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LUniunea Scriitorilor din
România, filiala  Timiºoara, în
parteneriat cu Institutul
Cultural Român, Primãria ºi
Consiliul Local Timiºoara au
organizat un Festival
internaþional de poezie ºi o
dezbatere pe o temã extrem
de atrãgãtoare, la sfârºitul
lunii mai, anume „Poezia
regiunilor de contact etnic”.
Participarea unor nume de
prim plan, invitaþii Filialei
amintite, coordonate de
Cornel Ungureanu ºi Marian
Odangiu, au asigurat nivelul
exigent al discuþiilor ºi al
lecturilor publice la Timiºoara,
la Lugoj ºi la Jimbolia. De la
discursurile sapienþiale ale
prozatorului Varujan
Vosganian la mesajele de
solidaritate intelectualã ale lui
Gabriel Chifu, sau la eseurile
spontane rostite de Ion Pop,
ori la glosele adresate sãrbãtoritului septuagenar,
originar din aceste locuri, Mircea Martin, totul a stat
sub semnul unei reafirmãri a puterii literaturii de a
interesa categorii diverse de cititori reali. „Poezia
regiunilor de contact” , tema colocviului, a meselor
rotunde etc., a menþionat, pe bunã dreptate, Banatul
ca spaþiu prin excelenþã al interferenþelor de culturi,
limbi, mentalitãþi, obiceiuri româneºti, germane,
sârbeºti, maghiare etc. Aici, în zonele de graniþã,
una care care separã, dar ºi pun în contact locuitorii
ei, „se nasc geniile sau inadaptaþii”, a subliniat
Cornel Ungureanu. Adevãr demonstrat de creaþia
unui Eminescu, cel modelat de Bucovina multi-
culturalã, sau de Paul Celan, unde inventivitatea
limbajului sãu straniu se nutreºte din surse
româneºti, germane, evreieºti, nu doar din tragismul
experienþei sale, de cultura polimorfã a unui Alfred
Margul Sperber, de lirica Rosei Auslender. Cetãþeni
ai Vârºeþului, ca inventivul poet Vasko Popa, ori
ca Petru Cârdu, recent dispãrut dintre noi, ca Ioan
Flora, atras timpuriu de lirismul citadin, pe linia
antiretoricii clasice a optzecismului sunt tot atâtea
cazuri de rodnice îmbogãþiri stilistice trans-
frontaliere. „Un tipar creativ cu totul particular”, cel
al analizei docte asupra „Mitteluropei perifeeriilor”
(Cornel Ungureanu), se calibreazã aici, rod al
influenþelor reciproce, ivind extrordinare iradieri
culturale ce aparþin zonelor „margino-centrice”,
dupã expresia distinsului profesor al Universitãþii
din Virginia, Marcel Corniº-Pop, care a oferit
participanþilor, dar nu doar lor, bineînþeles, un
concept care strânge sub acolada sa originalã
poziþia privilegiatã a acestor localitãþi marginale ºi
centripete ideatic, totodatã, din unghi cultural,
multicultural.

Jimbolia poetului Petre Stoica, unde traducãtorul
lui Trakl a fondat un impresionant „Muzeu al presei

Sever Bocu” dar ºi o Fundaþie
româno-germanã, care-i poarta
numele îndrãgit de cei de aici,
fundaþie nãscutã prin dãruirea pânã
în ultima clipã a poetului, ajutat
administrativ ºi prieteneºte de
primarul Jimboliei, Kaba Gabor,
este un exemplu strãlucit de
„margino-centrism”, aºa cum
monumentala „Istorie a culturii
literare din Centrul ºi Estul
Europei”, a profesorului româno-
american, plecat chiar din Jimbolia,
o dovedeºte. Iar analizele
macrostructurilor literare, din tratat,
nu doar urmãrirea uniei simple
evoluþii cronologice a culturii unei
naþiuni, au impus conceptele de
„noduri”, temporale, topografice,
institu-þionale, tipologice, sintagme
excelent explicate de con-ferenþiar.
Astfel naþionalul ºi universalul nu
se mai contrazic, în istoria cultural-
literarã, de tip actual, conceputã de
Marcel Corniº-Pop, coordonator al

acestei sinteze, alãturi de un ilustru profesor
universitar din Amsterdam. E un joc al convergenþelor
ºi al divergenþelor, al medierilor transnaþionale, de unde
viziunea ansamblului cultural european iese îm-
bogãþitã, nu simplificatã ideologic.

ªi Nicolae Prelipceanu, ºi Mircea Mihãieº
sau Adriana Babeþi, sau Ion Cocora, sau  Gelu
Negrea, Slavomir Gvozdenovici ºi Ivo Muncian,
cei doi însoþindu-i pe românii de dincolo de
Stamora Moraviþa, pe poeþii Ion Baba ºi Nicu
Ciobanu, ori pe sârbii Nikola Vujcic ºi Branislav
Velikovici, au dat o þinutã remarcabilã acestor
întâlniri. Iar Marcel Tolcea, Petru Ilieºu, Vasile
Dan, Ion Mateuþ, Adrian Bodnariu, Al. Ruja,
Lucian Alexiu, Nicolae Sârbu, multi alþii, pe care
spaþiul restrâns nu-mi permite sã-i enumãr,
participanþi la manifestãrile amintite, au fost, de
asemenea, alãturi de colegii lor de mai departe,
cinstitori ai „Memorialului scriitorilor din Banat”
ai celor care au plecat mai demult dintre noi, ca
profesorul Eugen Todoran, sau mai recent, ca
traducãtorul ºi prozatorul Ioan Radin-Peianov.
„Memorialul Scriitorilor”, iniþiativã a Filialei timi-
ºorene, instalat în curtea casei dãruite de Franyo
Zoltan, colegilor sãi de scris, mai tineri, ne aduce
poate aminte de timpul care nu iartã. Dar
instituþiile ºi faptele culturale rãmân, ca temeinicia
liceului din Lugoj, „Coriolan Brediceanu”, ca multe
altele, ca atmosfera poliglotã, policulturalã a
zonelor de contact, unde se naºte poezia stranie
a interferenþelor culturale.

Poezia
contactelor
culturale

interetnice

Adrian Popescu
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R. C.: Dragã Gabriela, de ce a
durat atât de mult scrierea
romanului Provizorat (mai bine de
un deceniu)? Ai fost marcatã,
oare, de un imbold epopeic-
perfecþionist?

G. A.: Scrierea efectivã a
romanului Provizorat a durat doar
5 ani, adicã exact distanþa
obiºnuitã dintre cãrþile mele. Am
început sã lucrez constant la el în
primãvara lui 2004 ºi l-am terminat
în primavara lui 2010, cu o
întrerupere de  cca un an, când am
rescris romanul Întâlnirea, ediþia a
doua, cea din 2007.

Titlul Provizorat, ca ºi proiectul
romanului,  sunt  mult mai vechi,
de peste 30 de ani. Pînã în 2004,
nu am reuºit sã scriu mulþumitor
decât douã capitole, Clãdirea ºi
Testul, pe care le-am inclus, în
1989, în volumul de povestiri Varã-
primãvarã. Nu am putut, multã
vreme, sã scriu acest roman,
dece? Nu ºtiu. Nimeni nu poate
spune dece nu suntem în stare
sã scriem  cãrþile  pe care le vi-
sãm. Lipsa experienþei, lipsa do-
cumentaþiei, lipsa libertãþii de
expresie sunt doar o parte din
explicaþii. Scrierea unui roman
este un proces misterios,
incontrolabil, magic. Vorbeam
acum câteva zile despre aces-
te lucruri cu Dan Lungu, la
Festivalul de literaturã de la
Valperga, din Italia. Mi-a povestit
istoria celui mai recent roman al
sãu, În iad toate becurile sunt
arse, tot un proiect mai vechi, din
câte am înþeles, fusese, la
început, o nuvelã etc. Dan mi-a
spus  cã lucreazã la mai multe
cãrþi deodatã, fiindcã la unele
doar se gândeºte etc. ªi am
recunoscut procesul, cam la fel
lucrez ºi eu.

Cu perfecþionismul trebuie sã
mã lupt la fiecare carte, pentru cã
el aduce riscul sterilitãþii. Cât des-
pre proiect epopeic, nici vorbã!
Proiectul iniþial al Provizoratului
însemna un provizorat instituþio-
nal ºi un provizorat sentimental (in-
clusiv bovarismul pe care Sanda
Cordos, l-a detectat, cu fineþea  sa).
Provizoratul istoric, ca sã spun aºa,
a apãrut în timp ce scriam, prin
2005, ºi documentarea pentru anii
30-40 ºi anii ’70, când se petrece

acþiunea,  a costat ceva timp.
R. C.:Unii critici, când se rapor-

teazã la structura prozei tale, fac
o paralelã cu Hortensia Papadat-
Bengescu. Cum percepi aceastã
paralelã? Þine de o politicã gender?
Sau de o matrice stilisticã?

G. A.: Paralela mã pune în
încurcãturã, de fiecare datã, fiindcã
am mult respect pentru opera
Hortensiei Papadat-Bengescu, dar
ºtiu sigur cã nu poate sã mã fi
influenþat, am citit târziu, ºi doar în
parte, romanele ei. Iar  stilul meu
este foarte diferit de al ei.  Ca o
filoloagã ce sunt, mi-am detectat
singurã autorii români la care
m-am raportat scriind: Camil

Petrescu, George Cãlinescu
romancierul, Caragiale, Eugen
Ionesco.Cum vezi, sunt doar scrii-
tori, nu e nici o scriitoare. Dar criti-
cii noºtri, dacã vor sã îþi facã o
evaluare pozitivã, te alãturã
Hortensiei Papadat-Bengescu,
fiindcã în mintea lor scriitorii ºi
scriitoarele sunt aºezaþi ca altã
datã în bisericã, femeile de o par-
te, bãrbaþii de alta. În bisericile de
acum, însã, mulþimea este ames-
tecatã.

R. C.: Este istoria României o
obsesie pentru prozatoarea care
eºti? Sau este doar un pretext
pentru a scrie prozã?

G. A.: Pretext, în nici un caz,
pentru cã nu abordez literatura în
acest fel. Istoria nu mã obsedea-
zã, dar mã intereseazã din copi-
lãrie, tatãl meu a fost profesor de
istorie, am avut un unchi arheolog
celebru, Dinu Adameºteanu, am
veri arheologi, foarte apreciaþi ºi
ei. Eu nu scriu despre istoria Ro-
mâniei, eu scriu despre personaje
ºi poveºtile lor de viaþã pe care le
vãd înscrise în timp. Iar timpul are
obligatoriu ºi o componentã isto-
ricã, uneori covârºitoare. Deseori
istoria, ºi nu doar istoria României,
modeleazã viaþa personajelor. În
Provizorat, dar mai ales în Întâl-
nirea sunt referiri istorice la Italia,
Germania. Am fost foarte bucu-
roasã când, de curînd, un prieten,
scriitor german, cãruia îi plãcuse
Întâlnirea, cititã in ediþia italia-
nã, mi-a spus cã Germania  din
timpul lui Hitler este foarte bine
evocatã. Am totdeauna emoþii
pentru partea de istorie din
romanele mele, mã întreb dacã
am o perspectivã exactã  asu-
pra ei. Dar eu  vãd viaþa perso-
najelor extinsã în timp  ºi  supra-
pusã, automat, peste curgerea
istoriei.

R. C.: Cine reflectã pe cine mai
adecvat în proza ta: istoria în
derivã a unei ãri reflectã un destin
individual sau un destin devine
emblematic pentru istoria con-
troversatã a unei întregi þãri? Or,
poate sunt valabile ambele va-
riante interogative?

G. A.: Aici nu pot rãspunde eu ,

Scrierea
unui roman

este un
proces

misterios,
incontrolabil

Ruxandra Cesereanu
în dialog cu

Gabriela Adameºteanu

 Fotografie de Louis Monier
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ci cei care citesc cartea.
R. C.: Ovidiu Pecican vorbea,

într-o cronicã literarã (chiar aici, în
revista Steaua), de o epopee
oblicã în Provizorat. M-a frapat
formula aceasta. În ce ar consta
oblicul sau oblicitatea din punctual
tãu intern (de autor) de vedere?

G. A.: Poate chiar în ceea ce
m-ai întrebat tu mai înainte, ºi nu
am ºtiut sã rãspund. Dar vezi cã
nu pot decât sã fac presupuneri.

R. C.: Dacã ai fi critic literar,
cum i-ai caracteriza proza pe care
o scrii?

G. A.: Am vrut sã fiu critic literar,
dar se pare cã nu am dotarea ori
instrumentarul necesar. Cred cã
simt, la majoritatea scriitorilor,
foarte bine cãrþile,dar nu sunt
mulþumitã de textul meu atunci
când le comentez. În orice caz,
nu sunt capabilã sã dau o definiþie
a prozei mele, fiindcã nu am o

perspectivã dinafarã, ci numai
dinãuntru. Trebuie sã treacã
decenii ca sã mã recitesc ca pe
un autor strãin, dar nici atunci nu
am distanþa necesarã unei
definiþii.

R. C.: Cât de mult conteazã
rescrierea unui roman? ªlefuirea
este întotdeauna binevenitã?
Sau, uneori, prelucreazã totuºi
excesiv ºi irealizeazã…?

G. A.: Rescrierea poate sã
însemne cã lucrezi pe stil, la
suprafaþa textului. Aici nu exce-
sul ºlefuirii poate atenta la spon-
taneitatea scriiturii, ci lipsa de
gust a autorului. Sunt ºi autori
care lucrând pot sã îºi strice
cartea, dar majoritatea  o fac mai
bunã. Rescrierea poate sã
însemne mutãri de capitole,
schimbãri de structurã etc. Sunt
operaþii pe care le faci în timpul
elaborãrii unui roman, rareori
romanul se compune dintr-o

suflare. În genere lucrezi o vreme,
pe urmã laºi textul sã se aºeze
ºi atunci când revii vezi mai clar
ce e bine ºi ce este prost. Dar
înþeleg cã mã întrebi fiindcã s-a
creat legenda cã îmi rescriu
cãrþile dupã ce ele au apãrut. Cu
adevãrat am rescris aºa doar o
singurã carte, Întâlnirea. Nuvela
din 1989 am transformat-o în
roman poematic, adãugându-i
fiºe de dosar de Securitate, ºi
romanul poematic l-am adus, cât
am putut,mai aproape de un
roman obiºnuit. Presa foarte
bunã ºi bogatã pe care am avut-
o la el, în Italia, unde nu erau
cunoscute avatarurile cãrþii este
pentru mine o dovadã cã în
acest caz rescrierea a fost bi-
nevenitã. Dar la aceastã carte
motivul rescrierii este de fapt au-
tocenzura ºi lipsa accesului la
documente, în anii 1985-1988,
când am scris prima versiune.
Adicã e vorba despre un caz
special.

Adresa Nanei ºi a lui Relu mi se afiºeazã
instantaneu pe ecranul minþii atunci când îmi
reamintesc viaþa mea din Romînia. Poate mi s-a fixat
în memorie fiindcã am scris-o, ani la rînd, de Paºte ºi
de Crãciun, pe  coletele cu Jacobs Kafee pentru Relu,
ciocolatã Milka pentru Claudia ºi deodorant  Fa pentru
Nana: Familia Aurelian Morar Aleea Teilor, nr. 18-24,
Bloc A 2, scara D, apartamentul 156, sector 6,
Bucureºti, Rumänien. La Expeditor o puneam pe Frau
Poldi ºi costa nemeritat de mult, 17,5 DM !

Nemeritat a fost ºi ca Nana sã-mi spunã,de
curând, cã, înainte sã desfacã pachetul, totdeauna a
sperat sã  gãseascã în el un Neckerman cu tipare ºi
modele noi de rochii, care i-ar fi ridicat statutul în ochii
colegelor de cancelarie. Când aud lucruri de-astea
din gura ei, în primul moment mã  întreb dacã oare ea
îºi dã seama  cã mã minte în faþã? Dar prietenia
noastrã e atât de veche încât aproape se confundã
cu viaþa mea ºi de fiecare datã îmi amintesc cã Nana
a fost totdeauna un pic  mitomanã. În tinereþe se
credea doritã în familia Buje, care a ajutat-o doar sã
arunce într-un orfelinat copilul fãcut cu papagalul  de
Silviu despre care n-a mai vorbit niciodatã. Nana avea
doar poveºti cum cocheteazã  cu unul ºi altul ei, ºi
cât de îndrãgostiþi sunt ei de ea, dar pînã nu i-am fãcut

Gabriela Adameºteanu

(fragment din romanul Gustul libertãþii)

cunoºtinþã  cu Relu Morar, nu s-a mai gãsit  altul care
s-o ia de nevastã. ªi de-atunci vorbeºte despre ea ºi
Relu, cãsnicia perfectã, aºa cum Claudia este, fireºte,
copilul perfect!

*
A trebuit sã trãiesc o viaþã ca sã mã conving cã

orice faci pentru cineva, tot nemulþumit rãmîne. Iar
adevãrul de azi al Nanei e altul decât adevãrul  ei din
82  sau 85! Acum ea ºi Relu se considerã disidenþi,
iar  atunci ar fi fãcut pe dracul în patru sã nu se afle cã
primesc un  pachet din strãinãtate, altfel de ce, la
plecare, ne-am fi  înþeles sã-i scriu pe adresa lui Frau
Poldi? Stãteau amândoi cu capul între urechi, mai ales
dupã ce exaltatul ãla de Marcu, fratele lui Relu, ºi-a
trimis scrisoarea la Europa Liberã! Dupã ce  în toate
instituþiile se prelucrase noua lege care interzicea
orice legãturã cu strãinii, de unde ar fi putut spune
Nana cã  are revistele de modã nemþeºti? Caþele de
colege de cancelarie  din jurul ei, jumãtate  fãceau
rapoarte, jumãtate  bârfeau în draci, ºi ajungea tot
acolo!

Dar Nana pare cã a uitat pînã ºi cum legumea
kilogramul meu de  Jacobs Kafee ºi îi dãdea  Claudiei
doar duminica o pãtrãþicã de ciocolatã Milka, fiindcã
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acum nici nu le mai vede pe  rafturile încãrcate de la
Mega Image! Vâneazã  etichetele eco, suspinã ce
scumpe sunt, iar când îmi desfac valiza strîmbã din
nas dacã nu scot tablete de ciocolata neagrã, cu
cacao  85 %, ºi, fireºte, fãrã zahãr.

Aparatul de expresso zace, nefolosit, în cãmarã,
doar ºtii Letiþia, cã  eu ºi Relu suntem hipertensivi!
Îmi muºc limba  sã nu-i rãspund cã ar fi fost mai bine
sã-ºi fi luat  tensiunea înainte sã mã fi pus sã-l car
pînã aici! Nu-mi pot însã  permite nici un fel de  defulãri
pânã nu se terminã procesele ºi nu se face punerea
în posesie pe mãcar una din casele lui Caius  Branea.

 Nu am recuperat pînã acum decât  terenul de la
Mogoºoaia al tatei,din care eu, oricum, aveam doar
a treia parte.

*

– Dacã-þi  spun cât  ajunsese   metrul de teren la
Mogoºoaia înainte de crizã, sigur faci infarct, Lety !
De ce te-ai grãbit  sã vinzi, cum te-ai vãzut cu
certificatul de proprietate în  mânã? ªi dacã nu te-aº
fi avertizat ! m-a certat ieri, chiar de la sosire, Dan,
nepotul  lui Relu .

 Managerul Daniel –aºa  îl numeºte , în derâdere,
Petru. Dar Daniel  chiar asta e.

– Ce era sã fac? Sã mã tocmesc prin avocat cu
fratele meu ? Se cheamã cã este fratele meu, chiar
dacã e vitreg ! Chiar dacã  n-am avut niciodatã o
relaþie de familie normalã  …

În timp ce rosteam fraza, mi-am dat seama cã
raþionamentul  meu era  ºubred în ochii lui Dan : dacã
n-am avut o relaþie normalã cu un frate vitreg, de ce
ar fi trebuit sã-i vând partea mea de moºtenire la preþul
care-i convine lui ? Mai ales dacã iau  în calcul
veniturile lui  Caius Branea Jr., secretar de stat când
vine partidul lui la putere ºi parlamentar când partidul
este în opoziþie! Iar de când  averile oficialilor sunt pe
internet, firmele lui Caius Jr. au trecut  toate pe numele
maicã-sii, Floricica  Branea, fostã Floare Moþ. Mama
mea vitregã, la o adicã, deºi are doar vreo 5 ani mai
mulþi ca mine! Am înþeles de la Daniel cã se þine foarte
bine, dar  la botezul lui Caius Jr., singura datã când
ne-am întâlnit, arãta ca o  þopicã.

*
– Taicã-tu, campionul mezalianþelor! ricaneazã

Petru când îl pomensc, tot mai des de la o vreme, pe
tatãl meu, pe care îl trecusem la index  dupã ce s-a
însurat cu asistenta Floare Moþ.

Abia acum mã întreb ce-o fi simþit el când dãdea,
dimineaþa, în pat, cu ochii de faþa ei buhãitã ºi  pãtatã
de sarcinã, iar sub plapumã de pîntecul pe care i-l
umpluse altul, vizibil chiar ºi în fotografiile de la
cununia lor civilã, civilã? Ori atunci când, cu în-
demînarea ei de o viaþã, Floricica  îi punea plosca ºi
îl spãla la fund ºi peste tot, în ultimul lui an, când el
era paralizat la pat? ªi din ce adânc iese în mine
sentimentul vinovãþiei pentru cã am imaginat viaþa
trupeascã a pãrinþilor?

Managerul Dan nu a ratat ieri ocazia sã-mi dea
toate  informaþiile despre a doua familie a tatãlui meu.
Iar în final a comparat costurile de viaþã din  România

ºi Germania cu salariul  meu de la clinicã, plus pensia
lui Petru.

– Cred cã þi-am mai spus ce învârteli a fãcut frati-
tu, domnul Caius Jr. Branea, pe vremea  cînd era  la
FPS ! Comisioane mari la fiecare privatizare! Trebuia
sã mã  laºi pe mine sã negociez cu el!

Vocea rãzboinicã a managerului Dan Izvoranu
scãzuse. Iºi deschisese palmul ºi  trimitea un  mail.

Poate cã, într-adevãr, i-am vândut mai ieftin lui
Caius Jr. partea mea de teren pentru cã am conºtiinþa
încãrcatã  faþã de Victor Branea, cãruia de când am
primit moºtenirea, îi spun mai uºor în minte „tatã“, aºa
cum mi-a comentat, rãutãcios, Petru  la  telefonul de
ieri searã?

*
ªi de ce Petru are în continaure un atuu asupra

mea? Asearã mi-am auzit  cu neplãcere vocea
justificându-se, umilã .

–  Oricum fratele meu vitreg, Caius Junior, deþinea
deja  douã treimi din teren când m-am decis eu sã
vând! A doua zi dupã punerea  noastrã  în posesie,
maicã-sa, Floricica Branea  i-a fãcut acte de vânzare-
cumpãrare pe partea ei. ªi când te gândeºti cã acest
Caius Jr.  s-ar putea sã n-aibã nici o legãturã cu familia
Branea! Legãturã de sânge, vreau sã zic, dar nici
spiritul de familie! Tatãl lui ar putea fi  fostul director al
spitalului unde era asistentã Floare Moþ. Mi-l amintesc
foarte bine, îi vãd faþa cãrnoasã ºi  mîinile mari  care
ne-au aruncat, dispreþuitor, plicul cu bani, în timp ce
ne certa cã am adus-o prea târziu pe mama.
Pancreatita era avansatã ºi el nu opereazã cazurile
pierdute ! Iar pe culoar, cu capul plecat, tata mi-a spus
despre el cã e mare fustangiu, dar doctor foarte cãutat
ºi n-am fi reuºit sã întrãm la el fãrã ajutorul asistentei
de pe Salvare, Floare Moþ, care a dus-o pe mama la
spital. Nu-mi amintesc numele doctorului, dar Nana
încã i-l mai ºtie, fiindcã era un duºman de clasã, mare
in FSN, ba chiar ministru al  ministru al Sãnãtãþii ! Nana
îºi aduce aminte  de articolul din Romînia liberã unde,
pe lîngã alte dezvãluiri cu afaceri ori Securitate, ori
amîndouã, scria cã ar avea  un fiu dinafara cãsãtorie
ºi ar fi fost  presat de o anume Floricica Branea sã-l
recunoascã. Nana a fost miratã cu ce se ocupa vã-
duva tatãlui meu, care pe urmã s-a reorientat, de la
FSN, unde îl împinsese pe Caius Jr. sã intre, l-a  trecut
repede la Convenþie, mai ales cã prezumptivul lui tatã,
fostul ministru al Sãnãtãþii, avusese un infarct puternic,
care l-a dat gata. Floricica Branea este din satul lui
Mãgureanu, ºtii care! Virgil Mãgureanu, fostul ºef de
la SRI! Trebuie sã fi aflat de la el  cã vine Convenþia la
putere ºi de-asta …

– De ce pierdem noi bani ca sã îmi spui iar  poveºtile
încurcate  ale  familiei tale din care nimeni nu înþelege
nimic?! s-a enervat Petru.Cum ajungi în România te
contaminezi  de  atmosfera lor de bârfe ºi intrigi!

*

Am închis repede, chiar dacã nu erau banii noºtri,
ci ai familiei Morar! Îl sunasem eu ºi vorbeam pe banii
lui Relu ºi-ai Nanei, care fac multe  mofturi când, la
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plecare, le las douã trei-sute de euro, cu toate cã,
amãrâþii de ei, plãtesc convorbirile cu America! Doar
n-o sã-i sune Claudia!

Dar când ajung aici, în Aleea Teilor,  sunt obiºnuitã
sã-mi pun lacãt la gurã. ªi în primul rînd mã feresc
sã-i aduc aminte Nanei cã fiica ei n-a mai cãlcat de
ani buni  pe acasã, aºa cum de multe ori îmi stã pe
limbã s-o fac.

O singurã datã am spus ceva de genul ãsta ºi
Nana mi-a replicat imediat:

– Dar tu nu te gândeºti, Letiþia, cît de departe e New
Yorkul? Noi suntem fericiþi cã fetiþa noastrã  a ajuns
acolo prin puterile ei ºi  cã e atât de apreciatã!  N-are
decât sã  colinde lumea în vacanþe, destul am stat noi
în cuºcã! Claudia ºtie cã  atât  cât ne-o mai da Cel de
Sus zile, ea are un aici, la noi, un punct fix  unde sã se
întoarcã. ªi asta e valabil, Letiþia, ºi pentru tine!

Poate cã într-adevãr ºi eu þin minte Aleea Teilor,
nr.18-24, etc.etc.,doar fiindcã prietenii mei de o viaþã,
Morarii, nu s-au miºcat de aici de 38 de ani, pe când eu,
pînã sã-mi iau zborul, mi-am mutat geamantanul ºi
pachetele cu cãrþi prin mai toate cartierele bucureº-
tene.

Dar la fiecare din adresele mele succesive a locuit
altã Letiþie: cocurile tapate, tunsoarea bãieþeascã ori
permanentul afro, fustele  mini ori maxi, blugii evazaþi
sau tirbuºon, pelerinele largi ori balonzeidele soldã-
þeºti, privirile adormite sau  înfrigurate sunt ale unor
femei  atât de diferite între ele încât sunt uluitã de
fiecare datã când dau de  o  fotografie veche a mea.
Respiraþia mi se acceleazã, strâng pumnii ºi tot înghit
nodul în gât pe care mi-l urcã o nostalgie inexplicabilã,
nu, nu-mi face nici o plãcere sã mã întorc la vreuna din
vieþile mele seriale!
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Povestea Letiþiei Branea
(devenitã, în Provizorat, Letiþia
Arcan) începe în Drumul egal al
fiecãrei zile. Text autoconfesiv, naiv
ºi ezitant, pe alocuri, naraþiune al
cãrei substrat „scandalos” (în acord,
totuºi, cu tematica romanelor
obsedantului deceniu) este salvat
de aspectul sãu asumat diaristic,
romanul de debut al Gabrielei
Adameºteanu contura persona-
litatea ezitantã a unei adolescente
a cãrei maturizare depinde de
micro-tragedii cotidiene, dar ºi de
umbra erorilor istoriei puse sub
semnul indecidabilului. Adevãrul
personal constrâns de rigorile unei
epoci a minciunii face ca acþiunea
primului roman sã fie în per-
manenþã voalatã de inserturi
metaforice, ambivalente. Pole-
mizând cu evazionismul acela
specific romanelor obsedantului
deceniu, incipitul din Provizorat
ºi întreg constructul realitate-
autoficþionalizare utilitarã, marca-
jul traumatic al „petelor” din dosar
ºi practica devenitã curentã de
contrafacere a istoricului familial,
precum ºi anularea moralitãþii de
ingestia necontrolatã a dozelor de
vinovãþie incurabilã, trebuie citite în
cheia revoltei împotriva ipocriziilor
de paradã. Introducerea temei
adulterului nu este doar un artificiu
diegetic menit sã îi ofere textului o
suculenþã senzorialã care era în
permanenþã inhibatã prin varii
efecte de black-out, de branºare
la sistemul unei realitãþi interioare.
Sunt în mod voit maculate, ridi-
culizate, cele câteva false valori
care fãceau obiectul discursurilor
propagandistice: familia (niciun
personaj din roman nu este strãin
de plãcerea relaþiilor ilicite),
echitatea (ca sã ajungã un nume
asociat unei fotografii în Noua
Literaturã, Letiþia trebuie sã pres-
teze anumite favoruri sexuale. În
schimb, soþul ei rãmâne pentru
totdeauna un asistent aspirant în
cadrul Facultãþii de Litere din
cauza trecutului pe care ºi-l
asociazã prin cãsãtoria cu Letiþia,
dar ºi din pricina unor gafe comise
de prima sa soþie), egalitatea (în

Amintiri din epoca peretilor subtiri, ,
Olga ªtefan

ciuda discursului fals feminist
propagat de tiparul tovarãºei
angajate politic ºi social, condiþia
femeii rãmâne una precarã).

Umbra decretului din 1967 „for-
þeazã” limitele fricii, instaurând-o în
inclusiv raportarea la propriul corp
ºi la absenþa alegerilor în ceea ce
priveºte funcþiile sale. Totodatã,
constrângerile recomandând
salvarea aparenþelor reclamã o
neputinþã surdã, atât de inevitabilã
încât mãºtile de orice tip devin
accesorii obligatorii la lumina zilei.
Atenþia la detalii discursive revine
cu violenþa sufocantã a înregistrãrii
lumii în format „macro”. Totul este
pus sub lupa unor microscoape de
moravuri în acord cu expectanþele
spectrului „comunismului”. În mod
paradoxal, simþul vãzului este me-
reu suprimat sau redus la insignifi-
anþã. Informaþia este achiziþionatã,
transformatã, transferatã în regim
auditiv. Microfoanele montate în
Casa Scânteii revin de câteva ori,
sub ipostaza de suprapersonaje
sinistre, iar muzica franþuzeascã,
aceeaºi de fiecare datã ºi peste
tot, la petrecerile dezolante din
casele prietenilor-surogat ai soþilor
Arcan ºi în apartamentul vecin
garsonierei în care se consumã
relaþia sexualã dintre Letiþia ºi
Sorin Olaru, apare ca un accesoriu
introdus în mod ironic în calitatea
sa de replicã accesibilã a unei
nostalgii necuantificabile. Existã o
obsesie a suprafeþelor, a atingerii
ºi a gradelor de tandereþe ale
acesteia, constituind un element
forte în pasajele care preiau re-
ziduurile diaristice ale scriiturii
Letiþiei, dar ºi o formã de fetiºizare
a trecutului. Povestea coinciden-
þelor dintre greºelile tactice ºi po-
litice ale familiilor celor doi amanþi
deschide o parantezã punctatã nu
doar de oroarea mutilãrilor unei
istorii violente, ci ºi o breºã de
exotism obtuz la implicaþiile etice
ale faptelor ca atare. Dincolo de
conþinutul primordial tragic al
acestei paranteze întoarse spre
trecut se ghiceºte fascinaþia faþã
de zonele de interdicþie ale aces-
tui trecut. Destinele sociale ºi

provizoratul intimitãþii sunt
condiþionate de o formã de misticã
divinatorie lugubrã: aceea a
scãpãrii sau achiziþionãrii de detalii
care sã adauge umbre sau pete
de luminã tabloului personal care
atârnã pe pereþii micro-închisorilor
deghizate în apartamente de bloc.
Ca în distopia orwellianã, mediul
provizoriu conjugat cu refugiul în
sex creeazã, la scarã micã, o
replicã jalnicã a libertãþii imposibile.

L’air du Temps

Femeile anilor 70 erau numite,
în regimul alegorizãrilor vârstei de
aur a Vãrsãtorului, „the daughters
of Aquarius”. În politica pereþilor
subþiri, femeile epocii comuniste
puteau fi ipostaziate ca fiice ale
acvariilor, mimetice ºi claustrofobe.
Mediul „populat” de aceste
simulacre care îºi trucheazã
realitatea, încercând s-o
condenseze în bomba cu ceas a
superficialitãþii marcate discursiv
de retortele limbajului de lemn este
definit ca spaþiu esenþialmente
claustrofobic de imaginea olfactivã
a sufocantei ºi redundantei
prezenþe a parfumului L’air du
Temps ca autentificare a accesului
la o sferã superioarã celei
îngãduite în mod curent. L’air du
Temps, dincolo de o conotaþie
vãdit ironicã pe care o conþine
virtual (ºi pe care, prin repetiþie, o
contamineazã cu virusul uni-
formitãþii funcþionând represiv la
nivelul imaginarului colectiv al
epocii, primind un atribut amar)
este o fâºie decontextualizatã din
promisiunile occidentale. Rezu-
mat evanescent al personaju-
lui Eleonorei, în care Gabriela
Adameºteanu decanteazã toatã
suma de posibilitãþi încã latente în
structura pasivã a Letiþiei, parfumul
preia metonimic funcþiile unei
feminitãþi dezabuzate. Cochetãria
cu disponibilitate spre amoralitate
este gânditã în simetrie cu
serviabilitatea tendenþioasã a lui
Sorin Olaru, angajatul atent,
politicos, hotãrât sã acceadã, în
ciuda formaþiunilor tumorale ale
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dosarului familiei care îi condamnã
identitatea la boala anonimatului
tradus prin toleranþã ºi acceptabil
nu sub pecetea resemnãrii, ci sub
aceea a recunoºtinþei. Cititorul
resimte în prezenþa acestor
personaje demarcate de aura
repulsivã a carierismului o formã
de umbrã contracaratã justificativ.
Sub umbrela tratamentelor
anamnezice aplicate istoriei
recente, laºitatea este, în mod
paradoxal, reconvertitã în
rezistenþã, iar nonparticipativul
devine, tot într-un ton ambivalent
intenþional, un apanaj al onestitãþii.
Fãrã sã îºi epuizeze sau
exorcizeze total fascinaþia faþã de
zonele indeterminate ale istoriei
trecute prin prea multe „retuºuri”
(aidoma fotografiilor Tovarãºului),
Provizorat propune ºi câteva piste
interpretative în limite pur
naratologice. Astfel, una dintre
micro-alegoriile care propun
identificarea în grilã „metanarativã”
a intenþiilor textului este aceea a
spaþiului-acvariu, transparent pânã
la ininteligibil: „aceste poveºti
secrete sunt ºtiute pânã în cele
mai mici amãnunte, de parcã
zidurile birourilor, ale clãdirii, ale
propriilor locuinþe ar fi transparente.
De parcã Bucureºtiul întreg este
un acvariu strãveziu, cu apa zilnic
schimbatã, anume ca poveºtile lor
sã supravieþuiascã”.

Aceste poveºti sunt animate de
resorturile ezitante ale unei serii de
scenarii deziderative abandonate.
Erotismul non-erotic ºi sexualitatea
rudimentarã implicã o atenþie
rapace la detalii vulgare. Astfel, de
pildã, elementele de portret fizic
care, în Drumul egal al fiecãrei zile,
exhibau ruºinea apartenenþei la o
familie bolnavã de inadecvare
istoricã ºi pasivitate autodestruc-
tivã (moºtenirea fãlcilor late ale
bunicii paterne) capãtã, în Pro-
vizorat, importanþa motivãrii con-
structului de obiect dezirabil pe
care mizeazã virajul resemantizant
al personajului principal. Letiþia
câºtigã un chip real ºi o tridimen-
sionalitate problematicã, dar ºi o
poveste personalã care scapã
conului de inocenþã care era
apanajul marcant al naratoarei din
prequel-ul publicat în 1975.
Naratoarea de hârtie, masca
protejatã de pactul autobiografic,

se racordeazã la funcþionalitatea
impudicã a regimului privirii din
afarã. Intervenþiile ei vin parcã sã
confirme privirea ostilã, parodiind,
dinadins, retorica falselor publicaþii
mondene ale timpului, a naratorului
obiectiv a cãrui perspectivã
predominã textul. Divizat în felii
spaþiale deopotrivã de angoasante
ºi atent la impactul acestora
asupra modelãrii unei personalitãþi
lipsite de apãrarea unei atitudini
autolegitimatoare. Refugiul în scris
este o soluþie de supravieþuire a
memoriei. Ceea ce nu poate fi
consemnat ca atare trebuie
conservat în formolul ermetismului
ºi al distanþei retorice.

Dar ideea unui roman de
reciclare a temelor feminitãþii este
susceptibilã de a se fi  nãscut ca
posibil remediu pentru o carenþã
de auto-conºtientizare. Din nevoia
fixãrii unui coeficient de realitate
pe baza scheletului indecis (încã)
a ceea ce înseamnã sã trãieºti
dupã normele unui chick-flick  în
România contemporanã. Cliºeele
bizare, naive ºi, nu în ultimul rând
înalt reducþioniste ale acestor
pretenþii în arhi-dezacord cu oferta
generalã a coordonatelor vieþii
noastre cotidiene actuale, nasc
monºtri. Iar parþiala adecvare la
statutul de victimã a modei incri-
mineazã obtuzitatea practicatã cu
discernãmântul prudenþei asumate
ca pe un eºec existenþial. Dincolo
de lecþia nemenajantã de istorie
revizitatã („nu viitorul ne aduce
cele mai multe surprize, ci trecutul,
pe care nu încetãm sã îl recitim
toatã viaþa“), romanul Gabrielei
Adameºteanu îºi poate aroga
funcþia de a relua un fir marcat de
nenumãrate amnezii temporare ºi
temporale. Pânã la urmã, fãrã
ponderea gravã a temelor traumei
contextuale, distanþa dintre pre-
1989 ºi 2011 este una mai mult
convenþionalã. Face aceastã
iresponsabilitate faþã de adevãrul
moºtenit al miturilor urbane ataºate
feminitãþii sã parã mai puþin acea
prãpastie proiectatã discursiv ºi tot
mai mult o convenþie a timpului
care nu vindecã problemele
fundamentale ale celor nãscuþi sub
egida capriciilor sale? Conþin
modelele preluate haotic acel
element care îi spune derizoriului
prea pe numele lui real? Sunt

experienþele femeilor care se pot
regãsi în vulnerabilitãþile unui
personaj ca al Letiþiei din start
discreditate doar pentru cã
recupereazã valorile desuete ale
pauperitãþii non-politizate? Con-
damnatã la o viaþã pe tocuri joase,
la datorii împovãrãtoare, partide
de amor improvizate, cozi inter-
minabile ºi ajustãri dupã aerul
poluat al timpurilor, fãcând parte
dintr-o specie intens stereotipizatã
care nu o putea tranasforma nici
într-un personaj inspiraþional de tip
flower-power, nici într-o autoare de
bestselleruri, nici într-o intelectualã
cu morgã castratoare, Letiþia
Branea este ºi un fel de ºablon
încã valabil pentru simptomato-
logia definitorie a feminismului
timid aplicat în mediile alternative
actuale. Vaporii acestor scenarii cu
resurse limitate ºi deznodãminte
previzibile, dar nu mai puþin
euforice, fac din acest personaj o
caricaturã sentimentalã cãreia
backgroundul istoric îi pune pe chip
o mascã tragicã: o Emma captivã
unui patetism care vorbeºte
despre turpitudinea provizorie a
clopotelor de sticlã, într-o lume
aservitã bovarismului propriilor
afectãri.
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Istoric cu o vocaþie nedezmin-
þitã a pionieratului, impunãtor prin
fervoarea de a defriºa noi teritorii
culturale, Iorga ºi-a copleºit într-
atât contemporanii prin pres-taþia
sa, încât „a sorbit apa tuturor”, dupã
expresia lui G. Cãlinescu, rãpind
definitiv multora dintre urmaºi
„plãcerea de a intra într-o pãdure
virginã”. Acelaºi rol întemeietor l-a
jucat ºi în câmpul istoriei literare,
deºi nu aceasta a fost preo-
cuparea sa de cãpetenie.
Începuturile sale istoriografice
stau sub semnul unui enciclo-
pedism funciar, grevat pe o
elocinþã debordantã, autorul
întrunind, încã din tinereþe, toate
însuºirile unui istoric literar de stir-
pe aleasã, care avea, aºa cum îl
percepea Sextil Puºcariu, „cu-
noºtinþe temeinice, putere de
muncã, pricepere profundã,
istoricã, însemnatã cu un gust fin
artistic, culturã universalã, iubire
pentru subiect ºi talent deosebit în
a caracteriza epoci ºi personalitãþi,
în a reconstrui imagini din trecut ºi
a le evoca într-o formã caldã ºi
poeticã”.

Dupã ce îºi face intrarea cu un
amplu studiu, în 1899, asupra
cronicarilor munteni, revine, doi ani
mai târziu, cu o sintezã solidã, în
douã volume, consacratã literaturii
române din secolul al XVIII-lea,
scrisã special pentru Premiul

„Adamachi” al Academiei Române,
neadjudecat însã. Apetenþa sa
pentru literatura veche se ma-
nifestã apoi, cu aceeaºi intensitate,
prin publicarea, în 1904, a tratatului
despre literatura religioasã,
surprinsã de la începuturi pânã la
Biblia de la Bucureºti din 1688
(apãrut iniþial ca introducere la
volumul VII din Studii ºi docu-
mente). Aceste volume, comple-
tate cu noi capitole, regândite
într-o nouã sintezã, vor fi reeditate
între 1925 ºi 1933, dupã ce un alt
tratat masiv, dedicat veacului al
XIX-lea, vãzuse între timp lumina
tiparului. Pe aceeaºi linie se cir-
cumscrie ºi Istoria literaturii româ-
neºti. Introducere sinteticã, din
1929, ale cãrei prime expozeuri
dezbat aspecte privind crearea
limbii literare ºi „cuvântul românesc
în Scripturã”. Incursiunile în spaþiul
literaturii române din epoca
medievalã ºi a modernitãþii timpurii
nu lipsesc nici din cuprinsul
volumelor Sate ºi preoþi din Ardeal,
Istoria bisericii româneºti ºi a vieþii
religioase a românilor, dupã cum
ele reapar ºi în unele capitole din
cele zece volume ale Istoriei ro-
mânilor. Alte investigaþii minuþi-
oase sunt focalizate fie asupra
ornamentaþiei cãrþilor vechi
româneºti ºi a miniaturilor, fie
asupra centrelor tipografice ºi
bibliotecile mãnãstireºti. Sem-

nalarea ºi descrierea Octoihului
diacului Lorinþ sau descoperirea
ºi publicarea, în 1906, a unui
Apostol fragmentar, dintr-o
versiune necunoscutã din secolul
al XVI-lea, completeazã tabloul
divers al contribuþiilor sale
filologice ºi de criticã textualã.
Editarea unor texte, în special din
domeniul istoriografiei, îl vor capta
în egalã mãsurã. Puþini aveau, la
acea vreme, plãcerea indecibilã a
descoperirilor literare. De altfel,
scormonitorul curios al arhivelor
se întrezãrise încã din timpul cã-
lãtoriilor sale atât de aplicate din
tinereþe, când se afundase în
biblioteci ºi arhive din Berlin,
Dresda, München, Veneþia,
Roma, Milano, Florenþa, Londra,
Viena, Budapesta sau Haga, ca
ºi în cele din þarã. Roadele acestui
„vagabondaj intelectual”, cum
avea sã-ºi califice el însuºi
aceastã perioadã de cãutãri,
se vor regãsi în colecþiile im-
presionante de documente
publicate în decursul anilor, între
care Acte ºi fragmente cu privire
la istoria românilor, adunate din
depozitele de manuscrise ale
Apusului (vol. I-III, 1895-1897),
Scrisori de boieri, Scrisori de
domni, continuarea colecþiei
Eudoxiu de Hurmuzaki, precum
ºi monumentala serie Studii ºi
documente cu privire la istoria

140 de ani de la naºterea istoricului

Nicolae Iorga si
literatura
româna veche (I)

)) )))

,

Eugen Pavel
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românilor (vol. I-XXXI, 1901-
1916).

Chiar dacã nu toate dintre
teoriile ºi ipotezele lui Iorga au
rezistat în timp, ele se remarcã,
deopotrivã, prin originalitate ºi
erudiþie, prin patosul demonstrativ
ºi „fantezia reproductivã”, dupã
propria sa exprimare, prin spiritul
critic ºi ambiþia sistemicã pe care
se fundamenteazã. Primul text
programatic care reflectã direcþiile
concepþiei sale istoriografice este
introducerea la Istoria literaturii
române în secolul al XVIII-lea,
reprodusã ºi în deschiderea celui
de-al doilea volum al ediþiei
revãzute din 1926. Unele idei se
aflau deja in nuce în articolele
Critica literarã ºi anticii ºi Critica
impersonalã, publicate anterior.
Sunt indicate de la început cele trei
coordonate ale oricãrei istorii
literare, care se impune sã fie, în
acelaºi timp, o operã de informaþie,
de înþelegere ºi de expresie.
Calitãþile ideale cu care ar trebui
sã fie înzestrat un istoric literar
sunt, aºadar, erudiþia, spiritul intuitiv
ºi talentul literar, acea „putere de
comunicaþie a imaginilor”. Oricât ar
fi de doctã, o operã de aceastã
facturã nu se poate reduce la un
„simplu indicator biografic ºi
bibliografic”, asemãnãtoare cu o
„banalã galerie” dintr-o salã de
expoziþie, în care sunt înºiruite
amorf exponate diverse,
împrãºtiate. Elementele disparate,
biografiile devin relevante numai
dacã sunt asamblate într-un întreg,
armonizate, relaþionate ºi judecate
într-un context, în „miºcarea de
idei” a epocii respective. O istorie
a literaturii nu poate fi conceputã,
dupã opinia lui Iorga, înafara istoriei
culturale, deºi acestea nu trebuie
confundate – iatã o premisã
teoreticã fertilã, reiteratã ºi în
compendiul din 1929, pe care însã
autorul nu a pus-o consecvent în
practicã. Pe aceastã viziune
organicistã asupra fenomenului
literar, cu rãdãcini în estetica lui H.
Taine, dar ºi în filosofia vitalistã a
lui J. M. Guyau, dupã cum observa
Liviu Petrescu, se cristalizeazã
liniile de forþã ale manifestului
istoriografic elaborat de Iorga în
1901. Dintr-o altã perspectivã, G.
Cãlinescu, în Istoria ca ºtiinþã
inefabilã ºi sintezã epicã, socotea

cã în istoria literarã, vãzutã tot ca
un capitol al istoriei generale, „sunt
mai puþin importanþi scriitorii în sine,
cât sistemul epic ce se poate ridica
pe temeiul lor”. Criteriul cultural
este invocat ºi în disociaþiile de
ordin metodologic întreprinse de
Iorga în legãturã cu periodizarea
istoriei literaturii române. Autorul îºi
propune sã se delimiteze de
vechiul sistem de studiere
cronologicã ºi monograficã,
întrucât ordinea în care este
structuratã materia „nu rezultã din
cercetarea spiritului operelor, din
legãturile intime ce existã între ele”.
Nici sistemul de periodizare în
funcþie de evoluþia genurilor nu
este împãrtãºit de istoric, cãci
produce un fragmentarism în
cadrul fiecãrei categorii literare, o
dispersare prin care „de hatârul
formelor se neglijeazã sufletele, de
hatârul metodei se sacrificã
unitatea”. Singura metodã viabilã i
se pare a fi aceea a curentelor
literare, prin care sã se
urmãreascã „formarea lor, cursul
lor, lupta lor pentru întâietate,
absorbirea lor de altele mai
puternice sau victoria lor asupra
altora mai slabe”, numai acestea
fiind capabile sã surprindã cu
adevãrat „spiritul de care într-o
anumitã epocã e însufleþit un
popor”.

Desigur, eºafodajul teoretic nu
conducea implicit la o cantonare
în tipare prestabilite, însuºi Iorga
punând-l creativ în aplicare, printr-
o adecvare ºi o îmbinare a criteriilor
în funcþie de materialul investigat.
Dacã pentru secolul al XVIII-lea el
distinge, în preambul, mai întâi,
câteva curente definitorii (curentul
greco-latin, curentul culturii
religioase, curentul de culturã
ardelean ºi curentul influenþelor
apusene), discursul teoretic
transleazã apoi în favoarea unei
istorii a generaþiilor, în sensul pe
care îl va schiþa mai târziu Albert
Thibaudet. Astfel, întreaga
perioadã pe care o studiazã se
coaguleazã în jurul a trei
personalitãþi emblematice: epoca
lui Cantemir, epoca lui Chesarie de
Râmnic ºi epoca lui Petru Maior.
În schimb, dispunerea cronologicã,
pe secole, rãmâne operantã pentru
Istoria literaturii religioase a
românilor pânã la 1688. Nici

analiza pe genuri literare, respinsã
în principiu, nu va fi total exclusã
din materia ordonatã în cadrul
Istoriei literaturii româneºti în veacul
al XIX-lea.

Fãrã a avea amplitudinea
Introducerii din 1901, textele
similare ulterioare vor repune în
discuþie principiile elaborãrii unei
istorii literare simpatetice, capabilã
sã oglindeascã „istoria sufletului
românesc”. Este ºi punctul de
plecare al microsintezei din 1929,
în care reafirmã aceeaºi abordare
contextualã, globalã a fenomenului
literar, dar pare dispus sã-ºi
depãºeascã propriile inerþii, dorind
sã decanteze „marile legãturi” din
istoria scrisului românesc: „Nu va
fi vorba nici de laturea filologicã a
acestei literaturi mai vechi”, susþine
istoricul, ci de acele „elemente din
care se alcãtuieºte forma literarã
a culturii noastre naþionale, opera
noastrã de creaþiune”. Primul
volum al noii ediþii revãzute este
prefaþat de o divagaþie cu o vãditã
notã comparatistã, intitulatã Locul
românilor în dezvoltarea vieþii
sufleteºti a popoarelor romanice,
aparent inadecvatã excursului
istorico-literar care urmeazã. Dar
paralelismele ºi conexiunile
stabilite cu miºcãrile de idei din
Apusul romanic i se par comen-
tatorului relevante pentru des-
coperirea specificului literaturii
noastre, începând de la eposul
popular pãtruns prin Bizanþ ºi
pânã la declanºarea acelei
„Renaºteri întârziate” a ªcolii
Ardelene. Nu lipsesc însã
accentele protocroniste, autorul
proclamând, fãrã ezitare,
originalitatea ºi prioritatea noastrã
absolutã faþã de Apus, atât în
ceea ce priveºte „preocupaþia
naþionalã” în literatura veacului al
XVIII-lea, cât ºi a creaþiilor menite
sã înalþe „idealitatea vieþii rurale la
valoarea de artã”. În esenþã, Iorga
a nãzuit înspre o cuprindere cât
mai vastã a unor domenii culturale
diverse, iar, pe de altã parte, istoria
literarã se interfereazã, în con-
cepþia sa, cu istoria politicã ºi
socialã, cu cea a ideilor ºi a men-
talitãþilor, dar ºi a instituþiilor, astfel
încât el întruchipeazã, pe drept
cuvânt, „primul tip de istoric
l i terar: acela enciclopedic”
(Nicolae Manolescu ).
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În toamnã, rãspundeam unei
întrebãri lansate de Adrian Alui
Gheorghe pentru revista Conta:
Gheorghe Grigurcu e mai ales
critic ori mai ales poet? Care e mai
mare dintre cei doi? Rãspunsul
poate fi reluat ºi cu o nuanþã mai
sãrbãtoreascã, acum când
amândoi tocmai au împlinit 75 de
ani.

Dilema poate fi abordatã ºi
dintr-o perspectivã mai largã. Am
mai spus-o: nu gândesc calitatea
de scriitor neapãrat pe genuri ºi
specii literare. De altminteri, e greu
sã numeºti un scriitor mare care a
scris pe o singurã coardã, fãrã nici
o excepþie. Dacã instrumentul
verbal îþi e la îndemânã, eºti
scriitor. Uneori, o paginã de criticã,
istorie ori teorie literarã poate fi mai
expresivã, mai emoþionantã chiar
decât una de prozã ori decât un
poem. Mai mult decât atât, dacã ai
un har artistic, le ai pe toate sau
multe dintre ele, chiar dacã în doze
ºi cu performanþe diferite. Un bun
fel de a te exprima îþi dã uºurinþã ºi
în celelalte feluri. E o rãscruce de
drumuri/cãi. Citirea criticã e ºi ea
mod de exprimare de sine prin
alegerea ºi culegerea pe care le
presupune. Chiar ºi etimologic
(legere).

Apoi, dilema se iþeºte ºi din
incapacitatea noastrã de a accepta
polivalenþa. Oricât de greu ne e sã
credem, sunt posibile mai multe
cãi de stãpânire (provizorie,
iluzorie, dar stãpânire, totuºi,
profund omeneascã!) a lumii din
jur. Gheorghe Grigurcu îi
mãrturisea Dorei Pavel într-un
interviu: „Absenþa scrisului îmi
creeazã un simþãmânt torturant de
inutilitate”. Vorbea, simplu, despre
scris, acoperind sub acest termen
toate modurile de a scrie care îi
sunt la îndemânã.

Pentru mine, reluând discuþia
mai aproape de subiect, criticul
Grigurcu e mai tare decât poetul.
Dar sunt aproape sigurã cã ei,
Grigurcii, nu se incomodeazã unul
pe celãlalt. Un critic de poezie
poet el însuºi (Grigurcu nu deþine
monopolul acestei duble condiþii!
Ion Pop, care va împlini în curând
70 de ani, ºtie prea bine despre
ce e vorba!) poate fi remarcabil ºi
graþie dublei priviri pe care o
acordã textelor comentate: una

„Grigurcii“
la 75 de

ani
Irina Petraº

dinãuntru, cu recunoaºteri ale
instrumentarului secret al marii
poezii, alta din afarã, cu disecãri la
rece ale aceluiaºi instrumentar.
Lectura sa îºi subordoneazã,
deopotrivã, fineþea cutremuratã a
unei stãri preponderent subiective
ºi tãietura neºovãielnicã a unui
concept visând obiectivitatea
maximã. În excelentul text
confesiv O provocare a destinului
spre care l-a stârnit „între-
bãtoarea” profesionistã Dora
Pavel, scrie: „Se întâlnesc astfel
rezerva, «glacialitatea» au-
tocontrolului cu reflexul con-
templativ, cu rãsfrângerea unei
reverii ce murmurã, fredoneazã în
subtext”. Cât priveºte critica
literarã, o considerã „speþã sui
generis a creaþiei”: „Exerciþiul cri-
tic e o încercare de transpunere în
cifru interpretativ a factorului
simpatetic”. Lectura criticã
înseamnã un fel aparte de îm-
preunã. Criticul este, în fond, un
cititor care îºi verbalizeazã ex-
perienþele de lecturã, iar textul iese
din întâlnire marcat ºi el, miºcat.
Marea Bibliotecã a lumii e chiar

aceastã continuã forfotã ºi
reaºezare.

Un Grigurcu tânãr, cel din Idei
ºi forme critice (1973), definea
critica din perspectiva unei drame
inventate, el însuºi încãlcând
sistematic propriile precepte ºi
fãcând uz de farmecul scriptural
al bisturiului critic. Sigur, dintr-o
anume perspectivã, „Critica e
drama unei sensibilitãþi ce nu se
poate exprima direct. Sensibilitate
captivã dupã cum, aplicatã unei
teme sau alteia, e silitã a se mula
pe forme date, canalizatã, rãsucitã
în fluidul sãu, subtext al unei
conºtiinþe acute. În mod curent se
observã formele pe care le ia
aceasta în scrisul critic, excluzând
în genere mãrturia pateticã.
Conºtiinþa determinã socializa-
rea sensibilitãþii critice. […] A
scrie criticã înseamnã a te situa
sub o zodie obiectivã, a arunca
punþi programatice înspre lume.
Înseamnã a te integra unui lim-
baj în care o disciplinare a sen-
sibilitãþii sã devinã un plus de
comunicativitate.” Peste un
deceniu (Între critici, 1983), va
renunþa în mare parte la exigenþele
obiectivitãþii absolute ºi va degusta
latura capricioasã a criticului-
scriitor: „Cronica literarã mi se
pare, în consecinþã, una dintre cele
mai importante întrupãri ale
spiritului critic, dornic de a se legi-
tima legitimând. Ea trebuie sã fie
o formã a pasiunii pentru creaþia
literarã, exprimatã în mod egal
prin intensitatea afirmãrii ºi a
negãrii, prin caligrafia lor on-
dulatorie. […] Expresia criticului nu
poate fi decât… literaturã.[...]
Personal, citind criticã, am acel
sentiment tipic literar al imploziei
Sensului în Neantul vecin”. În fine,
scriind despre Marin Mincu ºi
Panorama lui, înregistreazã ten-
dinþa „dezontologizãrii” poeziei, dar
se desparte de uscãciunea unui
asemenea proiect: „Dar e oare
posibilã, Doamne, o justificare
a poeziei prin expulzarea onto-
logicului? E oare acceptabil sã
hipertrofiezi limbajul în aºa grad
încât fiinþa sã fie taxatã doar ca
un producãtor de limbaj, ca un
secretor inert al acestuia? Sã
reprezinte individualitatea crea-
torului exclusiv o mascã sau un ºir
de mãºti lingvistice menite a
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disimula nonsemnificaþia ori cel
puþin derizoriul incurabil al trãirilor,
al existenþialilor? Sã restrângem
poezia la pura manifestare a
limbajului, la o ars combinatoria de
facturã semanticã precum un
formalism sans rivages?”

Scrisul lui Grigurcu murmurã,
fredoneazã, se înfioarã ondulatoriu
cu un patos devenit marcã
înregistratã ºi în cele mai sobre
dintre întâlnirile sale. Ficþiunea sa
(în sens larg, incluzând toate
speciile scrisului literar) e

instrumentul firesc ºi asumat de
gestionare a morþii ca referinþã de
gradul doi ºi ca suprem valorizator
al existenþei limitate. Dacã am fi
veºnici, am avea determinãri clare
ºi posace în eternitatea lor. Numai
imprevizibilul, miºcarea vie pot
muri ºi crea durabil. Adevãrul
literaturii e mereu relativ ºi
provizoriu, dar încãpãtor ºi, el,
etern. Cred, alãturi de Gh.
Grigurcu, cã „«moartea artei» e
doar un spasm speculativ.
Neschimbatã din antichitate pânã

azi în alcãtuirea ºi rosturile ei
morale ºi spirituale, fiinþa noastrã
s-ar cuveni sã le probeze în
continuare, în aliajul sãu strãlucitor,
de avânt ºi catastrofã”.

Posteritatea (hai sã nu-i dãm
nume!) va veni cu propriile sale
unitãþi de mãsurã. Deocamdatã,
chiar dacã eu îl numãr automat ºi
pe negândite la (mari) critici români
contemporani, poetul, eseistul,
polemistul se descurcã foarte bine
ºi nu-mi par deloc intimidaþi de
faptul cã criticul pare mai înalt.
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Ruxandra Cesereanu: Aº dori
(oricât ar fi de greu) un scurt
autoportret de scriitor Vakulovski
(Alexandru & Mihai).

Mihai Vakulovski: Vakulovski-
literatura este existenþialistã, di-
rectã, liberã, autenticã, anticen-
zurã, anti-graniþe-vãmi-ochelari de
iapã, experimentalã pe cord
deschis, plinã de viaþã, nu-
mãoftikistã, Tiuk! & Klu, TiuKlu,
iar noi sîntem aproape ca lite-
ratura pe care o trãim (doar cã
ceva mai puþin radicali, ne plãtim
întreþinerea ºi dijmele la stat ºi ne
iubim pãrinþii ºi soþiile).

Alexandru Vakulovski: Un
aparat de filtrat realitatea. Dupã
filtrare apar mai multe feluri de
literaturã.

R. C.: Cum este sã fiþi fraþi
scriitori? Vã suportaþi unul pe altul?
Empatizaþi?

M. V.: Între noi sînt 6 ani de zile
ºi nopþi, de aceea am cam fost
fiecare pe cont propriu, numitorul
comun fiind ºcoala literarã a tatãlui,
doar cã frate-meu a avut de
învãþat ºi din experienþa mea
literarã (ºi nu numai literarã), de
aceea a ars mai multe etape, ceea
ce l-a scos foarte repede în faþã,
„Oedip regele mamei lui Freud” fiind
o carte de poezie scrisã la 16 ani,
de exemplu. Ne-am înþeles mereu
foarte, foarte bine, ºi pe plan
existenþial, ºi cînd a fost vorba de
literaturã, deºi noi nu le prea
diferenþiem, literatura curgînd prin
sîngele nostru de mai multe
generaþii. Am fost fanul lu’ frate-meu
de la debut pînã acum, îmi plac
foarte, foarte tare cãrþile lui.

A. V.: Mai corect ar fi sã
spunem: o familie de scriitori; nu
de alta, dar casa noastrã e pe
strada Alexei Vakulovski – de la el
vine tot ce e bun ºi rãu la noi. Cel
puþin la mine, ca sã nu rãspund
pentru alþii, deºi la capitolul ãsta
cred cã empatizãm. Ne-aþi
caracterizat odatã: aþi spus cã unul
pare angelic ºi celãlalt demonic.
Probabil cã aþi simþit legãtura
puternicã dintre noi. În rest – nu
conteazã, se pare.
.

R. C.: Ce înseamnã astãzi a
scrie poezie/prozã în România
mileniului trei? Cât de modern ºi

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

M. V.: Probabil cã înseamnã
acelaºi lucru cu sã scrii prozã sau
poezie în general, toþi trei am scris
ºi-n mileniul ºi secolul trecut ºi ºtim
cã era exact la fel. Oricum, acum
nu prea mai avem dreptul sã
scriem „Rãzboi ºi Pace”, dacã ne
respectãm cît de cît cititorii, nu mai
putem sã scriem aceleaºi chestii
ca înaintaºii ºi în acelaºi stil. Rima,
de exemplu, nu mai are dreptul la
existenþã, dacã nu e la miºto, ca
la Brumaru, Foarþã, Acosmei sau
Crudu.

Curentele literare – ºi chiar ºi
ideile – cam zboarã în aer (iar
acum ºi pe internet!), aºa cã
scriitorii români sînt destul de
contemporani (ºi în sens literar) cu
scriitorii strãini. Avem scriitori care
ar face faþã lejer în marile literaturi
ale lumii, cel puþin poeþii, care mi
se par mai buni chiar ºi decît poeþii
ruºi de acum. Da, -ismele
conteazã; nu poþi sã scrii acum ca
Miron Costin, Alecsandri, Coºbuc
sau Puºkin, chiar dacã eºti deo-
sebit de talentat ºi ai un PR beton.
Stilul conteazã, curentele literare
conteazã, dar conteazã ºi carac-
terul tãu uman, ºi personalitatea ta,
ºi talentul, ºi cum scrii, ºi unde
publici, ºi cum e distribuitã cartea
ta ºi cine o citeºte – totul conteazã!

A. V.: A scrie literaturã acum
înseamnã sã fii cel puþin un pic
nebun. Pentru cã nu ai timp. Pentru

cã nu eºti plãtit pentru asta. Foarte
puþini câºtigã ceva pe seama
literaturii. Oricum, eu nu mã pot
plânge atât timp cât faptul cã sunt
scriitor mi-a adus cetãþenia
românã.

Scriitorul român este la fel ca
scriitorii strãini. Uneori existã
nuanþe diferite, dar prea puþine
pentru a face o diferenþã. ªi
literatura s-a globalizat, nu doar
porumbul modificat genetic.

Ismele au contat. Adicã nu era
acelaºi lucru sã fii dadaist ori
tradiþionalist. În momentul în care
au început sã nu mai conteze a
apãrut postmodernismul. Suntem
cu toþii postmoderniºti, chiar ºi
tradiþionaliºtii.

R. C.: Care sunt calitãþile (ºi
defectele) unui prozator/poet care
ºtie ºi vrea sã fie prozator/poet?
Voi scrieþi ºi una, ºi alta.

M. V.: Defectele unui poet care
vrea sã fie poet ºi ºtie sã fie poet?
Un prozator care vrea ºi ºtie sã
fie prozator? Norocul lor cã ºtiu ce
vor ºi cã fac ce vor! ªi poeþii, ºi
prozatorii au ºi defecte ºi calitãþi,
fireºte, ca toþi oamenii:D.

A. V.: Nu ºtiu, probabil depinde
de ce fel de om este scriitorul.

R. C.: Credeþi cã veþi scrie pânã
la senectute?

M. V.: Nu ºtie nimeni nici mãcar
dacã vã trãi pînã la bãtrîneþe…
tata, de exemplu, n-a fost bãtrîn
niciodatã. Eu mã simt nemuritor,
asta e adevãrat, chiar dacã sînt ºi
autoironic pe tema asta, volumul
meu de debut numindu-se
„Nemuritor în pãpuºoi”… Da, cred
cã voi scrie mereu, fie poezie (sper
sã nu ajung poet… bãtrîn!), fie
teatru, prozã, criticã literarã sau
jurnal.

A. V.: Cred cã da. Chiar dacã
am avut ºi o sã mai am pauze.
Tata m-a infectat cu mirosul cãrþilor
de când nu ºtiam încã alfabetul.
Cred cã e incurabil.

(aprilie 2011, Cluj-Braºov-
Chiºinãu)

Interviu (pe net) cu
Alexandru & Mihail

Vakulovski
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În dimineaþa asta Aureliano Buendia copilul din
mahalaua noastrã la frumoasa vârstã de 700 de ani
ºi-a ridicat iarãºi barca pe umerii lui de copil puternic
ºi s-a îndreptat spre iaz. Avem o mahala gãlãgioasã
cu copii mulþi ºi fericiþi: Buck Mulligan micul Vova
prietena noastrã comunã Elena ºi alþi foarte mulþi
indivizi care deocamdatã în afarã de Aureliano ºi  mine
nu meritã nici o atenþie. Eu la frumoasa vârstã de 700
de ani în fiecare dimineaþã la ora ºapte îmi îndrept
paºii spre malul iazului la care micul Aureliano ºtie cã
am sã vin eu de aceea îl gãsesc întotdeauna vâslind
calm. Mulþi ani Aureliano pur ºi simplu vâslea fericit
dintr-o parte în alta a iazului. În ultimii 50 de ani noi am
observat cã adolescenþii ºi copiii s-au schimbat mult.
Dacã înainte veneau la iazul nostru ca sã se scalde
în fericire ºi sã piardã timpul aproape ca ºi noi acum
ei vin toþi cu genþi rucsacuri ºi ajutaþi de Aureliano
furã mere dintr-o parte a iazului ºi le transportã în
partea mea. Copiii îl iubesc pe Aureliano ca pe un
complice ºi pe mine ca pe un paznic fidel al timpului.
În schimb paznicii livezii care altãdatã erau prietenii
ºi colegii noºtri de joacã nu ne mai suportã. Dar îi las
acum în pace cãci nu ne-au alungat niciodatã de aici
deºi sunt sigurã cã ar putea. Nimeni niciodatã n-a
ºtiut cine suntem. În aceºti 700 de ani ai copilãriei au
existat sute de variante referitoare la viaþa noastrã
aproximativã. Primii copii ai copilãriei noastre strãmoºii
copiilor din ziua de azi credeau cã suntem fraþi: fiii
unui pescar ce s-a înecat în iaz. Nimeni nu a zis
niciodatã cã suntem debili. Copiii nu ºtiu ce-i asta.
Cei care au avut norocul sã se plimbe cu barca lui
Aureliano au observat pe ea o inscripþie foarte veche
însã accentuatã de el în fiecare zi: TE IUBESC. Eu
nu am vãzut niciodatã inscripþia deºi ºtiu cã fãrã nici
o îndoialã Aureliano a scris-o numai pentru mine.
Niciodatã nu ne-am vãzut de aproape dar nici nu ne-
am despãrþit. Vara eu stau pe mal Aureliano vâsleºte
iar iarna nimeni nu ºtie unde dispãrem. Când vãd cã
nimeni nu e pe aproape ºi cã prietenul meu fidel mã
pãzeºte atunci eu mã dezbrac rãmânând goalã numai
pentru el ºi pentru soare. Aureliano nu este gelos pe
soare. Vara se terminã ºi eu acum sunt negresã ca ºi
Aureliano. Pânã în vara viitoare eu mã voi decolora
devenind albã ca zãpada. Deºi sunt o copilã oamenii
când mã vãd se opresc sã-i aud zicând cã aceastã
fetiþã va creºte ºi va fi cea mai frumoasã femeie din
câte au existat vreodatã. Toþi mã urmãresc pânã la
moartea lor ºi nici unul nu a observat sã mã fi schimbat
cu ceva în afarã de culoare. Iarna ºi eu ºi Aureliano
dispãrem de aici ºi nimeni nu ºtie unde suntem. Nici
eu nu vã spun.

De fapt el a murit. Nu eu. Toatã viaþa m-a urmãrit
încercând sã-mi descifreze numele nemuritor
A u r e l i a n o  B u e n d i a. Acesta sunt eu. A descoperit o
pistã a existenþei mele care însã e greºitã. A þipat

pentru toatã lumea despre existenþa mea. Însã nimeni
nu l-a crezut. L-au lãsat singur cu manuscrisul sãu în
acel îndepãrtat oraº columbian. A hotãrât cã trebuie
sã mor. Ce sã vã spun? Ce sã-þi spun? Timpul tãu a
trecut printre degetele mele.

E iarãºi aceeaºi îngrozitoare iarnã. La aceeaºi
masã îmbibatã cu alcool. De care eu mã lipesc
încercând sã adorm sã te visez alãturi de mine: tu pe
mal liniºtitã ºi fericitã ºi eu vâslind ºtiindu-te alãturi.
La început eram întotdeauna alãturi. Cãutam altã varã
în altã parte a globului apoi pe alte universuri dar nu
mai pot ºi tu nu mai poþi suporta sã privim cum vara
mor oamenii. Fugeam iarna cu tine departe fiindcã
aici mor oamenii. Oricum va veni iarna ºi toþi vor muri.
Fugeam ºi fugim de acolo din inerþie dar în timpul ãsta
deºi în alte pãrþi e cald peste tot mor copiii. Doar noi
rãmânem cu memoria plinã de mii ºi mii de feþe fericite
care nu mai existã. Tu nu mi-ai vãzut niciodatã faþa ºi
eu nu þi-am vãzut-o. Însã toþi cei care ºtiu de viaþa
noastrã relativã înþeleg cã noi suntem nedespãrþiþi.
Doar iarna când mor copiii tu eºti departe de mine.
Dacã vom trece ºi de aceastã iarnã îngrozitoare totul
va fi bine. Iatã stau iarãºi la aceastã masã la care am
stat cu atâþia prieteni în aºteptarea verii la care toþi au
murit alcoolizaþi. Eu unul singur de 700 de ierni am
supravieþuit.

(Un bar mic cu trei mese. Mulþi copii ºi
adolescenþi beau votcã cafea ºi fumeazã. Majoritatea
sunt foarte obosiþi cu pãrul sur sau raºi pentru a nu-ºi
trãda culoarea pãrului. Uºa se deschide ºi intrã
BÃRBATUL TÃCUT ºi PAªA. Se aºazã la ultima
masã de la care se ridicã cei mai bãtrâni copii ºi
pleacã)

PAªA: Hai mai bine la terasã acolo e mai luminos.
BÃRBATUL TÃCUT: Peste tot e la fel. Ce bei?
PAªA: Tu?
BÃRBATUL TÃCUT: Tu?
PAªA: Ca de obicei.

(Se apropie un bãieþel ºi o fetiþã care dupã haine
seamãnã cu chelnerii. Ambii au peruci. Pãrul bãiatului
e negru iar al fetiþei e blond)

BÃIATUL: Ce doriþi?
BÃRBATUL TÃCUT: E frig.
PAªA: Ieri am visat munþii. ªtii munþii ceia foarte

mari de cafea ºi cu zãpadã de zahãr.
FETIÞA: Þigãri?
PAªA: Am urcat pânã sus. Am auzit cã nici un

individ n-a coborât de acolo. Trupurile celor care au
urcat au fost gãsite pe ºoselele oraºului de pe
marginea munþilor.

BÃRBATUL TÃCUT: Aha!
BÃIATUL: Douã pahare?
PAªA: Sã fiu eu o excepþie?

ALEXANDRU VAKULOVSKI
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(Bãiatul ºi Fetiþa pleacã. De la masa vecinã se
ridicã copiii îmbãtrâniþi ºi pleacã ºi ei. Toþi pleacã.

Tãcere absolutã.
Uºa se deschide. Intrã FOTOGRAFUL. Odatã

cu venirea lui începe sã se audã muzicã. Se aºazã
la masa vecinã ºi vorbeºte singur)

BÃRBATUL TÃCUT: Iarãºi aceastã muzicã
tâmpitã despre râu trandafiri dragoste ºi moarte. Eu
n-am sã-mi ucid niciodatã iubita. Am sã-mi gãsesc
un fotograf foarte bun care va fotografia soarele
amiaza în mijlocul verii. Voi aºeza iarna aceste
fotografii peste tot. Atunci copiii nu vor muri. Va fi
totdeauna vara ºi ea va veni în barca mea ºi ne vom
iubi acolo pânã la nesfârºit.

(Paºa îl priveºte suspect pe Bãrbatul Tãcut.
Scotoceºte prin buzunare. Nu gãseºte nimic ºi
renunþã gâfâind. Se apropie Bãiatul ºi Fetiþa cu douã
talgere. Pe talgerul Bãiatului e o sticlã de votcã ºi trei
pahare)

PAªA (priveºte uimit talgerul bãiatului): Suntem
numai doi!

(În tot acest timp Bãiatul a privit-o cu urã pe Fetiþã.
Aºazã pe masã douã pahare votca þigãrile ºi cafeaua)

BÃRBATUL TÃCUT: Eu nu… (ºopteºte) sunt
nebun…

PAªA: Taci! De ce vorbeºti atâta? (toarnã votca
în pahare)

(Bãrbatul Tãcut priveºte paharul se înroºeºte ºi
începe sã transpire)

PAªA: Vreau sã beau numai cu tine!

(Bãrbatul Tãcut îºi împinge scaunul înapoi cu
picioarele dând din cap în semn cã nu)

PAªA: Pentru mine!
BÃRBATUL TÃCUT (îºi ridicã mâna dreaptã

tremurândã, aºazã þigara între dinþi o scuipã întinde
mâna spre pahar): NU!

(La început Paºa apoi Bãrbatul Tãcut îºi ridicã
paharele ºi ciocnesc)

PAªA: Sã fim fericiþi!
BÃRBATUL TÃCUT: Sã fie soare!

(Tunã. Muzica se opreºte apoi continuã. Toarnã
ºi beau iarãºi fãrã nici un toast)

BÃRBATUL TÃCUT: Peste tot munþi ape…
munþi… nu am sã gãsesc niciodatã…

PAªA: Ce tot aiureºti acolo?

(Bãrbatul Tãcut îl priveºte uimit)

PAªA: Când am sã mor ai sã vii la
înmormântare?

BÃRBATUL TÃCUT (îl priveºte absent): Delirezi.
PAªA (se întoarce ºi-l priveºte pe Fotograf care

vorbeºte singur): Îl vezi? Are draci. Nu mã întreba.
Nu ºtiu de unde am luat-o dar sunt sigur. Are draci.

PAªA (cãtre Fotograf): Ce mai faceþi?
FOTOGRAFUL: Bine.

(Paºa se întoarce spre Bãrbatul Tãcut.
Hohotesc)

PAªA (cãtre Fotograf): Lucraþi aici?
FOTOGRAFUL: Nu. Am aici mulþi prieteni.
PAªA: Aici?

(Paºa ºi Bãrbatul Tãcut hohotesc)

PAªA (cãtre Fotograf): Îmi cer scuze. Ce prieteni
aveþi aici?

FOTOGRAFUL: Foarte mulþi. Eu îl cunosc pe
James Joyce pe Gabriel Garcia Marquez pe Matei
Viºniec pe Umberto Eco pe Ionesco ºi pe alþii. Eu am
foarte mulþi prieteni… (se întoarce spre masã ºi
vorbeºte singur)

PAªA (cãtre Bãrbatul Tãcut): Ce þi-am zis eu?
BÃRBATUL TÃCUT: Trebuie sã plec. Devine

plictisitor.
PAªA: Ai crezut cã deliram când þi-am spus cã

degrabã am sã mor?
BÃRBATUL TÃCUT: Eu plec.
PAªA: Ai sã vii la înmormântare? Nu te mint.

Am aflat acum cã am cancer la penis. Degrabã am
sã mor. Hai într-o bisericã. Ai sã gãseºti soarele.

BÃRBATUL TÃCUT: Niciodatã. Plec.
PAªA (ridicã paharul): Sã fim fericiþi!
BÃRBATUL TÃCUT: Sã fie soare!

(Tunã. Paºa þipã se lipeºte de perete. Penisul i
se umflã foarte mult. Apoi în ordinea aceasta: mâinile
picioarele capul. Este foarte mare. Lumina se aprinde
ºi se stinge. Se aude cum Paºa explodeazã.

Noapte.
Se aprinde lumina. Barul este gol. La ultima masã

Bãrbatul Tãcut bea o cafea)

E iarãºi varã. Cât de bine mã simt pe acest mal
privind cum Aureliano vâsleºte ºi accentueazã cu
unghia pe barcã: TE IUBESC. Aceste cuvinte numai
pentru mine. Aureliano vâsleºte pe iaz forma literelor
TE IUBESC. ªi eu Aureliano TE IUBESC. Ce zi
frumoasã. Iatã cã Aureliano se apropie de mine privind
în altã parte. Azi nimeni n-o sã moarã. Nici mâine.
Nici poimâine. Cât de bine e vara. Dar Aureliano se
apropie prea mult ºi-mi priveºte ochii ºi corpul gol. Îl
privesc ºi eu pe Aureliano.

Aureliano Buendia un foarte bun vâslaº privindu-
ºi pentru prima oarã de aproape iubita pentru prima
oarã în acei 700 de ani a suferit un naufragiu. Iubita
lui care niciodatã nu a înotat l-a scos vitejeºte la mal.
Aureliano nu mai respira. Atunci ea i-a fãcut respiraþie
artificialã. S-au trezit ambii goi pe iarba verde. Erau
foarte vii foarte fireºti ºi copiii s-au apropiat de ei în
timpul în care barca TE IUBESC se scufunda pentru
totdeauna la fundul iazului. Copiii aplaudau. Atunci au
venit paznicii sã-i alunge.
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Era un rînd foarte mare la cãminul unde
primisem repartizarea, dupã o sutã de drumuri la
decanat – rectorat – birou social – administrator
general – administrator cãmin – rectorat – decanat
º.a.m.d., ºtii tu. Un rînd din acela care-þi aminteºte
de cozile din copilãrie, cînd stãteai între oameni ºi
nu puteai nici mãcar sã te miºti, þineai strîns-strîns
în mînuþa transpiratã moneta de-o rublã ºi… o
scãpai… Toþi stãteau la coadã în picioare, se
cãlcau pe picioare, se certau, se uitau unii la alþii
speriaþi ºi bãnuitori, m-am dus sã vãd ce se
întîmplã, m-am aºezat pe fotoliul din hol. În camera
unde ducea rîndul era administratorul – Anci, la care
fusesem, fiecare dintre noi, încã de cel puþin 3-4
ori, ºi cu unu’ gras ºi cu pãrul negru lucios ºi lins.
Era ºi unu’ uscat, cu privire fixã ºi cu barbã roºcatã,
care fãcea parte, însã, din rînd, deºi pãrea din
acelaºi film cu þapul ºi grasul. Cînd ãla cu barbã
roºcatã a ajuns la birou, Anci a strigat: „Mai sînt
bãieþi care stau în rînd la cãmin?”

Mi-a dat un loc în în camera de lîngã WC, 50,
etaj 3, cãmin 7, strada General Malinovskii, acum
Pan Halippa (pa!). O gãsiþi la locul ei, în þara mea
totul e ca ºi-n proverbul cu albia rîurilor din þara ta.
Roºcatul cu privire fixã se uita la mine din hol, unde
ieºise, examinîndu-mã ca pe-un viitor cal de curse,
iar cînd am ieºit cu orderul semnat mi-a întins mîna:
„Nicolae, poþi sã-mi zici ºi Colea, dacã tot va trebui
sã stãm în aceeaºi camerã un an de zile. Cel puþin”.
Era, deci, viitorul meu coleg de camerã, Colea,
cãruia fizicianul cu care cãutasem dimineaþa
cãminul ºi cu care ne vom întîlni, ca într-o
telenovelã, în camerã, în 50, îi va zice (între noi)
badea Colea miliþionerul. Ironia sorþii e cã, dupã ce-
a terminat-o cu facultatea, Colea s-a fãcut poliþist.
Ei, Colea era o figurã. Noi nu eram decît niºte papã-
lapte pe lîngã el, aveam cîte 17 ani, Colea fãcuse
ºi armata, era trecut prin viaþã, vãzuse multe, trãise
multe. Prea multe... Colea ne învãþa pe noi, ãºtia
mai mici, multe chestii utile. Pe mine m-a sfãtuit
cum sã mã bãrbieresc, sã mã rad împotriva
creºterii pãrului, dar n-am învãþat nimic din acest
sfat util, pe Cristi l-a învãþat sã se spele pe dinþi,
adicã sã maseze ºi gingiile, ceea ce e foarte
important, asta am învãþat eu, nu însã ºi Cristi, se
pare, care poate cã a învãþat sã se bãrbiereascã
corect, sã se radã, cum zicea el, pe Andro l-a
învãþat, cu insistenþã, sã-ºi aºeze chiloþii lui de
gagicã pe sfoarã, adicã sã ºi-i întindã pe aþa-sfoarã
nu cu faþa la vedere, ci cu fundul, sã nu se vadã
acele goluri jenante, uite un sfat util, care mi-a
plãcut ºi mie, un anti-chiloþi feteºti pe faþã, eu am

purtat dintotdeauna boxeri, „colhoznici”, ceea ce-þi
doresc ºi þie, dacã nu eºti gagicã. Nu ºtiu de ce
mi-a venit în minte sintagma „vacã de muls pentru
fiecare”…

Cînd intra în camerã, dupã ce bãtea tare în
uºa pe care în secunda urmãtoare o izbea de
perete, Colea se oprea, la cîþiva centimetri, se uita
– doar cu ochii sãi ficºi de rechin – la fiecare
cetãþean care se nimerea sã fie în camerã, venea
spre tine, cu paºi de robot, un fel de dans ritualic
de break, ºi-þi întindea mîna, care venea spre tine
ca un ºarpe, apoi, cînd o strîngeai, devenea peºte.
În acest moment, Colea se întorcea brusc spre
masa din mijlocul camerei pe care sãrea dintr-o
miºcare ºi se concentra încordîndu-se în aºa hal
încît te mirai cã nu scapã bãºini. Nu (n)i s-a
întîmplat niciodatã. Colea nu se bãºeºte, fiindcã
tovarãºul Colea era comunist convins ºi-ºi pãstra
carnetul de partid în sertarul de la noptiera în care
totul era ca în mintea lui Vladimir Ilici, totul era brici,
aranjat la milimetru. O datã, cînd nu era acasã,
Radu, un coleg de la rusã, dar naþionalist, ce puii
mei, a ales sã-ºi lege viitorul lui de limba rusã, dar
umbla cu albastrugalbenroºu în piept, se scremea
sã nu mai foloseascã rusisme, s-a uitat la carnetul
de comunist al lui Colea ºi, cînd a venit acasã, Colea
a luat o minã de tovarãºul generalissimus Iosif
Vissarionovici Stalin ºi a zis: „Cine a umblat în
noptiera mea?” Radu a fãcut pe el, cã nu se aºtepta
la aºa ceva, n-aveai cum sã observi asta! Vizavi
de noi locuia, printre altele, ºi o colegã de grupã cu
Cristi, una Albu, care nu bãtea niciodatã la uºã.
Minionã, þîþoasã ºi blondã, venea de cîteva zeci de
ori pe zi – dacî n-avem mai multî pîni, dacî n-avem
mai multî sari, dacî nu-i putem repara scaunul-
masa-faþa-imaginea, dacî ne-am fãcut temili la
foneticî-francezî-gramaticî istoricî-lexicolojii, dacî
n-avem cartea ºieia sau aºeia, dacî ne-am fãcut la
literaturî, dacî ne-am fãcut la teoria literaturii, dacî
am fost la filmu’ cari merji amuia la kinoteatru’ „40
let VLKSM” ºî dacî ne-a plãcut ºî dacî nu merji ºinivai
ºî cu „dînsa”, dacî poati sî ni punî o întrebari mai
personalî, dacî ni supãrãm, dacî... Pînã cînd o datã,
cînd a nãvãlit, ca de obicei, fãrã sã batã la uºã,
Colea – þup pe masã ºi ºi-a dat chiloþii în jos. Iaca
curu, blea, suka. Curu’ lu’ badea Colea miliþioneru’.
Fute-i un nas între bucile musculoase ºi bucurã-te
de viaþã, blondino! Altã datã Colea a venit acasã
furios ºi disperat, cã de ce nu i-am spus cã favoritul
din dreapta e un pic mai lung decît cel din stînga!
Vai-vai-vai, ce tragedie… Apoi, dupã ce s-a mutat
la o grãdiniþã unde era ºi paznic, Colea s-a cãsãtorit

MIHAIL VAKULOVSKI
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cu o rusoaicã pe care o agãþase noul sãu coleg de
camerã. Asta mi-a povestit Colea. Mult mai tîrziu.
Oricum, toþi o terminãm nasol, unii ºi mai naºpa,
sã nu arãtãm cu degetul.

În camerã deja era Serj fizi, stãtea întins într-
un pat de la perete ºi se uita în tavan ºi se gruzea.
S-a bucurat c-am nimerit în aceeaºi camerã, a zis:
„Bãieþi, eu stau temporar aici, în cãminu’ vostru,
cã sînt de la altã facultate ºi am sã mã mut în alt
cãmin”.

Temporar, adicã pînã a terminat facultatea,
apoi, într-adevãr, a mai stat doar vreo 2-3 ani, dupã
care am plecat în alt oraº, în altã þarã, aºa cã nu
mai ºtiu dacã s-a mai mutat fizi sau nu „în alt cãmin”.
Cred cã da, totuºi, oricum, taicã-sãu întotdeauna îl
avertiza ca nu cumva sã se însoare cu vreo din
asta… de la Filologie: „Nu vezi ce zoimãnoase ºi
leneºe sînt? Vezi ce gunoaie-s pe coridoarele
astea? Aºa va fi ºi la tine-n casã dacã-þi vei lua o
filoloagã, Doamne fereºte”. S-a uitat mult în tavan,
din 9 luni s-o fi uitat vreo 4 în tavan, restul timpului
bînd cafea, la uºã, ºi fumînd. Era virgin sau zicea
cã e, zicea cã nu e bine sã te fuþi, cã transpiri. Se
mira cît de tare pot sã le creascã – femeilor – þîþele
– „Cum le-o fi crescînd aºa tare þîþele? Nu înþeleg!”
Se mira mai ales dupã ce trecea pe la el Adria,
vecina care, cînd devenise asistentã, fu sen-
sibilizatã de un student de-al ei, prieten ºi coleg de
facultate cu Sachi, frate-meu, acum mare ziarist,
ºi ºi-au tras-o chiar în aulã, cã era mãritatã ºi
n-avea timp de cafele, filme ºi alte cãcaturi. Fizi
citea Bulgakov (aºa ºi nu mi-a mai dat înapoi
volumul 5. ªi nici Lucrurile de Perec). Cu fizi m-am
înþeles ca ºi cu Colea, dar ne simpatizam (ca ºi cu
Colea). În alt an, cînd nu mai locuiam în aceeaºi
camerã, dupã ce se îmbãtaserã toþi invitaþii lui –
nu-i vorbã, ºi cei de la mine erau cu toþii K.O. –
Cristi, prietenul nostru, adormise în camera vecinã,
parcã ºi vomitase pe acolo, da’ nu-i bai, s-a mutat
în alt pat, doar cã venise pentru el o gagicã foarte
miºto, actriþã la Teatrul Naþional care jucase ºi-n
Hamlet ºi care, îþi dai seama, a rãmas cam tristã.
Tipa care era cu mine, una de la istorie, cu care ne-
o puneam numai la ea, nu ºtiu cum, dar nici atunci
nu se întîmplase altfel, adormise îmbrãcatã, iar cînd
m-am trezit, a doua zi, bora pe fereastrã, taman în
faþa cãminului, asta am vãzut cînd m-am trezit, de
la zgomotele produse de acþiune, probabil:
picioarele ºi fundul ei – restul era în partea cealaltã
– deci, venise fizi la mine cã nu mai avea cu cine
sã bea. ªi era Anul Nou, nu se putea sã te culci
chiar aºa, ca fraieru’. La un moment dat (deja se
îngemãna de zi) am convenit cã e timpul sã
ajungem ºi noi, totuºi, prin paturile cui ne are, doar
cã a trebuit sã-l car pe Serîi în cîrcã, n-am avut
mult de lucru, stãtea vizavi, cu Viorica, am o
fotografie cu ea, habar n-am cum ajunsese – în
fotografie – la mine în braþe, nici nu ºtiu cine ne-a
fãcut-o, ºtiu cã e la un chef, la ziua de naºtere a
Alinei Aha, ºi mã þine de gît, cocoþatã la mine în
braþe; am bãtut la uºã, aºa, cu el în spate, cã oricum

l-aº fi rezemat – se rostogolea pe jos, ºi avea peste
o sutã de kile, vreun metru ºi nouãzeci ºi ceva…,
nu deschidea nimeni, aºa cã am apãsat pe clanþã,
am deschis uºa, i-am dat drumu’ amicului meu în
partea cealaltã, i-am tras una peste picioare sã pot
închide uºa ºi m-am cãrat ºi pe mine peste drum.
Serîi avea un cãþeluº cãruia-i dãdea drumu’ prin
cãmin ºi-i zicea: „Hai, bãi Cuþu’, gãseºte-mi ºi mie
o fufã. Asta-þi place?” Cînd stãteam deja în camera
3, într-o noapte, pe la 3-4, mi-a bãtut în geam, sã
merg sã beau cu el ºi cu Nanu, cã doar nu pot sã
se beþivãneascã în doi, ca alcoolicii. Pînã la urmã
au mai tras la masã un scaun, pe care au pus
fotografia lui Cantzon ºi, deci, au bãut în trei.

Nanu e un personaj care a participat la multe
aventuri de-ale lui Serîi. Aºa cã nu toate se pierdeau
pur ºi simplu – destule rãmîneau în folclorul
studenþesc. O întîmplare poate sã fie minunatã
sau... îngrozitoare, frumoasã sau stînjenitoare,
naºpa sau miºto, însã – oricum ar fi – dacã nu este
povestitã, dacã nu este scrisã – se uitã, e ca ºi
cum n-a fost, ca ºi cum nu s-ar fi întîmplat. Într-
adevãr, cãlãtoriile, acþiunile „scurteazã” viaþa, o
împing tot mai aproape de ultima lumînare, însã
lecturile despre ele o fac, practic, fãrã sfîrºit, fãrã
vize, fãrã graniþe, fãrã limite, fãrã vîrstã. Dacã nu
s-ar povesti – n-ar fi. La „Ig Iorc” Serîi a cumpãrat
aceeaºi ciocolatã de cinsprezece ori, nu cã n-ar
mai fi cumpãrat-o încã o datã, dar i se fãcuse milã
vînzãtoarei, cã Nanu, pre numele lui din pasport
Viorel – ca ºi Viorel Moldovan, Viorel Pãunescu,
Viorel Ursaru, Viorel Ciobanu, Viorel Ciama ºi,
evident, Viorel Dinca – Nanu era ocupat cu altceva
– numãra de cîte ori poa’ sã cumpere fraieru de
cumãtru’so aceeaºi ciocolatã.
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Se împlinesc 50 de ani de când
Lucian Blaga nu mai este printre
noi decât cu opera sa nepereche,
un termen folosit în legãturã cu
marele fenomen eminescian.
Formularea poate pãrea cumva li-
mitativã, pentru cã atât poezia pe
care o scria, cât ºi teatrul, filosofia
ºi aforismul, cãrþile de eseuri, toate
aceste entitãþi într-o memorie
culturalã aveau cumva o existenþã
de sine stãtãtoare încã în întregul
pãtrar interbelic, independent de
evoluþiile printre evenimente, a
omului absorbit de o muncã în
diplomaþie, de „cronicar român unui
noroc schimbãcios”, prin frumoase
capiatale de þãri europene. Dar
expresiei „printre noi” eu pot sã-i
dau o interpretare numai a mea,
cum m-aº gândi o clipã la un altfel
de buchet de flori, în bunã mãsurã
dinspre atelierul sau experienþa
sau gruparea de scriitori mai tineri
din redacþia ºi din preajma revistei
Steaua, fostã pânã în 1954
Almanahul Literar, ºi unde, din
1953 începând, el  va fi, cu
intermitenþe, pânã la sfârºitul
vieþii, unul din  colaboratorii sta-
tornici, o realitate cu nume dar ºi
cu „trecãtor trup”.

„Cu nume”, deoarece, prima
datã dupã o tãcere în „obsedan-
tul deceniu”, în aceastã primã
înjghebare publicisticã româ-
neascã de dupã rãzboiul de-al
doilea, eminamente literarã,
formatã, alãturi de condeie critice
sau de câte un prozator, din voci
poetice mai constituite, ca Miron
Radu Paraschivescu ºi Geo
Dumitrescu, sau mai tinere, în
ordinea vârstei un Victor Felea,
Aurel Gurghianu, A. E. Baconsky,
Dumitru Micu, Ion Brad ºi sem-
natarul acestor rânduri, el îºi reia
un drum, întâi cu traduceri de
poezie, prima dintre ele din poemul
Faust de Goethe, începând, în plin
ateism,  cu chiar  „Prolog în cer” ºi
inscripþia de regie, o temeritate:
„Domnul. Cetele îngerereºti. Apoi
Mefistofel. Cei trei arhangheli”;
altele, din poeþi diferiþi; ca  într-un
târziu sã se ajungã ºi la poezii
originale. ªi „trecãtor”, în sensul cã
vizitând, de multe ori lunar,
redacþia, spre a-ºi aduce personal
textele ºi pentru o discuþie
întotdeauna de o luminã sau de
farmec, inclusiv ca de fost

întemeietor de revistã (Gândirea),
sau de redactor ºi director în
acelaºi timp, dacã e sã nu uiþi
perioada sibianã Saeculum; ºi
strãbãtând cotidian - ca un pieton
decis, convins („creez ... în ritmul
pasului”) - strãzile Clujului, de la o
distanþã de circa 4 kilometri, câþi
sunt de la o locuinþã a lui cu chirie,
perifericã, pânã în perimetrul unor
instituþii culturale pãrþi din propia
viaþã, între ele Universitatea ºi
filiala Bibliotecii Academiei.

În Cluj, cum se ºtie, titularul  la
o catedrã de filosofia  culturii  în
1939 ºi prin 1947-1948 poetul
figurând în colecþia de „definitive”de
la Fundaþiile Regale, din 1942, ca
una din vocile cele mai distincte ale
modernitãþii ºi substanþei, era prin
începutul deceniului 5, literar
vorbind - alãturi de o faimã în prozã
Ion Agârbiceanu, pornitã ºi mai de
demult, odatã cu veacul, ºi o alta,
cu fluctuaþiiile ei, coborând din
simbolism, Emil Isac - desigur
prestigiul cel mai constituit, pânã
la legendã. Acest fapt spunându-
ºi mai aparte cuvântul, fireºte, ºi
în modul de situare a oricãrei noi
tentative de o înscriere în cursa
pentru o marcare în plan creativ a
potenþialitãþilor printr-un îngheþ, din
zonã; sau pentru o expresie.
Excepþie neputând face astfel nici
publicaþia cu „literaturã nouã”, care

suntem, un numãr de ani singurul
loc posibil pentru o publicisticã
literarã româneascã în Ardealul
reîntregit, ºi cu legitime ambiþii de
o conturare  a unei identitãþi; prin
firea lucrurilor ºi legi ale evoluþiei,
dincolo de orice impuse tributuri în
conjunctural. Evident, faþã de
factura poeziei lui sau continentul
liric de el impus, existau, în redacþie
ºi diferenþe de poziþionãri, de la
cunoºtinþã de cauzã la admiraþie,
sau grade diferite de receptare, nici
una de adversitate, cu toatã
dominanþa unor delimitãri impuse,
inevitabile, în fãgaºul unui scris în
atâtea privinþe o apãrare de inform.
Acestea, despre un cadru al unor
raporturi în funcþie de proprii lecturi
ºi afinitãþi, determinãri.

Deci o situaþie cu specificitatea
ei, în care viaþa autorului de
excepþie o ia într-un fel înaintea
operei, o bunã bucatã de vreme,
numai ca s-o protejeze, sau într-
un chip paradoxal s-o îmbogã-
þeascã la fel de major, printre
restricþii când  din  biblioteci ºi din
librãrii cãrþile care o aureolau
lipsesc, în schimb publicului, cât
de puþin informat, din oraºul de pe
Someº, sau mai emancipat, din
oraºul multicultural ºi cu multe
ºtiinþe, nu i se poate retarge un
drept de a-l avea subt priviri, ne-
mijlocit, pe om, într-o altã accepþie
a sintagmei „marele anononim”,
timp de vreo patrusprezece ani. Un
bãrbat numai la maturitate, de o
staturã înaltã, grav sau mereu gata
de un surâs, de un cuvânt de
glumã, care poate fi imaginat ca
vizitator nu de ocazie într-un
muzeu de istorie cu mari comori
dacice ºi romane, sau altul, de artã
plasticã. La fel, la mese de prânz
la o cantinã „din oraº”, cu ceva
ritualic, în cercul unor medici mai
cu pretenþii sau mai citiþi; la unele
reuniuni în familii, unde sunt
prezente ºi muze sau admiratoa-
re; în vizitã la un prieten sau
cunoscut, din învãþãmântul
superior, un Ion Breazu, un Ion
Goia, de unde prin vreo împrejuare
poþi împrumuta spre lecturã cãrþi de-
ale lui, cu dedicaþii mai tandre;  în
ieºiri la vreo cabanã „din munþi
Apuseni”, când nu doar la o
grãdinã Botanicã ori din câmp, cu
ºoptiri, adieri de eros; într-o
cofetãrie preferatã; între cãrþile

Aurel Rãu
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ªcolii ardelene dintr-o deltã de
tinereþe ºi freamãt care e o
Bibliotecã absolutã, ca nu palat,
sau dintr-o rãscruce. Atâtea
posibile premize, surse de evocãri,
pentru o virtualã carte „în memoria
contemporanilor”, fãrã plusãri sau
pãrtiniri.

*
Dacã prezenþa lui Blaga în

pagini de tipar  poate fi,  într-un
numãr de ani, numai cu traduceri,
despre o preocupare care nu e ab-
sentã, a redacþiei revistei Steaua
de a ºi-l avea ca un apropiat ºi prin
producþie poeticã proprie - în
consoananþã cu un program de
deschideri, de câte ori va fi posibil,
pentru  emanciparea liricului în-
deobºte - o informaþie poate veni
ºi din importante însemnãri de
agendã datorate unei receptivitãþi
distinse care poartã numele Pavel
Þugui, din peisajul cultural ro-
mânesc, reluate cu atâta profit în
monografia „Ion Bãlu, Viaþa lui
Lucian Blaga”,  pe seama unei
întâlniri, încã prin martie 1955, în
colectivul nostru, la Cluj, în aceastã
formulare: „Interlocutorii”, scriitorii
de aici, „au stãruit mai mult asupra
atragerii lui (...) spre viaþa literarã,
îndeosebi aprobarea publicãrii ºi
a «scrierilor originale». A. E.
Baconsky, Victor  Felea, George
Munteanu, Aurel Rãu, Aurel
Gurghianu au vorbit «despre
numeroasele piedici, unele ex-
terioare», ivite în calea realizãrii
unui asemenea deziderat”. Într-un
anumit grad, sub un „asemenea
deziderat” se fãcuse un aparent
prim pas cu un an în urmã, în
numãrul ultim din 1954, când
reuºeam sã publicãm, ca o
noutate, un articol tabletã de
scriitor, Rânduri pentru pace, cu o
mizã pe nota de „actual”, dar  prin
virtuþile harului o construcþie ºi o
esenþializare poematice, pe care
ni-l imaginam din vecinãtatea unei
comori de poetic propriu-zis,
despre care un universitar Ion
Muºlea ºtie de prin 1952,  cu
informaþia cã poeziile nepublicate
ar urca la o cifrã de simetrii: 88.

Va fi fost avutã în vedere, într-o
speranþã, cu ocazia respectivei
întâlniri, poate ºi apropierea lunii
mai, când poetul avea sã
împlineascã 60 de ani, lunã în care

numele lui va fi prezent în revistã
doar ca oricare altul din sumar, de
traducãtor de astã datã din Schiller
ºi Petrarca - la o rubricã de
„aniversãri”, semn cã memoria
funcþiona, fiind înserate nu unul ci
trei articole, consacrate însã numai
unor mari strãini, între care Vladimir
Maiakovski. Vor urma desigur,
publicate într-un fel de mânie, prin
acest an ºi prin 1956,  poate toate
tâlmãcirile, raritãþi, sãrbãtori, care
vor da cuprinsul volumului din 1957
„Din lirica universalã”, în câteva
zile cu tirajul epuizat, unde
aducãtorului pe româneºte îi este
asociat, în echivalenþele gãsite, ºi
poetul original, prin creativitate. ªi
vor fi din nou ºi texte în prozã,
articole, un text solicitat pentru un
grupaj aniversar Sadoveanu,
Sadoveanu ºi Valea Frumoasei, iar
în 1957 un alt articol, de o mare
complexitate, despre adãstãrile în
atelierul goethean, Cum l-am
tradus... Cãci se vor interpune ºi
doi ani de total pustiu în sumarele
numerelor din 1958 ºi 1959, de
ciudatã absenþã. Un interval când
în Bucureºti un V. Voiculescu este
închis ºi condamnat la 5 ani de
temniþã grea, inclusiv pentru
delictul de a fi scris sonete, sau de
a fi contribuit la un realism magic
românesc, iar în Cluj are loc un
proces politic cu medici, toþi
vinovaþi ºi pentru cã Blaga le-a citit
din poeziile lui ºi îl întâlneau.

Evident nu trebuie satanizat
nimic, inclusiv pentru acest inter-
val investigaþii istoric-literare
acceptând ºi nuanþa pot decela
unele înaintãri spre “mai deschis”,
chiar dacã uneori numai la nivel de
intenþii, câteva modificãri de opticã
ºi în cercuri de „îndrumare”,
progrese în acceptarea unor mari
valori, cum ar fi prezenþa din nou
cu versuri nu numai tematice a lui
Tudor Arghezi, apariþia unui
volum, cu poezii din toate etapele,
„George Bacovia - Poezii”, re-
considerãri de clasici români sau
strãini, prin studii publicate de G.
Cãlinescu ºi Tudor Vianu, unele în
Steaua, sau despre moderni
controversaþi, ca repunerea în
discuþie a operei în prozã a lui
Mateiu Caragiale, de cãtre  A. E.
Baconsky, un act de curaj,
contiuarea ediþiei eminesciene
Perpessicius, dar ºi  un gând

privind editarea ºi a unei culegeri
din creaþia liricã a unuia din „cei
trei B”, din alfabet, ai tetradei
interbelice, ungureanul de care
vorbim. Despre acest „gând”
însuºit parþial câte ceva rãzbate
ºi sub Feleac, ca un arc de cerc
întors în punctul de unde a pornit,
dacã e sã fie amintite (paralel cu
altele, cu scriitori) discuþiile am-
ple, sub un vânt de deschidere,
pe cât desluºitoare pe atât ºi
negociative, din timpul „eve-
nimetelor din Ungaria”, dintre  o
delegaþie de la vârful partidului
comunist, condusã de Miron
Constantinescu, ºi poetul autor ºi
al  unui sistem filosofic „idealist”, la
Cluj, în biroul primului secretar,
ceea ce apãrea ca o noutate.

Poate ºi faptul cã în convenirea
pentru o „culegere” au stat în aten-
þie numai poeziile „antume”, va fi
fost un semn cã pentru publicarea
unor altfel de poezii, în fazã de
manuscris, timpul trebuia sã mai
aºtepte. De altfel, suplinirea pe
care o îndeplineau celelalte
categorii de colaborãri fãcea sã
nici nu parã cã timpul trece. La
aceasta adãugându-se ºi
atmosfera de mare comu-
nicabilitate în care aveau loc
vizitele la redacþie, frecvente, ale
autorului Paºilor profetului. Se
simþea întinerit, ºi în biroul
redactorului ºef, unde eram invitaþi
ºi ceilalþi, îl auzeam exprimându-
ºi acest sentiment. Ne spunea
cordial pe nume, ºi accentuat,
sacadat, „Dra-gã Baconsky!”, „Ce
faci Fe-lea?”, „Gurghiene!”,
„Rãule!”, ºi ne dãdea mâna, o
mânã lucioasã. Conversaþiile se
purtau într-o vreme în special pe
seama traducerilor, sau porneau de
la ele, o  Balada doamnelor de
altãdatã, de  Villon (unde era atât
de mulþumit cã pentru rima
„d’antan”, a gãsit expresia din
limbajul þãrãnesc despre grâu, „de
an”), un scurt poem de Lorca, unde
nu regretã cã pentru numele
propriu Còrdoba a folosit forma
Cordòva, atât de împãmântenitã,
sau poemul erotic Caprifoliul de
Costis Palamas, pe care i-ar fi
plãcut sã-l fi scris el, cu aceste
versuri pe româneºte: „... iar cine-
n fereastrã ne va vedea / sã spunã
cã eu sunt tulpina ta, / sã spunã tu
eºti floarea mea”, ºi pretextele se
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iveau din belºug sã vinã vorba ºi
despre iubirea la propriu, dincolo
de textura versurilor, din viaþa
unor mari artiºti, ca odatã despre
un senzual, contrar imaterialitãþii
picturilor, Rafael Sanzio. Causeur-
ul dãtãtor de ton era A. E.
Baconsky, cãruia îi este un bun
aliat ºi imaginaþia, aþâþând mai
adesea el focul într-un climat ex-
terior stânjenirii sau adulaþiei, ºi
producând digresiunile ºi in-
cursiunile cele mai abrupte sau
mai cu ºanse. Dar o contaminare
se întâmpla ºi în sufletul oas-
petelui, de o voie bunã, când nu te
mai puteai gândi cã s-au spus
cândva ºi cuvintele „...e mut ca o
lebãdã”. Aºa întâmplându-se
odatã când, revenindu-se asupra
temei erotice din alþi poeþi mari, e
reluatã opinia cã artistul trebuie mai
mult sã exprime ca nimeni altul
dorinþa fizicã, decât s-o finalizeze,
dintr-o relaþie pasionalã. ªi el
dezvoltã o teorie, despre amantul
care e ºi creator în spirit, regalã:
cã de înfiorarea mare fiziologicã
trebuie mai mult doar sã te
foloseºti, la o adecã, în sensul
temporizãrii finalizãrii, în locul
traducerii ei în fapt. Eventual numai
prelungind o stare de incan-
descenþã, sub stãpânirea cãreia
doar sã fugi tot atunci în turnul de
fidelº, unde s-o con-verteºi pe
hârie sau în imaginea plasticã, în
vreun înalt muzical acord. Ce vor
zice partenerele? Conteazã numai
sublimarea, restul e treabã de
junker, de husar, existã în lume ºi
ei...

Dar din redacþie vor porni ºi
unele sugestii în privinþa sumarului
pe care autorul îl considera ca ºi
încheiat, al viitoarei cãrþi cu poeþii
universali. Va exista receptivitate
la opinia cã rãmânerea numai la
Serghei Esenin, în ce-i priveºte pe
ruºi, nu e cea mai inspirtã, ºi spre
finalul ºirului cu vreo câþiva moderni
occidentali, dar ºi clasici, din
colecþia revistei pe doi ani, ne va fi
adus spre publicare întâi un catren
din Nekrasov, iar pentru numãrul
7 din 1956, an în care e aniversat
Lermontov, destul de amplu ºi în
Steaua, o înfiorare gravã constând
din douã strofe, Iubire mândrã.
Traducerile vor fi preluate apoi în
volum, bineînþeles. În aceastã
perioadã situându-se, ca o

încheiere a unei etape,  ºi
publicarea faimoasã a traducerilor
din Rilke, însoþite ºi de un articol
despre poetul ucis de un trandafir
– în sfârºitul de an. „Faimoasã”, ºi
prin criticile care ne vor fi aduse
ulterior în presa din Bucureºti, cu
etichetãri de „iraþionalism” ºi
„misticism” (P. Dumitriu, în Gazeta
literarã; un articol nesemnat, în
Scânteia), urmate  de „autocriticile”
de rigoare (în una, din aprilie 1957,
spunându-se, din redacþie: „În
acest articol, activitatea poetului
german e privitã unilateral ºi astfel
printr-o eroare de opticã  se
denatureazã nu numai creaþia lui,
ci ºi sensul real al dezvoltãrii
filosofiei contemporane”), explicãri,
între altele posibile, ale lungii – cu
o singurã excepþie  - absenþe, de
care am vorbit.

Perioada care va urma, de ºap-
te vaci slabe, coincizând cu felurite
alte evenimente din ambiant ºi din
sumarele noastre, care pe lângã
semnificative punctãri în bãtãliile ei,
traveresazã o zonã de... turbu-
lenþã. Una din analizele dure, la
Comitetul Centaral al Partidului,
unde trebuie sã fie contracarate
câteva calomnii, una constând
dintr-o acuzã de „legionarism”, din
partea unui poet supãrat pentru
niºte critici, care i-au fost aduse,
va avea drept consecinþã mo-
dificãri în profilul revistei, de
exemplu renunþarea la o rubricã
„Opinii”, consideratã prea îndrãz-
neaþã, dar pentru un timp ºi la o
rubricã de „Note ºi comentarii”, ºi
impunerea publicãrii unei serii de
articole „ideologice”, foarte „ferme”,
privind comandamente de mai
mare „implicare” prin beletristic „în
actualitate”.  Iar în ceea ce îl priveºte
pe el, între mai multe întâmplãri
care îºi vor urma un curs, poate fi
observtã eliberarea din postul de
director ºtiinþific la Biblioteca
Academiei, pe care îl deþinea.
Spre  o ilustrare a unei stãri de fapt,
avându-ºi relevanþa ºi o referire la
un numãr „100”, din revistã, când
sunt aniversate o sutã de apariþii,
ºi unde într-un articol de bilanþ,
„Scurtã retrospectivã”, numele lui
nici nu poate fi pomenit, lângã al
unor alþi colaboratori de prestigiu,
ca Tudor Arghezi ºi Tudor Vianu,
G. Bacovia ºi Al. Philipide, G.
Cãlinescu ºi Emil Isac.  Sau i-l poþi

bãnui învãluit într-o aluzie, dintr-un
„Salut” adresat redacþiei de
„Uniunea Scriitorilor din R. P. R.”,
din fruntea numãrului, unde în locul
unei posibile remarci cã au fost
publicate ºi câteva minuni, ca
Annabel Lee, de Edgar Poe ºi Odã
la o privighetoare, de John Keats,
e numai aceastã referire la un
sector care scotea din mãrginit:
„Revista n-a selecþionat  cu grijã
ºi exigenþã nici traducerile, fãcând
loc în paginile sale unor scrieri  pe
care nu ni le putem însuºi”.
Formulare, urmatã dupã alte
reproºuri, ºi de concluzia: „Suntem
convinºi cã în urma criticilor ce i
s-au adus, redaþia (...) va ºti sã
lichideze total ºi definitiv  ( subl. n.)
lipsurile  ºi cofuziile ce i-au putut
umbri o vreme activitatea”.

*
Despre un început de

schimbare a unor consecinþe în
relaþie ºi cu „îndrumãri” cum cea
de mai sus, se întâmplã sã vinã o
zare tot dinspre însemnãrile de
agendã pe care, promovat din 1955
în  funcþia de ºef al Secþiei ªtiinþã
ºi Culturã al P. M. R., le þine ºi le
deþine acelaºi înclinat spre
deschideri în politicile culturale, cu
un stagiu ºi în învãþãmântul
universitar, autor acum, de mai
mulþi ani, al unor cãrþi de interes
nu doar documentar, Pavel Þugui.
Un amãnunt preluat de asemeni în
monografia menþionatã a lui Ion
Bãlu, cã în martie 1959 el primeºte,
trimise de mine, nu una ci mai multe
poezii inedite, de Lucian Blaga:
Fântânile, Pãrinþii, Toate drumurile
duc, Ceas de varã ºi Ulise. Dar
totodatã este menþionatã ºi o
expediere anterioarã, datatã 24
februarie, tot din partea mea,
evident spre cunoaºtere ºi
aprobãri, de asemenea sub
semnãtura Lucian Blaga, în
cernealã, un articol dactilografiat:
Tehnicã ºi basm. Ambele aceste
iniþiative, sau tentative, dintr-o
redacþie, cu toatã distanþa dintre
ele, situându-se  exact înainte cu
doar un trimestru de diversiunea
tristã care se va produce prin
publicarea de cãtre Mihai Beniuc
în Gazeta Literarã, organ al Uninuii
Scriitorilor, a fragmentului de roman
Pe muche de cuþit, care în atâtea
privinþe vor încetini un început de
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înseninãri printr-un cenuºiu.
Pe cãi personale, de la

apropiaþi, de la unii cunoscãtori din
sfere demne de crezut, ne
parvenise zvonul, la un momnt dat,
cã în redacþia revistei Tribuna,
aflatã cam în al trielea an de exis-
tenþã în viaþa culturalã din Cluj, cu
unele conformãri mai zeloase unor
imixtiuni în mediul literar, din partea
factorului politic, s-ar pregãti un
„studiu” de „demascare” a „ca-
renþelor” filosofului Blaga, în care
criticile ar fi extinse ºi asupra
poeziei – ºi la care trebuia cumva
reacþionat. În sensul ca unei
lucrãturi la care nimeni nu s-ar mai
fi aºteptat, de acum ºi cu
anacronic, sã i se ia înainte, cu
concursul chiar al celui  primejduit:
publicând pur ºi simplu versuri, de
el, ºi nu numai versuri. Versuri mai
„sãnãtoase”, desigur. În care scop
îl voi contacta, în clãdirea
Bibliotecii.

Pot pune în legãturã cu acest
moment sau aceastã iniþiativã, ºi
apelul la arbitrajul mai luminat, sau
mai în cunoºtinþã de cauzã,
bucureºtean. Cum din discuþii
anterioare, în legãturã cu probleme
mai generale ale revistei, la
cabinetul la care mã adresam,
eram la  curent cu preocupãri ºi
acolo pentru o ameliorare a relaþiei
cu poetul ºi a modului de a-i fi
privitã opera.

Nu-mi amintesc strict cuvinte-
le pe care le voi fi folosit în argu-
mentaþia mea, dintr-o  discuþie pe
care nu cred sã greºesc situând-o
în „bârlogul lui Faust”, recluziunea
care îi fusese pusã într-un timp la
dispoziþie, numai lui, ºi la care
ajungeai nu urcând ci  coborând
niºte „nebãnuite trepte”, o camerã
nu mare, cu uºa întotdeauna
deschisã, unde poetul bibliotecar
era la o masã sub un mic geam,
sau tocmai se ridica de pe o
canapea din  spate, sau de lângã
un perete lateral. Era clar cã orice
diversiune îl putea plictisi, se va
trece de o frumoasã confesare, în
ideea cã de o poezie angajatã din
parte-i nu poate fi vorba, ar scrie-o
mai stângaci decât vreun viersuitor
de ocazie, din publicaþiile
momentului, poezia e mai întâi
transfigurare, proces autonom, la
care voinþa n-are acces - ºi
convenim asupra încercãrii cu

câteva fiice ale ale zeiþei Euterpe,
de un caracter „solar”. Dupã cum
n-aº putea ºti strict cã titlurile care
sunt menþionate au fost ceea ce
autorul va alege el singur pentru
început, ºtiu cã nu mã voi teme în
special, pe lângã prima din poeziile
menþionate mai sus, ºi de o
încântare Aràbida, unde nu se putea
vedea nimic interpretabil nedorit, o
scandam1, între prieteni, într-o
aºteptare, dar pe care mistere de
timp mi-o scot dintr-o evidenþã.

Teme de conversaþie, reluate ºi
în vreo alte douã întrevederi, în
redacþie, într-o aceeaºi atmosferã
din anii traducerilor dar într-o
componenþã mai restrânsã, cum
A. E. Baconsky e de acum mutat
în Bucureºti, ºi când poeziile
considerate mai cu ºanse ne sunt
încredinþate, ca un dar;  cu, dintr-o
mãrinime, ceva camaraderesc.

Lucian Blaga, cum s-a mai
spus, suporta cu stoicism un statut
de solitar, pentru cã îºi avea un
asociat în opera-i în continuã
întregire, ºi nu uºor, cu drumurile
atât de închise în spre cititorii din
þarã cât ºi în þãri europene, unde el
nu poate cãlãtori, decât prin
traduceri din poeziile lui, dintre care
unele îi sunt necunoscute, în mai
multe limbi; dupã cum ºi cu veºti
despre propunerea sa la Premiul
Nobel, ce-l aureola. Încât sã-ºi
aibã semnificaþia ei, ca un fel de
progres, ºi mutarea aceasta pe o
tablã de ºah, nu de neobservat,
când o micã  primã selecþie din
scrieri originale poate trece ºi pe
la alte judecãþi – nu doar, cu afectiv,
ale unor intimi. Cum, în sufletul
marelui poet, un sentiment al
apartenenþei ºi regãsirii într-un
orizont naþional nu va fi, în ciuda a
tot ce se petrece, niciodatã în vreo
eclipsã. E cunoscutã ironia,
memoratã de cineva2, pe care el i-
o întoarce unei etichetãri strecuratã
de cãtre Tudor Arghezi, traducãtor
din Crâlov, într-un articol, împotriva
pãrtaºului sãu de  glorie, traducãtor
din Goethe: sintagma „poetul
clujean”, folositã tendenþios. ªi
când existã prilejul acestei riposte,
dinspre un eu care într-o confesare
de tandreþe îi vorbise altcuiva
despre sine ca despre „un
Eminescu mai mic”: „Deh, ce sã-i
faci. «Eu sunt poetul clujean, el e
poetul român»”; o aluzie la o teorie

lingvisticã  recentã, „dupã care î-
ul din a nu mai avea nici o
justificare etimologicã în ortografia
cuvântului român “, cum acesta n-
ar deriva din „adjectivul latin
romanus, ci din indianul rom”.

Doar scoase astfel de sub un
obroc, poeziile originale circulã -
„Grecia cãlãtoreºte”, ar spune
poetul grec Gheorghios Seferis -
chiar dacã deocamdatã într-un
spaþiu restrâns, dar ºi în cercuri ce
se lãrgesc, început în care rapor-
turile sunt schimbate din nou, dintre
om ºi scrisul lui. Cãci dintr-o
distanþã de numai douã luni de la
însemnãrile despre primele douã
expedieri la Bucureºti, respectiv
primiri, semnalizeazã, din aceleaºi
însemnãri de agendã, ºi aceastã
informaþie,  reluatã ºi ea în volumul
IV al cãrþii lui Ion Bãlu, care e tipãrit
dupã 40 de ani: „La 12 mai 1959
C. Daicoviciu i-a dus lui Pavel
Þugui, personal, articolul O lãmurire
ºi patru poezii dactilografiate”,
dintre care numai douã nu se
aflau ºi în celãlalt grupaj, trimis
de mine: Ulise ºi Rãsunet în
noapte. Un moment de asemenea
foarte de reþinut, dintr-o cronologie,
cãci cu aceastã consecinþã:
„Articolul a fost citit” de mai mulþi
„ºefi ai partidului ºi «s-a hotãrât»
publicarea articolului în Scânteia în
prima parte a lunii iulie”. Deci o
reîntoarcere, dacã þinem seama
de rânduielile de acum din þarã,
a scriitorului, cu uneltele sale, în
sapþiul public, pe uºa cea mai din
faþã, a vremii. Cu  adaosul: „iar
poemele” sã aparã, „în acelaºi
timp, pe prima paginã a Gazetei
literare”.

Semne dintr-un laborator, aces-
te acum ºase poezii de toate, sã
spui: la, ºi spre luminã; care cir-
culã; dar poate mai multe. Si-
tuându-se, ca imagini ºi abordãri,
mai acuzat lângã naturã, cu mai
puþin recurs la metaforã, pe un siaj
rostit încã din Nebãnuitele trepte,
conform ºi unei pãrþi dintr-o altã
mãrturisire din 19523: „E o
comunicare continuã, oriunde m-
aºa afla, între naturã ºi eul meu,
între lumea din afarã ºi mine”. ªi
care sunt totodatã ºi nãscocire de
„motive mitice”, iactanþe ºi o fluenþã
de cântec, inflexiuni de erotic mai
frecvente, un plus de stilizare ºi o
undã folcloricã.
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*
E desigur un exces sã stãrui,

cum ai pune totul sub o lupã, într-o
derulare calendaristicã, asupra
unor fapte mai mult exterioare
domeniului scrisului, ºi încã dintr-
un timp care, dupã o trecere de ani
schimbaþi, iatã în curând câþi ai
României Mari, este în atâtea
privinþe însuºi de demonstrat, ºi
chiar, un asemenea trend ar trebui
pãrãsit, în acest loc! pentru regãsiri
„pe-aceleaºi vremuri” numai sub
metaforã, sau stricte consideraþii
despre caracterul de excepþie al
lãsãmântului blagian. ªi totuºi un
fir al unor amãnunte, angajând
pasiuni, frãmântãri, din sfârºitul
unui deceniu, care pot fi ilustrative
ºi într-un plan mai larg, cu ceva de
permanent uman, din modul
povestit, parcã li te-ar mai vrea,
pentru încã un an, prizonier.

Cum se ºtie, va trebui sã se
scurgã întregul an literar 1959 fãrã
finalizarea deciziei care fusese
luatã pentru luna iulie la un nivel
de atât de sus, ºi care va fi
zãdãrnicitã prin maºinaþiuni din
acelaºi front, al ideologicului ºi
politicului: un recurs la un arbitraj
ºi mai înalt, un fel de joc, fãrã voie,
dublu. Articolul aºa-zis lãmuritor ºi
poeziile care îl însoþeau, prevãzute
sã aparã în cele douã publicaþii
centrale, vor fi retrase, cum se ºtie,
în replicã, de cine le-a scris un
„Memoriu”, punere la punct dras-
ticã a penibilei denigãri beniucie-
ne, pe care autorul Spaþiului Miori-
tic îl va redacta amplu ºi îl va trimite
prin septembrie-octombrie cui i l-a
solicitat, la Secþia de Culturã ºi Artã
dela Comitetul Central, dupã ce în
prealabil l-a dat spre lecturã unor
apropiaþi, între care ºi nouã la
Steaua, va avea ca rezultat numai
o discuþie, „cu autorul”, la preºe-
dintele Academiei, Athanase Joja,
consideratã de cãtre domnul Pavel
Þugui, din urmã, mai mult „filo-
soficã”. Astfel ca, de pe o scenã
mare, a unor înfruntãri oricum în
politica generalã ºi în problemele
unei întregi culturi, un reflector fie
ºi de razã redusã sã-ºi justifice o
fixare din nou numai  pe foile, de
mult pierdute, dactilo, pânã una
alta, cu planurile de numãr ale
lunarului nostru în proprii
perseverãri.

Din acest nor ar merita sã-ºi

regãseascã un contur mai
pronunþat, decât simpla menþiune,
circumstanþa care a fãcut posibil
ca într-un ºir de strategii mici o
iniþitivã, ca o mãsurã în plus, din
spre redacþia Stelei, sã poatã
ocupa într-o cronologie un loc mai
la vedere. Cuprinzând un episod
la care eu m-am referit într-o
evocare, prin 1975, Etape Lucian
Blaga, pusã ºi-ntr-o carte, dar
unde a trebuit sã recurg prea mult
la formulãri eliptice ºi eufemism.
De pe pãmânt fusese trimisã
prima rachetã sovieticã spre lunã,
un eveniment care impresionase
mult, cum era ºi firesc, ºi o
eventualã referire la o atare
„realitate”, într-un articol,  ca despre
un succes al omenirii, dar care  ar
putea fi considerat ºi unul al unui
întreg „lagãr”, totodatã în cauzã
afându-se doar un adevãr de
ºtiinþã, ar fi un avocat bun pe lângã
poeziile care mai aºteapã încã un
rãspuns, îmi exprim o pãrere la o
altã întâlnire. Dar ar fi ºi un gest de
condei, în speculativ ºi frumos, în
sine, dintr-un  orizont de aºteptare
al oricãror cititori.

Un articol, care va fi ºi scris,
peste un numãr de zile, pe care le
situez în iarnã, o surprizã inclusiv
prin felul cum îmi va fi dat sã-l pri-
mesc: prin intermediul unei vizite
pe care autorul va avea iniþiativa
sã mi-o facã, dimineaþa, pe
neprevãzute, la mine acasã, fãrã
sã mã fi anunþat anterior. Dar
vizitele vor fi douã, ºi se vor solda
ºi cu douã autografe pe douã din
volumele cu poeziile lui, pe care le
am în bibliotecã, unde se vorbeºte
ºi despre („pentru”) „o amintire
comunã sufletelor noastre”, din
peisaj geografic bistriþean-
nãsãudean. Textul articolului,  într-
o structurare de poem, cu un leit-
motiv folosit ca un semn al crucii,
de tei ori, „tehnica e basm realizat”,
îºi lua un avânt, la fel vehiculului
ceresc de pe Terra, din „visul
strãvechi al lui Icar”, urca la
„maºina de zburat” a unui „inginer”
Leonardo da Vinci, ºi dupã un ocol
prin alchimiºti fãcea o întoarcere
pe „bãncile ºcoalei”, pentru o
raportare la formulele lui Newton,
conform cãrora „unui corp terestru
ar trebui sã i se imprime o vitezã
de de 11 km. pe secundã spre a
pãrãsi câmpul de atracþie al

globului”, ca sã se ajungã iar în
antichitate, la o comparare cu zeii
- a materiei, care „s-a înãlþat la cer”.
Îl voi asocia, trimiþându-l neîn-
târziat, aceleiaºi cauze, cu un en-
tuziasm nu mai mic, în calitatea pe
care o am, de un timp, de redactor
ºef; ºi cu o speranþã mai mare,  ca
un scutier de graþie.

Dar rãspunsul  final nu va fi, nici
acum, din pãcate, cel estimat.
Dupã ce ne vom conforma, redac-
þie ºi autor, unei cerinþe, care mi-i
transmisã prin filierã localã, de a
se face unele completãri, mai în
apropierea subiectului, mai la
concret, ºi ne vom restrânge doar
la adãugarea,  precizarea: „o ra-
chetã ridicatã de undeva de pe
teritoriul Uniunii Sovietice”, ceea ce
se va considera „prea puþin”,
articolul pe care l-am crezut
pledant nu va fi aprobat, cu toate
cã au existat unele recomandãri în
acest sens, o decizie ca vai de
capul ei. Îl voi putea relua ºi
publica, un obiect rãtãcit în spaþiu,
abia dupã vreo 11 ani, dar s-a
aprobat în schimb, sã publicãm
versuri! Una singurã din poeziile
plecate din redacþia noastrã, ºi cu
schimbarea titlului (care într-o fazã
numai redacþionalã, era format din
cuvintele primului vers: „Sapã frate,
sapã, sapã...”),  în Fântânile.

Când apãrem cu acest poem
pe piaþã, mai mult printr-o liniºte,
suntem târziu prin cireºar, dacã nu
cu o întârziere mai spre varã,  anul
e indubitabil  1960, ºi pe numãrul
din revistã e scrisã cifra 5, ca
postura în fine nu de traducãtor a
poetului sã se încarce tainic ºi de
o semnificaþie de aniversarã. O
poezie sãrbãtorind singurã, cred
cã în toatã þara, împlinirea de cãtre
poet a 65 de ani de viaþã.

Nu ignor un demers paralel ºi
concomitent, ce-l implicã pe criticul
George Ivaºcu,  acoperind lunile
precedente martie ºi april, în care
redactorul ºef al Contemporanului,
cu mandatare de la Leonte Rãutu,
se deplaseazã la Cluj, pentru a
obþine o angajare mai pe-nþeles, o
luare de poziþie mai la obiect, sau
directã. Omul de anvergurã, cu
formaþia lui de istoric literar, cu
francheþea-i de gazetar dezinvolt,
înarmat cu argumente  legate
numai de revista de la care venea,
nu ale unui „emisar”, calitate la care
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nu va face referire, bunãoarã tirajul
publicaþiei, de multe zeci de mii de
exemplare, ºi cu o retoricã
adecvatã, de negociator realist,
„Dumneavoastrã vã mulþumiþi cu
faptul cã versurile vã circulã trase
la ºapirograf. Nu vã daþi seama cã
sunteþi ameninþat sã rãmâneþi un
necunoscut?”, va obþine ce ºi-a
propus. Va primi în curând un text
dintr-odatã o ieºire din semiton, îl
va duce la aprobãri ºi îl va publica,
intitulat Probleme ºi perspective
literare, cum din editorialele vremii,
întâi în Contemporanul, ca  la
distanþã de o zi sã fie reluat în
oficiosul Scânteia, în ultima zi din
april.

Fãrã vreo identitate între douã
genuri de acþiuni, intermediere sau
proprie iniþiativã, confluenþa îºi are
cântecul ei ºi în dezlegarea pe care
o obþinem numai acum, ºi care va
face ca o repunere în drepturi a doi
mari contemporani, într-o revistã
cu preferinþe aparte pentru poetic,
sã poatã avea loc între aceleaºi
coperþi, ale unui numãr aniversar
consacrat „rivalului”, confatelui din
Mãrþiºor, cu care autorul Paºilor
profetului împarte ºi o aceeaºi lunã
a datei de naºtere ºi un statut de
sãrbãtoribili tot la 10 ºi la 5 ani, nu
numai similare înãlþimi de cuvânt
ºi gând. Ceea ce inspirat va numi
un avocat dar ºi un poet, cu care
Blaga se sfãtuieºte ºi în chestiuni
practice, Bazil Gruia, într-unul din
volumule lui cu documente ºi
amintiri, ,„reluarea marelui zbor”, e
îndeplinit acum numai la Steaua,
definitiv.

ªi aceastã evoluþie, de subliniat,
atâta timp cât factori exteriori
capacitãþii de proprie opþiune a
omului Blaga nu se interpun:
realitatea cã printr-un întreg an
1960, în care el trãieºte un sen-
timent de regãsiri, de întoarcere,
poeziile toate care vor fi tipãrite, în
excusivitate, au mereu o singurã
adresã, strada Horia 17, a
redacþiei noastre din acel timp.
Trebuie sã treacã numai vreo lunã
ºi ceva, cum apariþiile revistei eu
îmi  amintesc cã intraserã într-o
întârziere, de la  publicarea de
hotar – a unui poem unde se
transpunea în limbaj figurat o
filosofie practicã a ripostei la o
izolare pe orizontalã geograficã, ºi
anume prin cãutarea unui universal

în specific local, cu încifrarea sau
bucuria „Stele sunt ºi jos subt þarã”
- pânã la o întâlnire care îmi este
propusã în oraº, cum am mai
relatat, la o cofetãrie, Pescãruº,
din vecinãtatea bisericii medieva-
le Sfântul Mihail. Aici sunt invitat
printr-un telefon, pentru a-mi fi
fãcutã cunoscutã ºi înmânatã
Mirabila sãmânþã, pe care o voi
duce spre redacþie ca pe un trofeu,
ºi vom publica-o în numãrul 8, pe
august. Un text scris de mânã, în
creion, amplu, pe ambele feþe ale
unei foi. Dar pe care  eu a trebuit
sã-l citesc mai întâi singur, stând
amândoi faþã în faþã, o lecturã
învãluindu-mã într-un „murmur de
neam cântãreþ”; sau în care sunt
sub „o povarã de râu”. Poezia n-o
ºtiam, ºi voi remarca un flux de
vitalism ºi magic, de senzual ºi
evocativ, dar ºi atâtea plurise-
mii, un ermetism numai aparent,
inclusiv din nume proprii ca
Eutopia ºi Marea de Est, lucruri la
care îmi pãru cã s-ar gândi ºi el în
acelaºi moment.

Eu din aceastã întrevedere
pãstrez imaginea unui Lucian
Blaga relaxat ºi comunicativ,
într-o stare neschimbatã a sã-
nãtãþii, atât a trupului cât ºi a unui
suflet care te observã ºi este într-
o plenitudine, pe care le pun ºi pe
seama informaþiei, nu venitã direct,
cã ar mai fi scãpat de o datorie: ar
fi încheiat lucrul la ultima din  trilogii,
cosmogonicã, a treia, „ultimul
volum al operei  mele filosofice”.
Imagine care nu se schimbã nici
în întrevederi ce vor urma, spre a
nu slãbi un ritm: una când îi voi
solicita, la un numãr monografic -
pentru care redacþia e în relaþie cu
foarte mulþi scriitori importanþi, de
la Ion Agârbiceanu ºi Ion Marin
Sadoveanu la Mihail ªolohov ºi
Illyés Gyula, contactaþi prin
scrisori, inclusiv de la autorul
Baltagului -  un alt gând pentru
Mihail Sadoveanu, pentru luna
octombrie; iar o alta când îmi va
da un eseu pentru un grupaj
consacrat unei aniversãri Tolstoi,
pentru noiembrie, Personajul care
filosofeazã. În ambele cazuri eu
cãutând sã mã fac convingãtor cu
argumente despre autoritatea ºi
problematica ºi farmecul  operelor
în cauzã. ªi desigur, cu un alt
prilej, când vom fi singuri în

locuinþa lui, sã alegem poezii, din
nou nu puþine, la o fereastrã, fãrã
alte prezenþe, printr-o melancolicã
dupã-amiazã de-nceput de
toamnã ºi-n „focuri de primãvarã”.

E drept, pânã la acest moment
de apogeu se va pune în evidenþã
ºi o altfel de  grabã – din iniþiatriva
exclusiv a autorului în ipostzã de
critic literar. În chiar aricolul despre
Sadoveanu, Patriathul pãdurilor.
De o subtilã ingeniozitate, pentru
o broderie eseisticã numai pe
ideea „lumea evocatã ºi descrisã”
– „ o lume a organicului” – el va
aduce astfel din condei lucrurile
încât sã poatã afecta cel puþin
jumãtate din succintul text
raportãrii la anii sãi de fost ministru
plenipotenþiar în Portugalia, care îi
vor furniza însãºi titlul volumului La
curþile dorului:  pentru a introduce
ideea despre “un anume dor de
þarã”. Cu o motivare ca ºi-n articolul
din 1956: acolo, „lângã golful
Tagelui”, singurul obiect vrãjit
luat de acasã sã-i þinã loc de
„dumbravã”, de „humã românes-
cã”, de „codri”, erau cãrþile au-
torului Zodiei cancerului. Iar în final,
în continuarea afirmaþiei cã foºtii
doi colegi de Academie s-au
întâlnit în viaþã „doar de câteva ori,
la rãstimpuri mari”, pentru aceastã
sugestie de un virtual grup statuar:
„Am stat de fiecare datã unul în faþa
celuilalt mai mult tãcând”. Dar în
legãturã cu asocierea de „rai sorin”
frumoasã, e grãmãditã ºi aceastã
turnurã de frazã, în partea de-
nceput a articolului: „gãsesc printre
hârtiile mele unele însemnãri în
versuri. Îmi îngãdui sã le dau
luminii”, dupã care pur ºi simlplu e
anexat, între douã aliniate, întregul
scurt poem Soarele iberic, care în
volumul Poezii din 1967 este
plasat în ciclul „Stihuitorul”. ªi
stratagema reuºeºte, cum ar fi pus
un umãr ºi „oameni de pãdure,
purtând în stema seminþiei lor
zimbrul”, ºi înºiºi dacii, care „au
fost strãmoºii noºtri”. Sau cum o
poftã de râs îi joacã un renghi unui
oficiu din discreþionar,  care a spus
„Nu” când trebuia sã lase drum
liber, paginate separat, dar într-un
acelaºi numãr, unei  poezii lângã
un articol, altãdatã.

Aici putând încãpea ºi o
parantezã. Pentru o atenþionare a
vreunui îngrijitor de ediþie Blaga,
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mai atent la original, din viitor. În
Steaua, forma poeziei, interpolatã
din motivele la care m-am referit,
fãrã titlu, e mai fidelã facturii
discursului liric din intenþia
întregului, urmãrind în cadenþã un
flux al respiraþiei, de o scriiturã cu
modern. Va trebui colaþionat, ºi
dacã lucrurile se confirmã, sã se
facã restabilirea cuvenitã. În
curgerea versurilor nu intervine nici
o distanþã de strofã, cum e în ediþile
care vor urma, între versurile 8 ºi
9, distanþã care acum contravine
unei tensiuni difuze, afecteazã
unitatea de clipã, densã, ºi de
rostire, în contemplativ; iar
versurile 2 ºi 3 sunt: „Dar în
pãdurea de pini, de la Estoril, / sub
soarele torid, / o umbrã nu gã-
seºti...”, toate trei  într-o perfectã
deschidere a unei evoluþii, în care
te laºi antrenat -  ºi nu: „Dar în
pãdurea de pini / de la Estoril, sub
soarele torid / o umbrã nu...”. Eu
nu cred cã autorului i s-ar datora o
astfel de scurtare a versului 2, ºi
respectiv o  încãrcare inutil a ver-
sului 3, cu finalul primei propoziþii
din versul urmãtor ce introduce o
gâfâire, sau întrerupe o fluenþã, de
modernitate. A observa cum ºi în
versul 4 urmeazã o propoziþie cu
nimic accidentat, linã, cu afirmaþia,
ideea expusã întreagã, pentru o
continuare în aceleaºi alinieri de
notaþii ca adieri de o brizã prin foi
de eucalipþi, dinspre „Oceanul ce
nu se vede-n zare”.

Dar contextul când poeziile mai
multe, pentru o apariþie a revistei,
proximã, pe decembrie, despre
care nu ºtim cã într-o privinþã vor
fi ºi ultimele, sunt alese, într-o
lecturã în doi,  pentru mine numai
din descoperiri, pentru el de reme-
morãri, cu o grijã ca între liniile unui
definitor profil. Grijã presupunând
ºi ferirea de unele cuvinte
contravenind unui optimism, ca
unul în versurile  „frumseþea ºi cu
moartea / lucreazã peste noi”, din
poezia Ulise - cel de al doilea
substantiv, motiv sã convenim, în
ciuda faptului cã pe „limanul” ei am
putea ºi noi sã spunem: „ce bine-i
/ sã stãm în necuvânt”, cã mai
poate sã aºtepte, n-o includem.
Dupã cum într-un chin se stã ºi din
cauza celuilalt substantiv din citat,
cu ceva de localism, frumseþea,
formã care comploteazã din toate

pãrþile caietelor, aruncând într-o
adevãratã dramã a alegerii. Vor fi
comentarii, pe parcurs, înaintãri ºi
reîntoarceri, puneri de acord, cu
gândul numai la urºi la poduri; ºi
restrângerea la numai patru poezii,
care toate vor trece cu bine de
cenzurã, într-o alternanþã de
tonalitãþi ºi oficieri ºi modalitãþi
prozodice. Chiar dacã selecþia
fãcutã de noi nu se va fi restrâns
la atât.

Impresia va fi puternicã, pe care
aceste poezii o vor produce, dupã
ieºirea pe piaþã, în toate mediile
literare, ºi de cititori, ilustrative
putând fi ºi aceste cuvinte dintr-o
scrisoare pe care poetului i-o
adreseazã Ion Agârbiceanu
octogenar: le-„Am citit cutremurat
de frumuseþea lor”. ªi adaosul: „Nu
m-am putut opri sã nu-þi arãt
încântarea în faþa acestui ºuvoi de
mare artã”; numind o unitate de
ciclu. Sau le poþi revedea ºi azi sub
un nimb de atunci. Un cântec, subt
„pulberi de lunã”, scoþând dintr-o
încercuire de munþi într-un
Bucureºti de odinioarã, ºi re-
înodând cumva etapa care va
duce recolta liricã blagianã, de
care ºtiam, la un numãr de vreo
280 de titluri, dublul a ce a fost
publicat pânã acum în volume, de
cãtre autor, cu mirajul de creaþie
luzitan, de prin 1938, nu numai
printr-o imagine aproape identicã,
de particularitate:  acolo, în una din
poeziile  luzitane, „prin þipãtul
strãzilor”, apariþia  unui vânzãtor de
greieri, „cu greeri / în pãr ºi pe braþe,
ieºiþi din corfele pline”;  iar aici, în
evocarea unui peisaj citadin est-
oriental, din 1919, apariþia unui alt
negustor insolit,  „un „oltean – pe
jumãtate / om aievea, ‘n rest
fântânã”, un sacagiu, „þinând
soarele în mânã”, ºi dând ºi el
„nãvalã / cu un chiot în cetate”.
Apoi Micã odã unei fete, o bijuterie
de miniatural, iactant ºi tactil,
despre care acelaºi autor al
Fefeleagãi, ºtiind cui îi scrie, mai
spune cã le „putem tãlmãci drept
mare pãrere de rãu pentru tot ce-i
frumos ºi trecãtor în lume”. În
continuare, un recurs la articulaþiile
sonetului, Cerbul,  piatrã scumpã
din grãdina cerbului pentru orice
antologie a genului, la români,
inclusiv ca perfecþiune formalã, dar
ºi de mister existenþial. ªi Risipei

se dedã florarul, o revãrsare de
sentiment linã, descriptiv ºi
meditativ, etern vegetal ºi uman -
versurile „De pe stamine de aluni,
/ Din plopii albi se cerne jarul”, „Pe
umeri cade-ne ºi-n gene”, „Pãduri
ce (...) niciodatã nu vor fi”, despre
o cernere de polen, contemplatã
„Tâmplã fierbinte lângã tâmplã”;  ºi
o  muzicã, din înmlãdieri, de
romanþã fãrã cuvinte. Întregul
grupaj, poate un caz în premierã
în socialism: când poezia de
dragoste e chiar de  dragoste.

În legãturã cu ceeea ce a
depãºit cadrul strictei arbitrãri în
vederea unei atari norocoase
selecþii, sau senzaþii de larg, lângã
un geam nu de parter, o situaþie în
care rolul îmi era într-un fel „ingrat”,
întrucât „eu trebuia sã citesc cu
voce tare ºi sã-mi pot spune
pãrerea tot atunci, la fiecare text”,
sã optez ºi sã motivez - de ase-
menea am mai relatat. Cum am
relatat ºi o discuþie în continuare
despre lucrãri de picturã, de pe
pereþii camerei unde ne aflam, ºi
unde am observat, fãrã sã co-
mentez, cã are, el are, pe o margine
a mesei, dinainte, când scrie, lega-
te egal, la dimensiuni mai mari,
indiferent de formatul iniþial, înºi-
rate toate cãrþile pe care le-a tipãrit,
ca  un zid de protecþie; ºi întâm-
plãtor, despre starea mea de
sãnãtate de atunci, o astenie
urmatã de insomnii, din care abia
ieºisem, ºi încã mã îngrijora
verdicul unui medic de a-mi reduce
temporar, destul de sever,  orele
de muncã prin zi. Când autorul
Laudei somnului îmi dã  sfatul sã
nu mai citesc nimic dupã ora nouã
seara, numai ziare, ca un remediu
din care ºi-a fãcut o lege ºi el. Mã
voi împroprietãri cu detaliu bio-
grafic: fusese ºi în cazul sãu,  prin
anii volumului de versuri numit,
zeul Hypnos, zgârcit. Atunci el,
poetul ºi filosoful,  a crezut cã a
terminat cu scrisul de orice fel, nu
mai putea citi un rând, ºi totuºi a
redactat ulterior toate Trilogiile.

În ochii lui, despre care s-a spus
cã sunt demonici, ca în tabloul de
Elena Rãdulescu, pe care-l pot
privi, era o luminã ce îl smulgea din
ambiant, s-a spus: sofianicã. Dar
în lumina prin care cãdeau dincolo
de geam, arar, frunze galbene, el
era mai bolnav ca oricând.
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Între 1-5 aprilie 2011 sunt invitatã, împreunã cu Horia
Gârbea, la festivalul de poezie Nisan, organizat în satul
Maghrar, Israel (anul acesta este cea de-a
douãsprezecea ediþie). Cãlãtoria va fi una cu tâlc ºi
isprãvi.

31 martie – 1 aprilie

Seara, la Bucureºti, am stat pânã la miezul nopþii
cu Tavi ºi Florin, pe Lipscani, într-o cafenea, la poveºti:
Lipscanii sunt doriþi a fi un soi de Bourbon Street
neworlinez! Hmmm. Apoi, la aeroport, am vorbit cu
Florin despre ideea de spaþiu poetic, extaz, Naum,
Lygia, alteritate creatoare etc. Partenerul meu de
cãlãtorie este Horia Gârbea: simpatic, volubil, narativ.
Dimineaþa ajungem la Tel Aviv: cãldurã umedã,
palmieri disciplinaþi, flori galbene de stâncã, dune
intermitente, marea aburitã pe margine, zgârie-nori
mediani, dar ºi blocuri în paraginã. Taximetristul nostru

e ursuz. Transpirãm firesc, dormim pe picioare de
obosealã.

Nazareth. Odãile nu sunt gata, aºa cã o pornim în
cãutarea locurilor faimoase. Oraºul e un hibrid arabo-
evreiesc, seamãnã ºi cu o insulã greceascã, dar ºi
cu un bazar musulman. Bisericile creºtine de culoarea
untului. Minaretele verde-petrol. Dimineaþa avea sã
mã trezeascã vreme de cinci zile glasul muezinului,
seara, tot glasul lui avea sã mã îmbie sã ies pe
terasele violete. Aroma unei cafele proaspãt prãjite
strãbate oraºul ca o ºirã a spinãrii. Deasupra acestei
arome s-au suprapus damfurile kebabului ºi
mirodeniile aferente, salatele picante ºi dulcegãriile
încãrcate. În ultima zi, cumpãr cafeaua parfumatã
pentru cei de acasã, dupã ce asist eu însãmi la prãjirea
ºi râºnirea ei, în odaia-prãvãlie a unui mãcinãtor arab.
La bazar se gãsesc exact lucruºoarele vizibile pe
tejghelele din piaþã ºi în România: eºarfe arãbeºti
ieftine, electronice chinezeºti, jucãrii globaliza(n)te,
bijuterii universale ieftine. Vizitãm izvorul Mariei ºi
biserica Buneivestiri. Apoi asistãm, în centru, la o

predicã musulmanã extrem sonorizatã: oamenii stau
desculþi sub un coviltir uriaº, aºezaþi în fund, pe
covoare, ºi ascultã. Cumpãr vinul licoros Carmel ºi
mâini magice evreieºti, din fier, cu un ochi în palmã.
Seara ne întâlnim gazdele: Naim Araidi ºi Moein
Shalabia; plus câþiva poeþi cu personalitate histrionicã:
Michael Augustin (din Bremen, Germania: surpriza e
cã îl cunoaºte pe Andrei Codrescu ºi ºtie de
Submarinul iertat, scris de mine cu Andrei), Vito Intini
(din Puglia, Italia), poetul irlandez Gabriel Rosenstock
(care vorbeºte gaelica), Bengt Berg (din Suedia).
Bengt are o legãturã aparte cu România, cel puþin
prin unul din versurile sale hâtre: “România este în
România” – scrie el într-o carte de poeme. Prãjiturile
arãbeºti mã dau gata: miez de nucã ºi cocos, înmuiate
în miere întunecatã, aproape viorie, ciocolatã cu seminþe
de susan. Mai fac pasiune cumplitã pentru humus
(crema/pasta de nãut) ºi  tahin (crema/pasta de susan)!

2 aprilie

Suntem aºteptaþi (Horia ºi cu mine) la Haifa, în
casa Rozicãi ºi a lui Mirel, cu tihnita lor terasã ºi o
tartã delicioasã. Gazdele noastre sunt generoase: ne
poartã la geometricele grãdini Bahai ale oraºului, mai
aruncãm ocheade ºi dupã urmele templierilor haifiþi
de odinioarã, facem popas la turistica bisericã a
carmeliþilor, apoi, în sfârºit, avem acces la marea
zãritã mai întâi de sus, într-un abur de fãgãduinþã,
apoi de aproape, unde e mai puþin magicã. Totuºi,
culeg scoici (înrudite cu acelea din insula Mykonos,
din vara lui 2010) ºi mã plimb pe dig. Pe drumul de
întoarcere zãresc un nume frumos de sat arãbesc:
Zarzir. Ar putea fi un titlu de poem nebun. ªi tot dinspre
Haifa spre Nazareth îmi sar în ochi pancartele cu
Quessarya – e chiar numele meu firitisit în Þara Sfântã,
gândesc eu mucalitã ºi mãgulitã în acelaºi timp.

Seara e un mic Turn Babel la festivalul pe poezie
Nisan: nu ºtim ce poeme ne sunt traduse în idiº ºi
arabã, aºa încât strãinii, vom citi la nimerealã.
Recitativele sunt de la început variate: sobre sau,
dimpotrivã, exaltate; rostite limpede sau confuz; cu
voce albã sau cântate ºi muzicalizate. Se recitã pentru
a epata publicul, dar ºi pentru a se scãpa de o obligaþie
ori pentru un minim autoportret oferit colectiv. Se recitã
poezie-ºnur, ca într-un tren de marfã. Ne grupãm
dupã dispoziþii ºi stãri de a fi: mã integrez într-un grup
voios-ironic (autoporeclit al submarinului galben
beatles-ian), ai cãrui membri sunt – neamþul Michael,
suedezul Bengt, irlandezul Gabriel (ºi soþia sa Etna),
eu ºi Horia Gârbea.

Banchetele de searã sunt copioase: la prima cinã

Bengt Berg ºi Michael Augustin
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comunã avem parte ºi de un tânãr solist arab care
nu se mai opreºte din cântat. În autocar, înainte de
somnul binevenit, vorbim puþin despre centenarul Emil
Cioran ºi despre Gottfried Benn.

3 aprilie

Izbutesc sã isc o revoltã în autocar ºi sã schimb
cãlãtoria la Haifa: vom merge spre Marea Galileii ºi la
Iordan, apoi la Acra. Suedezul Bengt m-a poreclit
amuzat Regina autobuzului. O luãm spre lacul Tiberias
ºi apoi spre Iordan, la locul botezului Domnului.
Turismul religios este suprem aici. O rusoaicã din

grupul nostru se chiar scaldã în Iordan ºi se auto-
boteazã! Din alt grup, o femeie în costum de baie bikini
scandalizeazã asistenþa pe bunã dreptate, paznicii
vin sã o izgoneascã, dar bikineza se opune. La
marginea Iordanului e plin de somni uriaºi, hrãniþi cu
bucãþi de pâine, ºi de bizami (eu i-am confundat la
început cu niºte castori, dar m-a lãmurit Horia). Deºi
ar trebui sã fie o atmosferã sacrã, din pricina femeii
bikineze ºi a suvenirurilor kitsch (dar foarte scumpe),
aerul sfânt e rarefiat ori chiar negat. Grupul ironic-
ºugubãþ nu e pasiv: Michael e botezat Heineken, eu
sunt botezatã Guinessa! Fireºte, fiecare din noi îºi
are ideile ºi trãirile sale pe dinãuntru, dar pe dinafarã
se vede doar scepticismul nostru în faþa kitschului
turistic religios, întreþinut teatral ºi demonstrativ. Scena
botezului Domnului e tradusã în vreo sutã de limbi
ale pãmântului, inclusiv în Hawaii Pidgin, în care sunã
caragialesc!

E duminica Predicii pe munte (Fericirile) ºi a
Vindecãrii lunaticului. Ne oprim la mormântul Rahelei
(poetã evreicã, cu stil emoþional care a prins la mase),
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despre care ne vorbise poeta (de origine românã) Riri
Sylvia Manor, care ne ºi cãlãuzeºte spre mormânt.
Rahel, moartã de tuberculozã la patruzeci de ani, în
al cãrei spaþiu funerar se gãseºte, într-o cutie, cartea
ei de poezie, din care pot citi vizitatorii. Cel mai faimos
poem al ei este despre bãrbatul pe care l-a iubit ºi
care era însurat cu altã femeie; dar nu acest lucru a
durut-o pe Rahel, ci copilul avut de bãrbatul iubit cu
cealaltã femeie. La mormântul Rahelei las un rãvaº.
Apoi, pe malul lacului Tiberias (marea Galileii,
Ghenizaret), culeg scoici. Poetul albanez Uke
Bucpapa are o crizã liricã pe malul lacului ºi vorbeºte
cu el însuºi: ras în cap ºi îmbrãcat complet în negru,
de-abia e urnit sã se urce în autocar. Peisajul e
muntos, trecem pe lângã o închisoare, apoi, o
ciudãþenie, vedem capre pe care sunt cãþãrate egrete!

Cireaºa de pe tort a zilei este portul Acra (Akko),
fief al templierilor, cu o fortãreaþã ca în insulele Rodos
ºi Kos, cu moschee ºi bazar. Îi cumpãr o pãlãrie tatãlui
meu, gust o halviþã, apoi colindãm þãrmul cu stâncãrie
ºi turnuri flancate de gherete cu scoici. Benchetuim
la prânz ºi discutãm în neºtire despre poezie, politicã,
multiculturalism, fiecare are altã opinie despre toate
cele. În timpul prânzului, o iau singurã pe ulicioare ºi
gãsesc Spitalul templierilor, precum ºi subteranele lor,

pe care le strãbat cu un grup de turiºti, ieºind în
cealaltã parte a oraºului. Acra este, probabil, orãºelul
unde aº putea sã scriu o varã întreagã, cândva, dacã
ar fi sã mã sãlãºluiesc în Israel. Palmierii din fortãreaþã
sunt primitori, miroase a peºte ºi a fructe de mare,
miroase a pisici ºi a portocale storcoºite. Nu mai avem
vreme de cafea, aºa cã lãsãm Acra în urmã, cu
dezolarea cã ne întoarcem în spaþiul arid ºi deluros.
Urmeazã a doua searã de recitaluri: nu mai avem
public, aºa cã suntem doar între noi, ne auzim unii pe
alþii, unii citesc þipat, alþii, discret, alþii, alb. Unii vor sã
demonstreze ceva (numai ei ºtiu ce), alþii vor sã fie ei
înºiºi. Spiriduºul italian Vito Intini circulã de la un grup
la altul. Seara, târziu, grupul ºugubãþ-ironic din care
fac parte cântã iar în autocar We all live in a Yellow
Submarine, iar Gabriel propune resturi de muzicã
irlandezã, secondat fiind de neamþul Michael.

4 aprilie

Discuþie la micul dejun despre mafia ºi mafiosi.

Horia Gârbea
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Cum ºi noi, poeþii, suntem tot o sectã, propun termenul
poefiosi, acceptat cu amuzament. Urmeazã ceasuri
de discursuri oficiale, plus întâlnirea de show cu
liceenii din Maghrar: jumãtate din ei nu au poftã de
poezie, altã jumãtate vrea circ. Profesorii îi ceartã,
drept care câþiva dintre poeþi fac giumbuºlucuri.
Recitativele sunt iar babelice: pretenþioase ori,
dimpotrivã, minimaliste; teatrale ori, dimpotrivã,
indiferente. Adolescenþii spectatori reacþioneazã ºi ei
cum pot. Apoi suntem invitaþi la primãrie: liderul local
este un arab, intelectual rasat, care discutã cu noi
despre literaturã ºi pace. Urmeazã atelierul de
traduceri: ne grupãm doi câte doi sau câte trei, ca sã
traducem, încruciºat, poemul celuilalt. Eu lucrez cu
suedezul Bengt. Timpi morþi dupã atelier: o parte din
poeþi fumeazã de zor pe hol, alþii moþãie, alþii
improvizeazã un fotbal ºcolãresc. Le propun lui Horia
ºi Bengt o micro-expediþie prin satul Maghrar, în
cãutare de rachiu arak (autentic) pentru cei de acasã.
La supermarket se va petrece un adevãrat teatru
absurd, de care vom face haz câteva zile. La prânz,
în restaurantul arãbesc zãresc o icoanã a Sfântului
Gheorghe ucigând dragonul: pentru comunitatea
acestor musulmani sectanþi Sfântul Gheorghe este
un profet. Seara, iar recital de poezie: de data aceasta
avem parte inclusiv de lacrimi, întrucât poetul albanez
Uke Bucpapa vrea cu orice preþ sã trãiascã poezia
pe scenã. Recit (poeme din Coma) ºi cânt (Corbul
negru). Povestesc una-alta ºi cu alþi invitaþi: Braha
Rosenfeld (al cãrei poem citit la festivalul Nisan mi-a
plãcut enorm), Zvika Szternfeld, Metin Cenghiz, Yulliy
Gugolev. Tot seara, la hotel, în hol, la alte ºi alte poveºti
despre poezie ºi festivaluri risipite prin lume, cânt ceva
ardeleneºte despre noroc ºi nenoroc, iar Gabriel cântã,
la rându-i, ceva gaelic de dragoste. (Braha ºi Gabriel
sunt traduºi, de altfel, chiar în acest numãr.)

5 aprilie

Ultima zi: rãtãcim prin oraº în cãutare de vin Carmel,
mirodenii, amulete, arak, ciocolatã, cafea. Doar Horia,
Bengt ºi eu, restul sunt în excursie la Haifa. Strãbatem
bazarul în sus ºi-n jos, iar la sfârºit adãstãm în
cafeneaua Zan: Bengt ºi Horia la bere, eu cu îngheþata
din fructul pasiunii. Afarã plouã, deºi e ora prânzului,
lumina e întunecatã, miroase vag a ºofran, suntem
melancolici ºi somnoroºi, povestim neîntrerupt despre
poezie ºi ne îmbiem sã scriem toþi trei (fiecare) un mic
poem despre cafeneaua Zan. Iatã cele trei texte:

Bengt Berg

[Poem]

Ploaia care cade
este rãspunsul la necesara
întrebare, noi
stãm în ultima zi,
ascultându-ne unul altuia tãcerea.
Vocile copiilor în stradã
sunt la fel de ude precum ulicioarele oraºului
când deodatã ne dãm seama cã mâine
ne vom trezi în altã parte.

Ruxandra Cesereanu

Poemul Zan

Cei doi bãrbaþi priveau ploaia prin
bere ca un potop din Zan
sâmburii de mãsline pe farfurie erau
ochii mei de ascultãtoare cu nãrav
cei doi bãrbaþi aveau în spate o
tigaie de prãjit peºte
mirosea a cafea ºi arak
pe când poveºtile erau înghiþite
cu încetinitorul între pereþii arabi.
ªtiam cã doar un poem ar
fi putut sã opreascã timpul
pe picioruºele lui de insectã.

Horia Gârbea

Arborele Zan

alãturi de copacul
acela ciudat
cu numele ZAN
îngerul vesti naºterea
când au trecut
2011 ani pe sub frunzele lui
între fântâna mariei
ºi bucãtãria ei
unde ducea apã
creºteau arborii zan
ºi noi
lângã aceeaºi ploaie
ºi noi lângã
aceeaºi bere
ºi noi nãscându-ne
iar la nazareth
ca niºte prunci
ai aceluiaºi copac
ai aceleiaºi ploi.



29

Braha Rosenfeld

Poetã ºi traducãtoare nãscutã în Germania ºi
emigratã din Polonia în Israel în 1958. Absolventã
a Facultãþii de filosofie ºi literaturã ebraicã a
Universitãþii din Tel Aviv, Braha Rosenfeld a început
sã scrie în limba ebraicã la maturitate, publicându-
ºi poemele în patru colecþii lirice, intitulate Shulamit
and the Man of Fire (1988), Girl of Fire, Girl of Water
(1994), My Mother Paints (2008) ºi Then I was at
Genesis (2010). Rosenfeld a fost preºedinta Uniunii
Scriitorilor din Israel.

Ea doarme

                                                                  Dupã un
tablou de Lucian Freud

                                                       „ªefa serviciului
alocaþii dormind”

Trupul ei prestigios întins în inerþia-i imperialã
plin de varã-aburindã pânã la putrefacþie
rozul ei e de plumb, caisa ei – stã sã dea în
ruginã
contururi reliefate de purpura amarã
sporind cu excesul de sarcinã impus
abundenþei sale de carne infinitã

                                                                                          Ea
doarme
ascultând jalea prãdãtorilor din pãduri
densîntunecate
în vizuina trupului ei depunând zi de zi un abis
cãscat
în uriaºul pântec înfometat de Scufiþã Roºie
care i-a-nghiþit pe lupul cel rãu, pe vânãtor, pe
bunicã ºi pe ea însãºi
intrând, ieºindu-i prin buric.

                                                                                            Acum
ea doarme,
Dar trupul i se miºcã într-o furtunã de tãcere: flux
ºi reflux
cu fiece inspiraþie ºi expiraþie, un tremur ciudat în
nãrile ei,

în coapsele-i abundente, în braþele ei, în pântecul
ei imperial
ce se revarsã peste mal ºi în împãrãþia dublã a
sânilor ei—
gemeni ce s-au fãgãduit prin legãmânt secret
unul împotriva celuilalt
ºi toate peisajele înmugurinde ale cãrnii ei se
pregãtesc de rãzboi
contra fricii hãpãinde care-i denatureazã faþa ºi-i
umflã rotunjimile
cu propriile-i mâini îºi extinde frontierele de sine
într-o forþã a durerii
pãzind teritoriul-suflet pentru totdeauna
dedicându-i-se Lordului Somn
în chenarul imaginii.

Cormorani negri

N-am estimat adâncimea lacului
Iar tu n-ai fost atent la piatra plonjând

cormoranii negrii, probabil -

Vorbe cameleon au fost aruncate
ca scântei licãrinde
pãcãtuind pentru adevãr ca pentru minciunã.

N-am estimat adâncimea lacului
cãscându-se-ntre noi.

Privim în el ca-ntr-o oglindã –
umbrele negrilor cormorani
ne contorsioneazã chipurile.

Fata lui Modigliani

Fata lui Modigliani îi ºade în faþã
pozând abandonul simulat,
transmiþând reverii pe secrete canale,
(el recepþionându-le) moi ºi bine ascunse,
despre dorinþã, mutaþiile sobre
de culoare ºi formã
el amestecã pe paleta veche
alb de titan cu strãlucirea de-o clipã
curgându-i contagios
de pe frunte pe-obraji ºi pe nas,
pe bãrbia ei, pe delicatul sãu gâtlej alungit,
pânã la coloanã vertebrã de vertebrã cu ascunsã
teamã prinzându-i buzele,
în timp ce-n golul pântecelui ei, pãsãrile lui
Leonardo se rotesc
magicã sarcinã cu pluri-fetuºi.
Ea-ºi înclinã suplul trup,
împreunându-ºi mâinile pe genunchi –
se gândeºte: rostogolindu-se
se gândeºte: camuflaj,
dar floarea capului sãu cu corola chipului sãu pe
tulpina gâtului sãu
                                                                   ea se
întinde
                                                                                    
cãtre Cãlãul iubirii.
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Gabriel Rosenstock

Gabriel Rosenstock este autorul/traducãtorul a peste
150 de cãrþi, incluzând 13 volume de poezie scrise în
limba irlandezã (gaelicã). Este membru al Aosdána
(Academia Irlandezã a Artelor ºi Literaturii). A publicat
în prestigioase reviste internaþionale precum Akzente,
Neue Rundschau, die horen, Poetry, World Haiku,
Review ºi Sirena. A tradus poemele unor Seamus
Heaney, Rabindranath Tagore sau Georg Trakl în
irlandezã, este referentul pentru limba irlandezã al
revistei de poezie THE SHOp ºi membru fondator al
Fundaþiei Haiku. Uttering Her Name/ Rostindu-i numele
(Salmon Poetry) reprezintã debutul sãu liric în limba
englezã.

Prefaþã

Cine este Dar Óma? Din punct de vedere „istoric”,
sau mitologic, ea este fiica zeului Oghma care le-a
dat celþilor darul de a scrie. Cine sau ce este ea în
aceastã suitã de poeme? O muzã, o zeiþã? Un vehicul
prin care bhakti poate înflori în Occident.

5

Dar Óma
Nu aparþii încã timpului meu
nu mâncãm împreunã
nu dormim împreunã
nu rãsãrim împreunã

Mã voi trezi cu trei sute de
                    ceasuri mai devreme
voi prãji pâine în miez de noapte
o s-o înãbuº în miere

luna va privi în fereastrã
straniu

afarã pe stradã
o vulpe citadinã
cãutând hranã

coada sa captând
prima luminã a zorilor

6

Dar Óma
batem împreunã ºoselele
din vestul Irlandei
gânduri atlantice înecându-ne
                                                paºii

o vidrã
ne priveºte de pe-un râu
ca ºi cum am fi oameni

Te desfatã mirosul fumului de
                                            turbãrie
tãmâind cranii ovine

norii împrumutã modele

din ºterse manuscrise gaelice

culeg fucsia uitatã
o prind în pãrul Tãu

muzicã plutind dintr-un pub
fluiere aiurite de tinichea

o cioarã se-aºeazã stângaci
pe-acoperiºul de paie ciufulit

Ating mâna Ta invizibilã

7

Dar Óma
Am devenit paznic de noapte
                                     pentru Tine
stau treaz ore în ºir
cu ochii mijiþi

odatã aproape am aþipit
sesizându-te
am redevenit alert
încruntându-mã în oglindã
mascã tibetanã

dacã o þin tot aºa
cu siguranþã mã vor onora
cu un ceas de aur

topit
rãsucit
aºezat în jurul gâtului Tãu

9

Dar Óma
Am devenit lãutar þigan pentru
                                                  Tine
ªi-am cântat toatã ziua
ºi noaptea modelatã ca o salcie
melodii demult uitate
despre exil ºi alean
mi-am lãsat barba de-un alb
                       rãºinos sã creascã
am uitat sã mãnânc
o cusãtoreasã a leºinat la
                                 vederea mea

Am desenat la iuþealã polci
marºuri ritmuri lente
imnuri am cântat în pas sprinþar

lupii se prelungeau în jos pe
                                                dealuri
ºi se zbenguiau cu copiii

Am cântat la lunã ºi la stele
la vânt ºi la ploaie am cântat
ºi morþii au sãrit din morminte
au dansat ºi s-au îmbrãþiºat

Traduceri de Carmen Borbély
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Ernesto Sábato a murit la
vârsta de 99 de ani ºi a lãsat o
operã rotundã. Care este mitul
personal al lui Ernesto Sábato? Nu
este dificil de constatat, ºi de altfel
autorul argentinian o spune explicit
în mai multe rânduri, cã arhi-tema
prozei sale este orbirea. Cele trei
romane ale sale, Tunelul (El túnel,
1948), Despre eroi ºi morminte
(Sobre héroes y tumbas, 1961) ºi
Abaddón, Exterminatorul (Abaddón,
el Exterminador, 1974), descriu
istoria emergenþei progresive a unui
simbol grandios ºi tenebros, cel al
Sectei Orbilor. În termenii autorului,
rolul naraþiunii ar fi chiar acela de a
provoca o „ontofanie” a unui adevãr
obscur, de a permite, prin intermediul
„substanþei de developare” care e
scrisul, manifestarea unei realitãþi
ascunse.

Omul total, afirmã Sábato (cel
puþin în ipostaza de personaj pe
care o asumã în Abaddón,
Exterminatorul), nu se reduce la
existenþa lui „obiectivã”, el este
definit în egalã mãsurã de viaþa lui
„subiectivã”. O ontofanie ar trebui
sã aducã în luminã realitatea
integralã a individului, atât cea
exterioarã, luminoasã, raþionalã,
cât ºi interioarã, tenebroasã,
iraþionalã. Conºtiinþa ºi incon-
ºtientul, principiul realitãþii ºi
principiul plãcerii în termenii lui
Sigmund Freud, se aflã într-o
relaþie dialecticã ºi comple-
mentarã. Omul Luminilor, care
cultivã Raþiunea suveranã, este
dublat de omul romantic, vrãjit
inexorabil de sufletul nocturn. Or,
în acord cu legea heracliteanã a
enantiodromiei, pe care Jung o
aplicã aparatului psihic, orice
inflaþie a cogitoului sfârºeºte prin
a provoca o întoarcere a refulatului
(„inconºtientul se întoarce pe
fereastã”, spune Sábato), o luare
în posesie de cãtre umbrã, de
cãtre Furiile din Tartar.

La o primã abordare, orbii ar fi
simbolul unei decompensãri a
sufletului inconºtient. Sábato
vorbeºte aici nu doar în nume
personal, al unei experienþe
individuale, ci în numele omului

Mitul personal al lui Ernesto Sábato
Corin Braga

modern în general. Orbul este
celãlalt din noi, fratele din umbrã
de care ne este teamã dar pe care
nu putem în definitiv sã-l ignorãm
sau sã-l reducem la tãcere. În
paranoia sa, de altfel simptomaticã
pentru maladia spiritualã a întregii
lumi moderne, Fernando Vidal
Olmos din Despre eroi ºi morminte
(capodopera lui Sábato) percepe

orbirea ca o transformare
geneticã, ca o involuþie a speciei
umane la condiþia de ºopârlã sau
de liliac. Repulsia pe care i-o
provoacã orice contact cu orbii,
impresia cã aceºtia au pielea rece
ºi umedã precum peºtii sau
reptilele, nu este decât angoasa
somatizatã trezitã de geamãnul
terifiant care locuieºte în el însuºi.
A pierde vederea înseamnã a
pãrãsi lumea protejatã a conºtiinþei
diurne ºi a plonja în „universul
tenebrelor”, a trece „din partea
luminatã” în „zonele întunecate” ale
existenþei, a fi luat în posesie de
„puterile nevãzute care aþioneazã
asupra noastrã”.

Obsesia subteranelor ºi a pivni-
þelor, care impregneazã în culorile
ei crepusculare toate spaþiile ima-
ginare din opera lui Sábato, este
expresia atracþiei morbide exercitatã
de abisurile inconºtientului asupra
personajelor. Scriitorul argentinian
opune mitului platonician al lumii-
cavernã simbolul vieþii ca tunel,
sau ca reþea de tuneluri ce se
încruciºeazã ca niºte intestine,
fãrã a se întâlni ºi fãrã a comunica

între ele. Aproape toate perso-
najele sale sunt niºte rãtãciþi ºi
niºte claustraþi în cotloanele ºi
fundãturile sufletelor lor.

Lumea sabatianã a orbilor este
un Hades modern. În rãtãcirile sale
delirante, personajul Fernando
Vidal Olmos ajunge, prin canalele
din Buenos Aires, într-un spaþiu
subteran gigantic. Populaþia
nocturnã a orbilor locuieºte într-o
„cavitate care trebuie sã fi fost
enormã”, un „enorm amfiteatru ce
se ridica pe o grandioasã
suprafaþã planã iluminatã de o
luminã stranie, ceva între roºietic
ºi violaceu, de un astru cu mult
mai mare decât soarele nostru”.

Infernul orbilor apare, în acelaºi
timp, ca Marea Cloacã. Pentru a
ajunge la el, trebuie traversate
tuneluri fetide, strãbãtute de
curente de apã impetuoase ºi rãu
mirositoare, cu pereþi respingãtori,
lipicioºi ºi umezi. „Blestematele de
canale de scurgere din Buenos
Aires! O, lume ascunsã ºi oribilã,
patrie a murdãriei!”, exclamã
Fernando, descriind lumea orbilor
ca latrina în care este aruncat
gunoiul din lumea vãzãtorilor, o
lume purã ºi sterilã. « Inter feces
et urinas nascimus », spunea
Sfântul Augustin, pentru a-i aminti
bunului creºtin condiþia cãzutã a
naturii umane. Sábato reia aceastã
alegorie pentru a imagina universul
orbilor ca spaþiul unei gestaþii nu
atât uterine, cât rectale.

„Zeul necunoscut” al acestui
univers tenebros, al acestui Hades
anal, este un demiurg rãu. Medi-
tând asupra originii rãului în lume,
Fernando reface în mod spontan
raþionamentele doctorilor gnostici
de la începutul erei creºtine.
Aceºtia se întrebaserã ºi ei Unde
malum?, de unde vine rãul?
Panoplia de rãspunsuri, mergând
de la nihilism („Dumnezeu nu
existã”) la satanism („Dumnezeu
a fost învins în Epoca Preistoricã
de Principele Întunericului”),
trãdeazã viziunea tragicã ºi
nevrozatã, paranoicã ºi suicidarã,
pe care personajul o are asupra
lumii. În Abaddón, Exterminatorul,
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autorul-personaj Sábato
asumã, la rândul lui, într-o polemicã
cu niºte tineri revoluþionari,
concepþia conform cãreia „Rãul
stãpâneºte pãmântul”.

Abaddón, Exterminatorul, îngerul
morþii, este, conform psihologiei
jungiene, umbra personificatã.
Orbirea, intrarea în întunericul Sec-
tei orbilor, simbolizeazã de o
manierã generalã întoarcerea
inconºtientului, luarea în posesie
a personajelor de cãtre demonul
interior. „Conluzia mea, mãrtu-
riseºte Fernando în Despre eroi ºi
morminte, mi se pare evidentã:
stãpâneºte mai departe Principele
Întunericului. ªi aceastã guvernare
se exercitã prin Secta Sacrã a
Orbilor”. În calitate de cititori, ne
putem întreba cu un frison dacã
Sábato se referã, în romanele sale,
la orbii reali; ipotezã sulfuroasã, pe
care autorul argentinian o evitã
invocând teoria esteticã a non-
coincidenþei pãrerii autorului cu cea
a personajelor sale ºi, mai mult,
tratându-l el însuºi pe Fernando
drept paranoic. Oricum ar fi,
consideraþiile gnostice de mai sus
indicã limpede cã orbii nu sunt o
imagine literalã, ci o alegorie sau o
parabolã pentru cu totul altceva.

Fernando Vidal Olmos pare a fi
purtãtorul unei torþe care împrãºtie
întunericul, care transformã lumea
normalã în infern pe pãmânt. E ca
ºi cum el ar fi soarele negru din
lumea orbilor. Cutremurãtoarea
Dare de seamã despre orbi este o
mãrturie din interiorul unui delir
psihotic, ceea ce de altfel nu îi
diminueazã cu nimic valoarea
metaforicã, de parabolã a rãului
care dominã natura umanã.

Darea de seamã despre orbi ne
face sã plonjãm tot mai adânc în
inconºtientul unui bolnav mental a
cãrui suferinþã devine emblematicã
pentru maladiile spirituale ale
omului modern. Asemeni eroilor lui
E. A. Poe, Fernando se plânge ºi
el de o „luciditate feroce”, de o
aplecare maladivã spre raþionare,
atât de specificã pentru inflaþia
intelectualã ce însoþeºte apariþia
pozitivismului, a scientismului, a
raþionalismului totalitar al mo-
dernitãþii. Cãci chiar aceastã epo-
cã, în care ar fi trebuit celebratã
armonia ºi luminile universale, este
cea care a dat naºtere Gulagului,

Holocaustului ºi altor genocide,
printre care Sábato aºazã ºi
atrocitãþile juntei militare din
Argentina. „Ancheta sistematicã”
desfãºuratã de Fernando asupra
Sectei orbilor urmãreºte emer-
genþa, într-un personaj-martor, a
unui inconºtient vulcanic ºi
abominabil, a fiarei ascunse în
omul aºa-zis civilizat.

Dincolo de alegorie, descinderea
infernalã a lui Fernando nu înceteazã
însã a-ºi avea propria consistenþã
fantasmaticã ºi ficþionalã, hrãnitã
de complexele ºi obsesiile
personale ale protagonistului.
Scufundarea progresivã în
nebunie este perceputã de
personaj ca o trezire ºi iniþiere în
orbire. Primul moment din Darea
de seamã (cunoaºtem importanþa
pe care Freud o acordã primei
amintiri dintr-un jurnal) este
reprezentat de sunetul clopoþelului
unui orb pe care protagonistul,
copil, îl aude în Plaza de Mai din
Buenos Aires. Acest clopoþel, care
„încerca sã pãtrundã în straturile
cele mai adânci ale conºtiinþei
mele”, are ca efect deºteptarea lui
dintr-un „somn milenar”. El îl ajutã
pe personaj sã ia cunoºtinþã de
existenþa continentului scufundat al
inconºtientului, anunþã trezirea
personalitãþilor alternative ale lui
Fernando.

Cãci eroul evolueazã spre ceea
ce psihologia romanticã numea
dedublare, iar cea actualã –
personalitate multiplã. Procesul de
sciziune interioarã este amorsat de
un vis recurent, emblematic ºi
premonitoriu. Copil, Fernando se
viseazã pe sine însuºi. Se priveºte
pe sine ºezând, iar alter-egoul sãu
îi atrage atenþia asupra umbrei
unui zid. Dacã umbra începe sã
se miºte de la sine, îl previne dublul,
atunci se va întâmpla ceva
ireversibil. Or, iatã cã într-o zi,
Fernando, adult, aºezat în camera
sa, asistã terorizat cum o umbrã
începe sã se miºte singurã. „Am
simþit un fel de ameþealã, mi-am
pierdut cunoºtinþa ºi m-a cufundat
în haos”. Pentru personaj,
imaginea realitãþii se sparge în mii
de fragmente. Din acest moment,
Fernando va trebui sã îºi
foloseascã permanent toatã
puterea de concentrare pentru a
împiedica lumea (lumea sa) sã

explodeze în bucãþi.
În umbra miºcãtoare a obiec-

telor, Fernando îºi proiecteazã
propriile fantasme. Ceea ce începe
cu adevãrat sã se miºte nu este
umbra fizicã, ci umbra sa psihi-
cã (Schatten, în sensul lui C. G.
Jung), adicã inconºtientul sãu re-
fulat. Atâta timp cât se strãduieºte
sã pãstreze universul în limitele
normalitãþii, el menþine ºi inte-
gritatea conºtiinþei, dominaþia eului
asupra celorlalte personalitãþi.
Când haosul se instaleazã în lume,
înseamnã cã principiul realitãþii a
încetat sã impunã o ordine ºi
centrul conºtiinþei se dizolvã.
Protagonistul trãieºte o „rupturã
catastrofalã” a personalitãþii. Iar
dupã ce firul identitãþii cu sine se
rupe, Fernando contemplã cum
vaste regiuni din sine îi scapã de
sub control. Fizic, are senzaþia
angoasantã cã membrele nu îl mai
ascultã, „ca ºi cum trupul meu ar
aparþine altcuiva ºi eu, neputincios
ºi mut, aº privi cum încep sã se
producã pe acel teritoriu strãin
miºcãri suspecte, cutremurãri
prevestind o nouã convulsie, pânã
când, încet-încet, din ce în ce mai
tare, catastrofa reuºeºte sã punã
stãpânire pe trupul ºi, pânã la urmã,
ºi pe spiritul meu”.

Orbii sunt personificarea
acestor alþii pe cale de a se trezi
în protagonist. „Ipoteza proprie
despre pielea rece” este expresia
repugnanþei ºi a neliniºtii pe care
personalitatea conºtientã a lui
Fernando le resimte faþã de dublii
sãi. „Animale cu sânge rece ºi
piele lunecoasã, avându-ºi
culcuºul în hrube, caverne, beciuri,
ganguri vechi, canale de scurgere,
poduri, puþuri secate, crãpãturi
adânci, mine pãrãsite cu infiltrãri
liniºtite de apã”, orbii sunt niºte
„ºantajiºti morali”, niºte „uzurpatori”
veniþi din abisurile psihicului pentru
a destitui eul conºtient ºi supra-eul
etic. Luarea definitivã în posesie a
personajului de cãtre umbra sa
este simbolizatã de orbirea lui
ritualicã, care antreneazã o
transgresare a rasei ºi a condiþiei
sale zoologice, o transformare
fantasmaticã în liliac ºi în ºopârlã.

(Variantã prescurtatã a eseului
Ernesto Sábato – Orbire ºi incest din
Psihobiografii, Editura Polirom, 2011)
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Abordarea transdisciplinarã a
lumilor alternative, fantastice sau
miraculoase  presupune o înþe-
legere diferitã a nivelurilor de
realitate, introduse de Basarab
Nicolescu, pornind de la logica
terþului inclus: „viziunea transdis-
ciplinarã ne propune sã luãm în
considerare o realitate multidi-
mensionalã, structuratã la multiple
niveluri, care înlocuieºte Realita-
tea unidimensionalã, la un singur
nivel, din gândirea clasicã” (Noi,
particula ºi lumea).

Logica terþului inclus e gânditã
de ªtefan Lupaºcu, în cãrþi precum
Experienþa microfizicã ºi gândirea
umanã (1940) ºi Principiul an-
tagonismului ºi logica energiei
(1951), drept o formã de dinamitare
a logicii clasice, bazatã pe axioma
non-contradicþiei, conform cãreia A
nu este non-A, aºa încât nu existã
un al treilea termen T care sã fie în
acelaºi timp A ºi non-A. Lupaºcu,
în consens cu teoria cuanticã, vine
sã nuanþeze aceastã axiomã a
non-contradicþiei, afirmând cã
existã un al treilea termen T (terþul
inclus) care este în acelaºi timp A
ºi non-A. La rândul sãu, Basarab
Nicolescu amplificã aceastã logicã
a terþului inclus, introducând
conceptul de nivel de realitate,
astfel: „Pentru a obþine o imagine
clarã a sensului terþului inclus, sã
reprezentãm cei trei termeni ai noii
logici, A, non-A ºi T, ºi dinamismele
lor asociate printr-un triunghi la
care unul dintre vârfuri se situeazã
la un nivel de realitate, iar celelalte
douã vârfuri la alt nivel de realitate.
Dacã rãmânem la un singur nivel
de realitate, orice manifestare va
apãrea ca o luptã între douã
elemente contradictorii (de
exemplu unda A ºi corpusculul
non-A). Al treilea dinamism, cel al
stãrii T, se exercitã la un alt nivel
de realitate, la care ceea ce apãrea
ca dezunit (undã sau corpuscul)
este de fapt unit (cuanton), iar
ceea ce apare contradictoriu este
perceput ca noncontradictoriu”

(Noi, particula ºi lumea). Pornind
de la logica terþului inclus, Basarab
Nicolescu va construi o complexã
teorie a transdisciplinaritãþii,
sintetizatã ºi demonstratã prin cãrþi
precum Transdisciplinaritatea,
Noi, particula ºi lumea, Ce este
realitatea? (o carte care pune în
luminã contribuþia fundamentalã a
lui ªtefan Lupaºcu în filosofia
secolului trecut, precum ºi func-
þionalitatea logicii terþului inclus în
diverse domenii ale cunoaºterii),
În oglinda destinului, care conþine
eseuri autobiografice etc. Într-o
teorie transdisciplinarã a lumilor
alternative, un loc la fel de percutant
îl ocupã conceptele de stare ternarã
(a terþului inclus) ºi nivel de reali-
tate, pe care vom încerca, în cele
ce urmeazã, sã le abordãm dintr-
o perspectivã ineditã.

Lume ºi non-lume

Lumile alternative (de tipul celor
construite în Aventurile Alisei în ara
Minunilor, Peter Pan ºi Wendy,
Cronicile din Narnia, Povestea fãrã
sfârºit, Aventurile lui Pinocchio,
Micul prinþ – deºi în cazul acestor
ultime douã cãrþi se impun anumite
rezerve privind construcþia lumii
alternative, care în Micul Prinþ este
intenþionat metaforizantã, iar în
Aventurile lui Pinocchio este in-
tenþionat parabolicã ºi morali-
zatoare) sunt în mod clar legate de
o structurã binarã, compusã din
doi termeni antagonici, lume ºi
non-lume; aceasta, la rândul ei,
conþine o serie de elemente
contradictorii, cum ar fi: realitate ºi
vis, raþiune ºi imaginaþie, cau-
zalitate ºi non-cauzalitate, viaþã ºi
moarte etc. Altfel spus, lumea,
definitã drept cadrul general de
referinþã în care se situeazã
personajul înainte de a pãtrunde în
spaþiul-timp fantastic sau virtual,
se raporteazã la lumea alternativã
ca la o non-lume irealã, nãscocitã,
imaterialã, aspaþialã ºi atemporalã.
Prin urmare, lumea se aflã într-o

relaþie de contradicþie cu non-
lumea, iar potrivit logicii clasice
lumea ºi non-lumea nu pot exista
în acelaºi timp. În schimb, dacã
privim aceastã problematicã din
perspectiva logicii terþului inclus ºi
a nivelurilor de realitate, lucrurile
iau o întorsãturã neaºteptatã. Sã
considerãm termenii antagonici,
lume ºi non-lume, ca situându-se
la un prim nivel de realitate. Un
termen T, fãcând parte dintr-un
nivel secund de realitate, va fi
simultan ºi lumea, ºi non-lumea.
Vom numi acest nivel secund de
realitate drept cadru al lumii
alternative. Cu alte cuvinte, lumea
alternativã este lumea ºi non-
lumea personajelor; la nivelul se-
cund de realitate personajele pot fi
moarte în lumea din care provin ºi
vii în lumea alternativã; la acelaºi
nivel secund de realitate, timpul
poate stagna în lumea iniþialã ºi
poate fi accelerat în lumea alter-
nativã. Pentru a evita neclaritãþile ºi
confuziile, sã ne oprim puþin asupra
unui exemplu. În al doilea volum din
seria Cronicilor din Narnia, intitulat
ªifonierul, leul ºi vrãjitoarea, mode-
lul transdisciplinar al lumii alterna-
tive este în mod limpede evidenþiat.
Patru fraþi, Peter, Susan, Edmund
ºi Lucy, care locuiesc în Londra,
pãtrund printr-un vechi ºifonier în
þinutul magic al Narniei. Aºadar, la
un prim nivel de realitate se
situeazã lumea Londrei aflatã în
relaþie de contradicþie cu o non-
lume încã necunoscutã ºi
imaterialã. La acest prim nivel de
realitate, lumea Londrei nu poate
exista simultan cu þinutul Narniei,
întrucât acesta nu este intuit ca
lume autonomã, ci respectã
criteriile de inconsistenþã ale unei
non-lumi. Nivelul secund de
realitate este reprezentat de lumea
Narniei, aºa încât o stare ternarã
rezolvã contradicþia din cadrul
primului nivel de realitate, dupã cum
urmeazã. La nivelul secund de
realitate, lumea Londrei ºi þinutul
Narniei existã simultan ca lumi

Marius Conkan

Logica tertului inclus si lumile
alternative
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autonome, iar cei patru fraþi trãiesc
în acelaºi timp atât în lumea
Londrei, cât ºi în Narnia. Dacã la
primul nivel de realitate timpul
stagneazã, la nivelul secund de
realitate, care conþine lumea
alternativã, timpul este accelerat.
Astfel încât, cei patru copii care se
maturizeazã ºi devin regi ºi regine
în þinutul Narniei, când se întorc
întâmplãtor în Londra prin acelaºi
ºifonier, conºtientizeazã faptul cã,
la primul nivel de realitate, timpul a
împietrit ºi cã ei au rãmas copii.

Acest exemplu ne ajutã sã
înþelegem atât aplicabilitatea logicii
terþului inclus în cazul lumilor
alternative, cât ºi felul în care
interacþioneazã ºi fuzioneazã
nivelurile de realitate. Întrucât terþul
inclus de la nivelul secund de
realitate nu soluþioneazã doar
contradicþia dintre lume ºi non-
lume, ci marcheazã, mai ales, o
fuziune a celor douã niveluri. Dupã
întoarcerea copiilor din þinutul
Narniei în lumea Londrei, nivelul
prim de realitate se va umple de
conþinutul magic al lumii alternative.
Aºa încât, deºi trecerea are loc
dinspre nivelul prim spre nivelul
secund de realitate, efectul va fi
tocmai invers, ºi anume nivelul
prim de realitate va fi restructurat
în funcþie de nivelul secund.

Niveluri de realitate

Þinând cont de aceste aspecte,
pot fi identificate douã tipuri de lumi
alternative: simple ºi complexe
(pentru claritatea argumentãrii ºi
pentru evitarea preþiozitãþilor, am
preferat aceastã clasificare
matematicã). În cazul lumilor
alternative simple, modelul este
unul matricial: existã doar douã
niveluri de realitate (unul care
conþine termenii antagonici, lume
ºi non-lume, iar celãlalt care
conþine terþul inclus ºi lumea
alternativã), care fuzioneazã între
ele, aºa încât nivelul prim de
realitate sã fie reconfigurat în
funcþie de cel secund. În aceastã
categorie intrã lumi alternative
precum Wonderland, Neverland,
þinutul lui Oz etc.

Lumile alternative complexe
sunt cele care presupun niveluri de
realitate multiple sau chiar infinite.
Odatã rezolvatã contradicþia dintre

lume ºi non-lume printr-un nivel doi
de realitate, în care se situeazã
lumea alternativã, în cadrul acestui
nivel secund de realitate se va ivi,
la un moment dat, o contradicþie
între doi termeni, aºa încât va fi
necesar un al treilea nivel de
realitate (implicit, o a doua lume
alternativã), care sã soluþioneze
contradicþia din nivelul doi. ªi tot
aºa, la infinit. Efectul acestei treceri
progresive de la un nivel la altul de
realitate va fi resimþit tocmai de
primul nivel de realitate, care la final
(dacã va exista un final) va conþine
toate lumile alternative din celelalte
niveluri. Procesul e asemãnãtor
tehnicii matrioºka a povestirilor în
ramã, cu diferenþa cã, în cazul
lumilor alternative complexe, nive-
lurile de realitate sunt autonome,
adicã nu se conþin unele pe altele.

Structura ternarã a lumii alter-
native vizeazã accederea la un pa-
radis fantastic ºi miraculos, con-
þinut de un al doilea nivel de rea-
litate. Aceastã trecere dinspre
lumea personajului înspre lumea
alternativã va desemna tocmai
metamorfoza primului nivel de
realitate, adicã substanþa para-
disiacã a lumii fantastice va con-
tamina lumea iniþialã, dinspre care
s-a declanºat procesul iniþiatic. În
cadrul lumii alternative pot fi
întâlnite ºi o serie de elemente
distopice, care încearcã sã dizolve
toposurile paradisiace ale fan-
teziei, dinamizând procesul de
iniþiere a personajelor care pornesc
dintr-o lume dezvrãjitã în cãutarea
anumitor zone magice, capabile
sã le reformuleze identitar. Fãrã
aceste elemente distopice, confi-
gurate ca forþe ale rãului (specifice
basmului clasic), ca întruchipãri ale
coºmarescului, ºi aflate într-o relaþie
opozitivã cu paradisul fantastic,
funcþia soteriologicã a lumii alter-
native ar fi diminuatã, întrucât per-
sonajele nu ar întâmpina astfel niciun
obstacol în construcþia magicã a
identitãþii lor. Uneori, elementele
distopice reprezintã ele însele niºte
niveluri autonome de realitate, dar,
de cele mai multe ori, aceste
elemente sunt inserate în cel de-al
doilea nivel de realitate, care include
lumea alternativã paradisiacã (spre
exemplu, invazia cãpitanului Cârlig
în Neverland, din Peter Pan ºi
Wendy). În cazul în care structurile

distopice alcãtuiesc niveluri
autonome de realitate, atunci
putem vorbi despre distopii
fantastice sau miraculoase, aºa
cum lumile alternative paradisiace
(conþinute de niveluri autonome de
realitate) pot fi considerate utopii
(ori, mai degrabã, eutopii)
fantastice sau miraculoase. Lumile
alternative stratificate (complexe)
pot, la rândul lor, sã fie compuse
atât din utopii, cât ºi din distopii, dar
întotdeauna distopiile folosesc, în
cadrul scenariului imaginar, la
augmentarea funcþiei cathartice a
utopiilor. Existã, însã, ºi situaþii în
care structurile utopice lipsesc,
aºa încât nivelul secund de rea-
litate va include doar o distopie
fantasticã. În acest caz, perso-
najele care pãtrund în lumea
alternativã antiutopicã reuºesc
sau nu sã o reconstruiascã anaba-
tic, iar personajele care trãiesc
dintotdeauna într-o distopie fan-
tasticã reuºesc sau nu sã eva-
deze într-un spaþiu paradisiac.

Douã niveluri de realitate au-
tonome (cum ar fi, spre exemplu,
lumea Londrei ºi Narnia), pot fi le-
gate, pe lângã terþul inclus (care
rezolvã contradicþia din cadrul unui
nivel de realitate anterior), de o
serie de niveluri intermediare de
realitate, care se situeazã în chiar
procesul de soluþionare a con-
tradicþiei dintre lume ºi non-lume ºi
de pãtrundere în lumea alternati-
vã. Ele sunt asemenea unor „gãuri
de vierme” care leagã douã sau
mai multe universuri ºi care permit
trecerea imediatã dintr-un univers
în altul. În nivelul intermediar de
realitate personajul se gãseºte
între lumi, dar nu are decât
certitudinea lumii din care provine,
întrucât cea de dincolo de acest
nivel intermediar este necu-
noscutã sau chiar imaterialã. De
aici provine uimirea în faþa spec-
tacolului magic, pe care lumea
alternativã îl pune în scenã ºi care
izbuteºte sã absoarbã personajul
întru totul, cauzâdu-i uneori pier-
deri de memorie cu privire la
identitatea sa în lumea iniþialã.
Nivelul intermediar de realitate,
care conþine zone ale nimãnui,
declanºeazã, astfel, trecerea de la
o spaþio-temporalitate la alta, de la
o identitate a personajului la

(continuare în pag.44)
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Felix Nicolau

De ce nu se da plecat
postmodernismul

)) )))

Despre postmodernism s-a
vorbit cu puþin înainte de „schisma”
structuraliºtilor care au „deviat”
înspre poststructuralism. Opoziþiile
binare, cum ar fi cea dintre subiect
ºi obiect, au fost contestate, la fel
ca ºi metodele filosofiei analitice.
Modernismul ºi structuralismul au
fost atacate de Michel Foucault ca
modalitãþi de cunoaºtere „subjuga-
te”, eurocentrice ºi propagatoare
ale canonului occidental.

Exact în acest sens anunþa ºi
Roland Barthes Moartea Autorului
(1968), deschizând epoca gândirii
postcoloniale. Moartea autorului
coincidea cu „Naºterea cititorului”,
adicã deschiderea textului înspre
interpretãri plurivoce. Aceastã des-
chidere semnifica ºi acceptarea
pãtrunderii pe scena culturalã ºi
politicã a naþiunilor ºi etniilor
marginalizate pânã atunci.

Între timp, multiculturalismul a
înlocuit noþiunea de „melting pot” cu
cea de „salad bowl”, cu intenþia de
a evidenþia convieþuirea culturalã.
Riscul este de a se aluneca într-o
devãlmãºie ce favorizeazã
estetica rudimentarã, comercialã.
Cine are forþa economicã de a
produce ºi difuza aceste produse
ready-made, va controla cererea
mondialã ºi va crea o mentalitate
colectivã globalã. Rezultatul
previzibil este manipularea ºi
confuzia valorilor. Din acest motiv,
reacþia la postmodernism (post-
postmodernismul, performatismul,
Noua Sinceritate, Manifestul poe-
ziei europene a lui Friedrich Michael
º.a.) s-a focalizat asuprea întoarcerii
la mituri sau la o religie mai sensibilã
la frumos, încurajând abordãrile
afective holistice ºi marginalizarea
ironiei generatoare de scepticism
axiologic ºi consumism compen-
satoriu.

Contestarea teoreticã a post-
modernismului

În sensul criticii întreprinse de
postpostmodernism, dar focalizatã

asupra limbajului ºi a aspectelor
morale postetice, intervine
demersul eseistului Richard Millet
care, în cartea lui din 2007, L’enfer
du roman. Réflexions sur la
postlittérature, Gallimard, 2010, se
aratã preocupat de coºmarul
literaturii. Richard Millet considerã
cã am alunecat într-o epocã
postliterarã în care limba francezã
este contaminatã de engleza
americanã hollywoodianã, ceea ce
degradeazã scriitura din romane.
Printre efectele negative semna-
late sunt proliferarea obscenã a
romanului, diminuarea autentici-
tãþii ºi invazia casandrinismului,
deprimismului ºi a declinismului.
Aceastã epocã a „prostituþiei me-
diatice” este susþinutã de instru-
mentul de seducþie care este
cinematografia. Inacceptabile sunt
consumismul ºi moralismul
postetic americane, dar ofensa
capitalã adusã culturii este
reducerea expresivitãþii limbii.
Agramaticalitatea ºi limbajul tern
sunt rezultate ale globalizãrii
nivelatoare.

Este remarcabilã convergen-
þa miºcãrilor post- ºi anti-
postmoderniste. Deºi manifeste-
le noilor tendinþe au multe puncte
în comun, totuºi ele rãmân pul-
verizate, incapabile sã impunã
un nou arc stilistic. ªi în cazul
postpostmodernismului, efortu-
rile de înnoire sunt concentrate
asupra transcenderii ironiei post-
moderniste cu ajutorul credinþei,
încrederii, dialogului ºi al sinceri-
tãþii. Arhitectul ºi planificatorul
urban Tom Turner a întreprins o
criticã a principiului postmodernist
conform cãruia „merge orice”. În
acelaºi timp, el solicitã tempera-
rea raþiunii prin credinþã.

În 1999, Mikhail Epstein
propunea prefixul „trans” pentru a
anunþa un alt tip de poezie, non-
ironicã, deci detaºatã de abordarea
postmodernistã. A fost începutul
renaºterii conceptuale, în care
vechile concepte au reapãrut,

redefinite, sub denumiri ca „trans-
subiectivitate”, „trans-idealism”,
„trans-utopianism”, „trans-ori-
ginalitate”, „trans-lirism”, „trans-
sentimentalitate” etc. Tendinþa
a fost reflectatã în spaþiul literar
românesc de cartea lui Theodor
Codreanu, Transmodernismul,
apãrutã la Editura Junimea, în anul
2005.

Mai degrabã profeþii, decât
teoretizãri

În anul 2000, teoreticianul
cultural american Eric Gans a
introdus termenul de post-
milenarism pentru a preciza
coordonatele etice ºi socio-politice
ale epocii ce succede postmo-
dernismului. În opinia lui Gans,
postmodernismului îi este
specificã o gândire victimizantã ce
are la origine opoziþia eticã non-
negociabilã dintre agresor ºi
victimã, aºa cum a fost ea
perpetuatã dupã experienþele
tragice de la Auschwitz ºi
Hiroshima. Rolul post-milena-
rismului, în consecinþã, ar fi sã
instituie un dialog non-victimizant,
care sã reducã resentimentul
mondial.

O miºcare  es te t i zan tã
subsumatã postpostmoder-
nismului este performatismul,
propus de Raoul Eshelman în
cartea The Performatism, or the
End of Postmodernity, apãrutã în
2008. Miza acestui curent este
încurajarea acelor opere care sunt
structurate în aºa fel încât sã
genereze o experienþã unificatã ºi
estetizatã a transcendenþei. Noua
operã de artã trebuie sã-ºi oblige
admiratorii sã se identifice cu
personaje ºi situaþii simple ºi sã
acceseze frumuseþea, iubirea ºi
credinþa în condiþii speciale, stranii
dar ºi banale totodatã. Exemple de
opere performatiste sunt filmul
American Beauty ºi felul în care
Sir Norman Foster a renovat
clãdirea Reichstagului din Berlin.

În 2006, omul de radio Jesse
Thorn a publicat pe blogul personal
„Manifestul pentru Noua Sin-
ceritate”. Formulãrile sunt cate-
gorice ºi simple: opoziþia faþã de
ironia postmodernã ºi încurajarea
unei bunedispoziþii generale. Un fel
de gândire pozitivã care ar putea
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influenþa mersul lumii.
Conºtient de naivitatea utopic-

sentimentalã a postpostmoder-
nismului, cercetãtorul britanic Alan
Kirby a întreprins o evaluare socio-
culturalã pesimistã a curentului.
Acuzele se îndreaptã împotriva
superficialitãþii cu care se practicã
cultura în mediile virtuale: inter-
net, telefoane mobile, televiziune
interactivã º. a. Kirby a numit
aceastã stare asemãnãtoare unei
transe ºi caracterizatã de igno-
ranþã, fanatism ºi anxietate,
pseudo-modernism.

Mai puþin pesimiºti ºi mai
aproape de cerinþele perfor-
matismului sunt Timotheues
Vermeulen ºi Robin van den

Akker. În 2010, aceºtia au intro-
dus în dezbaterea legatã de
trecerea de la postmodernism la
postpostmodernism termenul de
metamodernism. Propunerea
graviteazã ºi ea în jurul sensibili-
tãþii. Cealaltã axã de rotaþie este
platoniciana metaxy, prin care se
înþelege o continuã oscilaþie între
poli. În cele din urmã, metamo-
dernismul penduleazã nostalgic
între modernism ºi postmoder-
nism. Cerinþe ca decantarea ade-
vãrului unic dar ºi negocierea lui
relativistã, dorinþa de a atinge sen-
sul suprem, dar ºi negarea abso-
lutã a acestuia, precum ºi ezitarea
între cunoaºtere ºi naivitate, toate
acestea indicã bun-simþ ºi flexi-

bilitate metodologicã, însã foarte
puþinã originalitate ºi orientare
inovatoare.

Postmodernismul se dove-
deºte un arc stilistic obsedant,
probabil ºi datoritã relaþiei de
forþã cu modernismul. Dispariþia
lui este anunþatã de cel puþin un
deceniu, fãrã ca pânã în momentul
de faþã sã se contureze o linie de
evoluþie independentã. Ne aflãm
încã în faza contestãrilor. Nu va
exista însã niciodatã pericolul de
a trece la post-postpostmo-
dernism, întrucât postpostmo-
dernismul este doar o etapã
tranzitorie ce trebuie depãºitã
înspre un curent liber de încãr-
cãtura prefixului „post”.

Amalasunta, regina barbarã, de
Neria De Giovanni, preºedinta
Asociaþiei Internaþionale a Criticilor
Literari, ºi O iubire ascunsã, carte
scrisã de poetul Bruno Rombi -
ambii scriitori italieni contemporani-
traduºi de Ileana Damian ºi ªtefan
Damian, sunt cele douã cãrþi cu
care m-am împrietenit.

Amalasunta, regina barbarã,
cartea Neriei De Giovanni este de
fapt un roman modern, cu totul
original, în care personalitãþi
ostrogote ºi romane recapãtã viaþã,
devin personaje viabile. De fapt
cele 19 capitole sunt scrise nu doar
de autoare, sunt scrise ori dictate
de însãºi Amalasunta, de erudiþii
istorici ºi oameni politici ai timpului,
ca de exemplu Procopius din
Cezareea ºi Cassiodorus Senator,
dar ºi de alte personaje.Origi-
nalitatea romanului mai este
relevatã de dispunerea capitolelor,
de bucuria ºi fervoarea autoarei,
prilejuite de documentare ºi de
aflarea unor rãspunsuri prin Internet
(v. capitolul Amalasunta pe Internet),
în fine, în ultimul capitol (Întoar-
cerea) autoarea descrie propria
naºtere, petrecutã cu o lunã mai
devreme, fiindcã fetiþa se afla în
pericol de a fi ºtrangulatã de cor-
donul ombilical, însã salvatã prin
iscusinþa moaºei chemate grabnic:
„De multe ori mama a povestit istoria
naºterii mele, pericolul de a mã
ºtrangula, miracolul unei supra-
vieþuiri dupã opt luni de gestaþie;
Sã povesteºti ca sã trãieºti.

Amalasunta, adusã spre mine

din întunecimea apelor, a ajuns
acum ºi în lumina din inima ta, care
nu uitã. ªi ºtie.“ Cu aceastã frazã
ºi cu aceastã propoziþie simplã se
terminã splendidul roman scris de
Neria De Giovanni despre încân-
tãtoarea, perspicacea ºi dârza sa
prietenã, regina Amalasunta.

Situatã la sudul insulei franceze
Corsica, scãldatã de valurile Mãrii
Mediterane ºi ale Mãrii Tireniene,
insula italianã Sardinia, mai precis
cãtunul Is Bascius, cât ºi împreju-
rimile aflate la poalele lanþului de
munþi Sulcis, constituie vatra
fierbinte pe care scriitorul italian
Bruno Rombi aºazã aluatul de preþ
al dramei descrise în recentul sãu
roman, al doilea în ordine
cronologicã, intitulat O iubire
obscurã. Cei doi traducãtori previn
cititorul, într-o succintã precizare,
cã romanul „reface atmosfera
zonei Sulcis din sudul Sardiniei,
într-o scriere care are caracte-
risticile, ritmul, temperamentul ºi
liniile de forþã ale tragediilor
greceºti”.

Cunoscut îndeosebi ca poet,
Bruno Rombi demonstreazã cu
pri-sosinþã harul sãu de prozator,
ajutat din belºug de poetul cu care
coabiteazã spornic. Viaþa lui
Antonio/Antoniccu Basciu curge
vijelios, întocmai apelor unui râu
de munte, care în cele din urmã
se varsã în lacul de acumulare a
memoriei.

Încântat de finalizarea impor-
tantei lucrãri, dar ºi cu mâhnire
pricinuitã de dispariþia salahorului
vârstnic, despre care era tot mai
convins cã este tatãl lui natural,
inginerul Salvatore Cannas sau
Basciu, se grãbeºte sã urce pe
coama muntelui, mai aproape de
locul unde vor fi slobozite apele.
Acolo, din pãcate, se va prãvãli
râul vieþii lui Antonio, cãruia i se va
alãtura brusc pârâul vieþii in-
ginerului. Ajuns în apropierea
vârstnicului salahor, absolut
înâmplãtor, tânãrul observã uluit
cum un copac viguros, ale cãrui
rãdãacini s-au desprins din sol, se
înclinã deasupra aceluia, motiv
pentru el sã sarã de la înãlþimea
unde se afla, pentru a-l proteja pe
Antonio. Izbuteºte astfel sã-i
salveze viaþa, însã cu preþul
propriei vieþi, cãci copacul criminal
îl doboarã peste stânci. Înspãi-
mântat, Antonio Basciu cuprinde
cu braþele trupul fãrã viaþã ºi se
aruncã în apele adunate dincolo
de dig, spre a îneca, pentru
totdeauna, odatã cu iubirea regã-
sitã ºi tristeþea lui fãrã margini.
Corul tragediei anunþã îngrozit
împlinirea destinului celor doi –
tatã ºi fiu! –, prin vãrsarea apelor
râului tumultos ºi ale pârâului
înnegurat în lacul de acumulare,
ca o certitudine pentru recoltele
viitoare.

Consider cã ambele romane sunt
reprezentative pentru literatura ita-
lianã contemporanã.

Mircea Ioan Casimcea
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Inevitabil ajung ºi la Rose is a
rose is a rose is a rose. Ilustrul
vers face parte din poemul Sacred
Family, scris de Gertrude Stein în
1913. Poemul a fost publicat în
volum abia în 1922. Dupã aceastã
datã, versul lui Stein (uneori, în
varianta „A rose is a rose is a rose
is a rose”) a devenit pentru poeþi ºi
critici o adevãratã obsesie. Chiar
ºi cei care nu au citit amplul poem
Sacred Family îl menþioneazã
admirativ. Oricum, l-a citat de
nenumãrate ori pînã ºi Gertrude
Stein. Uneori, l-a rescris.

Astfel, într-o versiune ulterioarã,
„Rose is a Rose is a Rose is a
Rose”, enunþul devine aproape de
nerecunoscut prin raport cu „Rose
is a rose is a rose is a rose”. Un
nume propriu - de femeie, poate -
este, desigur, altceva decît
denumirea unei specii de flori.
Dacã nu mã înºel, prin raport cu
sintagma „Rose is a rose” (cu
minusculã), „Rose is a Rose”
primeºte o semnificaþie opusã. O
semnificaþie ineditã ar primi versul
originar ºi dacã l-am modifica
astfel: a rose is Rose is Rose is
Rose. Floarea ar cãpãta nume
propriu ºi ar sugera o persoanã.

Niciodatã interpretarea unui
autor nu poate fi mai relevantã
decît interpretarea celui mai puþin
inteligent dintre criticii sãi.
Niciodatã nu vom ºti cu precizie
intenþia unui autor, chiar dacã un
autor are o intenþie (nu e
obligatoriu!) ºi îºi exprimã intenþia
prin textul propriu-zis sau printr-o
notã la textul propriu-zis, prin
intermediul paratextului, aºadar.
În pofida acestei aserþiuni indu-
bitabile, voi consemna, totuºi, o
precizare auctorialã. Gertrude
Stein a pretins odatã cã Rose
(primul substantiv al versului) e un
nume de persoanã, nu de floare.
În acest caz (ºi numai în acest
caz), fraza „Rose is a rose is a
rose is a rose” nu ilustreazã legea
logicã a identitãþii, tautologia goalã,
cum este interpretatã de cele mai
multe ori. Miss Rose nu e o floare
decît la modul figurat. La propriu, e
Rose e Rose e Rose e Rose. ªi

Tabula rosa
Valeriu Gherghel

este, probabil, frumoasã, cum ºi
rozele sînt frumoase. În rest,
versul „A rose is a rose is a rose
is a rose” (care îi aparþine tot lui
Gertrude Stein) reprezintã
întotdeauna o tautologie, chiar
multiplã. Existã în aserþiunea poetei
patru roze ºi, în acelaºi timp, existã
una singurã. Roza este ea însãºi
ºi nimic altceva decît ea însãºi:
roza.

În literatura de limbã englezã,
versul lui Gertrude Stein a devenit,
dupã 1922, un prilej de asiduã
redescoperire, de parcã roza nu
ar fi fost niciodatã numitã de poeþi
pînã în 1913. Fecunditatea
enunþului este impresionantã. Cînd
a compus Sacred Family, Gertrude
Stein însãºi s-a gîndit, poate, la
replica Julietei „What’s in a name?
That which we call a rose / By any
other name would smell as sweet”
(Romeo and Juliet, II, 2: 43-44), dar
a redactat o replicã la replicã din
care a exclus mireasma ºi a
pãstrat simpla identitate a rozei cu
sine. Mulþi scriitori au încercat sã
reformuleze versul lui Stein ori l-
au parodiat de-a dreptul. Amintesc
rapid numai cîteva exemple.
Robert Frost a tipãrit, în 1929,
poezia The Rose Family; pe care
o reproduc mai jos. William
Faulkner a publicat în 1930
povestirea A Rose for Emily.
Ernest Hemingway a propus fraza
„a stone is a stein is a rock is a
boulder is a pebble” ºi, mai apoi, în
1940, propoziþia cvasi-absurdã „a
rose is a rose is an onion”.

În sfîrºit, am alcãtuit, la rîndu-
mi, o parodie glosolalicã. Sunã
astfel: „Rose is the rose ist die
Rose est la rose es la rosa è la
rosa est rosa e roza. Cititorul va
recunoaºte, desigur, fãrã
dificultate, prezenþa cuvintelor
rose, Rose, rosa, roza din mai
multe limbi: englezã, germanã,
francezã, spaniolã, italianã, latinã,
românã. Fireºte, în românã, este
posibil ºi jocul sinonimic dintre rozã
ºi trandafir. Comentînd, într-un
eseu, titlul romanului lui Umberto
Eco, Numele trandafirului, poetul
ªerban Foarþã a creat, cîndva, un

hibrid „joycian”: trandafirozã.
Din pãcate, roza nu mai este de

mult un simbol veritabil. Înseamnã
orice ºi nimic. În Marginalii ºi glosse
la ‘Numele rozei’, acelaºi Umberto
Eco a consemnat cu melancolie
declinul ei semantic. Dupã „roza
Sharonului”, din Cîntarea cîntãrilor,
dupã „rosa centifolia”, din Naturalis
historia a lui Plinius, dupã „rosa”
din Metamorfozele lui Apuleius,
dupã Le roman de la Rose, dupã
„rosa fresca aulentissima” din
poemul lui Cielo d’Alcamo, dupã
„rosa candida” din Paradisul lui
Dante, dupã „roza fãrã de ce” a lui
Angelus Silesius, dupã exclamaþia
„O Rose thou art sick” a lui Blake,
dupã „die volle zahllose Blume, /
der unerschöpfliche Gegenstand”
a(le) lui Rilke, dupã rozele lui
Macedonski, dupã „roza albastrã”
a suprarealiºtilor, în fine, dupã
versul lui Stein „Rose is a rose is
a rose is a rose”, din roza
magnificã de altãdatã nu s-a
pãstrat nicio semnificaþie. A rãmas
doar un nume van.

Gertrude Stein era convinsã de
faptul cã stihul ei are darul de a
resuscita floarea preferatã a
poeþilor. Pentru prima oarã dupã
mai bine de o sutã de ani, în Sacred
Family, roza cãpãta virida viaþã vie
a florilor virgate: „I think that in that
line the rose is red for the first time
in English poetry for a hundred
years”. Gertrude Stein sublinia
astfel forþa generativã a versului,
nu tautologia lui. Sublinia înfiinþarea
subitã a rozei, nu identitatea cu
sine. Ivirea ei purpurie într-un
poem ºi, de asemenea, într-o lume,
în 1913, nu persistenþa subiectului
logic pe parcursul aceleiaºi fraze,
în intervalul repetãrii.

Enunþul lui Stein ar trebui sã fie
ori limpede ori opac ºi e cît se poate
de ambigu, nici foarte limpede ºi
nici cu totul opac. De obicei,
tautologia e o rostire vidã (x este
x), iar vidul nu se poate interpreta.
Criticii literari nu au fost întru totul
de acord. Au interpretat. Unii au
vãzut aici o tentativã de a ilustra
poezia (ºi gîndirea) concretã. Alþii
au trimis la Archibald MacLeish ºi
la idealul imagist al liricii moderne.
Dar cuvîntul nu devine niciodatã
un lucru concret, o fiinþare inertã,
ci rãmîne el însuºiun semn, adicã
o entitate aparte a cãrei esenþã e
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aceea de a semnifica. În fine, cîþiva
au fãcut constatarea cã de-a lungul
enunþului repetitiv cuvîntul „rose”
îºi pãstreazã funcþia referenþialã,
deºi scriitoarea ar fi dorit, poate,
sã goleascã substantivul de orice
trimitere la o rozã concretã. Toþi au
remarcat însã ciudata însuºire a
versului de a nu-ºi împlini menirea.
Ar trebui sã fie vacuu, ºi nu e. Ar
trebui sã nu spunã nimic, ºi spune.
Dacã Stein a avut un scop,
rezultatul îl contrazice.

Într-un articol sãrbãtoresc (l-a
scris, dupã propria-i mãrturisire,
între Crãciun ºi Boboteazã), intitulat
dupã o marcã de whiskey, „Stein’s
Four Roses”, Robert F. Fleissner
a numãrat florile ºi semnificaþiile
versului. Rezultatul nu a fost
surprinzãtor. A gãsit patru roze ºi
tot atîtea înþelesuri. O semnificaþie
„impresionistã”, mai întîi, întrucît
expresia ar fi o formaþiune sonorã,
o eufonie. Cuvintele ating auzul
într-un chip plãcut. Versul e
melodios. Sacred Family începe ºi
sfîrºeºte prin a impresiona
simþurile. Produce un efect
„fonologic” (e termenul autorului).
Dar acesta e numai un fel de a
vorbi. Cred cã Fleissner greºeºte.
Sonoritatea nu þine loc de
semnificaþie. Efectul fonologic nu
este neapãrat (ºi) un efect de sens.
Oricum, „rose” nu reprezintã un
simplu zgomot indiferent, este un
cuvînt englezesc ºi, pînã la urmã,
am remarcat deja asta, un cuvînt
universal. Semnificã în aproape
toate limbile pãmîntului. În
deosebire de „unicorn”, sã zicem,
„rose” are ºi referinþã, ºi înþeles.

Altminteri, cuvîntul „Phoenix” nu
are vreo referinþã (ºi nici nu zboarã
prin vãzduh!), dar înseamnã pentru
toatã lumea ceva: o pasãre cu
pene de culoarea smaraldului sau
roºcate ca aurul, o pasãre care
trãieºte 93.312 de ani sau 7.006
ani sau 1461 de ani sau 500 de
ani, o pasãre care îºi face un cuib
din plante aromate, din ambrã,
cinnamon ºi mirt, care se aprinde
de la razele soarelui, o pasãre ce
sfîrºeºte în flãcãri ºi renaºte
periodic, o pasãre care este într-
una ea însãºi, chiar ºi dupã ce
devine cenuºã ºi nu a mai este ea
însãºi, o pasãre pe care
Lactantius a descris-o în elegia De
aue Phoenice, o pasãre care nu

poate fi un universal, o Formã,
dupã cum stabileºte Master
Vasletus, citat de Petrus Abailard,
ºi care este, pentru cei interesaþi
de ontologie, o specie cu un singur
individ, o mulþime singularã.

În al doilea rînd, spune
Fleissner, versul „Rose is a rose
is a rose is a rose” are o
semnificaþie tehnicã. Nu o pot
deosebi foarte uºor de prima.
Parafrazez: „Fiindcã forma nu
poate fi cu totul separatã de
semnificaþie”, chiar dacã Stein a
încercat, negreºit, sã anuleze
printr-o scriere „automatã” orice
înþeles, versul are o semnificaþie
tehnicã. În alþi termeni, semnificaþia
versului ar fi tocmai aceea de a
avea o semnificaþie. ªi anume? Nu
pricep subtilitatea. Mai departe.

În al treilea rînd, roza trebuie
luatã într-un sens material.
Gertrude Stein nu a ales-o
întîmplãtor. Constituie însuºi
subiectul versului „Rose is a rose
is a rose is a rose”. Forma însãºi
a florii, crede Fleissner, a impus
repetarea cuvîntului „rose”, ca ºi
cum ai strãbate cu privirea o
mulþime nedefinitã de petale. Dar
petalele sînt, în realitate, straturile
frumuseþii ei. Floarea invocatã de
Stein e mereu polipetalã sau, cu
expresia lui T. S. Eliot, este „a
multifoliate rose”. Iar dacã Rose
noteazã, de fapt, numele unei
domniþe, care este, ea însãºi, o
rozã (ºi tocmai asta postuleazã
enunþul), se înþelege cã
frumuseþea femeii are forma
multiplã a acestei flori.

În sfîrºit, roza lui Stein nu e una
oarecare. ªtiam deja. Ea este, în
termenii lui Robert F. Fleissner o
rozã misticã, o rozã anagogicã,
întrucît, în momentul în care a
repetat termenul „rose”, Gertrude
Stein a avut în minte tocmai
aceastã semnificaþie. Înaintea ei,
nenumãraþi poeþi au perceput roza
ca simbol al divinitãþii. Fleissner
numeºte pe Dante, pe Robert
Burns (deºi „My Love is Like a
Red, Red Rose” dezminte o atare
supoziþie), pe T. S. Eliot (The Four
Quartets). Nu-i destul. Versul
„Rose is a rose is a rose is a rose”
trebuie comparat cu enunþul cel
mai faimos din Biblie: „Eu sînt cel
ce sînt” (Exodul, 3: 14). Sau: eu
sînt eu sînt. Ehyeh asher ehyeh.

Ego sum qui sum. Influenþa acestei
definiþii scripturare ar fi evidentã. În
consecinþã, „Rose is a rose…”
este o reformulare a unei declaraþii
metafizice. Dintre semnificaþiile
identificate de critic în versul lui
Stein, a patra e mai presus de
toate. Ea este semnificaþia
fundamentalã. Dacã primele trei
înþelesuri, conchide Fleissner,
aveau o rezonanþã existenþialã,
doar ultimul este realmente
esenþial.

Nu voi interpreta, deocamdatã,
poemul Sacred Emily ºi nici versul
„Rose is a rose is a rose is a rose”.
Dar dacã aº face-o (urmînd
întocmai prescripþia simplitãþii), ar
trebui sã accept din capul locului
cã enunþul nu are decît douã soluþii
deopotrivã de banale. Expresia lui
Gertrude Stein este fie o metaforã,
fie o tautologie. Dacã este o
metaforã (Rose is a rose), trimite
la Miss Rose ºi la frumuseþea ei
vegetalã. Dacã este o tautologie
(a rose is a rose), aratã cã în
cuprinsul frazei e vorba de una ºi
aceeaºi rozã, care nu se schimbã,
nu devine, nu cunoaºte
prefacerea, nu creºte, nu scade,
nu-ºi scuturã petalele, nu se
ofileºte, nu moare. Mai mult:
echivalenþa postulatã de Stein
atestã faptul surprinzãtor cã o rozã
este chiar o rozã ºi nu un hipogrif,
un stareþ, o ecuaþie matematicã
sau o varietate de corindon
stacojiu. Dar de ce cuvîntul „rose”
apare de patru ori ºi nu de douã,
de unsprezece sau de 1111 ori?
La aceastã întrebare nu ºtiu sã
rãspund.

Situatã într-o solitudine tau-
tologicã, precum cel ce spune
Ehyeh asher ehyeh, roza tauto-
logicã se aflã, de fapt, în afara
curgerii timpului, în afara curgerii
timpului, în afara curgerii timpului,
în afara curgerii timpului...
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Privitã din perspectiva unui timp
mai îndepãrtat, o epocã istoricã, fie
ea politicã, fie literarã, pare a se
defini printr-o anume unitate ºi fãrã
îndoialã cã impresia este, cel puþin
în esenþa ei, pe deplin motivatã.
Dacã n-am proceda prin
generalizare, n-am mai putea
înþelege evoluþia. Epocile sînt
intervale de timp, în care
funcþioneazã o anumitã coerenþã
paradigmaticã ºi structuralã. Nu e
însã mai puþin adevãrat cã, pentru
cei care le trãiesc, ca ºi pentru cei
care le studiazã ºtiinþific ºi
amãnunþit, ele îºi evidenþiazã o
diversitate de multe ori neaºtep-
tatã. Pentru cine o examineazã de
sus, perioada noastrã comunistã
se împarte în douã secþiuni cro-
nologice ºi mentalitare, concre-
tizate în regimurile celor care au
deþinut puterea supremã în stat:
Gheorghiu-Dej ºi N. Ceauºescu.
În interiorul fiecãreia, s-au petrecut
totuºi evenimente ºi schimbãri,
s-au manifestat tendinþe diferite,
uneori contradictorii, care le-au dat
relief ºi vivacitate, dincolo de
platitudinea imaginii de ansamblu.
De aici ºi utilitatea ºi dinamica
semnificativã a oricãrei periodizãri.

În cartea sa despre Literatura
românã sub comunism (ediþia a II-
a, Cartea Româneascã, 2010),
Eugen Negrici se ocupã de epoca
Dej, mai precis de anii 1948-1964,
dar va merge mai departe ºi la cea
urmãtoare, dintre 1965-1989, dupã
cum precizeazã o menþiune
editorialã ºi sugereazã discretul
punct de dedesuptul titlului. Vom
avea deci, nu peste multã vreme,
dupã cum sperãm ºi îi urãm
autorului, o viziune integralã
asupra celei mai aberante ºi mai
cumplite istorii pe care a trebuit
s-o strãbatã literatura românã,
cultura naþionalã ºi, de fapt,
întreaga noastrã societate pe
parcursul celor 45 de ani de
dictaturã ºi totalitarism comunist.
E uºor astãzi a face un fel de
amalgam din aceastã aproape
jumãtate de secol, dar e mult mai
interesant ºi mai profitabil de a
pãtrunde în meandrele ºi în
miºcarea ei interioarã, a-i
reconstitui avatarurile, a intra în
cutele ei cele mai discrete ºi a
reînvia astfel adevãrul concret ºi
cît mai sensibil al unei lumi care nu
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mai este ºi a cãrei autenticitate se
estompeazã din pãcate în tabloul
general, necesar ºi el desigur la
scara istoriei mari. Deocamdatã era
nevoie de un fel de „vie quotidienne”,
din linia ºcolii Analelor, de o micã
istorie a ideilor ºi practicilor literare,
al cãrei realism sã dea senzaþia de
viaþã trãitã ºi de varietate fireascã
a celei mai directe experienþe. Este
exact ceea ce îºi propune în mare
mãsurã acest prim volum al cãrþii
lui Eugen Negrici, care, aºa cum
ne atrage el însuºi atenþia, „nu este
o istorie literarã în accepþia obiº-
nuitã a termenului” (p. 5), ci, în sens
mai larg, mai curînd o panoramã a
mentalitãþilor, ipostazelor ºi me-
tamorfozelor unei literaturi aflate
permanent „în regim de replicã”.
Pentru autor, ca ºi pentru noi înºine,
care am parcurs în cea mai mare
parte aceastã nenorocitã epocã a
regimului comunist, faptele sînt
cunoscute nu numai din lecturi, ci
în primul rînd din împrejurarea de
a le fi fost contemporani ºi victime,
cobai ai unui experiment istoric
catastrofal, intrat acum, în ce ne
priveºte, în conul de umbrã al unor
amintiri care încã mai sîngereazã.
Sînt amintiri pe care tinerii de azi
nu le mai au, din fericire, încît
imaginea lor despre trecutul co-
munist e lacunarã, deformatã, iar
uneori indiferentã. Lor le va folosi,
înaintea tuturor, cartea colegului
nostru, care – dacã nu e într-
adevãr o istorie propriu-zisã –
poate fi consideratã, în orice caz,
o veritabilã depoziþie de martor ºi
de participant involuntar, ostil sau
mãcar infidel. Conºtient de
aceastã mizã, Eugen Negrici are
adeseori prilejul sã semnaleze
momente ºi circumstanþe ne-
prevãzute, cînd o schimbare,
putînd sã parã astãzi de-a dreptul
banalã, sau o nouã apariþie literarã,
cu cîteva procente în plus de
„curaj” îngãduit de autoritãþi, puteau
deºtepta în sufletul cititorilor, ori
mãcar al cîtorva critici o razã de

speranþã ºi de optimism, oricît de
temperat. Pe drept cuvînt scrie
Eugen Negrici, referindu-se la
primul volum al Moromeþilor:
„generaþiile postdecembriste nu
vor putea înþelege niciodatã
impactul pe care l-a avut aceastã
carte asupra trãitorilor acelor
vremuri, înfometaþi de literaturã
adevãratã, cu atît mai mult cu cît
situaþiile din roman, atmosfera ºi
mentalitatea eroilor le devin din ce
în ce mai strãine” (p. 284). Acelaºi
lucru s-a întîmplat ºi în alte cazuri,
de la Bietul Ioanide ºi pînã la
romanele lui Ivasiuc, Buzura, Paler
etc., spre a duce traiectoria pînã
spre anii ’80. O aºteptare refulatã,
dar mereu la pîndã a fãcut ca, în
nenumãrate rînduri, sã fie
descoperite semnificaþii promi-
þãtoare în cele mai mãrunte mo-
dificãri, fie ºi numai de accent.
Oscilaþia dintre îngheþ (ideologic)
ºi dezgheþ, dintre închidere ºi
deschidere a dat naºtere chiar
unui „banc” al vremii, care
compara politica autoritãþilor
comuniste cu, horribile dictu,
coloana lui... Brîncuºi.

O situaþie cu largi implicaþii,
asupra cãreia ne îndreaptã atenþia
autorul, încã de la primele pagini,
a fost indiscutabil pervertirea
literaturii ºi a totalitãþii producþiei
intelectuale, sub influenþa factorului
politic. De aici necesitatea ca
exegeþii de mîine, puºi în faþa unor
condiþii atipice, sã facã apel la
„alte cãi de abordare” ºi la „o nouã
viziune, o situaþie (? – n. n.) realis-
tã ºi un operator adecvat” (p. 18).
Un exemplu ºi chiar un model de
ase-menea recalibrare a atitudinii
ne oferã însãºi cartea lui Eugen
Negrici. Ar fi multe de spus despre
ea, dar majoritatea observaþiilor
posibile ar privi chestiuni de deta-
liu ºi de nuanþã, pentru cã inter-
pretarea globalã nu poate fi decît
împãrtãºitã, în cea mai întinsã
mãsurã ºi, oricum, în esenþa ei. Ea
demonstreazã ºi direct, ºi indirect
un lucru ce ni se pare fundamental
ºi pe deasupra oricãror altele: cea
mai importantã bãtãlie pe care a
purtat-o elita scriitorimii române ºi
cele mai constante eforturi ale sale
au fost îndreptate mai cu seamã
în direcþia recuperãrii autono-
miei esteticului. Eugen Negrici
subliniazã, de cîte ori are prilejul,

O epoca în
relief

)) )))



40

felul dificil, dar mereu reluat, în care
s-au cîºtigat noi drepturi ºi înlesniri,
sub presiunea timpului, pentru ca
literatura sã-ºi redobîndeascã ºi
sã-ºi exercite statutul sãu
emancipat de ingerinþe ºi obligaþii
extraestetice ºi creator de valori
specifice de sine stãtãtoare.
Autorul nu-ºi cruþã cuvintele (ºi bine
face!) pentru a dezvãlui ºi blama
perfidia cu care partidul unic a
manipulat nu o datã conºtiinþele
scriitorilor. ªi totuºi, în ciuda
vicleniei ºi a ipocriziei cu care s-a
manifestat aceastã presiune
în sensul îndoctrinãrii ºi al
supunerii, al modelãrii ºi al ori-
entãrii ideologice, procesul de
„reconquista” a recunoaºterii
autonomiei estetice a fost la un
moment dat încununat de un real
succes, fie ºi parþial ºi relativ.
Eugen Negrici insistã asupra rolului
înainte mergãtor al poeziei,
amintind efectul pozitiv al dezbaterii
cu privire la particularitãþile ei
inalienabile, din anii 1954-56, la
care ar fi putut sã o adauge ºi pe
aceea despre spiritul modern din
Gazeta literarã, sau pe cea despre
neutralitatea ori, dimpotrivã,
încãrcãtura ideologicã a tehnicilor
artistice.

Însã reabilitarea ideii de
modernitate ºi a modernismului ca
mutaþie profundã în evoluþia artei
din secolul XX e pusã, cu deplin
temei, pe seama grupului de la
revista Steaua, în frunte cu A. E.
Baconsky, nu fãrã a i se acorda ºi
lui Nicolae Labiº o cuvenitã
consideraþie, chiar dacã despre
acesta mai rãmîn încã multe de
spus. De la alternanþa de pînã
atunci între adoratio (faþã de re-
gim) ºi imprecatio (faþã de „duº-
manul de clasã”), poezia evolu-
eazã acum spre confesiune, ale-
gorie, peisaj, notaþie ºi reflecþie,
spre diversificare ºi prudentã
depolitizare tematicã: „Problema
poeþilor de la Cluj (ºi nu numai a
lor) era aceea de a depolitiza
contextul, de a renunþa la lentila
ideologicã, prin care erau privite ºi
înregistrate pînã atunci locurile ºi
anotimpurile, totdeauna pentru
ceva sau în vederea a ceva. Orice
infim ascendent al atitudinii
contemplative în defavoarea celei
utilitare devenea în acele vremuri
o biruinþã a artei ºi încã un pas spre

autonomizarea ei” (p. 226).
La rîndul ei, proza merge mereu

mai hotãrîtã cãtre un spor de com-
plexitate psihologicã, abandonînd
maniheismul ºi schematismul
preceptelor ºi aplicaþiilor dog-
matice ale doctrinei realist-
socialiste. Interesul epicii de la
finele anilor ’50 ºi începutul celor
urmãtori se deplaseazã de la
regulã la excepþie, remarcã pe
drept cuvînt autorul. Impulsul în
aceastã direcþie a fost dat, printre
altele, dupã cum ne amintim bine,
ºi de o discuþie care a fãcut valuri,
despre eroii, respectiv personajele
„cu pete sau fãrã pete”, pentru ca

puþin dupã aceea sã se ajungã ºi
mai departe cu dezinhibiþia
narativã prin apariþia aºa-numiþilor
„suciþi” în proza scurtã de la
începutul deceniului al ºaptelea:
„Aprofundarea particularului ºi
promovarea acestuia, disociat de
general, însemna încã un pas spre
biruinþa literaturii ºi triumful
subiectivitãþii” (p. 315).

Pe scurt, în toate planurile de
creaþie, tendinþele se anunþã în-
curajatoare. Cel mai bine o atestã
prima jumãtate a anilor ’60, dupã
recrudescenþa virulentã a vechilor
teze dogmatice din 1958-1959,
declanºate cu ameninþãtoare furie
ºi chiar cu represalii fizice, în
numele luptei contra „revizio-
nismului”, dar al cãrei suflu se va
istovi curînd, dovadã a unei
slãbiciuni ºi a unei eroziuni din ce
în ce mai evident ireversibile. În

1960, intrã în literaturã o nouã
generaþie de poeþi ºi prozatori, prin
intermediul unei norocoase colecþii,
botezate Luceafãrul, ºi iniþiate de
Editura Minerva, pe atunci încã
numitã „pentru literaturã”. Un aer
proaspãt revigoreazã din acel
moment atmosfera literarã
româneascã. ªi este absolut
necesar a mai pomeni un
eveniment, pe care-l socotim
capital. În 1963, Titu Maiorescu,
„duºmanul” culturii naþionale,
vituperat cu straºnicã mînie
proletarã în anii anteriori, ºi
„reprezentantul monstruoasei
coaliþii burghezo-moºiereºti”, cu
alte cuvinte un soi de personaj
malefic ºi odios, este adus în
discuþie printr-un judicios ºi
convingãtor articol al esteticianului
Liviu Rusu ºi treptat „reconsiderat”
ºi „reabilitat”, cum se va întîmpla
ºi cu discipolul ºi continuatorul sãu,
E. Lovinescu, puþin dupã aceea. În
restabilirea statutului autonomist al
artei, împrejurarea aceasta a
constituit o fericitã surprizã ºi a
avut o contribuþie decisivã la
ameliorarea climatului literar, încît
ne-ar fi plãcut ca eminentul nostru
confrate sã fi stãruit asupra ei mai
mult ºi mai persuasiv. Oricum,
pentru anii 1958-1964, am fi
preferat titlul de Resurecþie a
spiritului estetic mai curînd decît a
dogmatismului, pentru cã semnele
emancipãrii ºi destinderii ni se par
mai numeroase ºi mai însemnate
decît cele care li se opun. Dar aici,
desigur, „critici certant”, ca ºi
„grammatici”, iar disputa lor nu
poate fi decît fertilã.

Concluzia e limpede: Eugen
Negrici a scris o carte potrivitã cu
stilul sãu obiºnuit, adicã incitantã
ºi inovatoare, iar pe deasupra ºi
extrem de necesarã, ca parte
constitutivã în vastul proces
intelectual al comunismului
românesc. Aºteptãm cu ºi mai
mare interes al doilea volum al ei,
despre o epocã pe care o
cunoaºtem cu toþii ºi mai bine, dar
al cãrei relief se va dovedi cu
siguranþã mult mai accidentat ºi
totodatã mai provocator în faþa
oricãrei ambiþii critice.
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Dacã nu era cu totul
limpede de la primele
volume, începând cu Sunt
o babã comunistã! a devenit
foarte clar cã miza lui Dan
Lungu nu mai e literatura în
sine, aºa cum am fost
obiºnuiþi într-o tradiþie
dominatã de autonomia
esteticului, ci comunicarea
cu o masã cât mai largã de
cititori. Fapt care a stabilit,
într-un fel, atât ritmul (autorul
publicã la doi ani câte un

volum), cât ºi modalitatea de construcþie a romanelor.
În locul tematizãrilor complexe ºi a psihologiilor
abisale, Dan Lungu propune, în toate cãrþile sale,
meditaþii când serioase, când parodice – redactate
într-un stil lejer, însã îngrijit – cu privire la tipologii
umane dintre cele mai banale. Ceea ce-l ajutã, de
altfel, pe prozator sã nu alunece decât rareori în cliºeu
nu e capacitatea de analizã a unor situaþii individuale,
cât forþa ieºitã din comun de a sesiza – ºi de a prinde
în formule pregnante – cele mai colorate stereotipii
ale cotidianului românesc din ultimii douãzeci de ani.
Atât de pregnantã e aceastã forþã, încât nu-i exagerat
sã se spunã cã, luate în totalitate, romanele lui Dan
Lungu alcãtuiesc cea mai expresivã culegere de
„folclor urban” recent. Ce-i drept, ca orice „culegãtor”
respectabil, Dan Lungu are capacitatea de a
transforma – nu pur ºi simplu de a transcrie – cele
mai cliºeistice situaþii sau limbaje ale societãþii
româneºti de azi. Puþin s-a observat, deºi era evident
încã din Raiul gãinilor sau din Bãieþi de gaºcã, cã
prozatorul ieºean e, mai degrabã decât un realist get-
beget, un „estet” al cotidianului. Într-atât sunt de
surprinzãtoare asociaþiile spontane ale Realului
identificate de ochiul ager al prozatorului, încât, deºi
nu se depãºeºte nicãieri cadrul cel mai strict al
realitãþii, limba lui Dan Lungu pare un produs
fantasmatic.

Nu face excepþie de la aceastã formulã nici cel
mai recent roman, În iad toate becurile sunt arse
(Polirom, 2011). Cartea nu e întru totul nouã, cãci
autorul simte nevoia sã revinã într-un fel la ceea ce
constituia miezul volumului de proze scurte Bãieþi de
gaºcã, povestirea cu titlu omonim. Doar cã, transcrisã
intercalat, în italice, aici ea nu mai are un sens de
sine stãtãtor, ci serveºte drept cadru simbolic al
destinului naratorului. Acþiunea romanului se
desfãºoarã contrapunctic, pe douã planuri complet
distincte, conforme fiecare cu câte o etapã a vieþii
personajului central. Deºi e vorba de una ºi aceeaºi
persoanã, adolescentul poreclit Franzelã, vesel ºi

DAN LUNGU

Polirom, 2011
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nepãsãtor ca un cal breaz, e cu totul diferit de posacul
ºi mizantropul Victor, afectat deja de toate
dezamãgirile ºi decepþiile maturizãrii. Tema centralã
a romanului e, probabil, ºi cea mai pretabilã la un pact
cât se poate de fericit cu publicul cel mai larg. Nostalgia
pentru copilãrie sau adolescenþã, dilemele maturului
intrat în rutina cotidianã, încercarea de regãsire a
identitãþii – binecunoscutul slogan „Be yourself” nu-i
strãin de morala romanului – au evadat de multiºor
din literaturã, devenind bunuri simbolice de larg
consum. Sigur cã, recondiþionate ºi problematizate,
ele ar putea sã dea literaturã de cea mai bunã calitate.
Din pãcate, însã, Dan Lungu nu cautã nicio clipã
resorturile adânci ale psihologiei personajului central.
Evoluþia de la adolescenþa freneticã la insuportabila
stare de adult e descrisã, repetitiv, prin metafora ultra-
uzatã a „morþilor succesive”, în timp ce pasajele
despre aspiraþiile personajului central seamãnã izbitor
cu militantismul din reviste glossy pentru „libertatea
interioarã” a individului: „Ani buni crezuse cã nimic
din acel trecut nu e recuperabil, cã fiecare moarte îl
îndepãrteazã cu cruzime de el, cel de atunci. Nu, nu
era neapãrat mai bun sau mai frumos, dar era mai
liber ºi mai sincer. Iar toatã distracþia ºi vorbãria,
cuvintele deocheate ºi mitocãniile de care îºi
aminteºte cu drag ºi disperare, nu dupã ele tânjeºte,
unele poate nici nu vor fi fost întocmai, ci dupã
libertatea, bucuria ºi inocenþa din spatele lor, pe care,
odatã cu fiecare moarte, le crezuse îngropate tot mai
adânc”.

Dacã resorturile interioare ale personajului rãmân
mecanice iar dilema centralã cu totul falsã, ceea ce
salveazã fie ºi parþial romanul de la eºec e modalitatea
de construcþie ºi inventitatea de limbaj la care trimiteam
mai sus. Transcrisã alternativ, în capitole mici, cu
tãieturi narative de efect, povestea adolescenþei
fericite scurtcircuiteazã permanent starea dezabuzatã
a maturitãþii. Într-atât de bine colaboreazã cele douã
dimensiuni în romanul lui Dan Lungu, încât, de la un
punct înainte, încep se influenþeze reciproc. Un foarte
interesant joc de lumini ºi de umbre orchestreazã
prozatorul în aceastã evoluþie simultanã pe douã
planuri: la capãtul ei, în bula copilãreascã pãtrunde
deja prima decepþie (cãderea inocentei Olivia în pãcat),
în timp ce maturitatea dezolantã îmbracã treptat aerul
ireal al redescoperirii metafizicului. Într-un anumit sens,
evoluþia romanului respectã toate datele simbolice ale
parcursului iniþiatic: prin acea „îmbarcare” aproape
inconºtientã în camionul cu cadouri pentru un centru
de plasament, Victor nu numai cã iese temporar din
monotonia de zi cu zi, ci are prilejul sã-ºi regãseascã
axul de mult pierdut al vieþii.  Pelerinajul din ultimul
capitol – împreunã cu copiii pe care nu i-a avut
niciodatã, dar pe care ºi i-a dorit fervent – la
„mormântul lui Moº Crãciun” echivaleazã cu întregirea
spiritualã a personajului central.

ªi mai interesantã în roman e alternanþa
permanentã a scriiturii celor douã planuri. Cãci, dacã
traumele maturitãþii sunt transcrise într-un ton mai
degrabã neutru, ºters, prin intermediul unor pasaje
narative cât se poate de conformiste (doar
coºmarurile lui Victor mai nuanþeazã atmosfera), în
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schimb, timpul fericit al adolescenþei stã sub semnul
exploziei de limbaj. Pe cât de „normalã” e viaþa
adolescenþilor Franzelã, Fasolã, Vãru, Paganel,
Capalb sau Bastârcã, pe atât e ea de coloratã sub
raportul expresivitãþii. E aproape imposibil de expus
inventivitatea extraordinarã a prozatorului în
transcrierea idiomului tinerilor puºi mereu pe nãzbâtii.
Expresii miºtocãreºti, înjurãturi elaborate, comparaþii
trãznite, maxime ºi sentinþe „de cartier”, care de care
mai fabuloase, compun limbajul autonom al acestei
lumi, la care naratorul aderã aproape total. În acest
univers mucalit, în care demonul bãºcãliei vegheazã
îndeaproape la pãstrarea bunei dispoziþii, „soarele
cãca numai foc”, iar gândul la bere „se-nvârte în creier
ca musca în borcan”. Cele mai pitoreºti pasaje sunt
dedicate, totuºi, admiraþiei excitate a adolescenþilor
dintotdeauna pentru „sexul miºto” – cãruia imberbul
Franzelã îi dedicã un adevãrat imn religios-licenþios:
„Pe cinstea mea, chiar aveai la ce te benocla! Pe
mãsurã ce ni se perindau prin faþa felinarelor, dând,
din reflex, zgura la o parte, îþi clãteai privirea cu
bucãþele una ºi una, fãceai inundaþie la plombe, mureai
ºi înviai ºi de câteva ori într-un sfert de orã, le felicitai
pe mamele care le-au nãscut, întrebându-te dacã ºi
ele, la rândul lor, sunt la fel de bune. Doamne, câte
buci am petrecut cu privirea! Dacã pentru fiecare
dintre ele ar fi zornãit un bãnuþ în puºculiþã, acum aº
fi fost miliardar ºi m-aº fi tolãnit la plajã pe Coasta de
Fildeº. Doamne, câte þâþuºte am mângãiat din ochi,
arzându-mi sufleþelul, ºi câte perechi de bulane mi-
au forfecat visele franjuri-franjuri. Câte gâturi lungi ºi
graþioase, împufoºate, mi-au uscat cerul gurii de
dorinþã, câte liceence futeºe am dezghiocat din
uniformã cu mintea”. De la Creangã încoace, avem
puþini autori mai sensibili la farmecul ºtrengãresc al
copilãriei sau al adolescenþei, cu tot amestecul sãu
de inocenþã ºi de instinct necontrolat, ºi în acelaºi
timp mai capabili de a inventa, fãrã sã-l falsifice, un
jargon specific acestei vârste. Modelul îndepãrtat, dar
foarte acut, al imaginarului nostalgic marca Dan Lungu
rãmâne, oricât de ciudatã ar pãrea paralela, clasicul
moldovean de la sfârºitul secolului trecut. Cãci, fãrã
a pierde nimic din consistenþã, nostalgia lui Creangã
îmbracã acum forma limbajului miºtocãresc, de
cartier, al eroilor lui Dan Lungu: „ªi tot aºa întindeam
maþul, ba unul, ba altul, ºi ne simþeam al naibii de bine,
ne durea la bascã de ºcoalã, de mizerie, de cozi, de
frig, de foame ºi de toate bla-bla-urile celor care
mâncau cãcat pe toate drumurile”.

În spatele lui Dan Lungu stã un prozator care,
dacã s-ar lua mai mult în serios, ar putea produce
romane nu doar plãcute, ci ºi durabile.

A existat cu puþini ani în urmã un prilej când,
invitat în partea lusitanã a Iberiei, l-am avut companion
ºi pe Aurel Rãu, „poetul Stelei”. (ªtiu, Steaua a lansat
ºi a cultivat consecvent nu numai o pleiadã de poeþi,

ci ºi un anume fel de a scrie
poezie, dar printre toate
siluetele stihuitorilor, în-
cepând cu a lui A.E.
Baconski, Aurel Rãu
dominã prin longevitate ºi
caracterul neîntrerupt,
statornic, al activitãþii lui).
Ne-am înghesuit febril în
îngustimea micului auto-
vehicul al directorului
Centrului Cultural de la
Lisabona, în lumina bui-
mãcitoare a conjuncþiei

dintre mai ºi sud, lãsându-ne ghidaþi printre minu-
nile coastei – vile placate cu azulejos, faruri medievale
destinate mai uºoarei navigãri, poduri kilometrice ºi
arhitecturi explodate în sus, curbat, în cel mai recent
cartier al locului, pieþe în trepte cu perspective
deschise departe ºi strãzi înguste în pantã, cu
cafenele ºi un tramvai nostalgic -, iar explicaþiilor
abundente ale lui Gil Mihaiu (alt poet al Stelei, dar ºi
Echinoxist, precum Adrian Popescu ºi Ruxandra
Cesereanu, din generaþiile 70 ºi 70 ale oamenilor de
litere absorbiþi de redacþie), destul de aproape - ca
emisie aluvionarã ºi abundenþã informativ-anecdoticã
- de retorica barocã a profesorului de portughezã al
universitãþii clujene pânã în 2000, prea curând plecatul
Marian Papahagi, Aurel Rãu, înghesuit între mine ºi,
parcã, Ion Pop, nota febril într-un carneþel. Nu erau,
nu puteau fi numai versuri. Aº fi putut întreba, comiþând
o indiscreþie, cãci de tras cu ochiul, în paralizanta
aºezare de pe bancheta din spate, nu putea fi vorba…
Acum însã mi-e clar cã, dincolo de fulguraþiile lirice
ale momentului, unele, probabil, valabile, altele
pãstrate pentru atelier, în spontaneitatea clipei, câte
ceva din materialul satural cultural ºi emoþional
urmeazã sã treacã în prozã.

Trecut în al nouãlea deceniu de viaþã în
deplinãtatea talentului ºi luciditãþii lui, Aurel Rãu a
publicat primul lui volum de prozã artisticã. El anunþã
o trilogie intitulatã Spaþiu ºi timp, din care cel dintâi
trofeu poartã nume heraldic: Ochiul de acvilã (Cluj-
Napoca, Ed. Dacia XXI, 2011, 172 p.). Schiþe, proze
cu o tentã memorialisticã mai accentuatã, paginile
adunã retrospective ale unei subiectivitãþi antente la
veacul prin care a trecut, selectând din el oglindirea
clipei în bobul de rouã mai curând decât bulgãrele
istoricizat al unei proze cu deschideri cãtre marea
istorie a timpului. Naratorul este copil sau, mai exact,
priveºte prin ochiul copilului; o privire de acvilã avidã
de prada aromelor, imaginilor, frânturilor de realitate
trãitã, în care gestul mecanic, cotidian, dobândeºte
calitatea ridicãrii la inspiraþia de facturã poeticã.
Suntem, ca în amintirile sadoveniene – Anii de ucenicie
– sau ca în prima parte din goetheanele Poezie ºi
adevãr în etapa mirãrilor interiorizate asupra lumii
dimprejur, cu un ritual al spunerii ce tinde sã
reconstituie, sã surprindã, cumva, suspendarea ºi
încapsularea în uimire ºi în descoperire. Cuvintele
se desprãfuie, dupã cum nici realitãþile de atunci nu
apucaserã sã se banalizeze, oricât de umile ar putea
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vecinãtãþilor, nici de Hronicul vechimii vârstelor, din
aventura prozasticã a lui Blaga, astfel încât, într-o
asemenea constelaþie, cartea vine sã completeze un
loc ºi sã mãrturiseascã o disponibilitate pe care, la
urma urmei, multe dintre eseurile poetului, ori consem-
nãrile unora dintre întâlnirile mirabile cu alþi confraþi de
pe mapamond, chiar acasã, la Cluj, ori în alte orizonturi,
o presimþeau.

Este clar: Aurel Rãu nu se poate – ori nu vrea
sã se poatã – elibera de ultimele constrângeri ale
poeziei. El respirã pânã ºi prozastic într-o anumitã
cadenþã, se joacã ºtiutor cu imaginile ºi succesiunea
lor ºi iscã starea liricã aproape din nimic, dacã „nimic”
poate însemna pastã epicã modestã, ºi nu conduce,
în chip înºelãtor, mult dincolo, cãtre sunetul ritmat în
secret al unei permanente vibraþii. (Nu cumva ºi
rugãciunea isihastã a inimii vorbeºte tot despre o
asemenea ritmare?)

De la o anumitã vârstã – unii se gânesc la
orizontul multor decenii, dar eu cred cã etapa la care
mã refer începe chiar din zorii creativitãþii artistului,
de la tinereþe, adicã – fiecare carte se oferã ca un dar
izvorât dintr-o generozitate necondiþionatã. Ce
relevanþã au, pânã la urmã, discursurile justificative
(datorie, misiune, obligaþia mãrturisirii), când ceea ce
rezultã duce în altã zonã decât cea de, aºa-zicând,
relevanþã etnologicã, socialã sau istoricã? Drumul a
luat-o într-altã parte, ºi iatã-te, în urma autorului, pe o
potecã îngustã ºi tot mai adâncã, pregãtitã sã te poarte
în luminiºul propriei biblioteci afective a autorului, în
muzeul imaginar, cum spunea Malraux, al
subiectivitãþii lui aºa cum se organizeazã ea într-o
locuire desprinsã de contingent, într-un „acasã”…
Poþi accepta invitaþia sau poþi trece mai departe,
socotindu-te convocat din greºealã.

Prozele din Spaþiu ºi timp. I: Ochiul de acvilã fac
parte din acest mod de complicitate care, sã zicem,
în cazul unei lecturi din Trakl, te plasezã într-un concert
de mierle, lângã izvoare clipocinde. Este spaþiul unei
copilãrii „de pe Bârgaie”, simþi crescând un anume
topos, montan ºi românesc, dar fãrã contururi apãsate,
fãrã sublinieri ºi îngroºãri compromiþãtoare pentru un
anume gust literar ºi pentru o anume situare. Este
lumea dintre rãzboaie, o Românie Mare ce trece în
paginã ca o fulguraþie, adiind, chiar dacã o lozincã
electoralã sarcasticã aici, un neaoºism preþuit în
palmã - ºi subliniat cu aldine în text, aºa cum Noica
se oprea sã cântãreascã grãuntele de înþelepciune a
limbii pe care îl ascundeau cuvintele umile împinse
spre marginile interesului de noile úzuri ale limbii –
dincolo, jaloneazã un teritoriu literar anume, un spaþiu
ºi un timp al memoriei scriitorului.

Suntem, care va sã zicã, în faþa începutului unei
tentative memorialistice. Nu sunt de aºteptat de la
aceasta nici judecãþi de valoare tranºante asupra
epocii ºi nici analize abia camuflate de vreun pretext
beletristic. ‘i cu toate acestea, poetul se mãrturiseºte,
se zice pe sine (de parcã ar putea face altceva!). Îmi
vine sã cred cã, dupã peripeþiile vieþii ºi tot felul de
detururi, Aurel Rãu descoperã cã istoria nu a afectat
regatul peste care, odinioarã domnea: copilãria îl

aºtepta, deplinã ºi întreagã, chiar dacã abia în doze
mici, cu o anume parcimonie, în cadre rupte dintr-un
continuum nelaîndemânã de evocat. În asemenea
ocazii însã nu te joci: iei ce þi se dã. Ceea ce, iatã, am
ºi fãcut, aºteptând, neresemnat, continuãrile.

Dintre toate „bãtãliile“
purtate astãzi în proza
româneascã, miza cea mai
importantã îi revine celei
date pentru cititori. Nu mai
este de mult un secret sau
o statisticã, ci pur ºi simplu
un adevãr amar, faptul cã în
România nu se mai citeºte.
ªi nu am sã mã plîng de
faptul cã nu se mai citesc
cãrþi noi româneºti – nu se
mai citeºte prozã „de
consum“ precum romane

poliþiste de duzinã sau cãrþi SF adolescentine. În
aceastã situaþie tristã arunci vina pe costuri, distribuþie,
putere de cumpãrare, sistemul educaþiei, presiunea
televizorului ºi internetului. ªi încerci sã îþi cîºtigi cititori.
Bãtãlia pentru expunere publicã ºi vînzare, bãtãlia
pentru promovare începe sã fie perceputã de cãtre
toþi autorii ca fiind la fel de importantã precum cea
pentru o receptare criticã favorabilã într-un sistem tot
mai dezorganizat. Aceastã tristeþe a pierderii lecturii
e vizibilã în recentul roman al Doinei Ruºti, Patru
bãrbaþi plus Aurelius, unde imaginea cãrþilor aruncate
la gunoi sau abandonate ca maculatura, apare
recurent, aproape ritmînd universul romanesc.
Nostalgia lecturii de altãdatã, a cãrþilor bune tipãrite
pe hîrtie proastã, a lecturii-devorare astãzi cãzutã într-
o imposibilitate aproape fizicã de a mai deschide un
volum, de a parcurge mai mult de cîteva pagini,
coloreazã o simptomaticã a unei teribile castrãri, a
unei frustrãri semi-acceptate. Doina Ruºti nu
înregistreazã doar simptomele acestei maladii a noii
societãþi, ci încearcã sã o utilizeze ca subiect, asta
în timp ce propriul roman se vrea o încercare de
reîntoarcere înspre cititor.

Precedentul volum de povestiri al autoarei, Cãma-
ºa în carouri ºi alte 10 întîmplãri din Bucureºti, apãrut
anul trecut, lãsase deschisã poarta spre aºteptãri
ridicate. Stilul discret, dar bine susþinut de frazarea
precisã, apetitul pentru ludic, simþul umorului ºi o
propensiune aproape ºic pentru fantastic o recomandau
cu prisosinþã pe Doina Ruºti, chiar dacã ansamblul
povestirilor nu se dovedea de o calitate unitarã. Patru
bãrbaþi plus Aurelius se prezintã ca o continuare fireas-
cã ºi aºteptatã a povestirilor, preluînd tonalitatea stilis-
ticã ºi, parþial, universul precedentului volum.

Motanul si
romanul

,

Victor Cubleºan

DOINA RUªTI

Polirom, 2011

PATRU
BÃRBAÞI

PLUS
AURELIUS
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Proza Doinei Ruºti, fie cã e vorba de cea scurtã
sau de roman, se prezintã ca o incizie într-o realitate
reconstruitã doar parþial. Dacã o serie de romancieri
din noul val par sã favorizeze încercãri de priviri
totalizatoare, intenþionînd sã redea versiuni proprii,
adeseori polemice, ale realitãþii româneºti
contemporane, autoarea preferã izolarea într-un
univers minimal, cel mai adesea înepãrtat de
mainstream, în care doar elemente cu potenþial
simbolic trimit spre generalizãri. Patru bãrbaþi plus
Aurelius e o poveste  care se deruleazã în lumea
cãrþilor ºi a lecturii, într-un univers delimitat de o agenþie
literarã, un cãmin studenþesc, vreo douã baruri, un
hotel ºi un cartier. Un minimalism rãsfrînt ºi asupra
numãrului de personaje reunite, nu mai mult de o
duzinã. Firul naraþiunii se învîrte în zona obsesiei ºi a
jocurilor meta ºi para-textuale, brodînd elegant ºi în
direcþia unui fantastic bine temperat, totul turnat pe
calapodul încercat ºi solid al intrigii poliþiste.

Alegerea genului poliþist ca punct de plecare este
fãrã îndoialã un atu, aceastã formulã îndelung
încercatã oferind de-a lungul timpului soluþii
cîºtigãtoare pentru romane dintre cele mai diferite.
Misterul ºi elucidarea acestuia prin deducþii ºi revelaþii,
tensiunea, incertitudinea ºi rãsturnãrile de situaþie ale
unei „anchete“ sunt un bun punct de plecare în
captarea cititorului. Reversul unei astfel de construcþii
este necesitatea de a construi credibil eºafodajul de
deducþii, de a permite cititorului sã urmãreascã
sincron dezvoltarea intrigii. Or, aici, Doina Ruºti
gafeazã. Povestea romanului este povestea naratã
la persoana întîi a unei tinere literate care este prinsã
în jocul unor bãrbaþi „inevitabili“, care par a-i fi sortiþi
de un malefic motan, Aurelius. Cine este de fapt
ucigaºul nefericiþilor „inevitabili“, toþi legaþi de numele
Anton (ºi derivate ale acestuia), cine manipuleazã
ucigaºul ºi ce se aflã în spatele ciudatelor evenimente
este, în reducþie, baza narativã. Or, din pãcate,
prozatoarea e mai interesatã de simbolisticã, de
psihologie, de introducerea fantasticului, de cultivarea
unei anumite zone uºor supra-realiste în care
realitatea se deformeazã, decît de verosimilul story-
ului poliþist. Modul de anchetã al poliþiei române nu va
convinge, aºa cum e prezentat, nici un cititor care a
întrebat, mãcar o datã un poliþist, cît e ceasul.
Planificarea unei crime va decepþiona orice cititor al
lui Arthur Conan Doyle, iar o sumedenie de detalii ale
puzzle-ului detectivistic sît pur ºi simplu implauzibile
(precum testul de ADN aplicat unui întreg cãmin
studenþesc). În momentul în care componenta poliþistã
a roimanului cedeazã, construcþia ansamblului începe
sã scîrþîie, în final lãsînd locul mai degrabã unor
momente narative bine dezvoltate legate precar între
ele. Ceea ce rãmîne dupã lecturã e rezumabil la douã

personaje: Aurelius ºi George Cal.
George Cal este unul dintre cele mai puþin

credibile, mai simpatice ºi mai antipatice personaje
pe care le-am întîlnit în ultimii ani. George Cal este
tînãrul scriitor incult, trendy, egocentric, mitoman ºi
agresiv pe care nu ai cum sã nu îl cunoºti din realitatea
imediatã. Dar, în loc sã încerce propunerea unui
personaj simptomatic, rezumativ, prozatoarea
opteazã pentru crearea unei figuri puternic
individualizate. Junele, în loc de a fi reprezentativ
pentru o clasã, se legitimeazã prin apartenenþa la ea.
Un traseu absolut incredibil ºi total implauzibil
pompeazã, surprinzãtor, foarte multã viaþã în personaj,
ºi, chiar dacã nu poþi fi decît perfect convins de
imposibilitatea transpunerii în realitate a tribulaþii-
lor sale, îi creioneazã o psihologie credibilã ºi
convingãtoare. George Cal nu citeºte nimic ºi, practic,
reinventeazã orice carte prin propriile poveºti absolut
aiuritoare, reuºind sã convingã publicul semidoct ºi
alimentînd propriul soclu de fin intelectual. George Cal
este autorul care nu are decît o carte inexistentã, o
carte pe care nimeni nu a vãzut-o niciodatã, dar care
a fost bine primitã de criticã prin cronici comandate.
George Cal este autorul cu pozã de june intelectual
la modã, dar în spatele imaginii neexistînd decît un
tupeu imens care, aidoma unui motor imens,
propulseazã insolitul personaj înspre succesul social.
Doina Ruºti reuºeºte performanþa de a da unul din
personajele care reuºesc sã se susþinã prin propria
poveste, nemaiavînd nevoie de contextul unui roman
reuºit sau al unei poveºti pe mãsurã.

Aurelius, motanul malefic, este personajul care ar
trebui sã închege întregul roman, sã ofere principalele
chei de lecturã ºi sã furnizeze suficient mister ºi simbol
pentru a putea lega ºi dezlega iþele întregii povestiri.
S-ar putea ca acesta sã fie cel mai spectulos motan din
literatura noastrã, dar concurenþa e subþire, cu excepþia
mîþului lui Filip Florian din Zilele regelui (ºi acela e un
pisic care ar fi fost mai bine sã lipseacã) sau a motanu-
lui Arpagic. Filonul diavolesc ascuns în Aurelius e tributar
unor ºabloane care par sã nu se punã de acor nicicum
în acest roman, pisicul nereuºind nicicum sã intre cu
succes în pielea marelui erou negativ.

Discursul despre sfîrºitul lecturii e unul
convingãtor, dar cititorul care ajunge sã citeacã un
roman pentru a afla de ce nu mai citeºte nu este
neapãrat genul de cititor pe care vrei sã îl cucereºti.
Pînã la urmã, Patru bãrbaþi plus Aurelius este un roman
decent, cu pasaje delicioase pe alocuri, cu personaje
simpatice, dar care îºi rateazã þinta. Doina Ruºti scrie
frumos, dar îºi propune prea mult ºi rezolvã prea
sumar, din punctul de vedere al construcþiei. Un roman
mediu, care nu va convinge decît cititorii care deja
credeau în talentul prozatoarei.

metamorfoza acestei identitãþi.
O teorie ineditã asupra lumilor

alternative se revendicã, aºadar, de
la logica cuanticã, a terþului inclus,
formulatã de ªtefan Lupaºcu, ºi mai

(urmare din pag.34) ales de la conceptul transdisciplinar
de nivel de realitate, gândit astfel de
Basarab Nicolescu, pentru a oferi
claritate sensului terþului inclus.
Consider cã o asemenea teorie, cu
ramificaþiile ei, va contribui la

înþelegerea felului în care sunt
structurate ºi funcþioneazã lumile
alternative (fantastice ºi virtuale),
care continuã sã fascineze omul
actual, claustrat într-o lume plinã de
contradicþii.
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Volumul de poezie al lui Horia
Gârbea, pantera sus, pe clavecin,
anunþã un ultim ecou de sores-
cianism în literatura românã.
Apãrut la Editura Tracus Arte, în
anul 2011, el cuprinde douã
grupaje autonome, ce trateazã
teme diferite, într-un limbaj poetic
distinct. Astfel, dacã poemele
asimilate sub bolta „trecãtorului din
karona” prezintã aspecte ale vieþii
banale,  „lettres orientales” instituie
o atmosferã a unei alteritãþi
culturale.

Horia Gârbea anunþã pers-
pectiva sa despre actul poetic în
poemul la început, unde chiar titlul
subliniazã debutul unei noi lumi ce
a fost zãmislitã din imagini
hedoniste. Poezia este întocmai
ca o iubire, care este fie trãitã pânã
la epuizare ( „la 20 de ani o iubeºti
ca un adolescent”), fie ignoratã („la
45 ai uitat-o”). Procedeul para-
lelismului construieºte un curs al
trãirii lirice în faþa timpului, un
proces la care, chiar ºi prin
absenþã, poezia a fost alãturi, ca
un confident secret: „ºi câte alte
chipuri/ ºi câte alte vârste/ alte
poveºti/ dacã mai este timp/ dacã
mai este”.

În fapt, poetul ne oferã acest
instrumentar din primul poem
pentru a explica prezentul volum.
Poezia este o notã fugitivã a unui
eveniment care produce o înstrã-
inare a percepþiei senzoriale sau
o însemnare a unui proces de
gândire. Mijloacele imagistice
nu sunt prezente într-un mod
constant; tocmai aceastã par-
ticularitate marcheazã discursul
liric, oferind nuanþe neaºteptate
ºi tensiuni în locuri în care cititorul
se aºteaptã cel mai puþin cã se
vor ivi.

Dupã parcurgerea primelor
poeme, am putea spune cã
inexistenþa imaginilor este de-
zolantã. Lucru ce se infirmã pe
parcurs, când vizualul este
recuperat în procedee din ce în
ce mai variate, de la insistenþã
asupra detaliilor („poemul re-
gãsit/ între brazde de iarbã”), la
viziuni de ansamblu, cu nuanþe

O pantera sus, pe clavecin

)) )))

cinematografice („de peste lac/
dinspre castel/ rândunelele aduc
primãvara”). Horia Gârbea nu se
opreºte la reproducerea mimeticã
a unor peisaje, ci le imprimã uneori
un sentiment metafizic subtil.
Acesta este prezent în poemul
milioane de dimineþi, unde asis-
tãm la împletirea a douã planuri:
cel al urbanului matinal, cu strãzi
adormite unde „petru îmbãtrâ-
neºte singur/ ca un nefumãtor”, în
contrapondere cu soarele vita-
lizator, vãzut ca un Adevãr su-
prem.

Poezia lui Horia Gârbea insistã
asupra unor mici detalii din care
reuºeºte sã sublinieze un înþeles
neobiºnuit al „textului lumii”.
Moartea capãtã valenþe teatrale
(„dacã moartea mea ar avea/
mereu alþi spectatori/ aº juca-o cu
atâta/ însufleþire ºi aº citi/ cronicile
fiecãreia/ de sute de ori”), amintind
în ºoapte, printre rânduri acel „All
world’s a stage”. Doar cã de
aceastã datã, moartea este vãzutã
ca o piesã de sine-stãtãtoare, la
care cititorul este chemat sã
asiste, promiþându-i-se cã va fi
altfel.

O altã particularitate a primei
pãrþi este oralitatea discursului liric,
ce uneori reproduce un dialog
dintre douã voci; alteori, apar replici
ce nu aºteaptã vreun rãspuns.
Aceste tehnici de construire a
dialogului îl fac pe cititor sã se simtã
drept pãrtaº la secretul vocilor.
Adresarea directã poate constitui
un avantaj pentru cei care cautã
dinamism liric, dar poate constitui
un punct vulnerabil pentru
categoria de cititori care doresc o
liniºte textualã, o parcurgere
domoalã, facilã a poemelor.

Grupajul de poeme „lettres
orientales” încearcã sã sublimeze
o altã realitate decât cea din
„trecãtorul din karona”. Tonalitatea
este una a unei lumi care
penduleazã între un timp al
eternului ºi cel al cotidianului. Unele
dintre poeme au o conotaþie
socialã clarã, dorind sã omagieze
martirajele din Hogealî, Guba ºi
oraºul Shusha, distrus de cãtre

Armata Roºie. Mai mult decât în
alte poeme, confesiunea este
subiectivã, iar imaginile sunt
coerente, oferind o înºiruire clarã
a ideilor: „cuvintele pe care/ nu le-
am folosit niciodatã/ stau ca o
armatã/ împietritã/ le pot privi în
fiecare searã”.

Cititorii obiºnuiþi cu imagini ce
surprind tocmai prin naturaleþea ºi
prin simplitatea lor, vor parcurge cu
plãcere volumul pantera sus, pe
clavecin. Este un volum care se
opune unei lecturi formale, ce oferã
de-a gata gânduri ºi imagini.
Poemele impun o complicitate, o
„cârdãºie permanentã” din partea
cititorului.

Adrian Matus

ª
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La 20 aprilie  2011 membrii
PEN-Clubului francez au avut
plãcerea sã se reuneascã la sediul
asocia-þiei pentru a-l omagia pe
scriitorul român Horia Bãdescu,
poet, ro-mancier, diplomat ºi
membru de un bun numãr de ani,
ca ºi mine, al Centrului Internaþional
de Cercetãri ºi Studii
Transdisciplinare. Director al
Centrului cultural român de la Paris
între 1994 ºi 1998, el a fãcut mult
pentru dezvoltarea tradi-þionalei
osmoze intelectuale dintre þãrile
noastre.

Prietenul nostru a fost pre-
zentat de un eminent membru al
comitetului PEN-Club, excelentul
poet Max Alhau, care ºi-a propus
sã ne facã sã pãtrundem în
orizontul unei
opere apreciate
nu numai în
Româ-nia, ci ºi în
Franþa. Titlul unui
volum publicat în
2010 la editura
L’Arbre à paroles
exprimã pe deplin
e s e n - þ i a l u l
demersului lui
Horia Bãdescu:
Parler silence/ Sã
rosteºti tãcerea.
Trãind o mare
parte a vieþii sale
sub teribila dic-
taturã comunistã,
el a fost obligat,
asemeni confra-þilor sãi, sã ex-
prime indicibilul prin jocul secund
al cuvântului. Nãscutã din tãcere,
poezia bunã îºi gãseºte respiraþia
puternicã pentru a se putea
adapta. Cu subtilitate Max Alhau a
ºtiut sã ne facã sã observãm cât
de adânc e pãtruns lectorul
volumelor prezen-tate de
precaritatea condiþiei umane, care
atinge aici frecvent dimensiunile
tragediei. Câte constatãri
dureroase în Syllogisme du
chemin /Silogismele drumului:
Esenþa drumului/ nu-i umbletul/ ci
nemiºcare, / trecerea-i numai/
starea de reverie/ a drumului...  pe
drumul poemului/ rãtãceºte
pulberea/ de pe tãlpile morþii.” În
Abattoirs du silence/ Abatoarele
tãcerii  putem citi: „Nu mai eºti
decât rana/ în care neantul se-
aºeazã/ la cinã.

În Le fer des épines/ Fierul
spinilor, autorul pare cuprins de
disperare pe un pãmânt al su-
ferinþei: „Doar tu precum un orb/ te
încãpãþânezi sã te izbeºti/ de
umbrele lucrurilor”. Absenþã a
luminii este o imagine care revine

adesea în opera autorului. Regimul
totalitar pare a-i fi transformat pe
oameni într-o adunare de cârtiþe
lipsite de luminã. Tradus în
francezã de cãtre poetul Gérard
Bayo, Le vol de l’oie sauvage/
Zborul gîºtei sãlbatice e un frumos
roman plin de nostalgie, ale cãrui
personaje par sã vieþuiascã într-o
lume a penumbrei. Cea de a doua
parte a volumului Parler silence
intitulatã Jurnal de subteranã se
deschide cu o afirmaþie teribilã : „Nu
ne priviþi cu mânie,/ nu suntem
decât cârtiþele / lui Dumnezeu ».
Aparent Dumnezeu nu face mare
lucru pentru a ne lumina.

A mã opri aici mi se pare a da o
proiecþie realã dar incompletã a
operei lui Horia Bãdescu. Max
Alhau mi-a oferit cu gentileþe
posibilitatea sã evoc splendidul

eseu La mémoire de l’Etre/
Memoria Fiinþei, al cãrui subtitlu
este Poezia ºi Sacrul, publicat la
Editura Rocher în colecþia dirijatã
cândva de Basarab Nicolescu.
Regretatul nostru prieten, poetul
Michel Camus scria în prefaþa sa
În fond  Memoria Fiinþei  este o
operã profeticã, de citit ºi de
meditat, de la care plecând se
poate enunþa urmtoarea axiomã:
Poezia viitorului va fi metafizicã
sau nu va fi deloc. Sentimentele
lui Horia Bãdescu nu aparþin unei
religii anume dar umanismul lui
pare impregant de un misticism
care transpare ici ºi colo în
versurile sale. Sobolul ºtie cã
lumina existã! Putem citi în
Apocrifele regelui Solomon: Sã ne

învelim în lumina
divinã a vieþii! Un
alt exemplu în Un
jour entier/
O’ntreagã zi: De-
parte, foarte de-
parte…/dar încã
în ochii tãi/ lumina
de-acolo,/ încã în
ochii tãi/ cerul de
sine însuºi/ uitat –
/ pînã-n mãrunta-
iele lui Dumne-
zeu/ cerul.  Ca un
fizician cuantic
poetul se gãseºte
dinaintea unui
vechi principiu
filosofic reînnoit ;

acela al noncon-tradictoriului con-
trariilor. Autorul îl citeazã pe mare-
le poet român Lucian Blaga: Eu cu
lumina mea sporesc a lumii tainã.
El explicã A nu dezvãlui misterul
înseamnã, în acelaºi timp, a-l trãi
pe deplin, a participa la el, ºi prin el
la Fiinþã. Ar însemna într-un fel sã
te cufunzi în el, în forþa lui gravi-
taþionalã pentru a-þi lua partea,
devenitã putere a sufletului. Astfel
se explicã acea complicitate de
gândire care mã apropie poetic de
Horia Bãdescu. Neputînd sã
dezvãluim Misterul, suferim
atracþia lui…ºi trãim, amândoi,
plãcerea de a ne scãlda în el!

Maurice Couquiaud
Vicepreºedinte

al PEN-Club francez

ª

Placerea
de a trai
Misterul
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Fiecare treaptã a destinului mi-
a transformat parcursul profesional
într-un drum iniþiatic spre noi
identitãþi artistice care mi-au
marcat trecerea spre alte medii ºi
forme sedimentate apoi în etape
creatoare.

Fiecare etapã s-a metamor-
fozat printr-o cãutare obsesivã a
ceea ce mintea ºi sufletul meu au
proiectat ca prelungire a existenþei
mele în: CHIPUL FÃRÃ CHIP,
NET PEOPLE, UMBRE ALE
PREZENTULUI ºi recenta etapã
TIMPUL REGÃSIT.

Dupã o fascinantã rãtãcire
profesionalã în era informaþionalã ºi
a înaltei tehnologii, dupã
problematizarea ei în termeni
creatori, am simþit nevoia sã mã
întorc în timp, acel timp paralel
sedimentat în inconºtient pe care
nu-l sesizãm, prinºi fiind în
aspectele iluzorii ale rutinei coti-
diene. Astfel s-a nãscut dorinþa
reconstituirii acelui timp depozitat în
abisul memoriei sub forma de
imagini, senzaþii, percepþii, mul-
tiplicat în „euri“ succesive ºi supus
degradãrii.

Am simþit cã nu voi putea sã
recreez acel timp decât printr-un

demers raþional-iraþional, fãcând
astfel sã retrãiascã toate acele euri
trecute, în încercarea de a re-
constitui eul fragmentat.

Ca sã pornesc pe acest nou
drum m-am gândit cã trebuie sã
folosesc probe ale trecutului
concretizate in imagini foto-
grafice, iar dintre ele, sã caut pe
acelea care prin simpla vi-
zualizare ar declanºa memoria

involuntarã, singura capabilã sã
releve ceea ce a fost depozitat
în inconºtient.

Cu momentul selecþionãrii
imaginilor am intrat, practic, pe
poarta reevaluãrii creative a
trecutului încercând, totodatã, sã
gãsesc mijloacele profesionale
adecvate.

Aceastã aventurã profesionalã
a debutat în toamna lui 2004. De
atunci ºi pânã acum, în 2008, nu

Timpul
regasit

)) )))
Florica Prevenda

am fãcut altceva decât sã
recuperez acea sumã de fapte
contingente ca pe o cronicã a
intersectãrilor întâmplãtoare care
au alcãtuit trecutul, cel absolut,
(definitiv pierdut), ºi pe acela
recuperat în seria TIMPULUI
REGÃSIT.

TIMPUL REGÃSIT înseam-
nã oameni, oraºe, eurile mele,
supuse reconstituirii ºi expuse
secvenþial în globalitatea ciclului,
derulându-se pe o schemã
compoziþionalã ce se vrea un
„film“ derulat pe verticalã, uneori
sub forma detaliilor supradimen-
sionate, alteori reluate obsesiv.

Concluzia la care am ajuns
dupã ce am traversat aceastã
etapã profesionalã, a fost cã
existenþa noastrã se constituie
din prezentul concret ºi trecutul
paralel (inconºtient) ºi cã
împreunã, trecutul ºi prezentul
alcãtuiesc „timpul nostru“, al
fiecãruia. Prezentul este supus
vitezei cotidiene, pe când
trecutul, timp ideal format din
multitudinea de imagini, senzaþii,
percepþii, poate fi imortalizat prin
opera de artã ºi redat astfel
prezentului continuu.
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Publicist de vocaþie, polemist
ºi atent observator al fenomenului
politic din þarã ca ºi din strãinãta-
te, Viorel Cacoveanu ºi-a dobândit
de-a lungul anilor notorietatea prin
aducerea în spaþiul literaturii de fic-
þiune a comentariului la zi al eveni-
mentelor, mai mult sau mai puþin
importante în ordinea angajamen-
tului politic – de strategie politicã, în
esenþã – care au avut (au) un im-
pact direct asupra naþiunii române,
a spaþiului geografic (administrativ)
al þãrii, al spiritualitãþii noastre º.a.
Au rezultat – prin anii ’70-’80 –  câte-
va piese cu marcat caracter satiric,
polemic, incomode pen-tru regimul
de atunci, ce au stat pe afiºele unor
teatre din þarã în duratã diferitã în
funcþie de vigilenþa organelor de
partid (de cenzurã) la nivel central
sau local.

Dupã 1989 Viorel Cacoveanu
s-a profilat – urmând o experienþã
mai veche, a prozei satirice de
scurte dimensiuni (în ºcoala lui I.L.
Caragiale) – pe un tip de epicã
romanescã, în care conflictul dintre
personaje, intriga propriu-zisã e mai
degrabã pretext, autorul abordând
cu vehemenþã (nu neapãrat curaj)
ºi sarcasm o problematicã socialã
ºi mai ales politicã, de actualitate, la
noi ca ºi aiurea, în formula epicii
pamfletare.

 A publicat în aceastã cheie
câteva romane de analizã politico-
istoricã, cu titluri incitante, ce ºi-au
aflat curând numneroºi cititori,
bucuroºi sã afle în cãrþi (nu doar la
emisiunile T.V., care se pierd prea
repede în neant, cu toate cã o
arhivã specializatã a fiecãrui post
de televiziune le pãstreazã, le
tezaurizeazã pentru a le putea
repune pe tapet,  treptat, fragmentar,
ori de câte ori e nevoie la apelul
memoriei documentului) exprimate
gân-durile pe care înºiºi le vehi-
culeazã în cercurile intime, fami-
liale, de prieteni sau de simpatizanþi
ai unor partide (de obicei în
opoziþie). Sunt romane pamfletare,
scrise cu aplomb publicistic, in-
cisive prin natura lor satiricã bine
direcþionatã în epocã (în etapele
epocii), cu destule pagini eseistice

Romanul ca pamflet politic
pe teme diverse, cu dialoguri antre-
nante  (deprins ale mânui, din prac-
tica dramaturgicã) – o reþetã nu
tocmai originalã (cam pe aceleaºi
coordonate literare se înscriu ºi
producþiile unor Radu Theodoru sau
Pavel Coruþ) dar sigurã ºi cu multe
angajamente de atitudine evident
personale totuºi. Aºa este ºi cel mai
recent roman al sãu, Pilat din port
(Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-
Napoca, 2011), o farsã parodicã la
adresa sistemului de guvernare de
azi al României, în centrul cãruia se
aflã însuºi preºedintele, cu me-
tehnele lui din care se propagã,
radiazã comportamentul subordo-
naþilor, al colaboratorilor, execu-
tanþilor, al susþinãtorilor etc. Nu este
numit niciunde dar nu e greu de
identificat.

Romancierul nu inventeazã un
subiect anume ci îl înfãþiºeazã pe
erou, ca protagonist al unor
întâmplãri pe care le ºtie toatã
lumea, fiind amplu mediatizate, dar
acum vãzute cumva din interiorul
desfãºurãrii lor, din perspectiva
aceluia care le orchestreazã.
Existã, desigur, ºi un conflict –
schematizat cu bunã ºtiinþã – între
acest preºedinte, ca personaj
negativ, malefic, grotesc, ºi un ºef
de instituþie din subordine, care
apare în postura de om cinstit (eroul
pozitiv) ce cautã prin toate mij-
loacele ce-i stau la îndemânã, sã lu-
mineze ºefului starea realã de
fapt în þarã, propunând, dacã nu
direct,  soluþii, mãcar atitudini ce ar
putea îndrepta, într-un fel, lucrurile.
În acesatã confrunatre, Viorel
Cacoveanu mizeazã pe modalita-
tea analiticã de a-i prezenta
preºedintelui adevãrata sa înfã-
þiºare, în conjunctura evenimentelor
pe care, de cele mai multe ori, le
provoacã însuºi. Aici, în aceste
pasaje de comentariu politic (istoric,
sociologic, cultural º.a.) rezidã forþa
de penetraþie, de percuþie a ideilor
pe care prozatorul îºi construieºte
edificiul. Iatã, bunãoarã, un tip de
comentariu eseistic, pamfletar, pole-
mic pe tema identitãþii în istorie a
poporului român: „Românii rãmân
peste vremi ca un popor ciudat,

deseori straniu. Efortul lor, zgârcit
oricum, nu e unul pozitiv, creator,
unitar, dedicat zilei de mâine, ci unul
mai mult de formã, mereu orientat ºi
cantonat spre trecut. ªi nu e de
mirare. Mereu a fost dus cu vorba,
minþit, i s-a promis, dar i s-a luat tot
ºi fãrã jenã. Sluga prost plãtitã e un
hoþ în casã, zice o vorbã de-a noastrã.
ªi el a fost o slugã întotdeauna
prost plãtitã în þara ºi în casa lui. Nu-
mai cã, dincolo de toate vicisi-
tudinile istoriei ce s-au abãtut peste
el, românul are o slãbiciune, o
meteahnã – cum ar zice Caragiale.
Nu se gândeºte la viitor, nu-l vrea
trainic ºi rodnic, ci mai degrabã vrea
sã afle ce a fost, culmea ironiei, ce
a trãit el ºi ai lui, cine l-a oropsit,
umilit ºi de ce. El scurmã cu pa-
siune în gunoaie, aflã câte ceva,
ce nu-i slujeºte la nimic. Statul i-a
creat ºi instituþiile care sã-l ajute,
sã-l ducã, inutil, în anii ºi în decenii-
le trecute. La mijlocul veacului al
XIX-lea, statul ºi instituþiile lui tot
democratice – ca ºi azi! – au
«creat» pentru el, pe bandã rulantã,
eroi, patrioþi, revoluþionari, comuniºti
iubiþi, ilegaliºti sfinþi ºi, deopotri-
vã, duºmani de clasã, legionari,
fasciºti, deviatori de la linia par-
tidului, sabotori ºi chiaburi. Þinta?
Tot trecutul. Acum, la început de
veac ºi de mileniu, statul ºi
instituþiile lui, ºi mai democratice,
îi «creazã» luptãtori antico-
muniºti, revoluþionari cu acte ºi
privilegii, democraþi, creºtini, mili-
ardari, deþinuþi politici, torþionari,
securiºti ºi comuniºti bandiþi, de
data aceasta. Þinta? Tot trecutul.
ªi românul se întoarce mereu
acolo ºi crede tot ce i se spune ºi
i se aratã, aºa cum un struþ în-
ghite tot ce i se aruncã. ª.a.m.d.
Asemenea pagini ar putea fi
citate din abundenþã.

Polemistul Viorel Cacoveanu
abandoneazã intervenþia gaze-
tãreascã, efemerã. în favoarea unor
comentarii politice, tot polemic, dar
încorporate unor construcþii de
amploare, romaneºti, menite a
înfrunta vremea ºi vremurile, ca o
mãrturie de sine a unei conºtiinþe
civice, critice, a timpului sãu.

Constantin Cubleºan
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„…tot ceea ce urmeazã
este o poveste”,

Dumitru Cornel Vîlcu,
Orizontul problematic al

integralismului, vol. 1, p. 14

Desigur, un tânãr autor care
vrea sã-ºi facã intrarea pe terenul
ºtiinþei în mod original îºi permite
sã se joace cu termenii sperând
cã noi vom înþelege gluma ºi,
urmãrindu-l la lucru, vom vedea cã
de fapt ceea ce face el este serios.
Concret, tânãrul lingvist clujean
Dumitru Cornel Vîlcu ne poate
destãinui amical cã teza sa de
doctorat este de fapt o poveste cu
filosofi ºi lingviºti pentru cã mizeazã
pe flerul nostru, ne crede destul de
descuiaþi la minte încât sã
înþelegem cât de „ºtiinþificã” este,
în realitate, povestea lui, care la
urma urmei poate juca oricând rolul
unei teze de doctorat. Ceea ce s-a
ºi întâmplat. Cartea pe care o avem
în faþã – Orizontul problematic al
integralismului, ed. Argonaut &
Scriptor, Cluj-Napoca, 2011) – este
de fapt teza sa de doctorat,
susþinutã în 2007 la Facultatea de
Litere a Universitãþii Babeº-Bolyai.

Cu inteligenþa lui zglobie – care
uneori parcã se fascineazã de sine
precum pisicile de umbra proprie
pe pereþi, fãcând diverse miºcãri
din urechi ºi din coadã ca sã-ºi
verifice morfologia specularã –
tânãrul autor îºi ia libertãþi de naturã
retoricã atât cât e nevoie pentru
a-i remarca noi originalitatea ºi, de
altfel, profilul personal al con-
strucþiei sale ºtiinþifice, întrucât
pare de neclintit în convingerea cã
producþiile minþii umane, chiar ºi
cele mai abstracte, speculative,
dianoetice sunt la urma urmei niºte
poveºti. Asta nu le sãrãceºte
nicidecum caracterul expresiv,
semnificant, nici nu le îngusteazã
orizontul cognitiv, însã domoleºte
pe cât se poate acea pretenþie
gravã – comunã anumitor filosofii
ºi „ºtiinþe ale spiritului” (Dilthey) –
cã am avea de face cu „realitate”
ºi „adevãr” în sensul cel mai
limpede ºi neîndoielnic. Autorul
riscã, cu ingenuitatea specificã

debutanþilor pe terenul teoretizãrii
sistematice, un „manifest” an-
tipozitivist pe care ar trebui sã-l
avem mereu în minte pe parcursul
lecturii ca sã putem plasa
aserþiunile sale la locul semantic
dorit: „Acesta e manifestul
antipozitivist cu care trebuie sã
debuteze prezentul text; aceasta
este esenþa atitudinalã a lucrãrii în
ansamblul ei. E o afirmaþie ce pare
inventatã doar ca sã ºocheze – dar
tot ceea ce urmeazã se întoarce
spre a o întemeia: privite cu ochiul
unei ºtiinþe care nu vede decât
palpabilul, mãsurabilul, calculabilul,
toate personajele, întâmplãrile ºi
ideile care urmeazã sunt ficþionale.
Orice asemãnare a lor cu oameni,
evenimente ºi esenþe reale e
atinsã de contingenþã. Dar tocmai
o ºtiinþã cum e cea pe care am
pomenit-o nu ne poate interesa
aici, într-o tezã de integralism;
tocmai a cãuta confirmãri din
partea ei ar constitui o gravã –
fiindcã primarã – eroare ºtiinþificã.
Realul în sensul în care am folosit
cuvântul mai sus, e chiar criteriul
pe care teza de faþã îl va supune,
constant, contestãrii. Nu pentru
a-l înlãtura definitiv, ci pentru a-i
afirma inevitabila, eterna, decãzuta
chiar – secundaritate.” (p. 13)

Cornel Vîlcu se asigurã pe sine
ºi ne asigurã pe noi, cã atunci când
gândim ceva singura realitate este
conþinutul ºi forma propriilor
gânduri, dincolo de care nici
mãcar o Gândire cu majusculã sau
un Eu transcendental nu pot fi
postulate, iar atunci când încercãm
sã argumentãm nu ne sprijinim pe
nimic altceva decât pe limbajul
nostru, a cãrui funcþie în acel
moment este sã-l asigure pe cel
cu care comunicãm cã spunem
ceva care cuprinde sens ºi cã
acestui sens îi poate corespunde
un analog în propriul sãu spirit sau,
sã-i zicem, intelect, iar dacã se
ajunge la convenþia cã oricãrui alt
intelect posibil acele expresii ar
transmite aceleaºi sensuri putem
concede cã e vorba de o teorie. În
sine o teorie filosoficã nu are nevoie
de mai mult decât consensul

intelectelor ce-o gândesc, iar
acest fapt nu constituie la modul
riguros un adevãr, pentru cã nu
existã instanþa externã care sã-l
valideze. Doar în ºtiinþã cercetãtorii
beneficiazã de avantajul cã din loc
în loc apar realitãþi care urmeazã
constant traseele dispuse de un
sistem teoretic. Dar nici mãcar aici
întotdeauna ºi nu în orice sistem
de referinþã.

Pentru orizontul în care doreºte
sã se înscrie teza autorului nu e
nevoie de un „Real” ca atare. Este
suficientã o þesãturã semanticã,
adicã o pânzã creatã din emanaþiile
unui logos semantikos capabil sã
concureze pretenþiile, iar uneori
chiar infatuãrile acelui logos
apophantikos al raþiunii pro-
ducãtoare de adevãr, respectiv
falsitate (p. 55-56). Pe scurt autorul
crede cã o ficþiune dens
semnificantã e de ajuns pentru a
compune o teorie, iar referentul
acesteia nu ar intra neapãrat în
conflict cu pretenþiile Realului:
„Ficþionalul nu este, în opinia mea,
o devianþã de la real, ci invers,
realul este o tristã sãrãcire a unui
ficþional care, oricum, îl precede de
fiecare datã. În spetele fiecãrui dat
stã un întreg edificiu constitutiv
care doar el face ca datul sã ne
aparã ca atare.” (p. 19-20) Altfel
spus, oricare real sau dat este
constituit în asumãri de naturã
intenþionalã, fapt care slãbeºte
necruþãtor dihotomiile clasice
realitate-ficþiune. La rigoare, chiar
ºi în domeniul cercetãrii ºtiinþifice
existã o conºtiinþã constituantã
care „dã formã” fenomenelor
supuse cercetãrii, aºa încât
realitãþii în sine sau obiectivitãþii
pure nu-i poate reveni decât
atributul transcendenþei de care,
kantian vorbind, nu ne putem
apropia.

Teza lui D. Cornel Vîlcu doreºte
sã expunã reþeaua analiticã ce
duce de la fenomenologia lui
Husserl la lingvistica integralã a lui
E. Coºeriu. Acesta e planul de
principiu, pe care însã autorul îl
realizeazã prin tehnicile ocolului,
ale apropierii ºi tatonãrii, exersate

Poveste pentru studiosi,
Vianu Mureºan
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atât de laborios ºi cu atâta pasiune
încât ai uneori impresia cã a ui-
tat þinta. O impresie, desigur,
derutantã, întrucât la capãtul
fiecãrui capitol sau paragraf îºi
rezumã mãnunchiul de teze ex-
trase, indicând ºi rostul lor în eco-
nomia ansamblului argumentativ.
Pânã la capãtul primului volum al
tezei, cel publicat deja, toþi paºii
fãcuþi au statutul unor seminarii
pregãtitoare, al unor lãmuriri
prealabile ºi ajustãri tematice în
vederea unui pas teoretic final pe
care probabil îl vom parcurge în cel
de-al doilea volum al tezei. Evident,
în filozofie ºi, mai amplu, în ºtiinþele
spiritului toate temele mari se leagã
între ele ºi de la Aristotel încoace,
prin Descartes, Kant, Husserl ºi
Heidegger putem urmãri destinul
marilor teme, inclusiv al limbajului.
O retrospectivã în istoria gândirii
se impune, deci, iar reperele au
fost puse de cei care au parcurs
mai demult acelaºi drum, autori
care se regãsesc în „vasta
bibliografie”, cum se spune cu
extaz prin referatele comisiilor
doctorale, de parcã asta ar fi de
naturã sã rãpunã orice dubiu în ce
priveºte comprehensiunea temei.

Autorul probeazã, uneori pânã
la nivel de rafinament ºi epatare,
cã a studiat, înþeles ºi realizat
legãturile cele mai coerente între
tezele ºi argumentele diverºilor
autori supuºi analizei, însã parcã
se aglomereazã excesiv cu texte,
paragrafe copios reproduse, citate
ºi note infrapaginale copleºitoare
în demersul sãu, încât de la o
vreme aproape cã se mulþumeºte
sã coasã laolaltã textele ºi
gândurile altora. Sunt enorm de
multe pagini, majoritatea de fapt,
care par analize de seminar la
paragrafe ample ale unor clasici
sau specialiºti recenþi, aduºi în
concert de tema în discuþie, ºi mã
întreb dacã nu ar fi fost mai
relevantã o rezumare a conþinu-
tului ºi regândirea pe cont propriu
dupã direcþia indicatã de intuiþia
auctorialã? Evident, o tezã doc-
toralã trebuie sã aibã armãturã
ºtiinþificã, dar nu e obligatoriu ca
greutatea acesteia sã sufoce
gândul propriu, dacã el existã. La
modul riguros, expunerea oricât de
abilã ºi inteligentã a tezelor autorilor
analizaþi nu este încã o tezã

proprie, însã trebuie sã ne ferim a
fi categorici pânã vom vedea ºi cel
de-al doilea volum, cãci o jumãtate
de nucã nu e încã „o nucã”. Abia
când va fi întreagã, vom putea
preþui ºi jumãtatea ei la justa
valoare.

Aceste observaþii vizeazã strict
forma ºi compoziþia lucrãrii, al cãrei
conþinut bogat e o sursã de enorme
lãmuriri ideatice chiar ºi pentru
intelectuali cu educaþie înaltã. E
meritul colosal al lingvistului D.
Cornel Vâlcu de-a fi înþeles atât de
acurat istoria ideilor filosofice, de-
a fi pãtruns fenomenologia, care e
fãcutã parcã pentru minþi pre-
destinate, foarte puþine, ºi de-a fi
condus istoria lingvisticii înspre
sinteza coºerianã. Dar avem
nevoie de volumul doi ca sã o
vedem propriu-zis. Însã dupã acest
experiment didactic, autorul ar
merita sã-ºi foloseascã splendida
inteligenþã în serviciul gândirii
proprii ºi cu un  limbaj cât mai puþin
prezumþios. E un test greu pentru
orice om citit, sã poatã dezlega
gândul propriu de depunerile
imemoriale ºi, de fapt, continue ale
gândurilor celor studiaþi.

Dacã va reuºi sã se dispen-

seze de puzderia bibliograficã
sufocantã ºi de terminologia  a
cãrei inflaþie subþiazã conþinutul
intuitiv al gândirii, atunci specialistul
incontestabil „care este” ar putea
ajunge un gânditor cu figurã ºi
instrument propriu. Pentru asta
trebuie sã facã mai puþin pe
specialistul ºi sã înþeleagã cã nu e
important mereu ceea ce e preþios,
ºi nu e semnificativ tot ceea ce e
„riguros” ºi „corect”. Sã-ºi lase
seminþele minþii sale prolifice ºi
clare sã creascã de la sine,
sãlbatice, sã-ºi aleagã singure
drumul prin limbã, despovãrate de
prestigioasele cliºee universitare,
iar povestea pe care doreºte s-o
compunã sã nu arate ca un
discurs esoteric. Personal cred în
destinul de gânditor al lui D. Cornel
Vâlcu, a cãrui vervã inteligentã nu
se poate mulþumi sã rumege la
nesfârºit nutreþuri bibliografice.
Teza lui va fi mereu utilã studenþilor,
chiar specialiºtilor, dar pentru sine
va avea nevoie de texte mai
curate, adicã izvorâte din sursa
nearhivatã cultural a propriei firi.
Ar fi pãcat sã insiste în spe-
ializare, apanaj, de regulã, al
mediocrilor.
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Þinuturile sudului, cel de-al
doilea volum al Andrei Rotaru,
publicat în 2010 (Editura Paralela
45), ne aduce în faþã un imaginar
de facturã oniricã din categoria
delirului, diferit de întruchiparea
Fridei Kahlo din volumul precedent
Într-un pat sub cearºaful alb, mai
iraþional, mai subtil ºi mai matur. ªi
totuºi... ceva lipseºte.

Fantasmele þinuturilor sudului
paralizeazã eul narator þintuindu-l
fizic într-un spaþiu familiar în timp
ce imaginaþia pluteºte în atem-
poral, iar realul se metamorfo-
zeazã în funcþie de trãirile eului.
Simþurile sunt amorþite ºi rãmân
doar impresiile vagi ale locurilor, ale
fiinþelor, ale sentimentelor, ca într-
o dimineaþã în care devenim
conºtienþi de propria persoanã dar
nu ne desprindem încã de vis.
Halucinaþiile, lasitudinea, iubirea
neputincioasã, angoasele sunt
redate în mod admirabil de cãtre
poetã într-o liricã detaºatã de
poezia „cartiereascã“ (condamnatã
de poetã) pe care o abordeazã unii
autori contemporani. Toate aces-
tea se observã încã din primele
poezii pe care le citim; apoi, însã,
ele devin asemãnãtoare, repetitive.
Apar fragmente interesante atunci
cand sunt citite separat, dar care
promit ceva ce nu vine atunci când
citim volumul ca pe un întreg.
Având pe de o parte simplitate,
refuzul unei intelectualizãri forþate
ºi pe de alta un imaginar limitat ºi o
monotonie afectivã, se simte
nevoia unei naturaleþi a stilului care
nu apare, cuvintele ºi imaginile
pãrând adesea cãutate, chiar voit
ermetice. Pe lângã fobiile ºi
angoasele pe care poeziile le pun
în cuvinte, cititorul are ocazia sã
descopere ceea ce pare a fi teama
realã a poetei, ºi anume aceea de
a nu spune prea mult, de a nu fi
prea explicitã. Aceste imper-
fecþiuni nu reuºesc totuºi sã rã-
peascã din frumuseþea versurilor.
Ceea ce o face, însã, este o limi-
tare de altã naturã.

O liricã oniricã impune, brutal
chiar, o mare originalitate ºi

diversitate tocmai pentru cã tema
este atât de generoasã, oferind
descãtuºarea de orice formã de
real ºi libertatea imaginaþiei pure,
incontrolabile a delirului. ªi totuºi,
Andra Rotaru pare incapabilã sã
se scufunde în aceastã mare (ca
sã folosim metafore acvatice, în
spiritul volumului), obligându-l ºi pe
cititor sã plonjeze într-o apã
superficialã. Monotonia apare chiar
la nivel lexical: leitmotivul acestui
volum este cuvântul „trup”, înlocuit
pe alocuri cu sinonimul sãu perfect
„corp”, pentru a se evita o repetiþie
supãrãtoare. Este surprinzãtor
faptul cã nu existã nicio poezie cu
acest titlu. De fapt, cuprinsul
volumului reprezintã singurele
douã pagini consecutive în care nu
gãsim niciunul dintre termenii
preferaþi ai poetei. Asistãm la un
permanent flux ºi reflux, o mare
(nu prea densã) de imagini ºi trãiri
care vin ºi pleacã ºi apoi vin din
nou, calm ºi previzibil. S-ar fi simþit
nevoia unui oarecare punct
culminant, eventual cu mici erupþii
pe alocuri, câteva poezii mai
generoase, ieºite din propriul tipar,
în locul suprafeþei uniforme. Dar
poeziile Þinuturilor sudului sunã
mai degrabã ca un început (în
cazurile cele mai fericite) sau, mai
degrabã, ca un deznodãmânt.

Avem totuºi în vedere faptul cã
poeta nu a atins încã maturitatea
artisticã ºi deci mai are timp sã îºi
creeze un stil personalizat ºi sã
exploreze libertatea imaginarului
ales pentru ca poezia ei sã poatã
fi amintitã ani de acum înainte.

Rebeca Toanã

Þinuturile sudului,
þinuturile monotoniei C
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Ultimul volum de versuri sem-
nat de Ioan Mãrginean, Anotimpul
din Patmos (Editura Brumar, 2010),
reitereazã o parte din temele
recurente din creaþiile anterioa-
re (Inevitabila cãlãtorie-2002,
Pasãrea din cerul gurii-2004 ºi
Monolog lângã lampã-2006),
precum predispoziþia dialogicã ºi
raportarea misticã la divinitate ºi
dragoste, nostalgia atmosferei

rustice ºi avatarurile tensiunii
lãuntrice cvasi-perpetue.

Ceea ce pare a-ºi propune Ioan
Mãrginean nu este atât subîn-
tinderea unei avanscene apo-
caliptice cât configurarea unei
apetenþe de a conjuga trei tipuri de
stãri simptomatice în devenirea
fiinþei, corespunzãtoare conjurãrii
divinului, raportãrii prin iubire la
Celãlalt ºi travaliului creator, iar
farmecul suitei de poeme derivã
dintr-o orchestraþie iscusitã a
dialogului dintre membrii acestei
triade tainice.

Universul pe care-l circumscrie
Ioan Mãrginean are o pronunþatã
coloraturã atemporalã, întrucât în
Patmos, anii trec ºi vin/cu viteza
luminii (VII), iar minimele date ale
concretului cotidian sunt excedate
de contururile unui interval
caracteristic, atopic (La poarta
dintre lumi vãmuiau oameni fãrã
chip-XIX).

Aplicarea unei strategii a
ascunderii (ochii dominã simfonia,
deci unde sã mã ascund? – XXVII)
relevã de o intenþionalitate tipic
expresionistã, ce dizolvã realul
într-o anticamerã unde se dezvoltã
angoasa primã faþã de cântul gol
(XVI) ºi se intoneazã speranþa
profeticã a unei resurecþii per-
sonale.

Asemeni lui Dumnezeu, care,
nevãzut, se strecoarã în cer, ani
numãrând (VII) poetul se ascunde
ritualistic, într-un vad al pãtimirii
întru cuvântul izbãvitor: În inima
pãmântului se plânge încet:/scriu
asta cu tãcerile mele,/ pe limba
mea netradusã (XIV); Mã distilez
în versuri, n-am sã fug de mine/în
noaptea asta (LIII).

Din chilia ipoteticã a însân-
geratelor cuvinte, ce cautã a se-
nchega-n poem (X), transpar
apeluri criptice: Din coloana filmului
mut/ þi-aº scrie atunci un poem,/
sau poate cu fulgere þi-aº scrie/
numele pe toþi copacii (XXXI), ori
ecouri ale neputinþei de a se rosti
autentic: întrebaþi-mã dacã voi
plânge ºi-am sã vã rãspund/ cã
degetele cum un balaur se
prelingeau printre cuvinte (XXXIII).

Volumul include ºi o suitã de
poeme traduse în limba englezã de
cãtre Aida Hancer,  Talking To
Windmills, care se evidenþiazã atât
prin prezervarea iscusitã a

Ipostazele unui Apocalips
orfeic
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valenþelor incantatorii ale versurilor
originale, cât ºi prin amplificarea
potenþialitãþilor stilistice ale
acestora. În acest sens, uneori
versul ezitant dobândeºte  vigoare
graþie transcripþiei, bunãoarã în
cazul pasajului median din „cântul”
XVIII :

 Nu trebuie sã te rãstigneºti,/
Paganini cel mare n-a compus
bocete/pentru clopot ºi cârciumi/ºi
nici bucuria trecãtoare n-a strâns
în ea glasul nemuririi./Voi ieºi la
fereastrã grãbit ca ziua ce
coboarã-n noapte,/sã nu las cerul
sã ucidã copilãria mea,/nici o
suferinþã vie sã nu se coboare-n
mormânt versus no crucifixion
needed/The Great Paganini never
composed bell laments nor/
drinking songs/ no voice of
everlastingness was there in a
passing fancy/I will be short at the
window like a day fall to night/so
the sky won’t erase my childhood/
may no alive agony reach the
grave.

Ecourile acestei ultime mãrtu-
risiri lirice la care ne invitã autorul
poate fi socotitã o probantã
mãrturie de autenticitate pe care
cititorul (atât cel iniþiat în universul
artistic generic al lui Ioan
Mãrginean, cât ºi cel neofit) este
invitat de a o depista ºi savura.

Ana Ionesei

Am pornit la drum cu Ceea ce
ne desparte, epistolarul întreþinut
de Vasile Ernu ºi Bogdan-
Alexandru Stãnescu, crezând cã
voi gãsi în ea partenerul unor
dispute pe care le plãnuisem
îndelung. Dialogul fals îndoliat  între
doi autori care îºi împart marea
literaturã, disputa nesãþioasã între
cuvinte incapabile sã mai
recupereze sensuri, pãreau sã
indice colaborarea cu acest tip de
text. Mã înºelam. Consistenþa
opiniilor ºi argumentelor, mobi-
litatea autorilor ºi a cititorului
în interiorul textului, demiterea
limbajului pretenþios, fac din acest
schimb epistolar un episod literar
inedit.

Mizã ºi remizã în
literatura universalã

Vasile Ernu, cunoscut prin
volumele Nãscut în URSS sau
Ultimii eretici ai imperiului,
împreunã cu Bogdan-Alexandru
Stãnescu, cronicar literar ºi editor
nelipsit din viaþa literarã româ-
neascã a ultimilor ani, devin, în
aceastã carte, ei înºiºi personaje.
Cei „doi oameni care vorbesc
despre literaturã, vise, obsesii
personale, totul pornind de la un
pariu infantil”, îºi prelungesc
existenþa în interiorul unui spaþiu
care, vãzându-se interogat cu
atâta iscusinþã, se vede  nevoit sã
cedeze ºi sã creeze în jurul sãu ºi
al celor doi autori, elementele
necesare unei convieþuiri  fireºti.
Mãnuºa „aruncatã” de „nevinovatul
de Nabokov”, cum îl numeºte
Vasile Ernu, capãtã, asemenea
„nasului” lui Gogol, caracteristicile
unei existenþe individuale. Atunci
când nu regizeazã  momentele de
tensiune ale cãrþii (când nu
încearcã „sã dinamizeze acest
schimb epistolar”, sã-l facã „mai
jurnalistic, mai atractiv”), cei doi
autori  renunþã la joaca „de-a tânã-
rul contestatar” ºi se preschimbã
ei înºiºi în colportorii unor zone
abisale, care ascut privirea citi-
torului. În acest teatru de impro-
vizaþie împãcarea cu Dostoievski,
descoperirea lui Tolstoi, apãrarea
lui Gogol, a lui Joyce, semnele de
întrebare adresate lui Nabokov,
genereazã argumente pe care cei
doi autori nu sunt dispuºi sã le
ia de-a gata, ci îºi propun, mai
degrabã, sã deconstruiascã ju-
cãuº fiecare mizã lansatã, une-
ori chiar de ei înºiºi. Se dezbat, în
acelaºi mod, indicii ale operei
lui Gogol, Joyce, Platonov,
Grossman, Tolstoi, Dostoievski,
Orwell, ªalamov, aptitudinile de
critic literar ale lui Stalin, se cautã
rãspunsuri la întrebãri cum ar fi: „de
ce nu reuºim sã literaturizãm
«realitatea», «istoria cotidianã»”,
„ce e de citit pe plajã”, ”care sunt
condiþiile, mediul propice pentru
naºterea ºi dezvoltarea unei
literaturi semnificative”, sau
stabilirea sensului literaturii ,
provocarea iniþialã a cãrþii (cine
este cel mai mare autor al tuturor
timpurilor-Gogol sau Joyce),
ajungând, în cele din urmã, doar
un pretext.

Titlul naºte, însã, în continuare

controverse. Ce îi desparte pe cei
doi scriitori? Sã fie faptul cã pleacã
de pe douã poziþii diferite, unul
susþinând „hedonistul, estetul
Nabokov, cu argumente din
Joyce”, celãlalt combãtându-l cu
argumentele lui ªalamov, sã fie
„forma”, faptul  cã celãlalt „se
sustrage textului ºi evadeazã
în teorie”, aºa cum susþine
B.A.Stãnescu? Faptul cã unul se
ocupã de literaturã, iar celãlalt de
context, sau faptul cã unul dã
dovadã de „romantism tuberculos”,
iar celãlalt e înzestrat cu „lucidi-
tatea unui Terminator cu dinþi de oþel
rânjind pe sub buza sfârtecatã”?
În  prezenþa atâtor argumente,
suntem tentaþi sã ne cerem drep-
tul la un alt rãspuns: ce îi uneºte,
atunci, pe cei doi scriitori? Litera-
tura, spun ei, dar ºi atitudinea
dezinteresatã în faþa acesteia.
Literatura, care devine din subiect
verb, nu literatura importatã în mod
vulgar, ci condusã, prin acurateþea
actului verbal, spre împlinirea
potenþialului sãu, care genereazã,
în mod repetat, mãºti ale unui
sens aflat în continuã miºcare...
Literatura ascuþitã pânã în pro-
ximitatea afecþiunilor sale posi-
bile ºi, în final, salvatã ca prin
minune, de intervenþia, întotdeau-
na binevenitã, a unuia dintre cei
doi scriitori.

În acest dialog tributar
neprevãzutului, dar ºi acelui
artizanat literar ce marcheazã
declinul discursului gol,  o singurã
întrebare rãmâne fãrã pereche:
cum rãmâne cu scriitorii sud-
americani, care au devenit
subiectul  unei rocade repetate la
nesfârºit?  Putem sã sperãm  la
un rãspuns?

Cristina Moraru

„Sunt prins în acest corp ºi nu
pot ieºi”(p. 93)

„Dacã fac poza, mã gândesc
cã pozele mint, ºi atunci reglez ºi
vãd limpede” (p. 21)

Efectul de peliculã se modificã.
Numele meu e Dimitri, cel de-al
doilea volum semnat Dimitri
Miticov, apãrut anul trecut la editura
Paralela 45, mizeazã ºi mai mult
pe perspectiva oferitã de camera
de filmat / aparatul foto decât cel

El nu e din lumea aceasta
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puternice. Lumea lui Dimitri e
construitã din diferite tablouri,
reluate din unghiuri diferite: „Dacã
bãieþelul ar ridica privirea, fereastra
i-ar pãrea un tablou” (p. 15).
Personajele sunt folosite ca pretext
pentru ca Dimitri sã poatã privi prin
„ecranul imens” al vieþii.

Numele lui e Dimitri. Lumea lui
începe prin numire, se dezvãluie
prin jocuri ritmice de emoþii ºi
tensiuni, de lumini ºi umbre
colorate, de amintiri ºi proiecþii; în
urma ei, corpul nu mai putrezeºte.
Cititori, schimbul meritã fãcut,
„puneþi asta pe repeat pânã o sã
fie ok”!

Iulia Rãdac

din 2006 (semnat Robert
Mândroiu).

Anunþat discret de forma
câtorva poezii din Efectul de
peliculã, Numele meu e Dimitri
pare a fi construit din secvenþe
narative a cãror intrigã e – însã –
substituitã de o metaforã. Titlurile
numerotate ca niºte capitole de
prozã, corpul poemelor — bazat
pe sintaxa ºi paginarea epicului,
personajele, toate contribuie la
configurarea unei imagini formate
pe retina ce „remixeazã / pe
suprafaþa vâscoasã a pere-
þilor”(Efectul de peliculã, p. 85)
tâmplelor. Cum devine imaginea
poezie? Prin ritm. Ritmul mãsurat
cu stetoscopul. Ritmul prin care
Dimitri simte pulsul vieþii. Cititorul
e ajutat sã-l recunoascã ºi sã-l
perceapã ca intrinsec poemelor
prin structura formalã. Andrusha 13
SMS trebuie citit cu o anumitã
cadenþã datã de frecvenþa celor 13
SMS-uri, în Erika timpul se scurge
invers, anumite imagini se repetã
în contextele unor poeme diferite:
„o viaþã de neatins, deºi o simt tot
timpul lângã mine, urmându-mã” (p.
40 sau p. 60), cele douã refrene:
„Numele meu e Dimitri” ºi „Uite
viaþa” revin periodic amplificând
senzaþia de ritmicitate. Pe alocuri,
notaþiile lui Dimitri au în mod voit
rimã, deºi aceasta e privitã ca o
dereglare chimicã (p.71).

Perspectiva lui Dimitri diferã
pentru cã el „nu e din lumea aceas-
ta” (p. 80). Dimitri e hipersensibil
ºi are capacitatea sã vadã întot-
deauna altfel ºi mai mult decât
ceilalþi: „Dacã trenul s-ar opri am
putea sã vedem frunziºurile cum
se leagãnã în vânt. Dar trenul
goneºte.” (p. 9). Dimitri nu are ne-
voie de „cercul subþire desenat cu
degetul / pe un geam aburit” (Idem,
p. 55) ca sã priveascã realitatea
ºi nici de camera de filmat („Aºa,
Erika, acum zâmbeºte spre
camerã” (p. 33)). Oricât ar ºterge
Andrusha sau celelalte personaje
pânza de pãianjen de pe geam, ea
va reapãrea, pentru cã Dimitri e
singurul pregãtit sã vadã realitatea
crudã. Claritatea imaginii revine
obsesiv: „am vãzut totul limpede
în capul meu” (p. 23), „am putut
vedea foarte clar” (p. 23), fie cã
focalizeazã obiecte minore sau
evenimente care îi induc emoþii

Ultimul volum al lui Andrei Zanca,
Zicudul (Grinta, Cluj-Napoca, 2010),
este o prelungire a celorlalte cãrþi
de poezie, dintre care amintesc
Abisul (Limes, Cluj-Napoca, 2007)
ºi Oprirea (Grinta, Cluj-Napoca,
2009), întrucât urmeazã aceeaºi
direcþie structuralã, aceeaºi manierã
de construcþie a imaginilor poetice,
izul modern al poemelor fiind redat
mai degrabã prin modalitatea
stranie de aºezare în paginã a
versurilor decât prin întrebuinþarea
vreunei tehnici inovatoare la nivel
de construcþie poeticã. Fiecare
poem, din aceastã cauzã, pare a fi
o telegramã prin care cititorul este
sfãtuit sã înþeleagã ce vrea, în
funcþie de pregãtirea minþii ºi a
inimii.

Libertatea în interpretare nu este
de lepãdat, cu atât mai mult cu cât
unele poeme, contrar fracturãrii lor,
aratã cã între ideea poeticã ºi
modul structural prin care ea este
redatã poate exista o interferenþã
de tip sincretic. Pe mãsurã însã ce
dezechilibrul întervine, structura
cãpãtând o mai mare importanþã
decât ideea ºi, poate, mesajul
poemelor - întrucât se simte insis-
tenþa transmiterii unui mesaj poe-
tic -, se instaleazã artificialitatea.
Aceasta din urmã transformã
poemele într-un mãnunchi de
confetti care demonstreazã, pânã
la finalul volumului c-au fost
dislocate din întregul lor într-o

manierã barbarã ºi lipsitã de gust,
doar din sârguinþa poetului de a se
înscrie într-un trend literar. Din
aceastã cauzã, modernitatea
forþatã pe care Zanca o încearcã
nu numai cã devine, de la un
moment dat, ºcolãreascã ºi
pateticã, dar ajunge inclusiv sã
transforme unele poeme în banale
produse distorsionate, din care se
înþelege doar fuga poetului de
poezie.

Atunci care este miza poeziei
lui Zanca?, întrucât un posibil sens
al ei apare, categoric, numai dupã
ce cortina limbajului fracturat, în
chip de tindere înspre modernita-
te, se prãbuºeºte. Ratarea ei este
redatã, în primul rând, de dis-
crepanþa instalatã între ceea ce
vrea poetul sã transmitã, cum
transmite ºi ce ajunge sã trans-
mitã. Cititorul sãu, chiar dacã ar
vrea, nu mai poate aºteapta ivirea
sensului poetic, pe existenþã cãruia
poetul marºeazã, tocmai din cauza
acestei indecizii sau fugi de ºi
dupã poezie. De pildã, în foarte
puþine cazuri, iar asta se întâmplã
numai atunci când poemele sunt
construite izbutit, din poezie rãsunã
trãirea ºi suferinþa poetului,
încercarea de a cunoaºte ºi de a
se cunoaºte: „tu fiind geamãnul, tu
viaþa, mã auzi oare? / auzi cum mã
încearcã cu praºchia cineva
acum?”, iar asta se întâmplã numai
când poetul decide concret ceea
ce vrea sã transmitã ºi reuºeºte
sã iasã dintre maldãrele propriilor
versuri.

Aºadar, problema volumului de
faþã este datã de îndârjirea cu care
poetul vrea sã nascã o poezie mo-
dernã, fie ºi cu preþul distrugerii pu-
þinelor imagini poetice existente,
chiar sub privirea cititorului. Astfel,
poezia devine o uzinã, în care, în
loc sã se sudeze ceva funcþional,
deºi modern, se dezasambleazã
într-o manierã lipsitã de tact. În
cazuri fericite, în urma acestei
dizlocãri reuºesc sã supravieþu-
iascã întrebãri ori afirmaþii ce, la
rândul lor, nefiind valorificate, ci
rupte de contextul firesc, cad în
insignifiant. „Poetul în fugã” apare
sfâºiat între dorinþa transmiterii
unui mesaj poetic ºi cea de a scrie
modern, dar este, în cele din urmã,
ºi singurul supravieþuitor al
Zicudului. Chiar dacã ajunge sã

Zicudul sau fugã de
(dupã) poezie
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piardã pariul cu propria sa poezie,
el este cel ce deþine iureºul
întrebãrilor, fie cã structura
versurilor îl ajutã, fie cã nu. Pentru
cine vrea sã fie încolãcit în centrul
sau periferia unui iureº, fugãrit în
ºi dupã poezie, experienþa
Zicudului e binevenitã.

Cãlina Bora

Cartea lui Alexandru Pecican,
Istoria Secretã a Copilãriei, este
compusã din 46 de povestiri à clef
reprezentând paºi arhetipali din
parcursul copilãriei. Opera
penduleazã între real ºi ficþional
amestecând trãiri veritabile cu alte
întâmplãri ce construiesc atmos-
fera realismului magic. Ea conþine
ºi elemente SF, deºi ele nu abundã
pe parcursul textului. Tomul este
compus dintr-un hibrid de stiluri
care nu poate fi încadrat într-o
categorie exactã, scriitorul mai
degrabã mizând pe rolul po-
vestirilor decât pe o puritate a
stilului care oricum nu mai e la
modã de ceva vreme.

Autorul îmbinã scriitura cu
imagini presãrate pe tot parcursul
volumului, imagini care, unele mai
mult, altele mai puþin, contribuie la
formarea sensului povestirilor ºi
dau volumului un iz de manuscris
iluminat. Metoda aleasã de autor
aduce aminte de cea a poetului si
gravorului englez William Blake,
care la rândul sãu folosea
intersecia dintre arte, imaginile
funcþionând ca niºte chei pentru a
„sublinia” sensul din spatele
textului. A nu se înþelege cã
Alexandru Pecican se ridicã la
altitudinea lui Blake, însã folosirea
unei metode înrudite este
binevenitã pentru ceea ce îºi
propune, caracterul revelator al
poveºtilor. Imaginile nu sunt
plasate aleatoriu, ci se aflã într-o
relaþie de comuniune cu textul
literar propriu-zis. Volumul este
menit buchiselii, în nici un caz nu îl
recomand celor care se plictisesc
între douã staþii de tramvai ºi ca
atare se apucã de citit. Unele po-
vestiri necesitã reflecþia, deoarece

Chef à clef – Istoria
Secretã a Copilãriei

autorul ascunde atent sensul
printre cuvinte, nu îl lasã în lumina
reflectoarelor pentru ochi nean-
trenaþi în ale literaturii. O a doua
lecturã se poate impune ca
necesarã datoritã stilului sãu
condensat, minimalist, care cere
atenþie în lecturã.

Este pertinentã, într-adevãr,
trimiterea lui ªerban Pralea din
incipitul volumului la Dimineaþa
magicienilor, urmãtorul fragment
fiind definitoriu pentru miza cãrii
mai mult  chiar decât cel adus în
discuþie în Prefaþã: „Nu trebuie sã
avem incredere in imagini! Ele
servesc la a transporta la un nivel

mai jos de conºtiinþã ideea cã nu
putem respira decât la o altã
altitudine. [...] Singurele imagini
capabile de a vehicula o idee
superioarã sunt cele care creeazã
în conºtiinþã o stare de surprizã, o
depeizare, proprii a o inãlþa pânã
la nivelul unde trãieºte ideea în
chestiune, unde ea poate fi captatã
în prospeþimea ºi forþa ei.”1

Aºadar, o carte numai bunã de
citit!

Niculae Liviu  Gheran

1 (1994) Louis Pauwels si Jacques
Bergier, „Dimineaþa magicienilor”,
Nemira, pp. 35-37
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EMIL RAÞIU

PPPPPE  CE  CE  CE  CE  COLOLOLOLOLINA  CELINA  CELINA  CELINA  CELINA  CELIOIOIOIOIO...............

ITINERAR ROMAN

Pe colina Celio se aflã unul dintre ultimele colþuri
de paradis ale Romei. Numele aminteºte cerul
(„caelum” în latinã), dar originea sa este diferitã,
provenind de la numele etruscului Celio Vibenna,  care
a cucerit colina în secolul VI î.Hr. Oricum, coincidenþa
cu numele de cer este foarte potrivitã.

Urcând colina de la Porta Capena – locul de
început al Viei Appia – pãºeºti într-o cãlãtorie în timp.
Drumul ºerpuitor ajunge, dupã câteva zeci de metri,
în faþa unei biserici cu faþadã impunãtoare: biserica
San Gregorio Magno. Pe dedesubt trecea Via
Triumfalis, pe care se întorceau odatã legiunile romane
biruitoare. Faptul cã în evul mediu au fost tãiate
legãturile acestei coline, puternic urbanizate în
antichitate, cu marile strãzi imperiale Appia,
Tuscolana, a dus la depopularea ei, rãmânând pânã
astãzi în bunã parte nelocuitã, cu o vegetaþie
abundentã ºi cu întinse grãdini. Astfel, a devenit o
oazã paradisiacã în inima Romei. Pe vechiul drum
roman, Clivus Scauri, pãstrat ºi rãmas ca acum douã
mii de ani, se ajunge repede,
trecând pe lângã  biblioteca papei
Agapit din secolul VI ºi pe sub
contraforturile în formã de arc ale bisericii Sfinþilor Ioan
ºi Pavel, în faþa intrãrii unei clãdiri pe care scrie simplu:
Case romane del Celio.

Acestea au fost închise mult timp ºi abia recent
au fost redeschise vizitatorilor. Sunt case romane,
aproape intacte, aºa cum arãtau acum 2000 de ani.
Timpul s-a oprit, materializat în aceste ziduri. Înãuntru
sunt camere întunecoase, peste care s-au ridicat alte
construcþii, luminate azi de lãmpi electrice;  sunt
încãperi largi, înalte de 4-5 metri, cu tavanul boltit ºi
cu pereþi în bunã parte acoperiþi încã de picturi,
reprezentând scene campestre, pãuni, pãsãri, bãrbaþi
ºi femei aparþinând unei alte lumi, totuºi atât de
apropiate, înveºtmântaþi în ciudate tunici, singuri sau
în scene de grup, cu fauni, zei, Venus, scene
mitologice, banchete, într-o ambianþã atât de seninã,
a unor divinitãþi parcã lipsite de mister...  Casa a fost
ridicatã în secolul II d.Hr., fiind una dintre numeroasele
construcþii populare ale Romei, chemate „insulae”,
adicã edificii masive cu mai multe etaje, ale unei
metropole ajunse la apogeul puterii, cu aproape douã
milioane de locuitori. Zona azi atât de idilicã a colinei
Celio era pe atunci o zonã puternic urbanizatã. La
parter, pânã spre secolul III, erau prãvãliile
negustorilor, bodegile, apoi acestea au fost
transformate în apartamente de locuit. Pe scãri mai
mult sau mai puþin întortocheate, se ajunge la un etaj,
unde se vãd pe pereþii încãperilor aceleaºi fresce cu
genii, amoraºi, se coboarã prin „cunicule”, coridoare
strâmte, din care unele erau exterioare, între douã
clãdiri vecine, se vede un bazin de apã, în timp ce
parcurg peste douãzeci de încãperi subpãmântene
(hipogee), adâncindu-mã în misterul unui timp pierdut...

A la recherche du temps... În fond, în acele case ºi-
au trãit viaþa de zi cu zi, clipã de clipã, cel puþin câteva
generaþii de oameni, cu gândurile, visurile, speranþele,
suferinþele lor. Îmi pare a auzi o altã limbã, sunetele
clare ºi sobre ale latinei, regina limbilor. Dar punctul
maxim de trãire este atunci când citesc o placã de
marmurã în latinã ºi-mi dau seama cã sunt în
încãperea în care au fost uciºi, în timpul împãratului
Iulian Apostatul (361-363), sfinþii martiri Ioan ºi Pavel.
Îmi închipui, îmi pare a retrãi câteva clipe, o scenã
asemãnãtoare aceleia a decapitãrii Sfântului Ioan
Botezãtorul, pe care am vãzut-o în tabloul lui
Caravaggio, din catedrala Sf. Ioan de la Malta.

Peste brutalitatea gãrzilor, ferocitatea cãlãului sau
cãlãilor, strigãtele de groazã ale celor ce asistau la
execuþie, s-a aºternut, de peste o mie ºi ºase sute
de ani, tãcerea... Où sont les neiges d’antan?

Mã desprind din aceastã încãpere, ca din
incandescenþa unui arc voltaic, aruncat peste veacuri.
Timpul îºi urmeazã inexorabila lui scurgere, la vreo

douãzeci de ani de la martiriul sfinþilor
Ioan ºi Pavel, cãtre sfârºitul secolului
IV, „insula”, „casa de raport”, sau

„blocul” cu apartamente de închiriat, cum am numi-o
azi, s-a transformat într-o casã patricianã, un
„domus”, o vilã, în interiorul cãreia apare spre sfârºitul
aceluiaºi secol IV un „titulus”, adicã un loc de cult
creºtin ridicat pe mormântul unui martir. În secolul V,
în locul vilei probabil ruinatã, un senator roman, al cãrui
nume este Pammachio, construieºte prima bazilicã,
în amintirea sfinþilor martiri Ioan ºi Pavel, dar dedesubt
rãmân încãperile, treptat uitate, redescoperite abia în
1887. Peste abia câteva zeci de metri, pe strada
romanã Clivus Scauri, pe care am venit, se deschide
o piaþã, în care, strãlucind în splendida sa policromie,
se ridicã, ca un imn bucuriei ºi frumuseþii, clopotniþa
(„campanile”) de la începutul secolului XI, al bazilicii
Sfinþilor Ioan ºi Pavel!  Aceastã bazilicã este con-
tinuatoarea bazilicii lui Pammachio, peste care au
trecut, distrugând-o, invazia Vandalilor lui Alaric la anul
410, invazia ºi distrugerea de la 1087 a cetelor
normande ale lui Robert Guiscard, ºi alte oºtiri ºi
prãdãciuni din care Roma, ca printr-un destin ei hãrãzit,
a izbutit sã se ridice, ajungând pânã la noi, exemplu
unic de viaþã neîntreruptã ºi nestrãmutatã, timp de
aproape trei mii de ani. Fundamentele bisericii sunt
acelea ale bazilicii lui Pammachio din secolul V, sub
care s-a pãstrat aproape neatinsã de timp, casa
romanã din secolele II-IV, unde au fost martirizaþi sfinþii
Ioan ºi Pavel.  Doar la Ierusalim am mai vãzut o atare
suprapunere verticalã de lãcaºuri ºi epoci...

Ieºind din bisericã, la vreo 50 de metri, pe acelaºi
drum roman, Clivo Scauri, se ajunge la vechea Porta
Celimontana, prin care se trece în Piaþa della
Navicella. Aici, în faþa unei fântâni, ale cãrei ape
þâºnesc dintr-o sculpturã romanã din secolul III în
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formã de navã, de unde numele de „Piazza della
Navicella”, se aflã biserica Santa Maria in Domnica,
construitã în secolul V, pe temeliile cazãrmii cohortei
a V-a de „vigiles” (corp de pazã); la începutul secolului
IX, ea a fost reparatã de Papa Pascal I, pãstrând pânã
azi, neschimbatã, forma sa originarã, din secolul V.
Este o bazilicã cu plan clasic, dispusã pe trei nave,
despãrþite de douã ºiruri de coloane de marmurã. De
cum intri, puritatea marmurei imaculate, lumina ce
pãtrunde pe ferestrele aºezate deasupra navei
centrale, ce accentueazã caracterul de puritate al
marmurei, te transpun dintr-odatã într-o altã realitate.
Senzaþia este aceeaºi ca ºi la bazilica Santa Sabina,
tot din secolul V, de pe colina Aventinului, cealaltã
mare înfãptuire a arhitecturii romane creºtine. La fel
ca ºi acolo, coloanele scandeazã spaþiul ºi senzaþia
ce o degajeazã, este ca aceea a unei muzici,
percepute direct de suflet, care transcende simþurile.
Nava centralã largã, repetiþia regulatã a coloanelor
de marmurã, creând o miºcare cãtre un punct ce tinde
la infinit, imprimã în suflet senzaþia de limpezime, de
ordine ºi mãsurã, quasi-geometrice, ale unei miºcãri
ce vrea a revela parcã misterul Universului. Este
acesta punctul maxim al arhitecturei romane, cu
sobrietatea ºi claritatea sa, transmis în evul mediu
catedralelor romanice: senzaþia gravã ºi seninã de
echilibru, de ordine a lumii, într-un cuvânt, de
„cosmos”. La capãtul acestei biserici, cosmosul este
încreºtinat; miºcarea ajunsã la punctul ei final, se
dizolvã într-o explozie de beatitudine ce prevesteºte
parcã cetatea cereascã!  Pe absida altarului,
reverberaþia cromaticã a unui minunat mozaic de la
începutul secolului IX atrage spontan privirea,
impunându-i-se prin echilibrul  culorilor ºi simetria,
liniºtea perfectã a figurilor. Pe planul superior, deasupra
absidei, este reprezentat Isus, înconjurat de o parte
ºi de alta de îngeri ºi de apostoli. Dedesubt, în partea
superioarã a absidei, este Maica Domnului, aºezatã
pe tron cu pruncul Isus pe genunchi.

Maica Domnului stã într-o pajiºte, la fel ca ºi
aceea din mozaicul din registrul superior, unde este
Isus; se vãd flori cu tulpini lungi, cu o corolã roºie ºi
cu centrul alb, pe un fond verde, de un verde atât de
frumos, ca cel al ierbii proaspete, vii. Personajele
compoziþiei în mozaic au o þinutã hieraticã, din care
se degajeazã privirea Maicii Domnului, deosebit de
bunã, nicidecum indiferentã la cei din jur. De o parte
ºi de alta a absidei sunt doi sfinþi, în dreapta este
sfântul Pavel, cu înfãþiºare romanã, fãrã barbã,
îmbrãcat într-o tunicã albã cu o togã cãrãmizie
deasupra, cu braþul întins în semn de binecuvântare,
în stânga este sfântul Petru, cu aspect oriental, cu
barbã ºi mustãþi, îmbrãcat cu o tunicã aurie ºi o
pelerinã strânsã în jurul trupului; deasupra lui este un
crâmpei de cer albastru, la fel ca ºi deasupra lui Isus.
La picioarele Maicii Domnului este reprezentat un
personaj, mai mic ca dimensiuni decât ceilalþi, cu o
aureolã care nu este rotundã, ci pãtratã, semn cã
personajul este în viaþã; este papa Pascal I, cel care
a renovat aceastã bazilicã.

Arta cea mai adevãratã a Romei este aceea a
bazilicilor, cu limbajul spaþiului lor viu, a cãrui miºcare,

scandatã de coloanele conducând cãtre un punct la
infinit, conduce la esenþã.

În secolul IX, papa Pascal I, inspirat probabil de
acest simþãmânt, reîncepe o vastã campanie de
construcþie, având ca model bazilicile din secolul IV,
ridicate de Constantin, primul împãrat creºtin, între
care bazilica sfântul Petru de la Vatican, demolatã în
secolul XVI, pentru a face loc actualei biserici enorme,
baroce. Profunzi cugetãtori –Berdiaev ºi nu numai-
considerã cã a urmat o decãdere a artei, pe care o
extind ºi la civilizaþie. Philippe Daverio, eminent istoric
de artã, considerã cã în Italia nu a existat, în cei o mie
de ani ai evului mediu, vreo întrerupere a artei antice
ºi dã exhaustive exemple în acest sens, unul pentru
toate, inexistenþa, sau aproape, a stilului gotic în Italia
centralã (Latium). Dupã renaºtere, barocul, a anulat
ritmul, jocul spaþial al coloanelor, fuga lor cãtre un punct
la infinit, coloana devenind un subiect autonom ºi
static, exponat de mãreþie, atenþia îndreptându-se
spre alte elemente, spre statuile frãmântate, spre
„horror vacui” a spaþiului, anulând echilibrul iniþial,
Cosmosul.  Spaþiul este astfel decãzut, pe primul plan
trece materia, încep avatarurile spiritului, care vor
duce la despãrþirea de transcendenþã, baza
preocupãrilor umane devenind materia, semn
premergãtor al timpurilor noi. Ca un exemplu al
predominanþei materiei în societatea barocã, va fi ºi
oroarea acesteia faþã de moartea fizicã, de
descompunere, spre deosebire de societatea
medievalã, a cãrei atenþie se îndrepta spre suflet, spre
viaþa viitoare. În ciuda marilor descoperiri ale ºtiinþei,
reflectarea ordinei ºi echilibrului Cosmosului, este
iremediabil distrusã.

La câteva zeci de metri de bazilica Santa Maria
in Domnica este o poartã, deschisã în zidul masiv al
unei construcþii romane, prin care se intrã, se trece
deodatã, ca într-o altã lume; într-o oazã, un spaþiu
plin de vegetaþie, cu arbori seculari, alei umbroase,
fântâni, amenajat în secolul XVI, Villa Celimontana.
Un spaþiu magic, ca ºi numele... La câþiva paºi sunt
ruinele templului „Divinului Claudiu”, care se întind pe
o vastã zonã cãzutã în paraginã, aproape pustie,
unde acum se îngrãmãdesc gunoaie, ºi care nu mai
spune nimic sufletului. În faþa acestei priveliºti dezolate
îmi rãsunã în minte, în minunata limbã spaniolã,
versurile lui Quevedo: „Oh Roma! En tu grandeza,
en tu hermosura, huyo lo que era firme, y solamente
lo fugitivo permanece y dura”. ( O, Roma, în mãreþia
ºi frumuseþea ta, a pierit ce-a fost statornic ºi numai
nestatornicia rãmâne ºi dureazã). Desigur, dacã Roma
nu ar fi întâlnit Verbul ºi nu ar fi avut martirii sublimei
aventuri a spiritului, aºa ar fi fost...  Urbea ar fi rãmas
o ruinã, splendidã, dar moartã... Asemeni templului
„divinului” Claudiu, îmi spun, depãrtându-mã, cu
prietenul Adrian, pe aleile Villei Celimontana, grãdina
cu nume de zânã...

ª
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Motto
Voi, occidentalii, aveþi

ceasornice, dar n-aveþi timp
niciodatã.

Gandhi

Tocmai îmi gãsisem echilibrul
în viaþa cotidianã: serviciu,
familie, casã, copii, toate pãreau
potrivite. În timpul liber (timp liber
nu ai decât dacã þi-l faci)
cutreieram natura, încercam sã
realizez acum, dupã ce-am trecut
de zenitul vieþii, ceea ce n-am
avut rãgaz sã fac pe vremea
când eram tânãr.

Un serviciu bun e acela care-
þi dã posibilitatea sã cãlãtoreºti ºi
sã faci sport. Banii conteazã mai
puþin. Darwiniºtii puriºti ºi
marxiºti sã mã ierte, dar nu vãd
cum am explica evoluþia speciilor
doar prin adaptare la mediu în
vederea supravieþuirii, fãrã sã-i
acordãm ºi o altã finalitate. Omul
acþioneazã dincolo de necesitãþile
lui de supravieþuire. Avid de
dominaþie ºi de posesiune,
“adaptarea” lui la mediu a mers
pânã la capacitatea ce-o are sã
epuizeze resursele naturii ºi sã
distrugã planeta!

Avansam veseli pe drumul de
þarã, eu, Liviu, de care nu mã
despãrþeam atunci când era
vorba de mers la munte, ºi un
paznic “erudit”, purtând inscrip-
þia ranger pe piept, care s-a oferit
sã ne însoþeascã, fãrã sã
trebuiascã sã-l rugãm, sau sã-l
corupem. Vãzuse cã eram
echipaþi pânã-n dinþi, inclusiv cu
cizme cu talpã de cauciuc alb, pe
care urma sã le încãlþãm la
intrarea în peºterã, aºa cã nici n-
a cerut sã vadã autorizaþia cu
care eram înarmaþi.

Strãbãteam niºte locuri
misterioase. Eram la un izbuc.
Apa rãbufnea din strãfunduri
maiestuoasã, calmã ºi cristalinã,
ca apoi sã se reverse zgomotos
într-o parte, peste un bolovãniº,
urmând sã se amestece, peste
câþiva paºi doar, cu unda tulbure
a pârâului vecin. Izbucul
comunica cu peºtera pe care

Horea Porumb

În pestera

)) )))

,

urma s-o explorãm mai încolo.
M-a amuzat titlul de ranger.

Aflu cã se obþine prin concurs:
- Au fost primiþi doar candidaþii

cu studii silvice, îmi spune
paznicul, proaspãt pe post. Mai
normal era sã fi primit din cei care
au fãcut facultatea de mediu.

- Ba nu, zic eu, acolo nu se
învaþã decât minciuni ºi
demagogie.

- Nici la silviculturã nu-i altfel:
acolo te învaþã doar cum sã tai,
sã exploatezi, sã scoþi bani.

Dupã mai bine de un ceas de
urcuº pieziº am ajuns pe buza
unui aven. Era un fel de pâlnie,
un hãu aproape cilindric, profund
cât 10 etaje de bloc, acoperit cu
muºchi ºi punctat ici-colo de câte
un trunchi rãsturnat, agãþat de-
a-ndoaselea. Pe la jumãtatea
adâncimii plutea un noriºor
alburiu de ceaþã. În dreptul lui, un
brâu de floricele tapeta peretele
de jur-împrejur. Aceste plante
vesele înfloresc imediat dupã
topirea zãpezii, primãvara,
deasupra, iar apoi, pe mãsurã ce
“anotimpul” înainteazã înspre
profunzimi, ele înfloresc la
adâncimi tot mai mari.

Am coborât cu frânghia, în
rapel.

... V.I.T.R.I.O.L.1, acronim
alchimist: Cãlãtoreºti spre
adâncul pãmântului, spre
mãruntaie, spre a-þi gãsi partea
nobilã, ascunsã în tine, ca-n
fiecare lucru. “Sapã frate, sapã,
sapã / Pânã când vei da de apã”,
îmi amintesc versuri din Blaga.
Zâmbesc, rememorând o vorbã
de altãdatã: “Taci ºi sapã.”
Tãcerea? Da, în liniºte dialogul
interior devine preponderent:
“Gnosi seauton” - cunoaºte-te pe
tine însuþi, fã ordine în tine,
descoperã cine eºti. Prea multã
tãcere stricã, însã. Atunci când
omul e singur, ego-ul sãu preia
monopolul justificãrii ºi al
valorizãrii individului, care
conduc adesea la un autoportret
cu calitãþi nemeritate, cum ar fi
închiderea nejustificatã în sine,

credinþa cã doar ceea ce ai gândit
tu e legitim... Mentalul omului
cufundat în tãcere este un
servitor care s-a fãcut stãpân...

Jos, la baza avenului, am dat
de zãpadã. Într-o parte se
deschidea peºtera, care începea
cu o salã vastã, precum o
catedralã, “pardositã” cu un bloc
de gheaþã fosilã. Partea de sus
a blocului creºtea în fiecare an,
o datã cu iarna, iar cea de
dedesubt se topea progresiv,
astfel cã grosimea stratului de
gheaþã rãmânea aceeaºi. Gheþii
de sus îi trebuiau secole ca sã
ajungã jos. Cea care tocmai s-a
topit la bazã îl cunoscuse, poate,
pe Ötzi, omul de acum cinci mii
de ani, descoperit “intact” într-un
gheþar din Tirol. La vremea
aceea, “de aur” (“de cupru”, aº
zice), mai funcþionau încã
sanctuarele de la Aosta,
Stonehenge, Carnac.

Am cunoscut ºi eu un druid.
Druid înseamnã preot, aºa cã e
un pleonasm sã spui preot druid,
tot aºa cum e inexact sã spui cã
celþii erau druizi, sau invers. Celþii
au fost instruiþi de druizi. Druizii
sunt mai vechi decât celþii.
Construcþiile megalitice nu le-au
fãcut însã ei, druizii, ci alþii,
înaintea lor; druizii le ºtiu, însã,
“citi”. Druizi existã ºi astãzi. Ei
se ascund în mãnãstiri, de obicei
ortodoxe, sau practicã medicina.
Când poþi vorbi cu vreunul dintre
ei, aºa cum am avut eu norocul,
rãmâi marcat! Nu uiþi.

Pe una dintre laturi, blocul de
gheaþã lãsa un spaþiu larg între
el ºi peretele de stâncã ºi pe
acolo se putea descinde pânã la
baza lui, ca pe o falezã. O
coborâre de vreo 40 de metri,
dupã care începea o lume
subteranã care se adâncea ºi
mai mult. Sus, pe platoul de
gheaþã, era frig. Mai jos se va
încãlzi, însã.

Cãlãuza noastrã desfãcu
scara de frânghie ºi-i petrecu
capãtul, în diagonalã, peste piept,
slobozi restul în prãpastie ºi se
propti cu picioarele larg
desfãcute. Deºi perfect admisã,
ideea omului-stâlp nu-mi
surâdea, cine va þine scara
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ultimului care coboarã? Dar la
urcare? Îmi arãtã un odgon
jegos, legat imprecis de o
“stâncã”... de gheaþã: el se va
folosi de odgon. Nici asta nu-mi
plãcu, dar n-aveam de ales.
Începui coborârea. Nici gheaþa nu
era aºa cum mã aºteptam, prea
era udã, ºi strãbãtutã de un fel
de crevase. ªi deodatã, buf! O
masã enormã s-a desprins din
latura falezei, iar eu am fost
proiectat o datã cu o avalanºã de
bulgãri de zãpadã, ca pe un
tobogan, pânã la intrarea în
galeria de fund. Necazul era cã
prãbuºirea a închis complet
calea de ieºire. Eram prizonier în
adâncimi.

Spun de la bun-început cã
n-am avut nici o clipã teama cã
nu voi fi scos de acolo cu
mijloace adecvate. În cãdere, nu
mã despãrþisem de lampa de
frunte ºi de un proiector cu diode
luminescente. Am avansat pe
culoarul care se lãrgea ºi creºtea
în înãlþime, în timp ce cobora
vertiginos. Parcã eram în
coridorul din interiorul piramidei lui
Keops! Acelaºi pasaj cu pereþii
drepþi, imenºi. Printr-o crãpãturã
uriaºã, pãtrunsei apoi într-o
încãpere vastã. Din peretele
lateral se “revãrsa” o stalactitã
enormã, ca limba scoasã a unui
diavol, din care picura apã într-
un lac de cleºtar. Un “baraj” de
calcar diviza lacul exact la
jumãtate. Mai încolo, el era
mãrginit de o serie de bazine mici,
ca niºte scãldãtoare, din care
apa se prelingea apoi gingaº mai
departe.

Temperatura era suportabilã.
Am cãutat un loc ºi m-am aciuat
pe un fel de plajã uscatã, unde
m-am aºezat cu picioarele
încruciºate. Eram singur. Era
liniºte. Am stins lampa, ca s-o
economisesc, cãci începea sã
pãleascã. Noapte.

Abia atunci am fost inundat de
zgomot. Nu era un zgomot de
afarã, ci zgomotul din creºtet. Îmi
curgea parcã prin urechi.
Obiºnuit cu larma vieþii cotidiene,
pânã atunci nu-mi dãdusem
seama cum creierul i se opunea
printr-un contra-zgomot cu care
s-o atenueze. Acum acest

contra-zgomot mi se revãrsa prin
timpane!

Nu ºtiu câte ceasuri a durat
vacarmul înainte de-a se fi
calmat. Dar liniºtea tot n-a
revenit. Acum îmi auzeam corpul:
fiecare articulaþie, bãtãile inimii,
dilatarea plãmânilor, înghiþitul
salivei, viscerele, circulaþia,
pulsul, frecarea dintre trup ºi
îmbrãcãminte.

Am înfulecat cele douã
napolitane pe care le aveam
asupra mea, cãci mi se fãcuse
foame. Altã mâncare nu mai
aveam. Mi-am poruncit sã dorm.
Cât am somnolat, nu-mi dau
seama.

M-am trezit zgribulit. Ai mei or
fi plecat sã aducã ajutoare. Era
clar cã trebuia sã aºtept mãcar
o zi - douã. Oricum, în adâncuri
nu conºtientizezi trecerea
timpului la fel ca afarã. Mi-am
organizat “spaþiul vital”, mi-am
impus sã mã ridic din când în
când.

În fine, liniºte. Clipocitul unei
picãturi în beznã.

... “Vorbeºte, dacã ai cuvinte
mai puternice decât liniºtea, de
nu, rãmâi tãcut”2. Într-o situaþie
ca aceasta, devine important sã
ºtii ce faci cu gândurile: sau
visezi - dar atunci înnebuneºti,
sau îþi impui sã cugeþi. Platon
spunea cã gândurile sunt limbajul
nostru interior, a gândi înseamnã
a-þi vorbi þie însuþi. Doar limbajul
dã formã gândurilor, care rãsar
informe, trunchiate, obscure ºi se
limpezesc de îndatã ce le pui în
cuvinte. În schimb, sentimentele
nu sunt gânduri, sunt senzaþii
care se lipsesc de verb.
Eventual, le evoci ulterior prin
cuvinte, dar ele sunt trãiri pe care
le-ai înregistrat altundeva, altfel.
Când iubeºti, când suferi, nu
gândeºti! Existã, oare, un limbaj
al sentimentelor?

Din când în când se auzea
pleoscãitul unei picãturi mai mari.
În rest, tãcere.

... Pentru Hegel, “sã vrei sã
gândeºti fãrã cuvinte e o tentativã
nebuneascã”. Cum ar fi sã nu pot
vorbi? Surdomuþii trãiesc într-un
fel de liniºte, de absenþã a
verbalizãrii, chiar dacã percep ºi

ei sunete, pe care le vizualizeazã
uneori prin culori. Sunt privaþi,
însã, de cuvinte, deci de
posibilitatea de-a comunica. O
datã ce învaþã limbajul semnelor,
sunt ca la o a doua naºtere:
înainte nimic nu le era structurat,
conºtiinþa le era în stadiul natural,
sãlbatic, quasi-instinctiv, gân-
deau, cu siguranþã, dar ce?! -
nimeni nu poate sã-ºi amin-
teascã! Tot aºa ºi copilul nou-
nãscut, pluteºte într-o stare de
halucinaþie – zic specialiºtii – în
care nu poate diferenþia între
visuri fugare ºi stare de veghe.

S-a auzit parcã un fâºâit, apoi,
iar, acalmie.

… În lipsa limbajului, în liniºtea
incapacitãþii de-a comunica fie ºi
cu tine însuþi, nu ai cuvinte prin
care sã-þi descrii trãirile. ªi nici
sã le memorezi. Dar trãirile
existã. Nou-nãscutul are ca-
pacitatea de-a înþelege intuitiv
intenþiile, sentimentele. Intuieºte,
probabil, chiar mai multe, infinit
de multe. Asta i se citeºte din
privire. Trãieºte un sentiment de
continuitate, primitiv, de
expansiune a sinelui. Ulterior îl
pierde, înecându-l în micul “eu”,
care-i pe cale sã se
construiascã. Din aceastã
cunoaºtere primordialã, uitatã
ulterior, îi mai rãmâne doar un
licãr - pe care tot restul vieþii va
cãuta sã-l reaprindã!

În acest timp, afarã...
Liviu nu putuse escalada

peretele avenului servindu-se de
coarda de care ne-am folosit la
coborâre. Ar fi urcat cu scara de
frânghie, dar aceasta fusese
înghiþitã de avalanºã. A fost
nevoit sã rãmânã jos, pe zãpadã,
ºi sã aºtepte la rându-i venirea
ajutoarelor. Gãsi o cazma
abandonatã ºi se puse sã sape
trepte în blocul de gheaþã, fiindcã
i se fãcuse frig stând nemiºcat.
Dar apoi îºi dãdu seama de riscul
de prãbuºire. Se ghemui într-un
colþ, stoic. Ceilalþi au apãrut abia
a doua zi, cu unelte. Mai întâi s-
au ocupat sã propteascã, cu
trunchiuri ºi scânduri, blocul de
gheaþã care se disloca, aºa cum
susþii peretele unui ºanþ adânc.
Ajunºi aproape de intrarea în
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galerie, au început apoi sã scoatã
zãpada, urcând-o cu coºurile.

Iar eu nu ºtiam nimic din ceea
ce se petrecea dincolo.

Dupã o vreme am încetat sã
mai sufãr de foame. Atunci mi-
am dat seama de un lucru
formidabil: cea mai mare parte a
energiei noastre o consumãm
pentru digestie! Devenisem uºor,
mobil, lucid, în armonie cu toate
organele mele interne.

Întunericul, vidul, neantul,
imponderabilitatea au durat aºa
un rãstimp - cât, nu pot spune.
Apoi, dintr-o datã, se fãcu luminã!
Dar nu era lumina venitã de-
afarã.

Auzeam freamãtul pãmântului,
auzeam cum vibreazã stânca,
apa, aerul, întunericul, palpitam o
datã cu ele, eram unu cu Natura.

Eram liber, eram pretutindeni.
Eram unu cu Dumnezeul de
luminã. Luminã purã, constantã,
clarã, sigurã, fãrã strãdanie ºi
mereu prezentã. Cunoaºtere,
prin excelenþã, cãci adevãrata
cunoaºtere înseamnã iden-
tificare cu obiectul. Gnozã –
contemplare, liniºte ºi astâmpãr
al oricãrei senzaþii.

... “Dumnezeu, în bunãtatea
lui, nu cere omului sacrificii,
acestea sunt invenþii lumeºti”,
îmi spusese un înþelept de la
Muntele Athos. În coliba unui
ermit, care toatã viaþa s-a limitat
la apã ºi fructe din pãdure ºi care
a refuzat sã vorbeascã cu
semenii lui, s-a gãsit o inscripþie:
“Dumnezeu nu existã”. Asta
descoperise el, în singurãtatea
lui. Fraierul! Ignorantul! S-a
chinuit o viaþã întreagã sã
meargã pe o cale greºitã. Ca
asceþii cu care se întovãrãºise o
vreme Siddharta Gautama,
Buddha.

Lumina care mã-nvãluia nu
avea asemãnare cu cea
lumeascã. Eram transportat pe
un alt tãrâm. În fond, trupul nici
nu mi-l simþeam.

... Eºti dator sã ºtii sã te
priveºti în faþã, sã ºtii sã ieºi din
propriul cadru ºi sã observi
lucrurile “de la distanþã”, sã
schimbi planul de abordare. Un
alchimist vestit scria: “Cercetezi

materia ºi dai de spirit. Atunci
cerceteazã spiritul ºi vei da de
materie. Dar ea nu mai e ca
aceea pe care o cercetai înainte,
e mai purã, mai densã. ªi tot aºa,
progresezi în spirale, urcând de
fiecare datã câte un etaj.”

Mentalul, servitorul devenit
stãpân, nu te lasã sã vezi cã ai
mai urcat o treaptã. Te ocupã cu
bazaconii. Existai ca sã gândeºti.
Dar gândeai tu cu adevãrat?

Mã abandonasem liniºtii,
pãcii, luminii. Eram surd ºi mut,
dar ce mulþumire! Evacuasem
raþiunea, ºi am înþeles atunci cum
aceasta poate face loc credinþei:

Deviens tel un enfant,
Rends-toi sourd et aveugle!
Tout ton être
doit devenir néant,
dépasse tout être et tout
                                   néant!...
Ô mon âme,
Sors! Dieu entre!” 3

...Intuiþia, moment privilegiat, o
strãfulgerare a înþelegerii care-þi
traverseazã conºtiinþa ºi sub-
conºtientul. E ca ºi cum douã
personaje ar comunica, nu prin
concepte ºi raþiune, ci punându-

1 Visita Interiora Terrae Rec-
tificandoque Invenies Occultum
Lapidem.

2 Euripide.
3 Le grain de sénévé, de Meister

Eckhart (1260-1327).

ºi la un loc totalitatea fiinþelor lor.

“Vedeam” literalmente prin
întuneric bolta înstelatã. Cerneam
lumina care rãzbea pânã la mine
venind parcã de dincolo de aºtri.
Am reuºit sã trec de la “a
înþelege” la “a simþi”.

Mi s-a spus cã atunci când au
ajuns la mine m-au gãsit ºezând
precum Cuminþenia pãmântului,
strângându-mi cu braþele
genunchii la piept, cu bãrbia
sprijinitã pe genunchi. Nu-i
observasem când agitau luminile
reflectoarelor.

- Ei, cum eºti? Ne auzi?
Apoi m-au învelit într-o folie

lucioasã ºi mi-au dat sã înghit un
iaurt.

Eram mut.
Nu eram grãbit sã ies de

acolo. Visul se terminase, însã.
Nu ºtiu dac-a fost un vis, sau
contrariul, o deºteptare.

Paris, 1 noiembrie 2010
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Zilele revistei
Caiete Silvane

Între 25 -26 martie, la Zalãu ºi
Jibou a avut loc cea de-a  IV-a
ediþie a zilelor Caitelor Silva-

R
E

V
IS

TENoua revistã
Corpul T de la Sibiu

Delimitându-se tranºant de
orice înseamnã istorie/teorie
literarã, revistã glossy sau discurs
strict academic, proaspãta
publicaþie Corpul T a Facultãþii de
Litere din Braºov ne propune, de
fapt, un tur de forþã pe cele 136 de
pagini cu ºi despre literaturã. Sub
conducerea lui Andrei Bodiu ºi
Alexandru Muºina, studenþii promit
o angajare totalã pentru ceea ce
înseamnã o privire atentã asupra
celor mai recente producþii literare
româneºti dar nu numai. Re-
marcãm cã aceasta e o
provocatoare ºi singularã ofertã,
având în vedere disponibilitatea
celorlalte reviste de culturã care
mizeazã pe cât mai multe zone
expresive. Obstinaþia celor de la
Braºov se datoreazã poate ºi unei
nevoi de comprehensiune exhau-
stivã a literaturii de astãzi, încer-
când o apropiere analiticã care are
menirea de a ghida  cititorul printre
calupurile generaþioniste. Demne
de semnalat sunt atentele recenzii
semante de Cristiana Dragoº,
Mihaela Alecu, Cosmin Cristescu
sau dezbaterea lui Naomi Ionicã
în marginea controversatei an-
tologii propuse de Daniel D. Marin.

Nici în categoria evenimentelor,
Corpul T nu se dezice de
promisiunea livrãrii stricte de
literaturã. Atât “Maratonul de
Poezie”, cât ºi relatãrile cenacluri-
lor ºi workshopurilor de creative
writing par a fi consemnãri live a
efectelor literaturii ca discurs
transgresiv. Probabil cea mai
interesantã apariþie în acest prim
numãr este ciclul de  poeme
“American Experience” a lui Andrei
Dosa, scriitor care îºi arogã din start
un instrumentar estetic puernic ºi o
falie socialã mai puþin exploratã. În
mod cert Corpul T  poate deveni
un punct de referinþã pe piaþa
culturalã româneascã.             C.M

ne.Evenimentul organizat de
primitoarea echipã a revistei,
condusã de domnul Daniel Sãuca,
s-a derulat în douã etape. Astfel în
prima zi invitaþii au rostit un cuvânt
de bun-venit în sala Porolisum a
Consiliului Judeþean unde a avut
loc de asemenea o serie de foarte
interesante lansãri de carte dar ºi
un foarte potrivit intermezzo
muzical al Grupului Liceului de Arta
din Zalãu „Tradiþii”. A doua zi a fost
petrecutã în ambianþa relaxantã a
Grãdinii Botanice din Jibou. Aici,
în sala de conferinþe a Centrului de
Cercetãri Biologice, s-a desfãºurat
sub semnul Dezbaterile  Caietelor
Silvane un foarte incitant dialog pe
marginea temei propuse în acest
an: „Viaþa în artã ºi arta în viaþã”.
Moderatorii acestei dezbateri au
fost poetul Viorel Mureºan ºi poetul
Daniel Sãuca. Programul s-a
încheiat cu un recital al poeþilor
invitaþi la aceastã reuºitã ediþie a
întâlnirilor silvane. Dintre invitaþii
acestei ediþii îi amintim pe Traina
ªtef, Ioan F. Pop, Ion Moldovan,
Claudiu Groza, ªtefan Manasia,
Ioan-Pavel Azap, Vianu Mureºan,
Lucian Scurtu, Aurel Pop, Viorel
Campean, Ioan Radu Vãcãrescu,
Silviu Guga, Olimpiu Nuºfelean,
ªtefan Doru Dãncuº, Florica Bud,
Daniel Mureºan, Artemiu Vanca,
subsemnatul ºi alþii. Cu mulþumiri
ºi un la mulþi ani pentru revista
Caiete Silvane, revista Steaua
salutã profesionismul ºi atenþia de
care gazdele au dat dovadã în
organizarea acestei sãrbãtori.

Revista Podium
(Austria) – la 40 de

ani
Înfiinþatã în 1971 – revista Po-

dium a devenit progresiv una
dintre cele mai importante
platforme de expresie a scriitorilor
vienezi ºi aparþinând  Austriei
Inferioare.  Mai întâi sub
conducerea lui W.Szabo, urmând
ca apoi sub A. Vogel ºi M. Chabot
– revista s-a dezvoltat ca punct
focal ce a atras o largã gamã de
autori din toate direcþiile literaturii
ºi artelor. Definindu-se prin
deschidere faþã de noile forme de
expresie apãrute în ultimele de-
cade, dar aplicând concomitent

criteriul valoric al autenticitãþii cre-
ative, revista a iniþiat de-a lungul
anilor o serie de acþiuni importante
atât pentru promovarea autorilor
austrieci în strãinãtate (lecturi
publice, antologii, simpozioane)
cât ºi pentru iniþierea unei
comunicãri cu literaturile altor þãri.
Aflatã la o ediþie jubiliarã, împlinind
40 de ani de existenþã, tânãra
redacþie actualã a realizat un
almanah documentar în care sunt
evocate punctele cheie dar ºi de
turnurã ale traiectului cultural al
revistei. Un lucru surprinzãtor ºi
plãcut pentru revista Steaua este
reproducerea documentarã în
acest numãr jubiliar a unor pagini
(p.106-108) cu texte apãrute în
revista noastrã în anul 1981.
Paginile atesteazã un prim con-
tact fertil dintre  redacþiile acelor
ani. Cu speranþa ca aceastã
colaborare sã se reînnoade odatã
– îi salutãm ºi le mulþumim
colegilor noºtri din Viena.
                                                                               V.M.M.
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Printre premierele acestei sta-
giuni la Teatrul Maghiar de Stat,
Cluj-Napoca, se numãrã spec-
tacolul Caligula sub regia lui Mihai
Mãniuþiu. Având la baza piesa
omonimã a lui Albert Camus,
producþia gloseazã, mai degrabã,
pe construcþia unui sens apropiat
discursului puterii, dictaturii,
experimentelor extreme ºi gro-
teºti ale împãratului roman, lãsând
în subsidiar natura absurd-exis-
tenþialã a textului camusian.

Spectacolul se deschide
printr-o scenã premergãtoare
piesei lui Albert Camus. Caligula,
respectând într-o primã fazã
acurateþea vestimentarã a lumii
romane, contemplã de pe un
topogan corpul neînsufleþit al
surorii sale, Drusilla. Câteva detalii
importante contureazã o primã
imagine a relaþiei dintre Caligula ºi
Drusilla. Textul lui Camus avea
premisele unui incest între împãrat
ºi sora sa, conturându-se astfel o
relaþie puternic sexualizatã. În
schimb, în acest spectacol existã
o intenþie clarã de a ºterge orice
implicaþie sexualã între cei doi,
imaginea Drusillei fiind cea a unei
surori infantile care bântuie pe tot
parcursul spectacolului, anunþând
sfârºitul iminent ºi prezenþa morþii.
Primul gest al lui Caligula denotã o
anumitã paternitate, luând în braþe
trupul surorii sale, contemplând la
pierderea sa ºi încercând în
acelaºi timp sã mimeze un joc cu
cadavrul Drusillei. Decorul
contribuie substanþial la aceastã
idee, constituindu-se din diverse
„accesorii” prezente într-un parc
de joacã: topogan, leagãne, ba-
lansoar, dar într-o atmosferã
aproape infernalã prin muzica de
fundal ºi light design. Trupul
Drusillei este pus, pe rând, în
aceste accesorii ale copilãriei cu
scopul de a performa un ultim joc.
Ulterior, atât dialogurile dintre
senatori, cât ºi intervenþiile
Caesoniei sau ale lui Helicon vor
aminti de pierderea lui Caligula,
omiþând orice detaliu al unei
posibile relaþii de dragoste.  Astfel,

se amplificã ideea cã pierderea
surorii ºi nu a iubitei reprezintã
punctul de plecare în demersurile
absurde ale împãratului roman.

O a doua caracteristicã în
construcþia acestui spectacol
vizeazã relaþia lui Caligula cu
senatorii romani, aceºtia per-
sonificând în mod evident ele-
mentele unei societãþi care ar
avea potenþial sã i se împo-
triveascã împãratului. Piesa lui
Albert Camus avea în vedere o
formã de fascinaþie a senatorilor
faþã de Caligula, chiar ºi atunci
când acesta recurge la diverse
gesturi brutale, de neînþeles pentru
raþiunea umanã. Drept dovadã,
obedienþa lor mergea pânã
aproape de final când decid sã-l
asasineze. Exista o formã de
fascinaþie faþã de absurdul
existenþial pe care Caligula îl
transmitea tocmai prin crearea
unor situaþii unde ei erau cobai.
Cuvinte precum pedagog,
maestru, apãreau adeseori în text,

atrãgând atenþia cã senatorii se
lãsau „modelaþi” ºi prin voinþa lor.
Spectacolul lui Mãniuþiu tinde, mai
degrabã, sã sublinieze natura
coercitivã a relaþiei dintre Caligula
ºi senatorii romani. Împãratul îºi
foloseºte puterea absolutã pentru
a-i teroriza, uneori chiar cu forme
incipiente de torturã. Într-o primã
fazã, hainele lor imperiale sunt
înlocuite cu cele ale unor deþinuþi.
Este un gest al deposedãrii de
putere prin care senatorii devin un
simplu grup, lipsit de individualitãþi,

care îºi acceptã tratamentul fãrã a
schiþa gesturi clare de revoltã.
Ulterior, dupã asasinarea lui
Caligula din finalul piesei, senatorii
romani îºi recupereazã vesti-
mentaþia iniþialã, într-un ultim gest
de re-umanizare. Pe parcursul
spectacolului se constituie un joc
al puterii prin care Caligula vizeazã
depãºirea limitelor, constituind
pentru ceilalþi stãri de teamã
perpetuã ºi dezumanizare: se-
natorii denotã fricã în com-
portamentul lor, fiind întotdeauna
temãtori cã împãratul i-ar putea
asculta din umbrã sau su-
praveghea. Este un joc care
împarte personajele de pe scenã
în douã tabere: pe de o parte
victimele, terorizate ºi incapabile
de a se ridica împotriva lui Caligula,
pe de altã parte grupul puterii din
care fac parte împãratul roman,
Caesonia ºi chiar Helicon, pe
alocuri. Caesonia este un personaj
mult mai complex în piesa lui
Mãniuþiu, fiind de remarcat rolul
puternic pe care actriþa Imola Kezdi
îl face. Caesoniei îi este atribuit un
dublu rol. Pe de o parte, este o
unealtã de torturã psihologicã
ºi supraveghere a celorlalþi,
asistându-l pe Caligula în acest
demers. Pe de altã parte, ea are ºi
o componentã puternic sexualiztã,
urmându-l pe Caligula pânã la
propriul sacrificiu anunþat cu mult
înainte de gesturile împãratului.
Forma de fascinaþie pare a exista
doar în cazul Caesoniei.

Producþia se constituie ca un
demers al sentimentelor extreme,
colaborat cu abuzuri ale puterii ºi
efectele acesteia asupra celorlalþi,
care are meritul de a „miºca”
spectatorul, fie prin jocul foarte bun
al actorilor, fie prin efervescenþa ºi
ritmul cu care se desfãºoarã
evenimentele. Secvenþa de în-
cheiere este revelatorie în raport
cu construcþia spectacolului ºi se
constituie ca una dintre cele mai
inspirate ºi memorabile scene:
trupul mort al lui Caligula este
ridicat într-o lunã, sugestia de final
fiind cã astrul mult râvnit de cãtre
împãrat (luna) poate fi atins doar
prin (propria) moarte.

Caligula
Alexandru Istudor
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Lucien Malson condensând istoria
jazzului (III)

JA
ZZ

 C
O

N
TE

X
T

Prin faþa noastrã se perindã, cu
viteza unor video clip-uri, epocile
succesive ale jazzului: tendinþa
complementarã faþã de bop
reprezentatã prin cool; tentativele
de apropiere faþã de muzica
eruditã, reunite sub titulatura third
stream; corifeii hard-bop-ului;
influenþele exotice, provenite în
primul rând din America Latinã;
dezarticularea limbajului din free,
pe care eu personal nu încetez s’o
asociez cu expresionismul ab-
stract iradiind din Statele Unite în
aceeaºi perioadã... ªi numele de
marcã ale timpului respectiv
(comentate cu nuanþãri specifice
jazzologiei franceze): Dizzy
Gillespie, Mel Lewis, Charles
Mingus, Clifford Brown, Bill Evans,
Gerry Mulligan, Cecil Taylor, John
Coltrane, Sonny Rollins... Uneori,
viitoare star-uri sunt anunþate încã
de la primii paºi – cum ar fi
organistul Jimmy Smith, cu trio-ul
sãu din 1955. Surprinzãtor pare azi
sã-i vezi incluºi în capitolul dedicat
anilor 1948-1953 pe unii muzicieni
care au rãmas extrem de activi/
influenþi pânã ºi în secolul 21:
saxofoniºtii Ornette Coleman,
Wayne Shorter, Pharoah Sanders,
Steve Lacy, Jimmy Lyons, Phil
Woods,  pianiºtii Ahmad Jamal,
Horace Parlan, Tommy Flanagan,
ghitariºtii Jim Hall, Larry Coryell,
percuþioniºtii Paul Motian, Andrew
Cyrille, Ed Blackwell, contra-
basistul Richard Davis, vibra-
fonistul Bobby Hutcherson,
flautistul Herbie Mann...

Un element de atractivitate al
opiniilor jazzologului francez este
refuzul închistãrii în clasicele
dogmatisme stilistice. Ceea ce-l
intereseazã cu prioritate este
valoarea muzicalã în sine,
indiferent de eticheta sub care
pseudo-criticii ºi pseudo-jazzofilii
vor încerca s’o fixeze. De aceea,
Malson nu se sfieºte sã le acorde
atenþie ºi unor muzicieni situaþi la
„liziera” dintre genuri – Otis
Redding, James Brown, Ike Turner
ºi mulþi alþii. Nu sunt neglijate nici

influenþele (mergând pânã la
reciprocitate) dintre jazz, blues,
beat, rock ºi chiar pop. De
exemplu, în cazul Rolling Stones-
ilor (al cãror nume provine chiar de
la o piesã a lui Muddy Waters),  ni
se reaminteºte cã una dintre
compoziþiile lor de început (The
Last Time) s’a inspirat dintr’o temã
a grupului de gospel The Staple
Singers, pentru ca mai apoi celebra
Satisfaction sã fie preluatã de Otis
Redding. Chiar dacã numai fugitiv,
e relevatã inspiraþia afro-
americanã a unor formaþii britanice
precum Yardbirds (cu Eric
Clapton), Animals (cu Eric
Burdon), Bluesbrakers (cu John
Mayall), Them (cu Van Morrison –
rãmas însã nemenþionat). Apoi,
posibilele filiaþii dintre Soft Machine
ºi muzica lui Monk & Coltrane;
inevitabila paralelã dintre Jimi
Hendrix Experience ºi Cream;
influenþa exercitatã de  bluesman-
ul Screamin’ Jay Hawkins asupra
vocalistului Phil May al formaþiei
Pretty Things...

Pe de altã parte, la antipozii
rhythm-and-blues-ului ºi rock-ului
e plasat „dadaismul muzical” din
descendenþa lui Ornette Coleman
(sub al cãrui gir fusese înregistrat
istoricul album Free Jazz,
interpretat de dublul sãu cvartet, în
anul de graþie 1960). Temele nu mai
sunt decât „niºte germeni
melodici”, se renunþã la canavaua
armonicã, deºi gustul pentru
sincopã subzistã la nivelul unor
secþii ritmice ai cãror bateriºti ºi
basiºti menþin o excitaþie rimicã
insistentã. Extremismul unui
Albert Ayler capãtã accente
suicidare, dincolo de care jazzul
riscã pulverizarea în haos. În
contrapartidã, spirite mai lucide,
mai puþin abandonate freneziei
momentului – cum ar fi Gil Evans,
în aranjamentele sale pentru Miles
Davis, dar ºi Bill Evans, Gunther
Schuller, Martial Solal, Friedrich
Gulda, George Russel – lasã pe
suprafaþa partiturilor spaþii libere, în
care „soliºtii pot sã menþinã viu acel

bun preþios al jazzului care este
improvizaþia”.

Uneori, Lucien Malson îºi
combinã (deja elogiatul) talent de
condensare a faptelor istorice ºi
estetice, a ideilor ºi opiniilor proprii,
cu o anume astuþie retoricã. Iatã
cum, printr’o asemenea  subtilã
„sofisticã”, ce nu exlude o ar-
borescenþã quasi-alemanicã
a frazei,  figura lui John Coltrane
e relaþionatã cu alþi lampadofori
ai miºcãrii novatoare din de-
ceniul al ºaptelea: „Fãrã a ne-
ga necesitatea, pentru arta
contemporanã, de a zgudui con-
cepþiile rigide despre «unitate» si
«delimitare» a operelor, Coltrane
nu abjurã de la credinþa sa în
necesitatea nativã a artei muzicale,

oricare ar fi ea, de a deveni
expresia unei coerenþe, a unui drum
cãtre desãvârºire, reprezentarea
imaginarã a unei alte lumi, ireale,
care, într’o zi, ar putea inspira realul
însuºi, ireal care denunþã urâþenia
chiar în momentul în care o
reprezintã, pentru cã o dominã, o
depãºeºte supunând-o în scop
estetic. John Coltrane i-a
frecventat mult pe muzicienii de
free jazz ºi, pe parcurs, i s’a
întâmplat sã se asocieze cu cei
mai mari dintre ei.” ªi urmeazã lista
celor ce urmau sã marcheze, ºi
dupã dispariþia lui Coltrane
survenitã prematur în 1967,
muzica nouã: Eric Dolphy, Ornette
Coleman, Cecil Taylor, Albert
Ayler, Archie Shepp, Pharoah
Sanders...

În context, sunt trecute în
revistã experimentele sonor-
vizuale ale faimoaselor Sun Ra
Arkestra ºi Art Ensemble of

Virgil Mihaiu

Ornette Coleman,
initiatorul

free jazz-ului.
Fotografie de

Art Maillet,
1971.
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Chicago, precum ºi acþiunea
constant inovativã a AACM
(Association for the Advancement
of Creative Musicians), fondatã de
cãtre Muhal Richard Abrams,
Anthony Braxton ºi Roscoe
Mitchell în aceeaºi capitalã a
nonconformismului, Chicago. Pe
de altã parte, apare fenomenul de
interferenþã numit jazz-rock (cu
derivatul sãu ulterior, mai vag dar
mai vast,  fusion). Grupuri precum
Blood, Sweat & Tears ºi Chicago
Transit Authority (cãrora l-aº adãu-
ga fãrã ezitare pe Santana) încep
sã captiveze enormul public tânãr
al scenei beat-rock-pop, ce îºi
atinsese zenitul tot spre finele anilor
1960. Dar, evident, momentul
crucial e marcat de convertirea lui
Miles Davis la electric jazz, în
asociere cu cohorta sa de nou-
veniþi, ce aveau sã devinã reperele
muzicii de jazz de atunci pânã în
zilele noastre – Joe Zawinul,
Wayne Shorter, Keith Jarrett,
Herbie Hancock, Chick Corea,
John McLaughlin, Ron Carter,
Dave Holland, Jack DeJohnette,
Hermeto Pascoal, Tony Williams,
Airto Moreira, Bennie Maupin, Don
Alias, Larry Young & co. Printr’o
inexplicabilã omisiune, sagacele
critic francez nu menþioneazã
titlurile celor trei albume funda-
mentale pentru evoluþia jazzului din
ultimele patru decenii, înregistrate
în fasta perioadã 1969-1971: In A
Silent Way, Bitches Brew ºi Live/
Evil (recent prezentate în paginile
Jazz Context ale revistei Steaua,
din toamna 2010). Malson preferã
sã se refere la piese disparate, cum
ar fi Shh/Peaceful din deschiderea
primului album, care îl „fascineazã
cu modul sãu de sol pe re, cu
discursul sãu amestecat cu trei
piane electrice ºi cu ritmul sãu
insinuant, cãþãrãtor, ascuns.
Bateristul menþine o pulsaþie
permanentã. Totul este delicios de
tulbure ºi, deasupra acestui freamãt
continuu, planeazã ca un nor durabil
sunetul vãtuit al lui Miles.”

Îmi permit aici o parantezã:
aceste muzici de impact universal
au apãrut în fasta perioadã 1969-
1971, care coincide cu intervalul
când fondatorul jazzului de
expresie româneascã, Richard
Oschanitzky, ºi-a înregistrat
propriile capodopere împreunã cu

fabulosul sãu Freetet. ªtiu bine cã
asemenea modele de emancipare
au apãrut ºi în destule alte þãri –
amintesc aici doar exemplele
notorii ale lui Jan Johansson în
Suedia, Vagif Mustafazade în
Azerbaidjan, Pedro Ituralde în
Spania, Krzysztof Komeda în
Polonia... Faptul cã toate aceste
universuri paralele rãmân quasi-
ascunse publicului mondial este o
anomalie, ce va necesita o
adecvatã corijare în viitoarele istorii
ale jazzului. Doar astfel se va
vedea cât de parþialã ºi de
deformatoare este actualmente
vetusta credinþã cã jazzul ar fi
rãmas o muzicã eminamente afro-
americanã.

Constrângerile de spaþiu îl
determinã pe Lucien Malson sã-ºi
reducã schiþele de portret la
anumite aspecte, uneori excentrice
faþã de trãsãturile deja consolidate
de „canonul critic”. Sã luãm
exemplul lui McCoy Tyner, afirmat

ca pianistul de referinþã al
formaþiilor conduse de Coltrane.
Cu referire la piesele interpretate
de Tyner în deceniul 1970 – când
acesta ajunsese „personalitatea
anului” în ierarhia stabilitã de
prestigioasa publicaþie inter-
naþionalã Jazz Forum de la
Varºovia – Istoria lui Malson
apreciazã cã ele „sunt un bun
antidot la  «rock beat», apologie a
rigiditãþii ºi care propovãduieºte, în
ciuda miºcãrii, inerþia sau mine-
ralizarea omului. McCoy Tyner nu-
ºi striveºte auditoriul sub decibeli,
nu practicã efectele de ºoc cãrora
Walter Benjamin le atribuie funcþia
de a adapta oamenii la brutalitãþile
civilizaþiei dispreþului. Muzica sa se
opune demersurilor umilitoare,
practicilor asurzitoare prin care
subiecþii sunt obiºnuiþi sã se lase
doborâþi, tocaþi ºi reduºi liniºtit la
stadiul de obiecte.”

Pe bunã dreptate, când vine
vorba de deceniile 1970-80,
Malson nu uitã sã sublinieze rolul
jucat de casa de discuri ECM
(Editions of Contemporary Music)
fondatã ºi condusã de idiosin-
craticul producãtor münchenez
Manfred Eicher. Faþã de vacarmul
sonor în creºtere la scarã pla-
netarã – unde spaþiul public e tot
mai agresat de disco, turbo-folk,
pimba, manele ºi alte distrofii-
kitsch pseudo-muzicale –
albumele ECM promoveazã o
esteticã definitã prin sintagma „cel
mai frumos sunet pe lângã tãcere”.
O asemenea atitudine progra-
maticã ne reaminteºte oarecum
reacþia cool faþã faþã de turbulenþele
bebop, din urmã cu douã decenii.
Malson noteazã cã „firma
germanã înclinã spre blândeþea
claviaturilor acustice ale lui Paul
Bley, Chick Corea sau Keith
Jarrett. Ea este preocupatã de
claritate în captarea sunetului ºi
oferã, cu efecte de reverberaþie ºi
de ecou, sentimentul unei muzici
care se revarsã în vastitatea
catedralei sau în intensitãþile
muntoase. Copertele discurilor
întãresc aceastã impresie prin
subiectele lor emblematice...” În
acest caz, lista muzicienilor
furnizatã de Malson suferã de o
oarecare lipsã de intuiþie, limitându-
se cu precãdere la cei de origine
scandinavã, cu adevãrat frapanþi
la începuturile fenomenului ECM
(care îºi înregistra numeroase
discuri la Talent Studio din Oslo).
Dar chiar ºi aºa, figureazã doar
norvegienii Jan Garbarek, Jon
Christensen, Terje Rypdal, Nils
Petter Molvaer sau danezul Palle
Mikelborg, însã lipsesc (fãrã nicio
justificare) suedezii Bobo Stenson
ºi Palle Danielsson. Ca sã nu mai
vorbim de absenþa din context a
legendarilor brazilieni Egberto
Gismonti, Nana Vasconcelos,
Dom Um Romão, sau a unor per-
sonalitãþi inconturnabile, precum
Mal Waldron (protagonistul întâiului
album purtând marca ECM – Free
at Last din 1969), Gary Burton,
Paul Motian, Enrico Rava, Ralph
Towner, Arild Andersen, John
Abercrombie, Codona, Art
Ensemble of Chicago etc.
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Finalul eseului va fi publicat în
proximul numãr

Manfred Eicher,
spiritus rector
al influentei
case de discuri
ECM.
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