descifrat, întrucât criticul fusese
obligat sã-ºi modifice mai vechile
deprinderi, dupã ce pierduse, în
timpul primului rãzboi mondial,
posibilitatea de a se mai folosi de
mâna dreaptã. Printre
manuscrisele marelui critic era ºi
un caiet de aproximativ ºaizeci de
file, care conþinea un inedit „Jurnal
silvestru”, care, dupã cum notase
autorul lui, data de prin 1950.

Pe prima copertã, amintitul caiet
avea imprimat chipul lui Cehov.
Fapt care îl ºi determinase pe
Perpessicius sã vadã în
însemnãrile sale un Pretext
cehovian. Trimiþându-ne spre acest
titlu, criticul avea, desigur, în vedere
ºi împrejurarea în care ajunsese în
posesia acelui caiet. Cãci, aºa cum
avea sã ne atragã luarea aminte
încã din primele rânduri ale
jurnalului sãu, odatã ajuns la Piteºti,
unde urmã sã-ºi facã, împreunã cu
soþia ºi fiul, concediul, el va ºi lua
drumul librãriilor din acest oraº
pentru a-ºi face rost de un caiet
care avea sã devinã ºi jurnalul de
bord al acestei „aventuri” estivale.

Aflat în consonanþã cu tot ceea
ce îl adusese în posesia acelui
caiet, titlul ales era, pe de altã parte,
motivat ºi de climatul spiritual ºi de

psihologia de coloraturã cehovianã,
pe care criticul urma sã o creioneze
în spaþiul acestui jurnal de vacanþã.

Perpessicius era, de altfel,
familiarizat cu opera lui A. P. Cehov,
pe care o citea în una sau alta
dintre tãlmãcirile franþuzeºti care i
se dãduserã în epocã. Despre
scriitorul rus gãsise, tot în francezã,
ºi studiul pe care i-l închinase M.
Ermilov, studiu care însoþea, se
pare, ºi o bunã traducere din opera
marelui scriitor rus. Din cuprinsul
acesteia va ºi alege epigraful pe
care îl va pune în fruntea jurnalului
sãu. El transcrie, sub formã de ver-
sete, reflecþiile unui personaj, pe
care îl vom regãsi în Casa cu
mezanin: «”Numai arareori –
spunea acesta -, când pictez sau
citesc, / îmi apare deodatã în faþa
ochilor lumina verde de la /
fereastrã, sau îmi amintesc dintr-o
datã zgomotul / paºilor mei
rãsunând noaptea pe câmp, / când
mã întorceam acasã, îndrãgostit, /
frecându-mi mâinile de frig. ªi
iarãºi ºi / mai rar, în clipele când
mã apasã singurãtatea ºi mi-este
sufletul greu, amintirile se
deºteaptã ca prin ceaþã ºi încet
încet începe sã-mi parã, nici eu nu
/ ºtiu de ce, cã ºi altcineva îºi
reaminteºte / de mine, cã sunt
aºteptat, cã ne vom întâlni... Misius,
unde eºti?” »

Aºezat drept motto, fragmentul
cehovian se va dovedi, cum nu se
poate mai potrivit, pentru ceea ce
Perpessicius þinea sã ne atragã
atenþia prin intermediul jurnalului
sãu. Pentru cã, deºi, la o primã
privire, însemnãrile sale par sã se
lase seduse de reacþii ºi gesturi
caracteristice, la urma urmei,
oricãrui moment de vacanþã, ele
lasã, totuºi, sã se întrevadã ºi ceea
ce era cu adevãrat important, în
acel moment, pentru cel care le
oferise prilejul de a se creiona ºi
ca o poveste de dragoste. Cãci,
prin intermediul lor, Perpessicius ne
reaminteºte, cu fiecare din
observaþiile ºi reflecþiile sale, cã a
rãmas acelaºi incurabil îndrãgostit,
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chiar dacã anii pe care îi avea îl
forþau sã ia act cã noua pasiune
eroticã era sortitã sã se consume
nu atât în realitate, cât, mai ales, în
planul mai pur ºi mai eterat al
idealitãþii.

Dar, pânã când se va convinge
el însuºi cã, de la o anumitã vârstã,
patima sa nu ar fi putut avea decât
aceastã finalitate, poate cã ar fi mai
bine sã-i lãsãm acestui sentimental
posibilitatea de a ne da ºi nouã
ºansa de a-i fi alãturi ºi, ca atare,
de a-l surprinde în postura de om
care se lasã cu bunã ºtiinþã robit
de farmecul eternei Eve, chiar dacã
îºi dã seama cã apropierea de ea
se înscrie în perimetrul iluziei ºi, în
consecinþã, ºi al unui previzibil
eºec.

Dar, poate, cã este timpul sã
apucãm unul din firele acestei
poveºti ºi sã-i dãm, astfel, acesteia
posibilitatea ca ea sã se întrupeze
sub ochii noºtri din frânturile de
gând pe care criticul le risipeºte
încã din primele pagini ale jurnalului
sãu silvestru:

„Încep aceste însemnãri (pe
acest singur caiet ce am gãsit ieri
dupã amiazã, în târg), astãzi, Marþi,
6 august (cuvinte subliniate în text
– T.T.) – va nota criticul încã din
primele rânduri, oferindu-ne, apoi,
ºi o exactã descriere meteorologicã
a zilei ºi orei când îºi aºterne
primele impresii: „E o zi admirabilã
– va þine sã ne asigure el –,
rãcoroasã, seninã, dupã cele trei,
de când am venit, plumburii,
vântoase, neliniºtite. E ora 10 ½
dimineaþa, stau la masa din
pavilionul silvestru cu cãrþile alãturi
ºi scriu, dupã ce m-am prãjit
aproape o orã la soare”. ªi
continuã, dezvãluind, de fapt, ºi
mobilul interior, care l-a determinat
sã se apuce de acest jurnal. “În
fond, de ce scriu? Pentru cã mi-ai
cerut-o în douã rânduri?” – se va
adresa el unui nevãzut ºi, pe
moment, ºi necunoscut interlocutor.
Pentru ca identitatea acestuia sã
se dezvãluie pe parcurs ºi sã
devinã, de fapt, ºi motivaþia
lãuntricã în jurul cãreia se va þese
povestea unei iubiri care îl
urmãreºte, ca o obsesie, pe unul
din principalii ei protagoniºti. ªi
poate cã, ºi singurul, de vreme ce
întregul jurnal se învârte, de fapt,
în jurul sãu, fãrã sã umbreascã,

însã, câtuºi de puþin pe aceea pe
care o înconjoarã cu o delicateþe
de impenitent îndrãgostit. Sã-i
lãsãm, însã, acestuia ºi
posibilitatea de a se explica ºi de a
da, în cele din urmã, sens, chiar
scrierii acestui jurnal. Cãci,
adresându-se celei care pare a-i fi
dat un impuls, criticul are, totuºi,
grija de a nu-i exagera acesteia
importanþa, tocmai pentru cã ºtie
prea bine cã prietenia cu o femeie
de ale cãrei farmece pare sedus,
existã doar în mãsura în care el
însuºi se lasã prins în postura de
îndrãgostit. De aceea ºi þine sã-i
spunã acesteia cã scrie acest jurnal
mai mult pentru sine decât pentru
ea: “Pentru cã mi-ai cerut-o în douã
rânduri?” – îi va reaminti el, pentru
a pune apoi de îndatã sub semnul
întrebãrii o asemenea prezumþie.
“Cine garanteazã – îi va spune, în
consecinþã, acesteia – cã n-a fost
o simplã politeþe aruncatã în vânt?”.
Va reveni, totuºi, la alte sentimente
imediat, lãsându-se în voia unei
impresii care ar fi putut altminteri
sã n-aibã nici un sprijin în realitate.
E aici “logica” specificã oricãrui
îndrãgostit, dispus sã vadã în orice
gest mai mult decât poate sã
reprezinte el în fapt. De aceea va
ºi da “mesajului” ultim al prietenei
sale, o altã importanþã, socotind cã
“avea un timbru”, pe care nu-l putea
“uita” ºi “nici nesocoti”, de vreme
ce avea impresia cã mesajul pe
care îl primise din partea prietenei
sale “a trecut printr-o mare ºi subitã
spaimã”, ce se fãcuse simþitã “pânã
la ultimul rând, acela al sãruturilor
pentru 25 de zile”, câte îi erau
rezervate pentru acel concediu
piteºtean. “Fãrã mesajul acesta
ultim, de bunã seamã cã n-aº fi
notat nimic”, scrie criticul, redându-
i astfel, adoratei sale ºi importanþa
la care ea s-ar aºtepta. Semn cã
adoratul acesteia cunoºtea prea
bine sufletul femeii pentru a nu-i
face, într-un prim pas, pe plac. Dar
asta, pânã când va ajunge a se
dumiri asupra unei prietenii, care
avea, se pare, ºi toate ingredientele
specifice unei iubiri. Lucru, dupã
cum se va vedea, nu tocmai uºor:
“Aºa, ºi încã nu sunt dumirit asupra
necesitãþii, fie ºi distractivã, a
acestor rânduri. Cum nu sunt
dumirit asupra caracterului
prieteniei noastre, asupra

intensitãþii ºi limitelor ei, asupra
enigmei fãpturii tale, asupra
blestemului care m-a zvârlit sub
vraja ochilor tãi, asupra miopiei
mele, care se încãpãþâneazã sã
vadã mai mult decât este în
realitate. Toate acestea mi le spun,
ºi nu o datã, – ni se confeseazã
acest îndrãgostit fãrã leac-, ºtiind
cã o face “fãrã nici un folos”. Pentru
a concede, ca unul ce-ºi cunoaºte
bine natura ºi structura lãuntricã:
“Înþelepciunea nu este dintre
atributele mele ºi e singurul,
probabil, care nu se transmite.
Altminteri, l-aº fi deprins de la tine
ºi încã demult”.

Dar asta nu-l va împiedica pe
cel îndrãgostit sã nu se
adânceascã în propria-i analizã
sentimentalã. Analizã menitã, de
altminteri, sã ofere ºi partenerei
sale prilejul de a se delimita faþã
de mai vârstnicul ei admirator, dar
ºi de a-ºi circumscrie, astfel, cu mai
multã fidelitate, sentimentele în
raport cu el.

“Cunoºti ceva mai abstract ca
iubirea mea?” – o va întreba
acesta. ªi va plusa: “Eºti oare mai
mult decât o umbrã pentru mine?”
conºtient de faptul cã “Ne despart
nu numai zecile de kilometri dintre
noi, nici numai anii sau biografiile,
dar, totul. Singur, în inima pãdurii,
cu o filã de hârtie albã în faþã ºi cu
o cernealã coclitã (de Piteºti)
reeditez epigraful din capul acestor
rânduri: Cherisson, unde eºti-?,
cãci la nimic nu pot gândi decât la
tine ºi e singurul rost al acestor
însemnãri”…

Primãvara
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ªcolile deschise abia dupã Anul nou, ºi nu
toamna, cum te-ai fi aºteptat, o premierã, parcã sub
un imbold din Pluguºor, “Mâine anul se-nnoieºte”, iatã
un eveniment þinând într-un freamãt! Pe când în alte
centre, oraºe, unul mai mare, învecinat, energiile se
cer cheltuite cu reînfiinþãri, repuneri în drepturi, de
unitãþi de învãþãmânt întregi, transformãri, reluãri de
la capãt, liceul în faþã cu bustul lui Coºbuc din nou pe
soclu, care fusese îndepãrtat, are doar de refãcut,
reintrodus, un program ºi o exigenþã, pe mai vechi,
trainice temelii. De un mare folos fiind întoarcerea
mai multor inteligenþe ºi tipuri, ticuri, de pe unde s-au
risipt, suflete care s-au descurcat cum au putut prin
Bucureºti, Moldova, Sibiu ori Banat, dupã 1940,
fenomen cãruia îi este complimentarã repartizarea
unor forþe neplafonate, tinereºti, abia desprinderi de
pe bãnci de universitãþi, cu un orizont mai larg - ºi
ele, cu un punct de pornire, în viaþã, zonal.  Iar în ce
priveºte internatul, fiind gãsitã, nu ºtii de ce, o soluþie
diferitã: nu mai urmeazã sã-l adãposteascã o clãdire
îngustã ºi lungã, de cãrãmidã, din vecinãtatea gãrii,
care-þi pãruse un prototip, ci clãdirea, mai centralã, a
fostei, cândva, ªcoli Normale, o monumentalitate; de
la liceu,  la numai o zvârliturã de bãþ.

Într-o rãscruce, sã spui, din istoria literarã ºi din
istorii nescrise. Pe dinaintea unui rând de ferestre,
suprapuse, trecându-i artera principalã a localitãþii,
paralelã cu albia Someºului, spre care duce o strãduþã
ca un fuºtel de scarã, pânã la ceea ce fusese “berãria
Rahova”. ªi dinaintea altor douã rânduri de ferestre,
pe o stradã perpendicularã, aflându-se bisericuþa
ortodoxã, singura, albã ºi cu mai multe turnuleþe.
Dinspre care, la doi paºi, ai Poºta, de unde pornesc
în lume ilustratele ºi  recomandatele, sau unde vin
din lume, în cutie de lemn, în sãcuieþe de pânzã
cusute la gurã, pachete cu haine ori de-ale gurii.
Pentru ca în spatele construcþiei stil, moderne pentru
perioadã, în lungul spaþiului de recreaþii, curþii betonate
- unde o liotã zgomotasã poate zãpãci, chiar fãrã
douã porþi, o minge jerpelitã de fotbal - sã-ºi cearã
un drept, rezervatã flanãrilor, întâlnirilor romantice, o
Strada Lungã.

Vãrsaþi aici majoritatea alumnilor, puer-pueri, o
clocotire, din vacanþa încheind un provizorat, peste
care a trecut rãzboiul, nu înseamnã cã au rãmas fãrã
clientelã “gazdele”, casele de toate mâinile care
adunã ºi ele ºcolari strãiniþi, o bunã parte înºirate pe
un pârâu-uliþã, Valea Caselor, ori în Piaþa mare,
patratã, în curþile cãrora încap, cu cai cu tot, sãniile,
cãruþele sosite în oraº în acest scop, dacã nu ne
referim la descinderile de la distanþe mai mari, cu
trenul. Îþi aminteºti de una din aceste afaceri, adrese,
aproape o pensiune, cu vreo cinci camere sistem
vagon adâncindu-se într-o curte îngustã ºi un
restaurant la stradã, în care e încartiruit, în al treilea
an consecutiv, un coleg al tãu de clasã, consãtean,
pe care la intervale îl vizitezi. Eºti la rãsfãþ ºi tu, pentru

un ceas-douã, în mânã cu un pahar de sirop, ori o
prãjiturã, în odãiþa lui, dupã ce instalarea în stupul
descris, într-un dormitor cu zece paturi, a avut loc. ªi
când te gândeºti cã aici te-ai simþi într-un arest. Pãrinþii
voºtri sunt la o poveste de oameni mari, într-o
încãpere vecinã, cu proprietarii, gata de drum, sau
sunteþi de-acum cu toþii în micul local, unde s-au
comandat niºte mici, dar ºi câte e o halbã de bere,
guleratã.

Imagini rãzleþe, amestecate, în ele cu semnele
unei continuitãþi, dar ºi ale atâtor schimbãri. Când sã
ºi reflectezi, nu doar sã iei act, ori sã execuþi comenzi,
sã  te adaptezi. Ca-n niºte plimbãri cu un vlãjgan
dintr-o clasã mai micã, dar de anii tãi, nou venit, cu
care te-ai împrietenit vag, în jurul unui mic lac
amenajat pentru partide de patinaj, când discuþiile,
întrerupte de tãceri, sunt cu un iz „filosofic”: despre
moarte ºi dragostea de aproapele, suflet ºi pãcat, nu
despre fete; el provenind dintr-o familie de pocãiþi. În
legãturã cu acestea, a menþiona ºi un sentiment
plãcut, de hotar, pe care-l încerci nemãrturisit, cã, de
acum în prima dintre „clasele mai mari”, a treia, leatului
tãu nu-i revine ºi o funcþie într-un sistem de sancþiuni
bine pus la punct: de rotiþã într-un angrenaj, cum altora
în aceastã clasã în anii anteriori, repartizaþi fiecare în
capul câte unei lungi mese, cu elevi dintr-a întîia ºi a
doua, în  cantinã, ºi pe care, dacã scoteau vreo vorbã
ori îºi dãdeau vreun ghiont, pe timpul mesei, îi puteai
pedepsi: cu stat în  picioare. Dupã cum nu vei fi asociat
nici altor „rãspunderi” de acest gen, niciodatã.
Bunãoarã, într-a patra, ca însoþitor al ºirului de la
internat la liceu, sau într-a cincea ºi a ºasea, clasele
care îi dãdeau pe examinatorii pentru verificarea
pregãtirii celor din cursul inferior,  pentru lecþiile de a
doua zi, soldatã cu „articulãri” corporale nu glumeþe.

Dar o altã particularitate, pe care sã o mai pui
într-o evidenþã, în revãrsarea generalã de suflete, în
„silenþii”, unde îþi pregãteºtri lecþiile, cum ºi în sãlile
de la liceu, unde asculþi, rãspunzi sau îþi însemni,
este, pe ansamblu, ºi un nedefinit, sãnãtos aer de
împrospãtare, de prosperãri, pe care îl dau, o noutate,
proveniþii din “vechiul regat”, mai dezinvolþi, formaþi
în graiul „regãþenesc”, parte componentã a
„reîntoarcerilor”. Aportului acestuia fiindu-i ca un
contrapunct un fenomen nu mai puþin neobservat,
datorat unor reglementãri conform cãrora, picaþi direct
din armatã, de la plug, pânã ºi în clase mai de sus sã
se ajungã sã fie înscriºi ºi un numãr nu mic de
aspiranþi care s-au prezentat, ºi le-au luat, la examene
în particular - susþinute, când, peste noapte? unii
sãrind ºi peste douã clase – o revanºã a straielor
româneºti þãrãneºti. Vedeai ºi opinci, ba ºi câte o
pânzãturã, cum liceul debuta “mixt”. O astfel de
pritocire. În începutul de sclifosealã, de emancipare,
printre inclusiv orãºeni de baºtinã, se gãsi ºi o poreclã,
pe care persiflarea o lãsa indiferentã: “foaia poporului”.
De la numele unui ziar, sau o retoricã încã în faºã. O
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regenerare bunã, pentru un public mai adecvat, care
se va face perceputã, ca o cutie de rezonanþã, ºi la
festivitatea de deschidere, cu discursuri aprinse, cu
accent pe naþional, dar ºi referiri la frãþia de arme, cu
poporul mare, vecin, rus.

Evenimente, aspecte, în completarea cãrora, ca
un leac, un ulei, se brodi ºi un spectacol, organizat
de elevii localnici, o transpunere de medieval creºtin,
cu tema Nativitãþii, cu acelaºi prilej. Dat într-o salã de
festivitãþi pe care n-o bãnuiai, la un etaj, de la Internat.
Într-o searã. ªi cu peripeþiile, de un realism, din
catolicism, ale Sfintei Familii. Cu un atelier de
tãmplãrie aevea, pe scenã, ºi Fuga în Egipt. Cu prozã,
versuri ºi cântece.

Se fãcuserã repetiþii, se lucrase, în lunile de dupã
spargerea Frontului, de prin toamnã, chiar cu
preconizarea noii formule organizatorice: bãieþi, dar
ºi fete - care vor alcãtui “cursul superior”, ºi care se
constituie în Pãstori, Magi, Fecioarã, Arhanghel,
Rege, Ofiþer. O distanþare frumuºicã de esenþialitatea,
partitura Irozilor, dintr-o altã ambianþã. Reuºea, într-
un mod ataºant, autohtonizarea. “Fie vânturi, fie ploi,
Eu tot nu fug de la oi”, se isteþeºte dintr-o penumbrã
acest detaliu în legãturã cu un miþos, pe scenã ca sã
se închine “luminii lumii”. În ideea cã tatãl uman e
dulgher, octavanul în rolul cu pricina purtând în
legãnãrile spre Betleem, pe umãr, o bardã ºi-un
fierãstrãu. Leagãnul pruncului ceresc, la care nu se
face referire în Evanghelii, a fost împrumutat dintr-
un sat vecin, Luºca, iar mesagerul de foc, în aripi
albe, luminat cu o lanternã din afara scenei, din care
se prefirã un fascicol lung, nu conteazã cã e fata
protopopului, cum ºoptesc niºte indiscreþi. Cuvintele,
dupã Luca, dupã Matei, rostite ca prin vis. Mai puþin
în apele lui dovedindu-se craiul Melchior, un septavan,
distribuit în ultima clipã, dublurã, contrastant prin
“interiorizare” ºi prin firavitatea trupului, printr-o
prãbuºire în coºul pieptului a vocii -  dacã-l compari
cu Gaºpar, un mãreþ numai muchii ºi poleiri. Dar parcã
tocmai de aceea reþinând atenþia mai mult, sau
revenindu-i un rol de prim plan într-o istorie, de dupã
rememorarea Crãciunului.

Vi se întâmplã ca din dupã-amiezile în care te
muþi de la mesele de la cantinã - aceasta amenajatã,
se vede cã o regulã, tot la un subsol - la buchisit, în
sãlile de la parter, de „meditaþie”, pentru pregãtit lec-
þiile de a doua zi, ºi nu într-o clãdire separatã, dar ºi
din serile de dupã cinã, din dormitoarele de la etaj,
sã vã smulgeþi mai mulþi, împreunã cu el, aparþinãtori
unor clase diferite, pentru o izolare într-o micã, de
tainã, capelã, situatã la nivelul cel mai de sus, pentru
a vã constitui într-o cu totul aparte echipã, la început
pentru un sfert de ceas, apoi o jumãtate, ºi la vreme
de noapte ºi pentru un ceas: „de rugãciune”. El are,
de fiecare datã, luatã de la un pedagog, asupra lui,
cheia, spre care face, iluminat, un semn conspirativ,
arãtându-v-o triumfal, când îl urmaþi ca prinºi de-un
magnet. Iar în capelã este un crucifix mare, pe un
perete, cu un Crist în relief, plin de rãni ºi de sânge,
ºi un altar de marmurã, rece, cu douã sfeºnice, iar
pe un alt perete o icoanã a Sfintei  Marii, din ai cãrei
ochi se vãd cãzând un ºir de mari lacrimi, ca frunze

dintr-o salcie, toamna.
Cu un impuls lãuntric, necunoscut, grupul se

reînchega prin prãbuºirea, repede, dupã exemplul
lui, în genunchi, de cum intrai, sub coasta abia
strãpunsã de lance, cu mâinile împreunate, ascuþit,
ºi sub ochii îndureraþi pãmânteºti ºi cereºti, urmatã
de practicarea mai multor zeci de mãtãnii. Într-o
fervoare care devenea fricã. Tatãlui nostru,
Nãscãtoarei, Psalmului 50, le trecu înainte, în curând,
o rugãciune inexistentã în tot ce învãþaseºi pânã
acum, sau la religie, unde deþineai ºi tu notã maximã,
un atu, ºi de care nu auziseºi: Sufletul lui Cristos. Pe
care el o considera principalã. Fu memoratã repede,
doar rostind, întâi, aceste versuri, pe care nu le-ai
uitat:

Sufletul lui Critos, sfinþeºte-mã!
Trupul lui Cristos, mântuieºte-mã!
Sângele lui Cristos, aprinde-mã de dragoste!
Apa coastei lui Cristos, spalã-mã!

Fiecare din ele, pãreau fãcute anume pentru
lucrarea plasticã, sculpturalã, de aici, ca un
comentariu, cumva înrobeau, deveneau, cu
încãrcãtura lor de concret, de materialitate, un fel de
trepte de aer, ca-ntr-o ridicare simbolicã din pãcat
spre mântuire, din iad spre rai, asociindu-þi în minte o
miºcare din murmurul eminescian „Din valul ce ne
bântuie, / Înalþã-ne, ne mântuie!”, cu o impresie de
desprindere de pãmânt, dar totodatã confundându-
se cu o foame, care, prin repetarea fiecãrui cuvânt,
în loc sã scadã, se adâncea.

Vei afla abia dupã decenii, când el care vi le-a
fãcut cunoscute nu va mai fi în viaþã, despre
deþinãtorul lor, care nu se retrãgea dintr-o încremenire,
dintr-un rãspuns la suferinþã cu suferinþã, pânã nu
spunea în gând, de mai multe ori, toate strofele, cã,
fiu de preot greco-catolic, va deveni la rându-i, de
asemenea, slujitor al altarului, dar trecut la ortodocºi,
dupã 1948, o constanþã de  credinþã, cu fapte ºi de
misionariat, cu ochii numai pe esenþial, ºi cã textul
întreg strãmuta în plin secol XIV, la pãrintele iezuiþilor,
un Ignaþio de Loyola.

Dinspre care va fi venit ºi o versiune la care „I”
se referea, sã-l botezãm cu aceastã iniþialã a numelui
sãu de familie,  Ielciu, o consideraþie oricât de etericã,
nu desprinsã de tema pãcatului omenesc, pe seama
Sfintei Treimi. Unde imaginaþiei, încã-i revenea un
rol: dintr-un timp, când „trei persoane divine care
erau una se uitau la toatã întinderea ºi rotunjimea
întregii lumi pline de oameni ºi s-au hotãrît în veºnicia
lor ca a doua dintre ele sã se facã om”, ºi astfel
arhanghelul Gabriel a fost trimis din cer pe pãmânt,
în Galileea.

Programul de rugãciune cu acest poem, nou
învãþat, în centru, el îl vedea umplând întregul interval
calendaristic, de la Naºterea din Betleem, la Înãlþare,
chiar dacã, încropit prin luna februarie, un adevãrat
scenariu, o tehnicã, avea sã acopere numai vreo patru
sãptãmâni, cu intrea în Ierusalim, de Florii, Patimile
ºi triumful Învierii. Trebuia sã te concentrezi ºi sã spui,
„cu vederea închipuirii”, cu o disperare, în cerinþa „Cât
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mai multã identificare cu imaginea suferinþei!”, de
atâtea ori: „Ia-mi Doamne, ºi primeºte toatã libertatea
mea, memoria, mintea ºi voinþa mea, tot ce am e din
darul Tãu, Þie Þi le înapoiez!”. Când simþeai treptat
parcã o ieºire din trup, o desprindere de pãmânt, ºi -
fãpturã dematerializatã - puteai în fine coborî din nou,
dupã rugãciunea a treia, de noapte, trecând, „fur ºi
tâlhar” printre celelalte paturi din dormitor pânã la patul
tãu, cu o vinovãþie faþã de ceilalþi, privaþi de-o atare
mãreþie, fârtaþi ai tãi de somn, unii sforãitori. Pentru
ca la rundele, aceleaºi, de a doua zi, sã te gândeºti
cumva nerãbdãtor, în aºteptarea licãrului cheii, fluturat
în deschizãtura uºii, ºi a repezirii tot câte trei trepte,
la regruparea de sub Calvar, cu un zel nu scãzut.

De pe acest drum al Crucii, fãrã egal, ºi pe care
îl vei cunoaºte o singurã datã, ca ivit din senin, sau
podiº prin albastruri, scarã pânã la urmã subþire, se
poate cãdea însã, ceea ce se va ºi adeveri, cu slãbirea
gerului, un ger care fãcuse sã crape pietrele, urmat
ºi de o gripã extrem de furibundã, printr-un întreg
þinut, care va lua chiar ºi din rândurile ºcolii  vreo trei
tributuri de vieþi, umplând de o altfel de alarmã. Ca în
curând sã i se substituie  morþii strigãrile primãverii,
un complot de culori prin arborii de pe trotuare ºi prin
grãdini, ca o revanºã de vitalism ºi de pãgânism, cum
ºi cu o scrisoare, venitã într-un plic de formã patratã,
cu un ghiocel presat ºi douã-trei cuvinte ca un ciripit
sub un pom interzis, pãstratã sub pernã, de la o fatã.
Cãci se apropia ºi vacanþa, cu gânduri despre mers
„la udat”, nu într-o singurã casã, în care scop e
procuratã ºi o sticluþã cu parfum de la o micã bãcãnie.
Dar acasã, pentru un alt gest anteic! Aceste ridicãri
sau cãderi de un stor.

Pentru ca trimestrul al doilea, de dinaintea verii,
sã poatã chiar da socotealã de o întâlnire bunã a
unor deziderate, sub mari speranþe, din începutul de
an, cu câteva, fãcând sã se vorbeascã despre ele, în
teritoriu, nu din patriotism îngust, realizãri în programul
didactic general. Prin coincidenþa adãugãrii, fiindcã
vorbim de profesori,  unor experienþe cu state de
vechime, din interbelic, a inteligenþelor la din primele
lor prestãri, cum am spus, dintre care vreo douã
aleseserã o studenþie doar în Cluj, la un institut de
teologi, pe timpul Ardealului cedat; pentru trecerea
unei punþi.  Se va nimeri ca mai constituite autoritãþi
la materii de bazã, din prima categorie, sã nu fie
repartizate la clasele mai mici, cum ºi a ta, la
matematici de-o pildã. Unde geometria planã, drept-
unghiurile, unghiurile, conul, trapezul, cercul cu
gradele, ferestre în necunoscut, vor rãmâne nu cele
mai mari ademeniri,  cum ºi celealte duelãri  cu cifre,
ca fracþiile, din ani precedenþi. Sau la literatura ºi limba
românã, unde se nimeresc însã pe acelaºi teren, nu
una ci vreo trei „vocaþii”, valori formative, douã din al
doilea eºantion. Eºti dintr-odatã, ca-ntr-un noroc cu
care nu te-ai mai întâlnit de la ºcoala primarã, în ce
priveºte materia în cauzã. Cu un profesor mai tânãr
sau mai spre maturitate, o voce caldã, pe care nu
trebuie sã-l uiþi; cu implicãri ºi în reluarea redactãrii
unei reviste a ºcolii, de studii de istorie culturalã localã,
devenit în curând ºi directorul liceului. Îi vei învãþa pe
dinafarã Moartea lui Fulger ºi Luceafãrul, spuse în

faþa unei oglinzi, în vacanþã, dupã cum te vei afla
prima datã, graþie lui, în situaþia de a gospodãri  un
caiet de „lecturi particulare”. Cum de o însufleþire
dinspre tinereþe are parte ºi Istoria Românilor, acum
rostuitã pe epoci, în cel puþin douã din sensurile
verbului, explicate într-un dicþionar (a rostui: a aºeza,
a aranja aºa cum trebuie, a face ordine, ºi „a umple
cu un material de etanºare ºi a netezi rosturile dintre
cãrãmizile unei zidãrii”). O aºezare a minþilor sub un
teasc, din care te alegi, cu o infinit mai bunã ordonare
a tot ce s-ar chema cã ºtiai, cu o grijã pentru amãnunt,
din antichitate la nãvãliri, de la primele formaþii statale
la ªtefan cel Mare ºi rãscoalele din Ardeal, epocile
fiind urmãrite pe sectoare, militar, economic, social,
ca din Constantin C. Giurescu. Cine trece printre
bãnci, alegându-ºi cuvintele, uneori dictând, alteori
întrerupându-se pentru a schiþa ceva pe tablã, obiect
ori simbol, steag ori  stemã, e un suflet adolescentin
într-un corp înalt mai mult deºirat, ca al unui Carol al
XII-lea suedez, care nu se mai sfârºeºte când se
apropie ºi se înclinã spre tine sã vadã dacã þi-ai notat
corect expresia „Torna, torna, fratre”, când nu un
nume iagelon sau turcesc.

Evident, nu poþi sã întorci pe toate feþele totul,
numai ca „loc sã nu dea la-ndoialã” o afirmaþie despre
un învãþãmânt ieºit din rãzboi ca renãscut, sau prin
mãritoare oglinzi. Cel puþin jumãtate din foºtii-þi pãrtaºi
din clasele întâia ºi a doua, în acest început de an
1945, cu capitalul lor de pregãtire, compact sau ciuntit,
la semnul altor reaºezãri, restabiliri, din necunoscut,
încât comparaþia nu poate juca un rol.  Iar cei care le-
au luat locul într-un caleidoscop, într-un malaxor, n-
au timp sã-ºi contureze un chip suficient de distinct,
ca sã te aperi de-un narcisism. Totuºi, excepþia,
fãcând ºi ea ochi. Doi fraþi Lupu, gemeni, agãþaþi de
o expresie de evlavie, din satul lor,  imposibil sã le
redai fonetic, în care rãmân întipãriþi, cu niºte cãciuli
mari, din  Iarna pe uliþã: „De la Tyuza (Chiuza) pân-la
(Piatra) Ptyatra-i drum ca ptelea (pielea)”, prietenoºi.
Sau un lungan, cãþãrãtor dupã cuiburi, prin vârfuri de
cei mai înalþi plopi, ºi care la suspinul cuiva, mãrturisit,
pentru una din colegele mai cu nuri, cu care a fost la
un film, are aceeaºi replicã, pe care o asculþi
complexat: „O sã mori prost... astea sunt trecute prin
ciur ºi prin dârmon... La noi în Runc le aºtepþi seara
dupã un gard ºi le rãstorni în iarbã, atât!”. ªi sã mai
pui pe cântar ceva: dintre bãieþii cu care acum împarþi
visuri ºi deveniri, fetele nu intrã în calcul fiindcã din
familii de aici, din nou vreo jumãtate sunt candidaþi la
o roire nu mai puþin, din care nu te excluzi.

Cum nu poþi sã-i scoþi dintr-o ceaþã ºi pe câþiva
din ceilalþi profesori, ca fizionomii, care predau  muzica
ºi desenul, materii ce nu „trântesc”, niciodatã, ºi  pe
care, prin pauze, de abia le aºtepþi, dar ºi fizica ºi
ºtiinþele naturale, ridicate, de asmeni, cu nu ºtii ce
vapori sau scripeþi, la cer. Dacã nu e sã-þi aminteºti
de un diapazon cu care e dat tonul la un cor, unde
eºti ºi tu parte, sub o identitate: „alt”. Îþi aminteºti un
cântec pe patru voci, Pescarul. O excepþie încercând,
într-o mãsurã, ºi Geografia, la care se insinueazã
câteva secveþe pline de exotic, despre Deltã, ca un
rai al pãsãrilor, munþii Hercinici, nu înalþi, ºi Bãrãganul,
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ca grânar; cum ºi niºte rãzboiri cu copiat, în vacanþa
de dinaintea ultimului trimestru, dintr-un caiet luat cu-
mprumut, mai multe lecþii despre relieful continentelor,
ºiruri colorate de nume  sonore de fluvii, oraºe ºi þãri
ºi pãsãri într-un concert, cum te-ai fi înhãmat  singur
sã redactezi un  epuizat manual ºcolar. Sau ai
confunda doi ani diferiþi. Se mai interfereazã ºi o relaþie
de tensiune cu un pedagog ºchip, o infirmitate
proaspãtã, din rãzboi, pentru un raid cu alþi îndrãzneþi,
prin pãdurile învecinate, când nu fusese cerutã o
prealabilã „învoire”, ºi consecinþa va fi o interdicþie de
a pãrãsi internatul, în dupãmiezile a trei, de  mohor,
duminici.

Dar o poveste e o poveste, sã-þi aminteºti o
expresie dintr-un poet, „trimite-þi-mi scrisori cu sfârºit
fericit”. ªi pentru un final ca în toate cele omeneºti,
adecvat,  prin sãptãmânile care vin, cu examene
punctând ºi ele un  progres, supraîncãrcate prin
comasãrile a douã trimestre, cum nu se poate mai
potrivit e un zvon bun, ca o adiere prin cireºar, despre
pregãtiri  în vederea balului... de sfârºit de an ºcolar.
Acum, dupã ce goarnele pãcii au sunat în lume, ca o
uºurare - în multe suflete, dintr-odatã, noi griji. Cum
ar fi, prin familii mai avute, un vicar, un notar, un
cojocar, rezolvarea rochiilor fetelor, eleve dintr-a întîia
pânã într-a opta, cum nici o vârstã nu e de urgisit.
Corecturi de linii mai vechi, croiri din nou, transformãri,
cu corolarul lor de ºuºotiri prin bãnci. Cum ºi vãcsuiri
de încãlþãri prin dormitoare, pantofi prima datã, nu
bocanci; ca internatul sã nu rãmânã într-o umbrã.
Procopsirea cu o cravatã, apoi, de  împrumut, ideea,
gestul unui nepot de avocat, care venit dintr-un sat
vecin stã la unchi ºi-þi spune cã acesta deþine, într-o
garderobã, o sutã de astfel de minuni.

I se va afecta importantului eveniment nu sala
de festivitãþi a liceului, de la etaj, unde instituþia
împarte, împreunã cu câteva din clasele pentru cei
mai mari, cu biblioteca, cu sala profesoralã ºi vreo
patru laboratoare, o singurãtate, o solemnitate, ci sala
de gimnasticã, de la parter, în care dai deadreptul
din curte ºi dinspre arena sportivã. Sã spui: din
Pãdurea spânzuraþilor! Încãpere pavoazatã nu numai
cu covoare ºi ºtergare înflorate, bãtrâneºti, câteva
ploºti, dar ºi cu crengi întregi de stejar ºi de rãchitã,
ºi cu portretul regelui. Înconjuratã de scaune, gândeºti
cã numai pentru doamne, venerabile mame. Adunând
parcã toatã suflarea oraºului,  cum ºi mai mulþi pãrinþi
de prin împrejurimi. Dar vor fi obseravaþi pe rând
directorul, preoþi, profesorii mai activi, medicul,
pretorul, alþi noatabili, ca din tablouri votive. Festiviatea
a fost deschisã prin  câteva discursuri, fireºte, unul
cu citate din Iorga ºi din cãrþile bisericii, ºi unul rostit
de un ofiþer rus. Vor fi ºi recitãri ºi cântece ºi o
fulguraþie a jocului Cãluºarilor, cum ºi partea lentã,
de-a lungul, a horei Someºana, o altã cinstire portului
pupular, zonei, Vãii...

Multe altele  nu transpar, printr-o luminã
revãrsatã nu doar de o lustrã mare, înainte ca
orchestra sã atace câteva acorduri de Gaudeamus.
Douã trei perindãri ale câtorva absolvenþi dintr-a
ºaptea, comaþi ºi lavarieraþi, parcã trecând în revistã
frumuseþea femeninã. Când doi violoniºti vor fi mai

transpuºi, în executarea unui tangou, îl vei descoperi,
dintr-un ungher,  printre câþiva dansatori mai
dezinvolþi, ºi pe „I”, conducãtorul nostru spiritual, unic,
aerian, dintr-a ºaptea,  ca un înger cu aripile lãsate.
Gârbovit peste o octavancã, o veriºoarã a lui, potrivind
paºi sfioºi, cãutaþi. Ca pentru o despãrþire, la orizont,
în mai multe privinþe, îl urmãreºti pânã ce acordurile
melodiei asfint. Cum ºi alte dãþi, îþi asocia în minte
înfãþiºarea sculpturilor, din biserici, cu sfântul Anton.
Un început de calviþie, în vârful capului, un nas subþire,
uºor coroiat, ºi o voce mângâioasã, târâtã. Iar dupã
un timp, cînd va fi  anunþat, un „damen-vals”, respectiv
iniþiativa le va reveni „colegelor”, nu vei vedea nimic,
din decor, sau numai doi ochi verzi, jucãuºi, în care
sã te tot pierzi! Fiindcã spre tine se îndreaptã una din
vecinele tale de bancã prin ºase luni,  la care uneori
te lãsai surprins privind, simulând o indiferenþã, peste

niºte umeri mici, rotunzi, albi.  Þi se opreºte dinainte
ºi face o plecãciune teatral, cu o micã îndoire din
genunchi.

Vei considera ca un semn, ideea ei, despre care
vei afla cã a fost ceva spontan. Câte puþin, ºtii; pentru
o mai mare pierdere de sine,  vei invita-o ºi tu, dupã
aceea, la un tangou, ca sã nu rãmâi mai prejos, ca
un timorat; cu dreptul pe care-l dã aceastã invenþie
atât de isteaþã din istoria lumii moderne, de a strânge
în braþe fãrã sã fii  oprit. Dar nu vei uita niciodatã
dansul de ea propus, un început de zbor ºi o senzaþie
de vertij. Pe care-l vei numi „primul vals”. O vei
reîntâlni numai dupã vreo opt ani, într-un alt oraº, ºi
niciodatã prin ani care vor urma. Iniþiativa revenindu-
i ºi atunci; când, amuzaþi,  veþi evoca întâmplarea; ºi
prefãcuþi..

Valsul îl învãþase ºi ea nu de mult timp; cu puþin,
totuºi, mai de vreme. Poate rãmâne ºi aºa: cã ea
era numai un interpus al unui oraº din istorie, care-
i întorcea, cuiva care pleacã, un surâs abstract,
înflorit.

23 IX 1997; 23 I 2010
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Sfîntul Augustin ºi dogma

Numesc atitudinea sceptic-
reticentã a exegeþilor agnosticism
hermeneutic. Poþi fi, aºadar,
agnostic ºi taciturn în teologie (ca
sfîntul Augustin, sã zicem), dar
exuberant ºi prolix în hermeneuticã
(ca acelaºi sfînt Augustin). O
atitudine nu o exclude pe alta.
Scepticismul teologic nu interzice
optimismul interpretativ. Sã
vedem…

Cînd discutã în De trinitate
dogma Sfintei Treimi, Augustin
aplicã principiul simplitãþii. Dogma
însãºi îl constrînge sã fie reþinut ºi
laconic. În pasajul pe care îl voi
transcrie imediat, teologul afirmã
chiar mai mult decît poate ºi ar dori
sã afirme. Dar el însuºi ºtie foarte
bine cã vorbeºte pentru a vorbi, cã
vorbeºte ca sã nu tacã, cã
vorbeºte vorbe. Poþi repeta,
desigur, formula dogmaticã, unam
essentiam vel substantiam tres
autem personas, aºa cum repeþi
mecanic versurile unui poem
abscons, dar asta nu înseamnã cã
o ºi pricepi (sau cã poate fi
priceputã). Niciodatã repetiþia nu
þine loc de înþelegere ºi explicare.
Tautologia repetitivã e gradul zero
al înþelegerii. În definitiv, nimic nu
e de priceput aici. Chestiunea
Treimii e mai presus de puterea
noastrã de a înþelege. Nici
Augustin nu spune altceva:
„formulînd astfel adevãrul [o
substanþã sau esenþã în trei
persoane], mintea omului a fãcut
cam tot ce putea face. Ce sînt
aceste persoane ºi cum se explicã
unitatea lor nu poate fi lãmurit [de
nimeni]. Dacã spunem: trei
persoane, o esenþã e ca sã nu
tãcem ºi nu ca sã le exprimãm
[Dictum est tamen tres personae,
non ut illud diceretur, sed ne
taceretur]“ (De trinitate, V: 9).
Adãugirile dintre parantezele
drepte îmi aparþin.

Oricum, agnosticismul teologic
(nu putem ºti nimic despre
Principiul divin) reprezintã
atitudinea generalã a gînditorilor.
El este regula. Întreaga teologie
negativã e, în fond, agnosticã.

Ceea ce nu poti sti nu poti sti..., ,, ,
Valeriu Gherghel

Teologii negativi

Agnostic a fost, de exemplu,
Plotin în enneada 9, VI: 9, Despre
Bine sau Unu. Agnostic a fost
Proclus în Theologia platonica.
Agnostic a fost - sã mai spun? -
Pseudo-Dionisie Areopagitul în
Teologia misticã ºi în celelalte
tratate din „corpus areopagiticum“.
Agnostic a fost traducãtorul lui
Pseudo-Dionisie, Joannes Scottus
Eriugena, în De divisione naturae:
Unul este nihil per excellentiam.
Agnostic a fost Meister Eckhart,
cînd a spus în predica Renovamini
spiritu mentis vestrae: „Dumne-
zeu este fãrã nume, cãci nimeni
nu poate spune sau înþelege ni-
mic despre el… Dacã eu spun:
Dumnezeu este bun, nu e adevã-
rat; eu sînt bun, dar Dumnezeu nu
este bun… Dacã spun încã: Dum-
nezeu este o fiinþã, nu e adevãrat;
el este o fiinþã mai presus de fiinþã
ºi o negaþie supraesenþialã. Un
magistru declarã: dacã aº avea un
Dumnezeu pe care sã-l pot cu-
noaºte, nu l-aº considera Dum-
nezeu… Trebuie sã-l iubeºti aºa
cum este el: nici Dumnezeu, nici
spirit, nici persoanã, nici imagine;
mai mult încã: Unul fãrã amestec,
pur, luminos“.

Agnostic a fost, în sfîrºit, G. W.
Leibniz, în Disertaþie metafizicã,
cînd discutã, încã o datã (pe ur-
mele unor gînditori precum William
Ockham sau Duns Scottus), tema
insolubilã a trãdãtorului ºi fatalitãþii:
„Nu rãmîne deci decît întrebarea:
de ce un atare Iuda, vînzãtorul,
care în ideea lui Dumnezeu nu
este decît posibil, existã în mod
actual? Dar la aceastã întrebare
nu este de aºteptat niciun rãspuns
aici pe pãmînt“. Mai mult: „ajunge
sã ºtim lucrul acesta, fãrã sã-l
înþelegem“. Oricît de cutezãtor ar
fi, în faþa abisului divin, teologul
trebuie sã se încline: „ªi este mo-
mentul sã recunoaºtem altitu-
dinem divitiarum, adîncimea ºi
prãpastia înþelepciunii divine…“
(Disertaþie metafizicã, XXX). E o
vanitate, prin urmare, sã ne
întrebãm ce va face Dumnezeu cu
Iuda Iscarioteanul, chiar dacã Iuda

e numai actorul contingent al unui
scenariu necesar, chiar dacã
Dumnezeu ºtie din capul locului cã
Iuda va trãda (ºi cã Iuda trebuie
sã trãdeze), chiar dacã Iuda va
sfîrºi prin a refuza îndurarea divinã
(cãci a acþionat liber) ºi nu se va
cãi.

Scepticismul exegetic

Sã ne întoarcem la chestiunea
iniþialã. Scepticismul teologic nu
implicã întotdeauna scepticismul
interpretativ. Acelaºi Augustin,
agnostic în teologia dogmaticã (ºi
simbolicã), unde recomandã
discreþia, nu respectã niciodatã, în
exegezã, principiul simplitãþii. Este
economic ºi resemnat în teologie
(vorbim pur ºi simplu ca sã
vorbim), dar risipitor în interpretare.
Sfîntul Augustin nici nu bãnuieºte
contradicþia în care se aºazã. El
nu acceptã ilizibilul Sfintei Scripturi
(deºi autorul ei e o fiinþã complet
ilizibilã), nici mãcar acolo unde
ilizibilul e luminos. Da, Dumnezeu
este incognoscibil, nimic de spus,
dar Sfînta Scriptura nu e.
Enigmaticul Scripturii e numai
temporar. Dacã exegetul nu
înþelege, deocamdatã, cutare
pasaj, va face apel la caritatea ºi
bunãvoinþa divine. Incomprehen-
sibil în sine, iluzibil precum un
enunþ contradictoriu (x nu e identic
cu x, y este non-y, x e nihilum),
Dumnezeu se dezvãluie cu
prisosinþã în opera sa, în textul
lumii ºi în lumea Textului. ªi este
mereu ºi mereu binevoitor
(omnibenevolent, au presupus
aceiaºi teologi). Prin iubire ºi
diligenþã hermeneuticã, orice
verset abscons poate fi, pînã la
urmã, descifrat. Tocmai fiindcã
este, el, descifrabil. Chiar versetul
incoerent despre „casa bîtlanului“
din psalmul 104: illic passeres
nidificabunt; fulicae domus dux est
eorum. Am analizat acest caz
interesant în eseul cu titlul Sofismul
hermeneutic.

În fond, exegeþii agnostici sînt
o specie foarte rarã ºi, oricum,
recentã. Un agnostic moderat (ºi
principial) a fost, sã zicem, Franz
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Kafka, în parabola Von den
Gleichnissen: Alle diese Gleich-
nisse wollen eigentlich nur sagen,
daß das Unfaßbare unfaßbar ist,
„toate aceste rostiri alegorice nu
spun propriu-zis decît cã
incomprehensibilul este incom-
prehensibil“. Ca urmare, ceea ce
este de neînþeles rãmîne de
neînþeles. ªi e bine sã acceptãm
cu seninãtate acest principiu de
economie. Orice critic inteligent
aºa trebuie sã gîndeascã.
Propoziþia lui Kafka reprezintã o
excelentã formulare a principiului
simplitãþii. De obicei însã, interpreþii
nu sînt deloc economici. Sînt
ininteligenþi ºi plini de superbie.
Iubesc risipa, exuberanþa, inutilul.
Pentru a aminti încã o datã vorba
lui Augustin, ei vorbesc ca sã nu
tacã: non ut illud diceretur, sed ne
taceretur.

Dacã nu greºesc (ºi nu
greºesc, din pãcate), excepþiile,
adevãratele excepþii, pot fi
numãrate pe degetele unei singure
mîini. Pentru a identifica un
agnostic veritabil (un adept riguros
al lui Ockham, un apofatic stricto
sensu), e nevoie de o investigaþie
benedictinã. Cauþi ani ºi ani.
Rãscoleºti bibliotecile. Te pierzi
definitiv în selva obscurã a
Babilonului livresc. ªi exact în clipa
nefericitã, în care ai impresia cã ai
descoperit un agnostic, realizezi
cã, de fapt, te-ai înºelat. Agnosticul
tãu e doar un histrion al economiei
interpretative. Pretinde cã respectã
indescifrabilul, cã se închinã în faþa
simplitãþii, cã nu încearcã sã
priceapã ºi sã explice vulgului
profan ceea ce nu poate fi nici
priceput ºi nici explicat, dar e în
realitate un ipocrit.

Un resemnat: R. – M. Albérès

La ºtiinþa mea, R. - M. Albérès
e cel dintîi critic care a recunoscut,
într-un moment de maximã
luciditate ºi francheþe (însuºiri
foarte rare la comentatorii ante-
riori), cã atitudinea cea mai potrivitã
în faþa prozei lui Kafka (dar ne
putem gîndi ºi la James Joyce, ºi
la Gertrude Stein, ºi la Samuel
Beckett) este aplicarea necru-
þãtoare a  principiului strictei
economii. Agnosticismul lui
Albérès e desãvîrºit. Exegetul

rezolvã dificultatea hermeneu-
ticã asemenea regelui Alexandru
Macedon odinioarã, într-o îm-
prejurare ilustrã. Taie dintr-o
loviturã nodul gordian. Anulea-
zã problema. O rezolvã prin dis-
trugere.

În consecinþa acestui gest
temerar, Albérès afirmã cã
povestirile lui Kafka sînt perfect
ilizibile: „Castelul a fost gîndit,
imaginat ºi scris astfel încît sã nu
se poatã ivi nicio explicaþie“. Niciun
hermeneut nu poate dumiri
universul descris în acest roman.
Interpretãrile de naturã simbolicã,
lecturile alegorice, recursul la
teologumene (K. se confruntã cu
arbitrariul Graþiei, K. se aflã în faþa
unei Providenþe strivitoare) nu
prezintã nici un interes, nici un
folos: sînt doar vorbe urmate de
vorbe urmate de vorbe... Franz
Kafka „a construit deliberat
povestiri ininteligibile, pentru a le
salva de orice interpretare“.
Finalitatea urmãritã de prozator, în
Procesul, în Castelul, în parabola
despre parabole, „nu mai este o
povestire simbolicã, ci una definitiv
inexplicabilã, fãrã interpretare ºi
fãrã cheie… [R]ealitatea trãitã
rãmîne [atît pentru personajele lui
Kafka cît ºi pentru cititori]
impenetrabilã. Cine va tãlmãci
sensul unei vieþi, al unui gest, al
unui cuvînt?“. Nimeni.

Prin urmare, unii critici con-
temporani nu mai rezolvã pro-

blemele interpretative în felul
sfîntului Augustin. Nu sînt agnostici
doar în teologie ºi optimiºti în
interpretare. Agnosticismul lor e
definitiv. Ei enunþã fãrã a se
iluziona problema. Admit cã textele
(pe care le comenteazã, totuºi) sînt
foarte dificile ºi, uneori, ilizibile.
Sfîntul Augustin consuma comori
de ingeniozitate pentru a explica
un verset încîlcit în traducerea
latinã. Exegeþii moderni nu mai
procedeazã aºa. Ei consumã
comori de ingeniozitate pentru a
argumenta cã un anume text nu
poate fi explicat pur ºi simplu. Cã
un text e definitiv închis. Cã nu
e analizabil într-o manierã
tradiþionalã. Cã nu e analizabil
nicicum. Mai mult, exegeþii explicã
amãnunþit în ce fel procedeazã
cutare autor pentru a nu fi înþeles,
pentru a sfida.

Principiul simplitãþii e dus,
astfel, pînã în pînzele albe. Dar o
observare riguroasã a principiului
impune sã dovedeºti minuþios de
ce cutare explicaþie a romanului
Castelul (aceea a lui Max Brod, de
exemplu: „Castelul în care K. nu
obþine dreptul de a intra este
tocmai Graþia, în sensul teologic
al termenului“) reprezintã doar o
formã de locvacitate. Un imens
efort e risipit, aºadar, pentru a
argumenta risipa adversarilor
(inclusiv risipa proprie)....

Cum vedem, o risipã e înlocuitã
cu altã risipã.

Seria îngerilor

Ielele
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Când Gellu Naum scria în
1972, în Tatãl meu obosit, „aveam
un câmp de observaþii imens ºi un
sentiment practic nelimitat” nu se
referea cu siguranþã la peisajul
poeziei ºi criticii din 2011, ci
probabil la fidelitatea faþã de un
spaþiu poetic particular ale cãrui
miºcãri permanente resping la fel
de firesc cum primesc, orice
„intrare nouã”. Avem destulã
memorie încât sã ºtim cã utopiile
nu funcþioneazã, cã teoriile se
schimbã pânã la pulverizare, dar
ºi destulã atenþie cât sã vedem cã
fidelitatea faþã de propriul spaþiu,
sã-l numim pentru poet de inspi-
raþie, iar pentru critic de acþiune,
chiar în condiþiile unui asemenea
câmp de observaþie imens, este
destul de palidã. Sunt destul de
puþini autorii care exploreazã
continuu, vitalizându-ºi periodic
terenul de creaþie, dar, oricât ar
pãrea de paradoxal, verdictele ºi
numele conteazã cel mai puþin în
acest moment. Conteazã semna-
larea inerþiilor, a confuziei ciudat de
exacerbate pentru secolul nostru,
care se face între polemicã ºi
legitimarea ca discurs critic a unor
admonestãri destul de naive ºi
nereuºite, tot mai des petrecute în
arealul literar autohton. Conteazã
intensitatea cu care scriitorul ºi
criticul cultivã simultan racordarea
la mersul timpului lor, spiritul
revoluþionar ºi refuzul sistemelor
care îi resping identitatea. Au fost
cu asprime sancþionate, ºi sunt în
continuare, derapajele intelec-
tualilor, oricât de minime, în pe-
rioada comunistã. Un hotãrât da
pentru toate acestea; însã de ce,
în condiþii de libertate, de
reevaluãri rafinate ale valorilor
umane, lipseºte acest spirit capabil
de sancþiune? De ce ruptura între
discursul frontal, de întâmpinare,
de lansare sau oricum i-am spune,
ºi discursul de niºã, cel care
aruncã adevãrul, reperele, intuiþia
mecanismelor în subsolul foru-
mului, blogului, întâlnirilor care
merg, în mod firesc, de altfel, pe
afinitãþi mai degrabã poetice.
Adesea discuþiile „amfibiene” care

Florin Balotescu
apar în prelungirea polemicilor
front page, a evenimentelor
culturale emblematice, sunt cel
puþin la fel de  captivante ºi vii ca
ºi sursele lor.

Nu urmãresc prin toate acestea
nici drumul unei false inocenþe în
priceperea nebãnuitelor meca-
nisme pe care le simþim la tot
pasul, nici validarea vreunei
preþiozitãþi personale, nici mãcar
fantasma unui „proiect” extins în
care sã intre artiºti, scriitori,
intelectuali care sã rãstoarne ºi sã
elibereze totul, deºi asemenea idei
ar putea avea în anumite contexte
destulã pregnanþã. Este vorba,
însã, de faptul cã mai puþin este
nevoie, în acest moment, de
perpetuarea complexului aºa-zisei
culturi minore, în care nu am crezut
ºi nu voi crede niciodatã, decât de
niºte discuþii vii, puternice, care sã
se ocupe, nu în primul rând de
inventare, istorii literare, revizitãri
ºi relecturi, ci de mutarea terenului
de acþiune criticã spre
determinarea unor mecanisme de
„înaintare” în zona literarã;
literatura românã trebuie sã-ºi
gãseascã o zonã de laborator, iar
ea sã fie deschisã, mai ales cã este
aproape singurul domeniu în care
individualitatea halucinantã, alãturi
de cercetarea de „teren”, cãutarea
idenditarã, aºa-zisele procese de
creaþie, receptare ºi interpretare se
petrec sau survin simultan; poate
acesta este inefabilul mereu adus
în discuþie în literaturã, mai ales ca
sã se ocoleascã insuficienþa
conceptelor, inefabil care pleacã ºi
el, ca ºi orice experienþã poeticã
sau criticã, de la lucruri foarte
concrete. Nici nu mai aduc vorba,
deºi ar trebui, de incoerenþele pe-
riferice ale spaþiului literar, unele
dintre ele cu rezultate dezastru-
oase în formarea unei mentalitãþi
deschise ºi libere, din zona ºcolilor,
manualelor ºi instituþiilor de culturã,
dar cred cã nu poate fi ignorat
faptul cã adesea literatura lipseºte
din discursul despre literaturã, cã
vorbim încã despre Dante ºi
Pound, dacã vrem sã fim livreºti,
despre Baudrillard ºi Sontag, dacã

vrem sã trecem repede de reguli
ºi exigenþe, de generaþii poetice
care se schimbã peste noapte ºi
arhetipuri virtuale, dacã intervine
vreun spleen cultural extrem; dar
nu vorbim despre coborârile în
infern ale poeþilor, despre me-
teorologiile unor voci ºi cãrþi nu
neapãrat „centrale”, despre cum
nu vrem de fapt un spaþiu literar
puternic, vast, permeabil, ci un
muzeu stabil ºi lipsit de vitalitate,
despre cum scriem o literaturã
hermafroditã, dar practicãm o
criticã timidã ºi limpidã ºi aºa mai
departe.

Mã uit la cele trei cuvinte de la
care am pornit ºi mã gândesc cã
ele ar putea foarte bine sã fie
combinate în orice fel: critica
poeticã a fidelitãþii, poetica fidelitãþii
critice, fidelitatea criticã a poeticii,
criticã sau fidelitate poeticã ºi aºa
mai departe. Apoi mã gândesc cã
numai rareori poeþii sau criticii
literari contemporani au vreun set
viabil de „virtuþi”. Sã încercãm oare
s-o luãm de la capãt, de unde
poeþii scriau despre naturã, sã
mergem spre arhetipurile cyber-
anagogice din Matrix sau spre
oraºele curbate à la Inception?
Sau sã încercãm un alfabet nou,
tot ca Gellu Naum, tot ca într-un
Tatãl nostru obosit, ºi sã zicem „La
litera P redeveneam pohet Mã
aºezam la rând dupã alfabet ºi
aºteptam/ La litera N spuneam
Nãsaþi-mã-n pace”? Ca în
Cãlãuza, ca în Babel sau ca Alice
în Þara Minunilor? Sã ne întrebãm
unde sunt zãpezile de altãdatã, sã
dãm critic sau poetic cu poezia de
pãmânt, în timp ce alþii îºi dau viaþa
pentru ea? Vocea curatã, vocea
poeticã, vocea criticã sau gura
satului? Poeþii ºi criticii care
vorbesc despre ei ºi despre
România sau poeþii ºi criticii care
se ceartã în România? N-ar strica
nimic din toate acestea, nici
poeþilor, nici criticilor. Puþin
experiment, mãcar tot atât cât ºi
teorie, puþin cavalerism, puþinã
fidelitate poeticã sau criticã n-a
omorât pe nimeni. Sau poate a
omorât?

)) ))))) )))

Critica, poetica, fidelitate
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La Lilieci, la cimitir, de praznice
(govie), se-adunã lumea cu pomeni
slujite de popa, dar totul pare o
petrecere, se spun glume, se fac farse,
deopotrivã cu jelitul morþilor „în mod
barbar” de cãtre femei. Cimitirul ajunge
sã fie asemãnat cu raiul. Copiii se vãd
ameninþaþi în glumã, dar nu toþi ºtiu,
cã, dacã fac „rele”, le taie popa limba.
Se nasc mulþi ºi nu puþini mor de copii
ºi tineri. Neamurile sunt bune ca sã ai
unde te duce, cu cine vorbi. Existã
credinþa cã moartea e alungatã cu
banul legat cercel la ureche.

Împãcatã, Nicoliþa înºirã morþii de
demult pentru a fi pomeniþi, neapãrat
cu câte un  colac. „Pe toþi i-am jelit ca
pe Dumnezeu”. Totul e, va sã zicã, de
jelit, nu doar pe pãmânt, dar ºi-n cer.
Morþii nu sunt uitaþi, ei rãmân aproape.
„Dacã ar învia strãmoºii ar crede cã n-
au murit demult”. Lumea e mereu
aceeaºi. Datoria viilor faþã de morþi
este sã-i þinã minte ºi sã le dea colaci.
„Morþii noºtri mãnâncã ºi ei, odatã cu
ãi vii…” Aºa se þine „pãmântul ºi rostul
vieþii”. Cei care nu se mai întorc din
rãzboi, pomeniþi prin pomeni, cum se
cere, par ºi cã nu se nasc. Femeia face
pomanã pentru cã mortul îi apare-n vis,
arãtându-i cã-i lipseºte ceva. Þuica pe
care femeia o þine pentru pomanã,
pentru lumea cealaltã, e bãutã de
bãrbatul (Cioanã) care motiveazã cã
tot de pomanã a luase,  întrucât lumea
de aici este chiar cea de dincolo. Viaþa
ºi moartea nu sunt dezlegate. Femeia
trebuie sã ajungã la tãmâiat morþii
înainte de rãsãritul soarelui, aºadar
înainte de judecata lor, iatã, repetatã.
Ea se jeleºte, adicã spune morþilor ce
s-a întâmplat în lipsa lor iar ei transmit
ce aud doar lui Dumnezeu. Þaþa Maria
tãmâiazã (mai nou se spune ºi-n sat
cã dezinfecteazã) toatã valea ºi sperie
duhurile rele. Dupã ce se asigurã cã
ritualul morþii va fi realizat, omului
bãtrân îi dispare frica de moarte.

Existã, însã, blestemul, dorinþa
furioasã, ca sã loveascã moartea.
Unora le mor ºapte copii ºi poartã o
piatrã „câþurie” la brâu, ca sã piarã
blestemul, definit de cineva aºa: „i-a
pus Dumnezeu mâna-n cap/ ªi piciorul
pe coadã!” Crima nu este aici strãinã.
Gogiuman l-a ucis pe Grigore pentru
pãmânt. Dupã închisoare, mãnâncã
multã carne de vitã, animal „bine”
crescut de sãteni înainte de
colectivizare. Necuratã a rãmas
moartea lui Dumitru, fratele Babei, un
crescãtor de porci. Unul voinic e gãsit

mort pe deal. Doi fraþi împart pãmântul
ºi unul rupe dinadins stânjenul de
mãsurat. Face atunci stânjen dintr-o
blanã, pe care-l rãstigneºte pe fratele
pãgubit la împãrþire ºi-l învârteºte
peste pãmânt de i se face rãu. Acesta
e descoperit omorât cu securea tot pe
un deal. Moare, deci, înãlþat peste
pãmânt. Fratele ucigaº e condamnat
la închisoare 20 de ani ºi o zi, ziua
adãugatã însemnând cã acolo se va
sfârºi, în ocnã, se crede cã sãrat ºi nu
înhumat.

Moartea dã târcoale îndelungi ºi
olteanul plãnuieºte cum sã o ia.
„Moºul” îºi alege lemnul de sicriu ca
ceva de-mbrãcãminte. Nea Miai nu
vrea sã vinã femeile cu lumânãri la
moartea sa, de „lene sã nu umble pe
lumea cealaltã”. Leneºul oltean e fãrã
pereche. Nea Ion, la 85 de ani, se
supãrã dacã i se ureazã sã mai
trãiascã. Nicu lu’ Rinu ori uitã, ori nu
poate ajunge la chifteaua cu care-ºi
pusese-n gând sã se otrãveascã. Un
bãrbat vrea sã se spânzure, ca sã-i
fie greu nevestei, apoi alege soluþia de-
a o bate. La holera din 1913, sositã
dupã ce rãul în Bulzeºti începuse pe
la 1900, Constandin Chiºu se trezeºte
aruncat în groapa cu var, înviat (sau
nu murise, nu ºtia sã spunã), iese
totuºi de acolo ºi-ºi revine abia dupã
douã luni.  Trimis de doctor acasã
pentru cã moare, Niþu al Cincãi bea
moare (zeamã de varzã) ºi se
salveazã. „Bine cã mai sunt ºi cuvinte
cu mai multe înþelesuri”, îi spune
doctorului nepriceput supravieþuitorul.
O babã de 96 de ani este dusã de fiu,
în mod repetat, pentru „grijanie”, la
bisericã, dar nu reuºeºte sã moarã.
Mãria e bãtutã de fiul Ion ºi bãtãuºul
anunþã lumea cã ea moare. Moartea
înseamnã cã omul ºi-a mâncat
mãlaiul. La moartea ei, Mãria Bãlii vrea
sicriu de stejar ºi muzicã la clarinet.
Fetele lui Traºcã, Gica ºi Ioncica, sunt
haiduce, dorm fãrã teamã în cãsoaia
din cimitir. Animalele trãiesc moartea

stãpânilor. Boii jelesc ºi ei moartea unei
femei.

Existã ºi cazuri de dezgropare ºi
prãdare, un soi de haiducie care
schimbã codrul pe cimitir. Mortului
dezgropat i se ia, de pildã, ºuba, bunã
la frig.  Dominã aici credinþa cã morþii
nu mor de tot, revin ca moroi. Mai multã
nesiguranþã se aflã în întrebarea:
„Lumea ailaltã n-o fi tot pe-aici prin
copaci/ ªi prin iarbã?” Moroii provin din
blestemul cãlugãrilor greci, arºi cu schit
cu tot de sãtenii supãraþi cã li se luase
din pãmânt. Moroiul omoarã oameni
din familia lui ºi mortul care e moroi e
dezgropat ºi i se ia sânge într-o oalã.
Coza îi dezgroapã (uneori se dã el
drept moroi ca sã sperie pe cineva)
iar o datã duce o cãpãþânã a unei
moarte fetelor ei, spunându-le: „Iote,
fã, vã adusei moartea.” Copiii nu
trebuie sã audã astfel de întâmplãri.
Gheorghe Dolan, om sãrac, îºi scoate
nevasta de ºase ori din mormânt, ca
sã nu se facã moroi, o duce la lupi pe
vale, însã ei n-o mãnâncã. Dupã a
ºaptea „dezmormântare”, moarta e
arsã, pe motiv cã „era rea baba”.
Copiilor le era fricã de bãrbatul ei, de
ce fãcuse sau pãþise.

Constatãm cã moartea nu este
doritã, dar ea este pânã la urmã fãcutã
sã fie mai mult decât suportabilã, chiar
plãcutã, mai ales dacã o avem în
vedere pe a celor petrecuþi din viaþã.
Petrecerea din viaþã a unora devine
petrecere în viaþã, dar ºi pentru moarte
ºi morþi, a celor încã rãmaºi vii. Cei
care au fost par cã sunt încã, dar cei
care n-au fost vãzuþi în chip de morþi
apar ca ºi cum nu s-ar fi nãscut.
Moartea este copie mentalã, dar
concretã, a vieþii. E curent blestemul
morþii. ªi destul de frecvent omorul
semenului, pentru dare (înainte de
comunism) sau luare (în comunism)
de pãmânt. Moartea nu-ºi trimite decât
rareori semnele. Se scapã cu viaþã de
la mare rãu, de multe ori nu ºi din
senin.  Rãul mare în moarte nu e atât
nedreptatea, cât lipsa luminii
cãlãuzitoare. Personalizatã, moartea
ajunge chiar partener de târguialã ºi
platã, fapt deloc de mirare în satul
oltenesc în care orice, de obicei în
forme diverse de sãrãcie, se
tranzacþioneazã. Olteanului nu-i e fricã
de morþi, pe care-i dezgroapã adesea
crezându-i moroi, dar are teamã ºi
chiar evlavie faþã de moarte, o altã
viaþã, tratatã într-un ritual amãnunþit
memorat.

La lilieci

Marian Victor Buciu
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Volumul Pe prag (Vale-Deal) de
Liviu Ioan Stoiciu sintetizeazã
poeme cauzate de angoase
diferite, de dileme ºi neliniºti
lãuntrice care izbucnesc uneori
frenetic, alteori cu un tact
matematic. Apãrut la editura
Cartea Româneascã, în anul 2010,
volumul continuã evocãrile din
antologia de versuri Cantonul 248,
din 2005. Adresarea directã
aproape în fiecare situaþie îl face
pe cititor pãrtaº la fluxul conºtiinþei
autorului, îl învãluie în monologul
ce lasã loc mai mult enunþurilor
concise decât multiplelor metafore.
Enunþurile sunt uneori telegrafice,
dar reuºesc ca într-un haiku sã
contragã o zbatere internã, o
rupturã existenþialã: „Izolarea/ mea
a crescut pânã în Dealul
Mitropoliei, ba s-a/contractat.”.

Asistãm la o zbatere dogmaticã
anunþatã de la început prin mottoul
teologic „O datã cu încercarea,
Dumnezeu vã aduce ºi scãparea,
ca sã puteþi rãbda” (Biblia, 1688).
Sentimentul vacuitãþii în faþa
timpului este vizibil în poemul
Pierdut, unde limbajul este grav,
scris parcã în gama lui Emil Cioran,
tonalitatea Pe culmile disperãrii.
Spaima este dublatã de o urã atât
a propriei entitãþi, cât ºi a sistemului
astronomic pitagoreic în care
centrul este greºit poziþionat: „s-a
aruncat la pãmânt ºi/ a început sã
þipe. Cã mã tem de mine însumi,
nu/ mai pun bazã pe nimic, sunt/
pierdut...”. Poetul propune un
tablou dezolant, uneori suprarealist
(„Cã pe scãri urcau/ oameni
înjunghiaþi, din care curgea
sânge.”), alteori cu nostalgice
nuanþe grigoresciene - „o
înregistrare cu þãranii care se uitã
de pe margine la horã, cu cãmãºile
desfãcute, bãtând/ din palme sã
prindã/muºtele (...): o/ lume de
simple dâre”. Stoiciu pune un
semn de egalitate în prima parte
între moarte ºi frumuseþe. Jocul de

sintetizare al fenomenelor literare
antecedente nu lipseºte, de la
simbolismul ce canonizeazã
fascinaþia propriei morþi, la un
romantism reluat în mod pastiºat
(în poemul „În nopþile cu lunã
plinã”).

Dacã prima parte este
impregnatã de un strigãt al
neajunsului în faþa existenþei, a
doua parte cuprinde o arie mai
largã a unor poeme ale oralitãþii,
ce parcã impun un ritm interior de
recitare, impregnat inconºtient.
Funcþia vitalã a poetului se rezumã
la a recita „numai cuvinte
înflãcãrate”. Ruptura dintre
metaforã ºi realitate apare brusc,
trezindu-l pe cititor la sensul
denotativ al textului: „Am urechea
înfundatã cu/ apã de mare,
tâmpitule, am otitã! Tu/ cu vrãjile
tale...”.

Un spaþiu schiþat într-un mod
obsesiv este satul tradiþional,
evocat nu ca un patetic loc de
obârºie a veºniciei, ci mult mai
realist, cu o dozã de ironie subtilã,
manifestatã prin reproducerea
unui dialog între doi þãrani: „ai/
tutun? N-am. Dar duhneºti a tutun,
nu glumã, îl ascunzi. Ba duhnesc
a sudoare/ nu þi se pare?”. Totul
este contaminat de Vale-Deal, de
sentimentul distanþei, al rupturii
dintre înãlþime ºi abis. Imaginarul

este mai bogat în partea a doua,
fiind profund influenþat de
elemente rurale, fãrã a fi ridicat pe
piedestaluri de tipul realismului
socialist. Astfel, imagini precum
cea a paznicului „adormit pe
arãturã, o vreme, pe caniculã, gol,
înconjurat de tufe ºi bujori” sau a
mortului introduc o perspectivã
aparent ludicã, din care poetul
doreºte ca cititorul sã preia o
moralã, un mesaj despre o lume
desprinsã din banal.

Avantajul lui Liviu Ioan Stoiciu
este cã reuºeºte sã estetizeze
banalul, în cele mai felurite moduri
posibile, fie din prisma unui Dali
excentric, fie printr-o lentilã concavã
ce reuºeºte sã proiecteze o imagine
rãsturnatã, cu valenþe multiple.
Spre final este prefiguratã într-un
mod fragmentat moartea. Viziunea
„trupul este închisoarea sufletului”
este introdusã într-un mod plastic
printr-o metaforã a antitezei între
douã organe diferite (creier-
testicule): „creierul/meu era,
oricum, pus alãturi într-un castron/
pe noptierã, numai testiculele erau
lãsate la locul lor-/ muream de cald.
Cã aici eram/ la marginea lumii”.
Angoasa în faþa morþii este
prefiguratã ºi prin pulsaþia pe care
eul liric o resimte permanent, ca o
oscilaþie a ºansei: „sensul morþii se
tot apropia ºi se îndepãrta”.

Despre
moarte si
frumos

,

Adrian Matus

Zborul de noapte (detaliu)
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Dicþionarul Luceafãrului
Eminescian (editura Ideea
Europeanã, Bucureºti, 2007),
alcãtuit de Rodica Marian ºi Felicia
ªerban, cuprinde în munca
uimitoare a celor douã autoare
istoria unei deveniri. Fiecare
cuvânt inventariat ºi analizat e un
mic roman în facsimil, o operã
dechisã ce ne aminteºte cã
Eminescu lucra cu o limbã românã
care încã se lãmurea în focul
metaforelor. Parcurgând toate
cuvintele, de la A la Z, de la cel
dintâi – Abia (de puþinã vreme,
îndatã de ce) la cel din urmã – Zori
(faptul zilei, aurorã), cu toate
înlãnþuirile ºi înfrãþirile în care apar
atât în variante cât ºi în textul final,
ni se dezvãluie mai mult decât
laboratorul creaþiei eminesciene. În
acest dicþionar citim întreaga
literaturã românã scrisã pânã la
Eminescu ºi lecturile poetului, de
la Heraclit la Platon, la William
Shakespeare, Fichte ºi Schelling.

Construit dupã regula mate-
maticã a ordonãrii cuvintelor,
Dicþionarul nu are nimic scolastic,
nimic scorþos. În capitolele
introductive cele douã autoare
(Rodica Marian, Geneza Lucea-
fãrului, Variantele Luceafãrului ºi
Valoarea filosofico-poeticã a
formei genuine, Concepul poetic
de text integral. Lectura tematicã,
Editarea unui text poetic integral
ºi Felicia ªerban, Concepþia
dicþionarului, Principii de
redactare) schiþeazã atât o hartã
a dicþionarului, cât ºi o scurtã istorie
a eforturilor de interpretare a
acestuia. Accentul major urmãrit
de Rodica Marian este
superioritatea variantelor (în
sensul ideii poetice ºi uneori a
expresiei) faþã de textul definitiv ºi
importanþa lor majorã în decelarea
sensului global al poemului (cap.
Valoarea filosofico-poeticã a
formei genuine). Creatoare a

concepului poetic de text integral,
tocmai pentru a integra variantele,
lingvista clujeanã le reediteazã ºi
reordoneazã dupã o concepþie
proprie. De altfel, textul de pe
coperta IV semnaleazã faptul cã
atât conceptul de text poetic
integral, cât ºi dicþionarul unei
singure opere literare (cu versiuni
ºi variante integrate) este o
premierã absolutã. Textul poetic
integral are o structurã de
adâncime comunã variantelor
poemului ºi textului definitiv.
Rezultat al „unui îndelungat proces
de creaþie, cu etape laborioase, cu
reveniri ºi modificãri, care se
desfãºoarã pe parcursul unui
deceniu” (Rodica Marian) textul
definitiv îºi încorporeazã toate
preludiile lirice trecute prin filtrul
variantelor sale.

Iatã doar un scurt exemplu al
travaliului pânã la versul final, aºa
cum îl cunoaºtem în textul definitiv
al Luceafãrului: Îþi dau catarg lângã
catarg, Oºtiri spre a strãbate.
CATARG, s.n. Arbore la navã; (prin
metonimie) corabie. O vezi catarg
lângã catarg/ªi oºti în lãnci ºi sãbii.

Semne
într-o
carte
Flavia Teoc

A13. Când vezi catarg lângã
catarg/Ducând oºtiri cu sãbii.
A13.V3. De vezi catarg lângã
catarg /ªi oºti în lãnci ºi sãbii. A13.
Îþi dau catarg lângã catarg/Îþi dau
oºtiri ºi gloate. B401. Îþi dau catarg
lângã catarg/Oºtiri spre a strãbate/
Deºertu-n lung ºi marea-n larg.
C361. Îþi dau catarg lângã catarg/
Oºtiri spre a strãbate/Pãmântu-n
lung ºi marea-n larg. E333.
(Personificat) Ce-i pasã-naltului
catarg/De poartã regi ori vrãbii.
A13.

Lipsa variantelor în anumite
fragmente ale textului „atestã
continuitatea inspiraþiei ºi siguranþa
intuiþiilor”. (Rodica Marian) Acest
laborator al revenirilor ºi al prefa-
cerilor spontane, al transformãrilor
materialului lingvistic ºi semantic
ni se dezvãluie în variantele
succesive ale poemului prezentate
în ultimul capitol. Acribia ºi spiritul
academic, migala ºi rigoarea
ºtiinþificã a studiului fac din
Dicþionarul Luceafãrului Emines-
cian o carte capitalã, necesarã în
perspectivele actuale de pre-
zentare, de lecturã ºi de interpretare
a creaþiei eminesciene.

Solar
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Pietonii lui Pan, Gheorghe
Izbãºescu, Ed. Limes, Cluj-
Napoca, 2010:

Mãnunchi de cuvinte verzi
îmbrobodite împrejurul figurii lui
Pan. Cu aceastã senzaþie rãmâi
în urma citirii volumului de poezie
al lui Gheorghe Izbãºescu, apãrut
la editura Limes, în 2010. Miza
poetului, devoalatã la începutul
volumului, devine în sine nu un
motiv de indicare a relaþiei dintre
imaginea realitãþii ºi imaginea
imaginaþiei, ci o sudare neinspiratã
a cuvintelor. De parcã trei cuvinte
puse cruciº ori de-a curmeziºul ar
naºte poezia. De parcã fofilarea
sub masca lui Pan te converteºte
în poet. De fapt, din punctul meu
de vedere, tocmai în asta constã
eºecul volumului Pietonii lui Pan.
Cãci una este sã faci poezie, chiar
ºi dedublându-te în figura unui zeu,
ºi alta este sã te foloseºti de figura
zeului doar pentru a te închipui
poet. Cãci modul în care poetul
comite poezia este unul dureros,
nu ºi unul dureros de dulce însã.
Masivitatea fiecãrui cuvânt te ucide
în calitate de cititor. Te zdruncinã
din temelii, fãcându-te sã-þi doreºti
ca lectura sã înceteze numaidecât.
În loc sã te poþi plimba prin parcul
liric al acestui volum, ca un pieton
ce-ar trebui sã devii, nu reuºeºti
decât sã-þi rupi picioarele. Dacã ai
curajul sã duci lectura volumului
pânã la sfârºit, în minte rãmâi cu
un gust amãrui ºi cu regretul
surghiunului la care te-ai supus.
Chiar þi se poate face dor de
picioarele sãnãtoase oferite în chip
de ofrandã acestui zeu lipsit de
esenþã ºi vitalitate.

Micile sirene, Dan Rebreanu,
Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2011:

Micile sirene, ciudat titlu de dat
unui roman, mi-am zis într-o primã
instanþã. Ciudat, în mãsura în care
numai termenul de sirenã îþi
catapulteazã mintea undeva în
realitãþile altor spaþii. Unde mai pui
ºi faptul cã sunt mai multe ºi, pe
deasupra, ºi mici? Citind primele
paragrafe ale romanului lui Dan
Rebreanu, ajungi chiar sã ai
senzaþia cã urmeazã sã citeºti un
basm în toatã regula. Începutul
alambicat ºi forþat, dar ºi folosirea
formulelor din gama lui a fost

odatã, întãreºte aceastã idee.
Interesant este cã, dupã
îndelungata pãlãvrãgealã de la
început, prin care eºti convins cã
asiºti la decorticarea unui basm,
autorul decide – uf, dupã inutilã
amânare! – sã dea drumul în sfârºit
epicului. Unul care se dovedeºte a
fi guraliv, însã ºarmant prin asta,
ºugubãþ ºi, zic eu, inspirat, în
mãsura în care reuºeºte comicul.
Deºi, pe parcursul desfãºurãrii
acþiunii, nu se renunþã la expresiile
latineºti care împovãreazã oare-
cum fluiditatea romanului. Însã totul
este salvat, pânã ºi scriitura, de
fervoarea cu care povestaºul, dupã
cum Dan Rebreanu se numeºte pe
sine, pune în discuþie mitul micii
sirene de ieri ºi de azi. De azi,
întrucât micile lui sirene sunt niºte
domniþe de fapt, care discutã
chestiunile cotidiene ale societãþii
româneºti, spaþiu al irealitãþii
imediate din ce în ce mai concrete,
ºi ale femeii în general, captivã în
metafizicele bucãtãrii autohtone.

Câtu-i Maramureºu, nu-i poet
ca io ºi tu, Lucian Perþa, Ed. Limes,
2010:

Volumul parodic al lui Lucian
Perþa pare o pildã, deºi patetic
spus, înaintea deºertului. Un
foºgãit înaintea urletului poetico-
manelar al închipuiþilor care, de
voie, de nevoie dupe cum zice
vorba româneascã, se trezesc
poeþi la noi în bãtãturã. Modul lui
Perþa de a face parodie este unul
izbutit, atunci când reuºeºte sã dea
naºtere ironiei de bun gust, ºi
neizbutit, fireºte, când scrierea îi
devine mai pateticã decât cea a
poeþilor maramureºeni supuºi
parodiei, lirica sa transformându-
se într-o „ocupaþie în vremuri de

sãrãcie”. În multe dintre parodiile
volumului „Câtu-i Maramureºu, nu-
i poet ca io ºi tu”, apãrut la editura
Limes, 2010, lipseºte de multe ori
eleganþa, rafinamentul, esenþiale
unui parodist desãvârºit la el în
bãtãturã.

Operaþie pe caracter deschis,
Gheorghe Rotar, Ed. Limes, 2010:

„Cãrþile au principala menire de
a forma oameni, nu doar biblioteci“,
susþine Gheorghe Rotar pe coperta
volumului sãu de prozã Operaþie pe
caracter deschis. Numai cã nu orice
carte este capabilã sã formeze
oameni, drept care unele nici nu
ajung sã intre în biblioteci,
rãmânând azvârlite undeva în
colþurile librãriilor ori locuinþelor. Mã
întreb în ce categorie s-ar putea
înscrie volumul lui Rotar? Încât
pentru a scrie bine prozã nu e
suficient sã-þi transformi viaþa în
literaturã. Ci este nevoie de acea
quelque chose, dupã cum ar zice
franþuzul, care sã contopeascã
scriitura cu ideea ei. Or, povestirile
adunate în volumul de faþã au
discontinuitãþile unui pick-up ce nu
mai poate citi discul de vinil pe care
agonic îl învârte.

Prin Raiul ascuns (Limes, Cluj-
Napoca, 2010)

Poetul Liviu Capºa încearcã o
reîntoarcere la eternul uger al
copilãriei, asta ca sã mai reducem
din multitudinea sânilor la care
poeþii noºtri închipuiþi se tot întorc,
încãpãþânându-se sã þinã poezia
la nivel de Radu Stanca ori Marin
Sorescu. Câtã vreme poeziei lui
Sorescu, de pildã, îi ºade bine
stând bibilicã sau bibiloi, poeziei lui
Capºa, în mãsura în care o
considerãm poezie, nu-i ºade bine
deloc. Ba chiar aderã la categoria:
ridicolã preocupaþie în vreme de
sãrãcie. Urmând stilul phoetic
propus de el, îi dedicãm: ce cara-
ghios mai este& / phoetul nostru
Capºa / când chiulind de la masa
de scris / intenþioneazã sã joace
fotbal cu noi / fãcându-ne sã ne
închipuim cã scrie poezie.

Prin Somnul Paradisului.
Scrisori cãtre Amélie (Alfa, Iaºi,
2010), volum compus prin
comasarea a douã volume de
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Bogdan Bãrbieru

poezie (dupã moda comercialã 2
în 1), Sebastian Drãgulescu reu-
ºeºte sã construiascã o atmosferã
poeticã serioasã. Serioasã, în
mãsura în care poetul, indignat de
modul lipsit de artisticitate în care
poeþii închipuiþi fac poezie, iniþiazã,
deºi nu în mod fãþiº, un soi de
protest: „Azi poezia e o curvã
bãtrânã / Cu sâni zdrenþuiþi, cu
privirea goalã, /  Cu râs cinic de
femeie fatalã”. Masivitatea poe-
melor sale serioase, deranjantã
într-o primã fazã tocmai prin
seriozitatea construcþiei, reuºeºte
sã-ºi intre în atribuþii, devoalând
cititorilor imagini poetice intere-
sante ca structurã ºi esenþã poe-
ticã. În momentul în care simte cã
exagereazã cu seriozitatea func-
þiei de poet, îºi spune: „Atât de-
adevãrat, de exact, e tot ce scriu /
Încât mai bine sã tac, pânã nu-i prea
târziu”.

Dupã cum se încumetã Jeniþa
Naidin sã afirme în prefaþa
volumului Tunelul Timpului (Casa
Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca,
2010), se pare cã cititorii ar trebui
sã fie pãtrunºi de duhul smereniei,
întrucât volumul lui Gheorghe
Mizgan „reprezintã un scop pentru
dezvoltarea Omenirii”. ªi atât? ªi
poezia?, mã încumet eu sã întreb.
Pãi, ea poate rãmâne nedezvoltatã
ca un etern fãt, prins în rime ºi
ritmuri eminesco-soresciene, cazat
în categoria poezie de of ºi de
aoleu. Sinceritatea artisticã ºi
pilduirea din poziþia unui înþelept
profet, punerea autobiografiei în
versuri nu sunt acte suficiente care
sã te facã poet. Ba, mai mult decât
atât, modul neinspirat în care scrie
Gheorghe Mizgan o determinã pe
autoarea prefeþei sã afirme: „am
observat cum unele poezii se
aseamãnã cu cele ale lui John
Milton scrise de acesta cu trei sute
de ani în urmã”.

Molia roºie sau Cãlãul patetic
(Cronica, Iaºi, 2010), de ªtefan
Amariþei, înainte de a fi un
remember al Revoluþiei fãcut cu
destul avânt dramatic, este un text
purtãtor al sloganului: „Fii ai luminii,
treziþi-vã”. Trecând însã peste
coloratura politicã de ieri ºi de azi,
sau de totdeauna în þãriºoara
noastrã, textul poate fi foarte bine

privit ºi numai prin prismã esteticã,
fãrã sã se þinã cont de posibilele
lui conotaþii politice. Socotind din
acest punct de vedere, se remarcã
personaje destul de bine construite
prin intermediul cãrora este inspirat
þesutã atmosfera conflictualã a
piesei. Aceasta din urmã nu se va
încheia printr-o potolire a maselor,
cum ar fi de aºteptat, cãci figura
Dictatorului, fiind cea în câºtig de
cauzã, se va angaja sã menþinã
agitaþia: „Revoluþia asta trebuie
dusã pânã la capãt – în frunte cu
mine!” Acest final oarecum
surprinzãtor, nu este însã unul
forþat, ci este conceput ºi construit
cu tâlc de cãtre dramaturg.

Eºecul cartofilor cruzi. Vol. I
Falsul paradis, Lazãr Popescu,
Editura Limes, 2010

“-ªi aºa, zî, mã nepoate, te duci
la ºcoalã?” Întrebarea trebuie pusã
autorului aflat la limita analfa-
betismului intelectual, incapabil sã
recreeze ceva din puþinele semne
culturale pe care le-a asimilat stâlcit
ca un elev nepedepsit la timp. Se
pare cã titlul reprezintã Eºecul
cartofilor cruzi de a suprasatura letal
cu amidon instinctul artistic al unui
inidivid.

Somnambuliada sau mani-
festul unui poet postmodernist,

Crochiu 9

Mihai Prepeliþã, Editura Da-
coromânã, 2010

Copertele 1 ºi 4, realizate de
autor, dau limita felului acestuia de
a înþelege estetica imaginii ºi
implicit a liricii. Încercând sã dai foc
cãrþii nu poþi rata amãnuntul
nereuºitei actantului acestui volum
de a servi cu succes cuvântul
“postmodernism” unui public
cultural care-ºi oxigeneazã în mod
curent sângele prin simpla lui
pronunþie.

Offline. Critical texts/ Texte
critice, Bogdan Iacob, Editura
Limes, 2010

Faptul cã autorul a optat pentru
legarea într-un volum a unor texte
virtuale, fãrã a ataºa însã ºi
imaginile indispensabile felului de
criticã de artã pe care o
profeseazã, este cu siguranþã o
neîmplinire. În plus, fragmentele
descriptive, eterogenitatea eve-
nimentelor culturale comentate ºi
chiar structura bilingvã a
volumului discrediteazã orice
statut clar al cãrþii.

Laurenþiu Ulici. 10 ani de
posteritate, Echim Vancea
(coordonator), Editura Limes,
2010

Volum omagial, decent.
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Jurnalism, politica si bani
înCitizen Kane

La ºaptezeci de ani de la
premierã ºi dupã ce s-a situat de
mai multe ori în topul celor mai
bune filme din toate timpurile,
Citizen Kane are încã multe sã
spunã spectatorului de azi,
dovedindu-se de o acutã
actualitate. Modernitatea radicalã a
filmului constã în acelaºi timp într-
o structurã narativã neobiºnuitã,
conceputã dupã principiul unui joc
de puzzle, cu scurtcircuitarea mai
multor puncte de vedere, ºi în
modul în care abordeazã câteva
teme care nu sunt specifice pentru
filmul tradiþional (sau pentru arta
tradiþionalã, în general). Arta
narativã a lui Kane a fost elogiatã
de mari nume ale secolului XX, din
domeniul cinematografiei, al
filozofiei ºi al literaturii, de la Sartre
ºi André Bazin, la Borges, Deleuze
ºi Truffaut. Constelaþii tematice
neobiºnuite se agregã în jurul
statutului mass-media ºi al condiþiei
jurnalistului, care se preteazã unei
abordãri ideale prin mijlocirea
limbajului cinematografic: ecranul
este mult mai potrivit pentru
dezbaterea lor ºi pentru gãsirea de
soluþii / rãspunsuri, decât pagina
tipãritã, sau decât orice alt suport
imaginabil. Oricum, cred cã între
structura narativã ºi tema
jurnalismului existã legãturi
secrete, care conferã filmului
individualitatea sa esteticã
inconfundabilã.

În primul ºi în primul rând, la un
prim nivel, filmul lui Orson Welles
se structureazã ca o anchetã
jurnalisticã. Într-un studio de ºtiri,
la secþiunea News on the March,
se elaboreazã un documentar
despre viaþa celui care a fost unul
dintre cei mai bogaþi ºi controversaþi
americani: Charles Foster Kane,
magnat al presei, om de afaceri,
candidat nefericit la un post de
guvernator º. a. m. d. Pe un ton
grandilocvent, cu o retoricã
preþioasã, cu imagini dintre cele

mai disparate ºi mai
„impresionante”, documentarul
încearcã sã retraseze un portret
coerent al lui Kane, fãcut cu opinii
contradictorii (Kane e un „comunist”
pentru bancherii de pe Wall Street,
dar un „fascist” pentru muncitorii
greviºti), din fragmente de mozaic
a cãror articulare trebuie sã dea
ceva coerent ºi interesant.
Responsabil de acest documentar
este Jerry Thompson, pe care
patronul sãu Rawlston îl criticã
pentru faptul cã n-a reuºit sã
gãseascã un unghi de abordare
specific, care i-ar fi permis eventual
sã dezlege misterul vieþii lui Kane
ºi sã monteze mai inteligent
fragmentele filmate sau exhumate
din arhive. Tot ceea ce spectatorul
va reþine din documentar, spune
ºeful, este cã Foster Kane a fost
un mare american: or, aceastã
informaþie s-a citit dupã moartea
magnatului în toate ziarele. Ceea
ce trebuie gãsit este „an angle”, pe
care reporterul îl poate identifica
doar conversând cu principalii
oameni care i-au fost aproape lui
Kane pe parcursul vieþii sale,
pornind – de pildã – îi sugereazã
patronul (în mod evident, un
reporter foarte bun), de la ultimul
ºi misteriosul cuvânt pronunþat de
Kane pe patul de moarte, acel
„Rosebud” intrat cu surle ºi trâmbiþe
în istoria cinematografiei, într-una
din scenele antologice ale celei de-
a ºaptea arte. Aici se gãseºte
începutul unei aventuri care
combinã ancheta jurnalisticã ºi cea
psihologicã, interesul profesional ºi
curiozitatea personalã a
reporterului, o aventurã în care firul
roºu se pierde adesea pentru a
face loc portretului unui om viu, cu
suferinþele, cãderile ºi victoriile sale,
în puternice contraste alb-negru ºi
cu numeroase nuanþe de griuri: pe
un principiu „cromatic” similar se
construieºte ºi imaginea.

E interesant de subliniat cã

Thompson nu se desprinde foarte ta-
re, în ancheta „realã”, de modul de
a proceda din documentar, acesta
conþinând, en abyme, douã-trei
principii ale construcþiei filmului.
Identitãþile se recompun din
fragmente, extrasele de presã
joacã rolul esenþial de documente
„istorice” (mai ales cã pe prima
paginã a ziarelor se poate distinge
adesea data exactã la care s-au
petrecut anumite fapte), scurtcir-
cuitul de imagini contradictorii dã
valoare ºi veridicitate ansamblului
etc. Ceea ce se pierde, ºi cu folos!,
este tonul, care dãuna la extrem
documentarului: el face loc unui
demers aproape intimist, familiar,
în care ghicim cã reporterul aratã
faþã de figura lui Kane un interes
cald, o fascinaþie amicalã ºi o
deschidere de-a dreptul remar-
cabilã.

Filmul, care în ansamblu este de
fapt un exemplu de documentar
desãvârºit (dupã procedeul
Thompson), povesteºte ºi iniþierea
unui reporter, evoluând de la ºo-
vãieli de tinereþe la profesionismul
maturitãþii.

Unul din mijloacele frecvente
prin care se reconstituie viaþa
personajelor este folosirea
tãieturilor din ziare. Deja în
documentarul lui Thompson se
recurge la aceastã strategie menitã
sã arate cât de diferit a fost privitã
moartea lui Kane: ziarele fidele
magnatului (The Inquirer, de pildã,
de care s-a legat întreaga sa
carierã) titreazã elogios despre o
viaþã consacratã binelui public, în
vreme ce ziarele ostile (The
Chronicle, sau cele de extremã
stânga) vorbesc în termeni foarte
duri de duºmanul lor nr. 1. În rapida
revistã a presei, apar ºi titluri
internaþionale, în limbile francezã,
spaniolã, rusã ori chinezã, ca ºi
cum autorul documentarului ar vrea
sã sublinieze marele ecou
internaþioal al morþii lui Kane. Iatã
un repertoriu selectiv al
respectivelor titluri de presã: Finds
place in the US Hall of Fame; Entire
Nation Mourns Great Publisher;
The New York Daily Inquirer – CFK
dies after lifetime of service; The
Daily Chronicle – Death of
Publisher Finds Few who Will
Mourn for Him; Le Matin –
Publiciste décédé en son domicile

Ioan Pop-Curºeu

ªaptezeci de ani de la premierã
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palatial; El Correspondencía
(Madrid) – El Sr. Kane se murío...

Acelaºi gen de procedeu apare
când se prezintã modul în care
bancherul Thatcher a receptat
atacurile ziarelor lui Kane împotriva
trusturilor, sau când ziarele vorbesc
despre cariera de cântãreaþã a lui
Susan Alexander, a doua doamnã
Kane. În acest din urmã caz, tot ce
înseamnã Inquirer în SUA, de la
Washington, la San Francisco, St.
Louis, Detroit ºi New York, vorbeºte
în termeni elogioºi despre marea
„divã” a muzicii de operã („New
York in furor for Susan Alexander”),
în vreme ce spectatorii filmului au
ocazia sã descopere o realitate cu
totul diferitã, în care – nemaiputând
sã suporte ridicolul la care se
expune în mod constant – Susan
face o tentativã de sinucidere...
Dupã un vag principiu de tipul
audiatur et altera pars, mai existã
în film momente când opoziþia The
Inquirer / The Chronicle este
flagrantã, cum e foarte concentrata
scenã în care, cu o mãiestrie
cinematograficã inegalabilã, se
descrie evoluþia primei cãsnicii a lui
Kane, cu Emily Monroe Norton,
nepoata preºedintelui SUA. Într-o
succesiune de planuri de o mare
fluiditate, se trece de la o înþelegere
perfectã între soþi, la rãcealã ºi apoi
la ostilitate: în finalul relaþiei lor,
aºezaþi fiecare la un capãt al
imensei mese de sufragerie, cei doi
citesc ziarele care le corespund cel
mai bine – Kane þine în mânã
Inquirer, în vreme ce Emily se
delecteazã cu The Chronicle, într-
unul din cele mai perfecte exemple
de ironie cinematograficã din toate
timpurile.

Un alt procedeu de mare impact
vizual este de a prezenta clipe din
viaþa personajelor prin titlurile de
presã. Pe fond negru, apare un titlu
de ºtire, de pildã „Kane marries
“Singer””, „Kane builds opera house”,
în vreme ce spectatorii disting, în
corpul însuºi al majusculelor, felul
în care s-a desfãºurat evenimen-
tul real. Printr-un efect de zoom
înainte, camera traverseazã
literele, intrând în miezul realitãþii,
dar o realitate structuratã exact
aºa cum o reprezintã presa de
senzaþie. Ecouri ale acestui proce-
deu cinematografic de mare forþã
se regãsesc în genericul filmului

Blowup al lui Michelangelo
Antonioni (1966), când totuºi
camera rãmâne dincoace de
literele genericului, scena de
dincolo neavând o legãturã alta
decât una pur simbolicã cu
evenimentele ulterioare. Cariera de
cântãreaþã de operã a lui Susan
Alexander este retrasatã în imagini
supraimpresionate, unde titlurile
presei de serviciu a lui Kane
coexistã cu instantanee luate „pe
viu” din sãlile de concert.

Toate aceste fragmente de
realitate reconstituite pe baza
unor secþiuni prin ziare impun un
ritm specific ºi o personalitate
inconfundabilã naraþiunii cine-
matografice. Doar în felul acesta,
se poate exprima plenar viziunea
despre lume a lui Orson Welles,
marcatã de buimãcealã, nesi-
guranþã, instabilitate, amestec de
miºcare ºi de tensiune, responsa-
bilã de impresia de stranietate pe
care o produc filmele sale, obþinutã
prin suprapunerea a douã miºcãri
diferite (aº zice chiar divergente):
a actorilor ºi a aparatului de filmat.
Viziunea despre lume ºi oameni a
lui Welles este subliniatã auditiv ºi
muzical, acesta fiind în mod
limpede filmul unui om de radio,
aºa cum afirmã ºi criticul Tudor
Caranfil. Muzica unei imaginare
opere flaubertiene intitulate
Salammbô se combinã cu
fragmente de jazz ºi cu tonalitãþi
simfonice bubuitoare în tema
filmului (cea care însoþeºte
panoramicele pe castelul Xanadu),
într-un ansamblu de o aiuritoare
perfecþiune semnat Bernard
Herrmann ºi supervizat de Welles
însuºi.

Dar ce înseamnã jurnalismul
pentru Kane? Rãspunsul la
aceastã întrebare este important
pentru decriptarea sensurilor pe
care le putem atribui acestei
personalitãþi complexe ºi
contradictorii, precum ºi pentru
legitimarea sau delegitimarea
„procedeului Thompson”, acela de
a realiza colaje din titluri de presã.
Într-o primã fazã, înainte de a intra,
la 25 de ani, în posesia uneia dintre
cele mai mari averi din lume (locul
6), lui Kane i se pare cã „it would
be fun to run a newspaper”, ceea
ce provoacã uimirea dispreþuitoare
a bancherului Thatcher, admi-

nistratorul sagace al banilor
sãi. Sub acest regim al „amu-
zamentului” se petrece ºi pre-
luarea, împreunã cu Jed Leland
(Joseph Cotten) ºi Bernstein, a
cotidianului muribund The New
York Inquierer. Spectatorii pãtrund
într-o redacþie impregnatã de un
parfum de secol XIX, unde sosirea
celor trei tineri cu concepþiile lor
radicale despre jurnalism, va
provoca o adevãratã revoluþie.
Kane crede cã redacþia unui ziar,
chiar „de dimineaþã”, trebuie sã fie
deschisã 24 de ore, pentru cã
acesta e timpul real în care circulã
ºtirile, de aceea se mutã acolo cu
paturi, dulapuri ºi o casã întreagã.
Spre deosebire de vechiul
redactor-ºef al ziarului, Kane nu þine
sã fie serios: îl preocupã ºi faptul
divers minor, care astãzi ar þine de
sfera de interes a tabloidelor; nu
ezitã sã-ºi îndemne reporterii sã
recurgã la ºantaj pentru a obþine
informaþii relevante; aplicã un
principiu conform cãruia titlul face
ºtirea, afirmând „if the headline is
big enough, it makes the news big
enough”, ºi þine sã-ºi cucereascã
cititorii cu orice preþ. Pe lângã
aceastã strategie de rechin, Kane
încearcã sã practice ºi un jurnalism
social (trebuie, spune el, sã pun în
acest ziar altceva decât text ºi
poze), atacând trusturile, militând
pentru drepturile celor fãrã loc de
muncã sau lipsiþi de adãpost ºi
hranã, ceea ce îi dã o aurã de
reformator. În The Inquirer, tânãrul
jurnalist are intenþia sã spunã doar
„adevãrul”, dar într-un mod cât se
poate de modern („quickly and
simply and entertainingly”), ºi mai
ales fãrã sã lase vreun interes
particular sã interfereze cu ceea ce
se vãdeºte adevãrat.

În sensul acestui jurnalism
social axat pe cãutarea
„adevãrului”, el ºi compune o
Declaration of principles, inseratã
pompos pe prima paginã ºi
semnatã, asumatã în nume
propriu. Iat-o, în transcriere: „I. I’ll
provide the people of this city with
a daily paper that will tell all the
news honestly. II. I will also provide
them with a fighting and tireless
champion of their rights as citizens
and as human beings.” Jed Leland
îi cere hârtia, presimþind cã este un
soi de „document”: într-adevãr,
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dupã ce prietenia lor se rupe ºi
dupã ce Kane pare sã fi trãdat
definitiv idealurile din Declaraþie,
Jed i-o trimite înapoi într-un
moment critic. Este vorba de
debutul lui Susan pe scena operei
din Chicago, construitã special
pentru ea, când singurul text critic
negativ este început de Leland ºi
sfârºit de Kane însuºi cu o probitate
ºi cu un masochism mai presus de
orice închipuire. Probitatea
profesionalã a lui Kane nu-l
împiedicã sã-ºi concedieze
prietenul, dar trimiþându-i un cec de
25.000 de dolari, pe care îl primeºte
înapoi ferfeniþã, împreunã cu
„documentul” care atestã elanurile
unei tinereþi deja de mult apuse.
Debutul lui Susan este pe de altã
parte revelatoriu pentru modul cum
jurnalismul construieºte imagini,
transmite informaþii neadevãrate ca
fiind perfect autentice ºi poate sã
transforme de pildã o fatã simplã
fãrã niciun talent special într-o
„mare” cântãreaþã de operã.

În fond, toatã aceastã dialecticã
a raportului dintre Kane ºi lumea
presei nu aratã altceva decât cã
pentru magnatul american, dupã ce
a trecut de faza „amuzamentului”,
presa a devenit un formidabil mijloc
de putere, o posibilitate extrem de
eficientã de a controla minþile ºi
reacþiile oamenilor, de a le forma
gusturile ºi opiniile. Setea de putere
a lui Kane se întinde ca o caracatiþã
în multiple direcþii: cele treizeci ºi
ºapte de ziare nu-i ajung, de aceea
preia controlul unei reþele de radio,
creeazã douã sindicate, investeºte
în transatlantice ºi acumuleazã o
colecþie nesfârºitã de obiecte
menitã sã-i dea sentimentul cã e
stãpânul lumii. Tot setea de putere
e cea care-i anihileazã orice simþ
moral, lucru vizibil în preluarea unei
butade atribuite lui William
Randolph Hearst (cel mai plauzibil
model pentru personajul lui Orson
Welles). Un reporter trimis în Cuba
telegrafiazã cã totul e calm, cã nu
e niciun eveniment la orizont, cã nu
va fi rãzboi ºi cã tot ce poate trimite
ziarului sunt poeme în prozã, la
care Kane dicteazã o telegramã
care constituie un perfect model de
cinism: „You provide the prose
poems, I’ll provide the war.” În
depoziþia lui, Bernstein – cel mai
apropiat de Kane dintre toate

personajele filmului – relativizeazã
cinismul afirmând cã da, într-adevãr,
rãzboiul americano-hispanic din
1898 a fost rãzboiul personal al lui
Kane, dar cã fãrã el nu încape nicio
îndoialã cã SUA nu ar fi avut
niciodatã Canalul Panama.

Presa îi dã lui Kane acces liber
la cele trei tipuri de putere care
fundamenteazã orice socitetate:
puterea simbolicã (= a controla
minþile ºi reacþiile oamenilor, a
construi sensuri simbolice ºi mituri
moderne prin articolele inserate în
ziare), puterea economicã (deºi
Kane – dupã pãrerea întemeiatã a
lui Thatcher – nu a ºtiut niciodatã
sã construiascã o afacere ºi sã
investeascã) ºi în fine puterea
politicã. Ar fi multe de spus despre
campania lui Kane pentru postul de
guvernator al statului New York, de
pe poziþii liberal-democrate, în
opoziþie cu reacþionarul Jim W.
Gettys. Kane îºi propune o reformã
socialã, oarecum în spiritul
reformelor promovate prin ziarele
sale, ºi promite cã va ordona o
anchetã în cazul Gettys, în vreme
ce rivalul sãu îl ºantajeazã pornind
de la relaþiile extra-conjugale cu
Susan Alexander. În faþa refuzului
lui Kane de a se retrage din cursa
pentru iubirea ºi voturile oamenilor,
The Daily Chronicle titreazã
„Candidate Kane caught in love
nest with “singer””, alãturi de douã
fotografii montate în douã inimi: o
prezentare kitsch ºi melodramaticã
ce va duce direct la înfrângerea lui
Kane, în faþa cãreia ziarele sale nu
pot face altceva decât sã titreze la
rândul lor „Fraud at polls”, în loc de
magnificul „Kane elected” pe care
îl pregãtiserã deja. ªtirea de
senzaþie a primei pagini este
însoþitã în The Chronicle de
subtitluri culese cu diverse
caractere, menite sã discrediteze
moralitatea candidatului: „The
highly moral Mr. Kane and his tame

“Songbird””, „Entrapped by wife as
love pirate, Kane refuses to quit
race”, „Susan Alexander revealed
as woman nesting with publisher
while he was prating about
morality”, „Insists he will still be
elected governor, despite fact that
he is trapped in woman’s boudoir”.

Existã la Kane un soi de
schizofrenie: în ciuda imenselor
mijloace de care pare a dispune,
el nu reuºeºte sã conjuge cele trei
tipuri de putere, rãmânând o fiinþã
mereu neîmplinitã, mereu
nedesãvâºitã, un învins mai
degrabã decât un învingãtor, totul
fãrã a renunþa nicio clipã la orgoliul
care rãmâne principala sa trãsãturã
de caracter, alãturi de o invincibilã
naivitate copilãreascã... În fond,
Citizen Kane aratã cât de tare
corupe puterea, mai ales într-o
lume în care e asociatã cu mass-
media, cum se structureazã
sensurile ºi polii de forþã în
societatea modernã, funciar diferitã
de cea tradiþionalã. Corupþia prin
putere, difuzã în cazul lui Kane, pe
care-l face sã piardã iubirea a douã
femei ºi preþuirea lui Leland,
flagrantã în cazul Gettys, rãmâne
cea mai profundã emblemã a
shakespearismului lui Orson
Welles. Filmul lui Welles, deºi nu e
primul care se preocupã de lumea
jurnalismului (ar mai putea fi citate:
Viva Villa! de Jack Conway ºi It
happened one night de Frank
Capra), o face la un nivel
nemaiîntâlnit pânã atunci ºi
inaugureazã o tradiþie de reflecþie
asupra raporturilor dintre mass-
media, politicã, putere ºi bani, care
trece prin La dolce vita al lui Fellini
(1960), mergând pânã la Pro-
fessione: reporter de Michelangelo
Antonioni (1975) ºi Network de
Sidney Lumet (1976), sau pânã la
The Truman Show de Peter Weir
(1998), sau The Insider de Michael
Mann (1999).
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Muzica de jazz existã în mãsura
în care e o expresie a autenticitãþii.
În mod implicit, prin aceasta ea se
opune (sau poate fi chiar un
remediu contra) stupiditãþii:
„Muzicianul de jazz smulge mãºtile.
El dezbracã omul. Îl aratã în
goliciunea sa, în contingenþa sa, în
singurãtatea sa totalã. Insuportabilã
pentru prostia metafizicã,
chinuitoare pentru cei de rea-
credinþã, muzica afro-americanã,
zeflemistã, burlescã, satiricã, ºtie sã
facã portretul individului care îºi
citeºte ziarul cu mânecile suflecate.
Pânã la Beethoven, muzica
«clasicã» europeanã nu prezenta
despre noi înºine decât o imagine
epuratã. Dacã fiinþa era nefericitã,
dacã hohotea de plâns, dacã,
dimpotrivã, plutea de bucurie, era
întotdeauna într’o manierã serenã.
<...> Jazzul, aidoma romanului
realist, poate gãsi substanþa în
cotidian – nu numai în el,
bineînþeles, dar cel mai frecvent în
el. Aceastã simplitate ºi aceastã
brutalitate a existenþei de zi cu zi
care, la muzician, se exprimã prin
absenþa afectãrii...”

Mi-am notat ºi alte asemenea
sentenþe, judicioase ºi totodatã
plastice, prin care Lucien Malson
condenseazã complexele deveniri
ale muzicii de jazz. Iatã, de
exemplu, cele douã fraze ce
preced capitolul Revoluþia bop:
„În <tema> Red Cross primele
mãsuri sunã ca niºte chemãri
contrastante, sfâºietoare înainte
sã þâºneascã fraza zbuciumatã a
lui Charlie Parker, devenit, în trei
ani, maestru în Harlem. Red Cross
inaugureazã în jazz domnia unei
estetici noi pe care pictura, poezia
ºi anumite muzici din Europa le
acceptaserã înaintea lui: dominaþia
delirului, în planul artelor, expresia
chinurilor, a angoaselor, a
convulsiilor unei lumi în care omul
nu s’a interogat niciodatã cu atâta
disperare asupra destinului sãu.”
Iar apoi, în interiorul capitolului
antemenþionat, gãsim urmãtoarea

Lucien Malson condensând istoria
jazzului (II)
Virgil Mihaiu JA
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sintezã a caracteristicilor bebop-
ului: „Încã din 1945, acest limbaj
revoluþionar inoveazã, mai întâi la
compozitorii de melodii, prin
accentuarea pãrþii neaccentuate a
timpilor ºi solicitarea frecventã a
trioletului. Ritmicienilor li se lasã o
mare autonomie. Secþia de

acompaniament explodeazã: doar
contrabasul ºi cinelul (ba chiar ºi
toba mare) marcheazã o  pulsaþie
regulatã, pianul, ghitara ºi
premierul distribuind semne de
punctuaþie cu multã libertate.
Acordurile de sextã ºi de cvintã
mãritã ale stilului mainstream tind

sã disparã. Acordurile de septimã
micã preced, de acum înainte,
aproape întotdeauna pe cele ale
dominantei. Muzicienii folosesc
des cvinta micºoratã – acea cvintã
micºoratã dragã lui Wagner ºi
care, în arta europeanã, a zguduit
sistemul tonal. În bebop, temele,
expuse la unison, cunosc
rearmonizãri îndrãzneþe. Una
dintre principalele trãsãturi ale
noului limbaj constã într’un refuz
al culorii ºi al desenului banal al

melodiilor de succes. ”Deºi s’ar fi
putut limita la doar atâta – þinând
cont de rigorile spaþiului tipografic
impuse întregului volum – autorul
merge mai departe, nuanþându-ºi
analiza cu astfel de rafinamente:
„În 1945, discursul lui Parker, în
care gãsim un efect de surprizã,
cere o decriptare. Ceea ce
frapeazã mai întâi sunt elanurile
întrerupte, gândurile lãsate în
suferinþã, rupturile de stil, oprirea
miºcãrii. Pentru prima oarã în
aventura jazzisticã, Parker pare a
suspenda parcele ale melodiei în
vid. În realitate, prin legãturi subtile,
aparent invizibile, elementele
comunicã între ele ºi întreþin
legãturi strânse. Pentru a observa
aceastã logicã disimulatã, trebuie
lichidate multe prejudecãþi ºi
schimbate multe atitudini vechi:
doar cu acest preþ, puzzle-ul se
reconstruieºte pentru noi, discursul
sfâºiat, ciopârþit îºi recapãtã forma,
ceea ce era divizat se reaºeazã în
unitatea regãsitã a unui ansamblu.
De altfel, Parker îndrãgeºte
misterul. Este un maestru al
subînþelesului, cum bine se simte
ºi când sugereazã note pe care ar
fi putut realmente sã le exprime.
Muzicianul ne lasã rafinata plãcere
de a le ghici.”

Ultimele douã decenii (cãrora
jazzologul francez le acordã o
atenþie oarecum diminuatã) au
avut parte de anumite
repoziþionãri/reevaluãri ale
„canonului” acestei muzici. Pe
mãsurã ce trec anii, Thelonious
Monk se impune tot mai mult drept
o figurã tutelarã, aptã sã
fundamenteze, sã explice – dacã
nu sã concilieze – tendinþele cele
mai diverse în care s’a pulverizat
jazzul, odatã cu instaurarea
„relativismului” postmodern.
Inevitabil, sunt foarte sensibil faþã
de modul cum e privit Monk de
diverºii istorici ºi esteticieni ai
jazzului. Succintul portret conceput
de Malson – deºi pare sã ignore
creºterea exponenþialã a influenþei

Monk lânga protectoarea
sa, baroneasa Pannonica
de Koeningswarter

Thelonious Monk
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lui Monk în anii din urmã – rãmâne
totuºi unul de referinþã, cu intonaþii
specific franceze: „Monk  dispune
de o tehnicã sigurã, deºi foarte
personalã, dar care convine
perfect actualizãrii construcþiilor
sale ºi îl fereºte, fãrã îndoialã, de
tentaþiile de decorator. Sub
degetele sale, deloc curbate
deasupra claviaturii, ci alungite în
maniera tuturor autodidacþilor,
prinde viaþã o sonoritate acidã de
fruct acriºor. În ciuda acestei
rugozitãþi, acestei asprimi sau,
poate, tocmai datoritã lor, Monk
a conceput un mare stil. El ignorã
acordurile «delicioase» cu care
se îmbatã mulþi dintre con-
temporanii sãi. El alege al-
coolurile mai seci, pentru a-ºi
condimenta  interpretarea, adorã

ultradisonanþa, ba chiar climatele
baritonale, modernitate care nu
rupe legãturile cu trecutul, aºa cum
se observã la blues. În mod
progresiv, pânã la Blue Monk ºi
Bag’s Groove, acest cercetãtor
izolat va merge cãtre o concepþie
mai suplã a formei jazzistice. În
cadrul imuabil ºi fix al variaþiunii
pe o temã, se va simþi la el,
substituindu-se pe alocuri un fel de
variaþiune pe treapta a doua, o
dezvoltare imprevizibilã ºi instabi-
lã care va semãna cu anumite
scheme evolutive ale muzicii
europene moderne. Monk va
reconsidera tacit raporturile
artistului de jazz cu spaþiul ºi cu
timpii muzicali. Cu spaþiul, atunci
când va utiliza frazarea disjunctã
evoluând prin treceri bruºte de la

un registru la altul, foarte
îndepãrtat de precedentul. Cu
timpul, atunci când va contesta din
interior amploarea temelor, atunci
când îºi va lãsa discursul în
suspensie, când, pe plan ritmic, îºi
va permite decalaje ºi ambiguitãþi.
Dorinþa de discontinuitate în spaþiu,
de discontinuitate în timp, efort de
contestare a tututor aspectelor
pozitive: arta lui Monk este deseori
calificabilã printr’o terminologie
privatã, prin non-contiguitate, non-
simetrie. Imperturbabil, indes-
cifrabil, Monk, în faþa unui pian pe
care-l va trata ca pe o maºinã de
mãcinat teme, va continua, mulþi
ani, sã trãiascã în acea lume a
imaginarului care îi ascunde un
deºert real.”

Continuarea în proximul numãr

interminabilã. Însã eu tind sã calific
afirmaþia ca pe un exemplu de
snobism ºi infatuare elitistã. Iar
dacã aruncãm privirea peste
clasamentele întocmite de diverse
reviste, în special cele ale
Observatorului cultural, observãm

iar cea a decapotabilei nu e una cîºtigãtoare. În
proiectarea de autovehicule se ºtie cã atuci cînd
transformi o maºinã dintr-o berlinã sau coupe în
cabriolet, trebuie sã ranforsezi puternic structura de

rezistenþã care pierde mult prin decuparea
acoperiºului. S-ar pãrea cã Felix Nicolau cade victimã
aceleiaºi hibe tehnice – romanul e lipsid de o structurã
care sã îi susþinã construcþia, rãmînînd o sumã de
texte, la latitudinea cititorului.

ce? Primele locuri sunt constant
ocupate de esteþi, manieriºti chiar,
sau, à tour de rôle, de scrieri care
se vor dure ºi argotice, dar care
însã nu sunt decât tot palide
reflecþii manieriste ale vitalului flux
subcultural. Se pare cã este foarte
dificil pentru critica româneascã sã

contureze un canon bazat pe
naturaleþe, inteligenþã ºi
originalitate. ªi asta din cauza
sensibilitãþii la tendinþe pasagere
ºi a complexului culturii minore,
care face ca operele incluse în
canon sã fie adevãrate sinteze
culturale.

(urmare din pag. 45)

(urmare din pag. 36)
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