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Cu multi ani în urmã citeam
în seria veche a revistei
Luceafãrul prin anii 60-65, un
poem, premiat de publicaþia
tinerilor scriitori, unde apãrea un
nume pe care l-am reþinut, prin
nu ºtiu ce proces misterios al alchimiei psihice. Ion
Pop semna un grupaj amplu, în trei pãrþi, cu o
inflexiune eticã memorabilã, unde versul, „ ca fluviile-
n judecata mãrii“  mi s-a gravat  spontan, în minte,
prin gravitatea sa sobrã. Grupul poeþilor clujeni, în
care se remarca ºi Ion Pop, alãturi de colegii sãi,
Ana Blandiana, Ioan Alexandru, Gheorghe Pituþ,
Nicolae Prelipceanu, se impunea în acele decenii
alãturi de bucureºtenii Nichita Stãnescu, Cezar
Baltag, Adrian Pãunescu, Ilie Constantin,
Constanþa Buzea, într-o înfruntare a dogmatismului
dirijist.  Cea de a doua întâlnire cu poezia lui Ion
Pop, peste câþiva ani, s-a petrecut odatã cu
volumul Propuneri pentru o fântânã din 1966.Peste
doi ani îl voi avea asistent la Filologia clujeanã, apoi
redactor-ºef la revista Echinox, din 1969. Versurile
lui începuserã sã se schimbe, ludicul  era la mare
preþ, deja, o ironie finã, livrescã, o autoironie
comprehensivã, se simþeau deja cu volumele care
se succed la intervale ritmice, între studiile sale
despre literatura românã modernã, Blaga, Pillat,
Adrian Maniu, sau strict contemporanã, generaþia
60, pe care o impune critic, consacrându-i primul
studiu de proporþii.  Avangarda românã, de la Geo
Bogza, Ilarie Voronca, poetul total, la Fundoianu,
sau la în-cepãtorul de drum dadaist, Tristan Tzara,
sau la generaþia suprarealistã cu Virgil Teodorescu,
Saºa Panã,etc. beneficiazã de radiografierea operei
ºi a climatului cultural în studiile de referinþã, tipãrite
de universitarul clujean. Capilarã, poezia lui Ion Pop
a asimilat tehnici ºi procedee literare, dar ºi-a
pãstrat un sâmbure original, ireductibil. Livresc ºi
melancolie neoblagianã, dar în decorul unui asalt
al cotidianului, cu aluzii la un timp dificil, impropriu
jubilaþiei, o atmosferã mai degrabã de amurg decât
una matinalã. Biata mea cuminþenie, 1969,
Gramatica târzie, 1977, Soarele  ºi uitarea, 1985,
Amânarea generalã,1990, pânã la antologia
Descoperirea ochiului, 2002. De la volumul Elegii
în ofensivã, 2003, ceva  intervine în destinul
autorului, depãºirea unei suferinþe reale, lupta cu
destrãmarea fizicã, un contur tragic, o linie de om
care începe sã înfrunte boala ºi solii sãi întunecaþi.
Versurile sunt dintre cele mai dramatice din
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poezia  noastrã postbelicã, iar
aliajul dintre gravitate ºi umor
dau cheia modernitãþii târzii,
sau chiar a postmodernitãþii
textelor. Ion Pop, aplecat cu
osârdie, nu cu condescen-

denþã, spre analiza lirismului imanentist,
antropologic al optzeciºtilor canonici, ori spre cel
mai rarefiat al douãmiiºti lor, este mereu
extraordinar de receptiv la noutate, la
semnalarea ultimul venit care are un talent real.
Autorul eseului monografic despre Gellu Naum,
Poezia  împotriva literaturii are o prizã la real de
invidiat, dacã nu ar fi de admirat. Cel care a
intervievat, în perioada când era lector la Sorbona
III, intelectuali francezi de primã mânã, sau a
tradus voci lirice din Hexagon, descoperã ºi
magia peisajului italian ºi personalitãþile lirice
peninsulare, odatã cu volumele Litere ºi albine,
ºi recentissimul În faþa mãrii. Ce rãmâne constant în
poezia lui Ion Pop, îmbogãþitã cu aceste deschideri
stilistice italiene? Atmosfera de elegie ºi confesiune,
o mai accentuatã conºtiinþã a fragilitãþii umane,
ceva profund transilvan, construcþia ºi deconstruc-
þia coexistând, toate concentrate, parabolic, în
nostalgia arborilor de-acasã, în mijlocul para-
disiacului golf genovez.

Trebuie identificat un motiv obsedant, al poeziei
mai noi al  lui Ion Pop, anume cel al „pietrei“, odatã
cu volumul din 2003, an al unui alt început al
existenþei vãzute ca dar, ºi ca ºansã. În volumul
din 2011, unde ciclul ierusalimic ºi cel liguric sunt
complementare pentru viziunea poetului, confruntat
cu situaþiile arhetipale, o mãrturisire definitorie „ªtiu
doar atât: am auzit-o pentru prima oarã vorbind,
ovalã,\\ ºtiu numai cã piatra aceea îmi era mamã“.
Or, mai direct „plapuma de piatrã ce mi se pregã-
teºte“. O regresiune nu în vegetal, în mineral,
garanþie a duratei anonime.  Marea, apoi, alt motiv
recurent, conoteazã  absorbþia în elemental, dupã
mireasma anotimpurilor vieþii, de acum declinând
spre iarna simþurilor: „Oricum, mare\ în ora asta a
refluxului meu\te rog sã-þi aduci aminte\ de ruda ta
de pãmânt, sãracã.“

Un poet adevãrat, de recitit mai atent,
exigent ºi împlinit în etapele unei vieþi rotunjite
armonios,  cãruia cei 70 de ani îi aduc bucuria
recunoaºterii literare unanime ºi bine meritate.

ª

Adrian Popescu

Ion Pop
în fata
marii

,)) )))
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S-a încheiat nu de mult prima
ediþie a Zilelor Clujului. Pentru
mine, ele au fost/se cuvenea sã
fie zile de sãrbãtoare provocate
de o repetatã exaltare a ideii de
apartenenþã. Fãrã nicio com-
ponentã provincialã, de semeþire
goalã, ci printr-o recapitulare
sãrbãtoreascã a unor însemne ale
locului ºi prin (re)descoperirea
unor motive de mândrie identitarã.
Sã redescoperi, aºadar, cã eºti
clujean (prin naºtere ori prin
adopþie/alegere) ºi cã te poþi
descrie cuprinzãtor din aceastã
perspectivã. Sã fii în stare oricând
sã spui niºte lucruri despre locuirea
la Cluj. Sã fii la tine acasã nu doar
în prezentul vieþii tale cotidiene, ci
ºi prin cunoaºterea trecutului ºi
prin implicarea în ceva ce se
numeºte viitor. Nu de propagandã
e vorba, ci de a trãi în cunoºtinþã
de cauzã. În stare de veghe. În
plus, sã faci pasul de la momentele
de exaltare fãloasã la asumarea
unei responsabilitãþi faþã de locul
tãu.

Desfãºurate în mai multe zone
ale Centrului, Zilele Clujului au
reuºit sã pãstreze echilibrul între
voioºia simplã ºi caldã pe care o
presupune o bunã petrecere
împreunã a timpului (s-au întâlnit
în piaþa mare a târgului oameni din
toate generaþiile, cu o evidentã
bucurie a regãsirii sub lumina unei
veri timpurii ºi generoase), dar a
ºtiut sã punã ºi accentele cuvenite
pe zestrea culturalã a oraºului,
ispitindu-i pe clujeni cu spectacole
de toate genurile (inclusiv cele
foarte gustate de cititori pe
Promenada cãrþilor). Pe de altã
parte, s-a mai putut vedea ºi
înþelege încã un lucru: marea forþã,
dar ºi eventuala slãbiciune a
Clujului stau în multitudinea de
centre de interes de care dispune,
de repere culturale majore, de
instituþii cu programe, cuprindere
ºi deschidere peste medie, aºa
încât stabilirea listei de prioritãþi a
Cetãþii e mai întotdeauna dificilã, iar
atenþia ºi memoria comunitarã se

B
R

A
N

D
 D

E
 C

LU
J

pot dispersa ºi extenua, îºi pot
pierde con-sensul, cel absolut
necesar pentru a construi durabil
ori a întreþine o construcþie
culturalã.

Pentru patrimoniul cultural-
literar pãstrez definiþia oarecum
tradiþionalã, „bunuri spirituale care
aparþin întregului popor (fiind
transmise de la strãmoºi);
moºtenire culturalã; p. ext. bunuri
spirituale, culturale etc. care
aparþin omenirii întregi”, dar prefer
formularea Larousse-ului: „bunuri
moºtenite de la mamã ºi de la tatã”
(chiar dacã îl reþine doar pe tatã,
iar matrimoniul s-a restrâns la ideea
de cãsãtorie ºi de „þinere a casei”).
Termenul derivã de la pater. Moniul
din denumire – nu intereseazã aici
cât de adevãratã e o asemenea
etimologie – îl leg de moneo/
monere care înseamnã multe
lucruri extraordinare: a face sã-ºi
aminteascã, a sfãtui, a învãþa, a
sprijini ºi a îndemna, dar ºi a
pedepsi (vezi monitorizarea!) dacã
cel cãruia mama ºi tatãl i-au lãsat

o avere nu ºtie s-o gospo-
dãreascã. Aceastã valoare dublã
de suport ºi pedeapsã cade
mãnuºã pe varianta culturalã a
patrimoniului: „pãrinþii” îþi lasã
bunuri ºi averi de care sã-þi
aminteºti („Dacã îþi aminteºti cine
ai fost înseamnã cã eºti cineva”
credea Augustin), dar presupun ºi
cã vei fi bun-conducãtor-de-
moºtenire-culturalã. Patrimoniul
este în chip esenþial o formã de
memorie (Françoise Choay,
Alegoria patrimoniului, 1992; 1998)
ºi are o componentã afectivã de
neocolit, cãci pe lângã informaþia
oarecum neutrã pe care o
conservã, provoacã o amintire ºi
consolideazã o apartenenþã.

Clujul nu poate avea un singur
brand. Discuþiile pe aceastã temã
vor fi nesfârºite ºi, inevitabil,
divergente. Cu toate astea, dacã
vrem, totuºi, doar unul singur, un
brand al locului, al istoriei sale, al
oamenilor, acesta nu poate fi decât
Cartea. Cu toate feþele ei:
universitãþi, biblioteci, edituri,
scriitori, cititori, librãrii, reviste,
arhive ºi aºa mai departe. Artele
cuvântului (scris) ne reprezintã din
mai multe pricini conjugate.
Existenþa este, în esenþa ei cea
mai intimã ºi mai „umanã”,
naratologicã. Existã doar un fapt
transcriptibil prin cuvânt, rostit,
scris, ridicat la rangul de
istori(sir)e. Clujul este, de multã
vreme, un mare ºi important oraº
universitar. Dispune de o
moºtenire literar-publicisticã
extrem de consistentã, de nivel
naþional ºi european, în limbile
românã, maghiarã, germanã etc.
Multicultural ºi cosmopolit înainte
de a se fi inventat conceptele, se
aflã între, cu un amestec babelian
de limbi ºi culturi. Acestea au
crescut traversând perioade de
extremã tensiune ºi chiar de crimã,
dar ºi unele de acalmie ºi bunã
înþelegere. Din chiar confruntarea
lor secularã s-au ivit culoarea ºi
atmosfera locului. Ne aflãm în

Care ar putea fi brandul Clujului, cultural, spiritual vorbind, în primul deceniu al
mileniului trei? Depinde o zonã, un oraº, o þarã – de forme care îºi arogã o acoladã

identitarã? Mai este raportul ori relaþia provincie-capitalã-provincie valabil(ã) în
vremurile de-acum pentru Cluj?

Intervenþiile care urmeaza încearcã sã rãspunda la toate acestea, mai mult sau mai
puþin polemic.

Irina Petraº

Fragmente
despre

branduri,
locuri si

identitati

)) )))
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Preºedinta Filialei Cluj a Uniunii
Scriitorilor
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blând-crizic lumea dintre Europe.
E ºi lumea în care Cuvântul este/
poate fi mai manipulator decât
oriunde. El remaniazã trecuturile
intersectate dupã cum se întoarce
roata Istoriei. E subversiv, creator,
demolator. Partea lui de nãscocire
ºi fantasmã e la mare trecere.
Tocmai de aceea, lucrurile se
cumpãnesc mai îndelung ºi se
rotunjesc mai greu aici, cãci sunt
necesare trieri ºi cântãriri
succesive. ªtiinþa de carte stã
mânã în mânã cu ºtiinþa
subversivitãþii sale. Ispita,
provocarea, disimularea sunt
uiumuri de plãtit.

Orice loc comunitar este un
spaþiu de enunþare. El este
rezultanta paºilor, cuvintelor,
gesturilor, faptelor care se întretaie
în viaþa cotidianã, zi dupã zi. Toate
acestea închipuie o texturã, o
reþea. De rezistenþa ºi flexibilitatea
urzelii ei depind starea bunã ºi
bunãstarea comunitãþii întregi. Nu
„iubirea de aproapele” e þinta (prea
vastã, prea înaltã, de la început
susceptibilã de eºec), ci respectul.
Nu sã se iubeascã li se poate cere
oamenilor trãitori laolaltã într-un
spaþiu, cãci iubirea acceptã prea
adesea epitete precum „pãtimaºã”,
„oarbã”, „fierbinte”, aºadar nu e de
crezut cã ar putea dura suficient
pentru a întemeia pe ea o
convieþuire prelungã. Ce li se cere
ori se cuvine sã li se cearã e
respectul. Pentru celãlalt, pentru
truda sa, pentru diferenþa pe care
o reprezintã. Pentru tot ceea ce stã
scris ºi poate fi citit ºi interpretat.
Dacã am învãþa mai atent „ºtiinþa
convieþuirii”, respectul pentru
aproape s-ar putea întoarce ºi
spre scriitor, pictor, muzician,
actor, cãci înfãptuirile lor asigurã
împreunã Cultura, cea prin care
eºti cine eºti ºi poþi dãinui. Deveni.

Cum s-ar putea decupa acest
brand al Cãrþii? Cum poate fi reþinut
ºi recunoscut Clujul ca Oraºul
Cãrþii? Aº începe cu elaborarea
unei mari Enciclopedii. Cum am
mai spus, se poate evoca un
model: pentru a aniversa 10 ani de
la Unire, un comitet de redacþie
format din: Alexandru C. Pteancu
(preºedinte), Augustin Maior,
Romulus Demetrescu, Aurelian

Florinescu, Sever Pop, Ana
Voileanu-Nicoarã, Alexandru
Christescu, ªtefan Meteº, Valeriu
Bologa, Victor Laþiu, Septimiu
Popa, Ion Muºlea ºi Petru B. Cirlea
edita la Cluj, în 1929, „Minerva.
Enciclopedie Românã”, într-un
volum de 980 de pagini, cu circa
30.000 de articole, peste 1.000 de
cliºee în text, 100 hãrþi simple, 10
hãrþi color ºi 50 de planºe artistice.
La o sutã de ani de la Unire, Clujul
ar putea avea o Carte, o
Enciclopedie a Cãrþii în mai multe
volume, demnã de o capitalã
culturalã europeanã. Am putea
dota „labirintul” în care ne aflãm
(plin de mistere, necunoscute ºi
mereu imprevizibil) cu o
„catedralã” complementarã ºi
vizibilã de la distanþã, înãlþatã dupã
un plan riguros ºi ºtiind ce anume
doreºte sã fie. Sunt termenii cu
care definea Mona Ouzouf (unul
dintre coordonatorii enciclopediei
Lieux de mémoire. Les France
[sic!], alãturi de Pierre Nora)
situarea faþã în faþã cu trecutul:
„Pentru memorie, toate
conþinuturile sunt actuale […] A
trata obiectul istoric ca loc al
memoriei înseamnã a da cuvântul
prezentului nu ca moºtenitor al
trecutului, ci ca utilizator de trecut,
mereu susceptibil de a reanima
mize care somnoleazã, de a
refolosi materiale îngropate. Pe
scurt, de a recompune peisajul
dupã nevoile momentului”.

Cartea despre care vorbesc ar
reconstitui scriptural aºezarea
interioarã, nu neapãrat de regimuri
spulberatã, ci de Istoria în sens larg
care macinã. Marginalitatea ne e
multiplã, încolþitã. Zwischeneuropa
e teritoriul hãrþuit între trei (chiar
patru) imperii, zona de rãscruce
mereu disputatã ºi disputabilã, între
Puteri ºi lipsitã de putere.
Multietnicitate, fragmentare,
amalgam sunt ingredientele
acestui spaþiu de rãspântie în
care, tocmai fiindcã totul trece,
aºezarea are preþ, iar oamenii se
simt mereu, cumva de la sine, în
miezul lucrurilor.

Nu mai avem o editurã mare ºi
nu vreau sã intru aici în amãnunte
de ce se întâmplã aºa. Mai multe
edituri mãrunte îi þin locul cu
rãsunet discret. Clujenii se fãlesc,
de vreo douã decenii, cã le apar

cãrþile la Iaºi, Bucureºti, Piteºti,
Timiºoara. Nu la Cluj. Poate cã
acest lucru se va schimba în timp.
Un proiect comunitar bine pus la
punct ar putea viza ºi înfiinþarea/
consolidarea unei edituri, de pildã
Editura Transilvania, ea însãºi
brand, aºa cum era Editura Dacia
odinioarã.

Iar cireaºa de pe tort (recurg la
un ton dezinvolt fiindcã vreau sã
atenuez din „mãreþia” visului meu)
ar putea fi organizarea anualã a
unui Târg de carte internaþional.
S-ar putea numi ºi el Transilvania.
Clujul sã fie numãrat pe aceeaºi
listã cu Frankfurt, Torino, Paris,
Berlin, Leipzig etc. Listã pe care
Bookfestul n-a reuºit sã-ºi înscrie
numele durabil.

Dintotdeauna existã mai multe
centre cu potenþial cel puþin egal
cu al Capitalei, însã diverse motive
extra-culturale au fãcut ca
Bucureºtiul sã parã mult mai
important decât era/este. Pentru
ardelenii din Austro-Ungaria,
trecerea munþilor era încãrcatã ºi
sentimental-politic. Centralismul
comunist a obligat provinciile sã
asculte de hotãrârea Bucureºtiului,
oricât de ºubred formulatã. Azi, am
mai spus-o, locul Partidului Unic l-
au luat televiziunile naþionale ºi,
într-o oarecare mãsurã, presa
centralã – acoperã toatã þara, fac
ºi desfac glorii. Ceea ce se
întâmplã la Cluj, Timiºoara sau
Iaºi, oricât de pregnant ºi de
competitiv, nu se vede la
Bucureºti. Vizibilitatea în sens unic
deformeazã temporar perspectiva.

ªtiu cã nu suntem un popor
bine situat într-o civilizaþie a urmei.
Etern începãtori, iubim, în mod
curios, lucrurile noi ºi
suspendate... Nu ºtim continua
mari proiecte abandonate din
felurite grave pricini, istoria culturalã
ne e plinã de cioturi care n-au fost
pãduri ºi de ruine care n-au fost
niciodatã zidiri. În era interneticã,
însã, pãmântul s-a împânzit de
centre autonome ºi rebele. În „satul
mondial” de azi, sferele de influenþã
ºi punctele de reper sunt extrem
de fluctuante. Un centru, o capitalã
se configureazã oriunde existã
oameni destul de siguri pe ei cât
sã înfigã un þãruº de luare în
stãpânire. Iar þãruºul ar putea avea
peniþã!
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Sincer, nu ºtiu care ar putea fi
„brand”-ul cultural al Clujului. Nu ºtiu
nici dacã înþeleg exact necesitatea
lui sau mãcar dacã acest xenism
denumeºte specificitatea oraºului
sau prezumã una dezirabilã? Cãci,
în primul caz, bizara statuie a lui
Avram Iancu sau bãncile tricolore
de prin parcuri, ne place sau nu,
sunt deja un „brand” al Clujului. Mai
stãruie încã în memorie izul prãfuit
naþionalist ºi agresiv al prea lungei
administrãri funariote, cu
monumentele sale hidoase, care
desfigureazã faþa oraºului, ºi cu
inserþiile de construcþii noi ºi urâte
arhitectural, care înlocuiesc clãdiri-
monument de secol XVII, demolate
în mod barbar.

Mã întreb, însã, de ce ar fi
importantã aceastã preocupare
pentru „brand”, altfel decât în
ordinea imediatã a economicului.
Asumându-mi atât riscul de a fi
catalogat drept vetust, cât ºi pe cel
de a promova o criticã de sorginte
marxistã, (re)amintesc cã a
încadra problema culturalã în
termeni de „brand”, adicã în termeni
inspiraþi din lumea economicului ºi
a publicitãþii, înseamnã sã aserveºti
(cu consecinþele de rigoare)
domeniul culturii unor altor domenii
cum nu se poate mai strãine ei, încã
de la origini. Spus pe ºleau,
înseamnã sã transformi realizãrile
culturale în simple produse sau
„mãrfuri”, ce se preteazã unui
consum rapid, cãrora li se
recomandã, în acest scop, purtarea
unei etichete stereotipe.

Subtilã mi se pare asocierea
problematicii „brand”-ului cu cea a
chestiunii referitoare la soarta
raportului centru – periferie ºi
importantã invitaþia de a rãspunde
la aceste întrebãri pornind de la
cazul (simptomatic al) Clujului.

Subtextul evident al acestor
interogaþii este globalizarea ºi,
implicit, extinderea la nivel planetar
a informaþiei prin intermediul
internetului. Pare cã suntem din nou
salvaþi de spiritul vremii ºi de mersul
istoriei. Am scãpat (oare?!) de
eticheta indezirabilã de „provincie”
nu prin noi înºine, ci pentru cã
timpurile s-au schimbat ºi statutul
însuºi al Capitalei se clatinã astãzi,
când noul model triumfant nu mai
este unul ierarhic, ci, dimpotrivã, cel
al rizomului, de tip reticular.

Liviu Maliþa

„Un mare
oras

provincial“
,

Internetul este chiar întruparea ideii
de „reþea”, care, cel puþin teoretic,
nu are început ºi sfârºit. Nu mai
existã centru sau, mai exact, existã
mai mulþi centri legaþi între ei.
(Întrebare: este, într-adevãr, Clujul
un „centru”?)

Desigur, dacã admitem cã, în
logica statelor-naþiune, Capitala este
cea care dã imaginea identitãþii,
s-ar putea spune cã, în termeni
politici, s-a abolit hegemonia
culturalã a Capitalei, privite ca
centru unic. În postmodernitate sau
în modernitatea târzie, cum o
numesc precauþi unii, asistãm tot
mai evident la o coroziune, chiar
disoluþie a identitãþii. Situaþia
corespunde, apoi, unor iniþiative ale
descentralizãrii administrative
susþinute în contextul integrãrii în
alianþe politico-economice trans-
naþionale, care mizeazã pe un
nucleu comun al unor state ºi nu
pe diferenþe. Odatã cu aceastã
integrare în structuri mai largi,
(vechile) capitale îºi diminueazã în
sine importanþa. Tendinþa este ca
Centrul sã devinã periferie.

Oare aºa stau, într-adevãr,
lucrurile? Sunt Londra, Berlinul ºi
Bucureºtiul egale, în urma
globalizãrii? Întrebarea este, adicã,
dacã aceste mutaþii sunt reale sau
aparente?

Suspectez cã, în pofida glo-
balizãrii, raportul centru - periferie
se menþine ºi cã, în spatele acestei
deschideri democratice (desem-
nate ca „nivelare” de cãtre
naþionaliºti ºi nostalgici), vechile
jocuri de putere ºi polarizarea
taberelor ideologice în funcþie de axa
centru – periferie este mai
neînduplecatã decât oricând.
Capitala sugativeazã în continuare
resursele economice. Centrul îºi
impune voinþa. Provincia (doar ea)

clameazã noua ordine ºi face apeluri
pline de candoare la anularea
graniþelor. În definitiv, de ce ar ceda
Centrul „puterea” de bunãvoie?

Nu trebuie sã ne lãsãm intimidaþi
de existenþa internetului. Dincolo de
retorica abolirii diferenþelor, aceeaºi
polarizare. Ba unele diferenþe
discriminatorii s-au accentuat
tocmai graþie internetului, care a
cãscat o prãpastie (socialã,
naþionalã ºi continentalã) între
utilizatori ºi non-utilizatori.

Întrebarea este dacã nu cumva
noile forme retorice nu oferã un
adãpost ideal de proliferare a
vechilor obiceiuri? Respectiv, dacã
aceastã concepþie, în care se
considerã cã s-a estompat sau
chiar s-a abolit distanþa dintre centru
ºi periferie, nu e doar una înºe-
lãtoare, deci, în egalã mãsurã,
periculoasã? S-ar putea ca, la mij-
loc, sã fie doar o simplã consolare
autosuficientã, un discurs com-
pensativ, ce mascheazã realitatea
mai durã.

Putem concede cã aceastã
tendinþã a proclamãrii unor identitãþi
regionale poate corespunde unui
model desuet, nesincronizat, dar cã,
restrângând discuþia la planul strict
cultural, ea ar contrabalansa
efectele nedorite ale globalizãrii,
asigurând „unitatea în diversitate”.
Adicã identitãþile culturale sunt /
meritã promovate tocmai pentru cã
ºi în mãsura în care ele celebreazã
aceastã diversitate. Miºcarea
trebuie sã evite, însã, apariþia unor
forme fanatice ale celebrãrii acestei
diversitãþi, care nu mai reflectã
diversitatea, ci un fel de ghettoizare,
în care niºte mulþimi speriate se
autoizoleazã din calea globalizãrii
resimþite ameninþãtoare.

Invers, presupunând cã raportul
ierarhic centru – periferie s-a
atenuat, dacã nu chiar dizolvat,
tocmai întrebarea despre im-
portanþa „brand”-ului riscã, într-un
mod cu atât mai insidios cu cât e
involuntar, sã realimenteze
vechiul raport de dominare. El
poate sugera solidarizarea cvasi-
tribalã în jurul unei identitãþi
„regionale” de tip totemic, care nu
face decât sã relanseze
competiþia, întreþinutã ºi de un
feed back amplificator: Capitala va
reacþiona...

Cum stã cazul Clujului?

Decan, Facultatea de Teatru ºi
Televiziune Universitatea

Babeº-Bolyai, Cluj
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Oraºul cu trecut imperial aparþine
unei þãri ce continuã sã fie sãracã,
dar întreþine o societate „para-
modernã”, fapt ce accentueazã
diferenþele. Nu e deloc surprinzãtor
cã, într-o astfel de societate, care
s-a modernizat anarhic ºi
incomplet, ne-omogen, raporturile
ierarhice centru – periferie se menþin
încã suficient de riguroase, fiind cel
mult camuflate la nivel discursiv,
printr-o retoricã a bunelor intenþii
dictatã de noile centre ale
bunãvoinþei comunitare trans-
culturale.

Pentru a rãspunde la întrebarea
dacã un astfel de discurs este ºi
lucid faþã de realitãþile mai adânci
ale momentului ar fi necesare
informaþii sociologice ample, de
care nu dispun, dar în absenþa
cãrora devine neclar care sunt
criteriile dupã care evaluãm? Astfel,
ar fi interesant de aflat cât de vizibilã
este, în Capitalã, prezenþa
intelectualilor din provincie? Dacã
prestaþia lor e ocazionalã sau
survine în cadre circumscrise?
Care este accesul acestora la
resurse economice ºi simbolice?
Câþi dintre ei au, de exemplu,
emisiuni de televiziune pe posturile
naþionale? Care este absorbþia
actorilor de provincie în teatrele
bucureºtene sau în televiziuni?
Cum se reglementeazã accesul la
programe de cercetare? Cine

decide? ª.a.m.d.
Invers, provincialismul e vizibil

la el acasã. Câte teatre are un oraº
ca ºi Clujul? Câte centre culturale,
expoziþionale? Care este formatul
de emisiuni al televiziunilor locale ºi
care profesionismul acestora? În
ce mãsurã atrage Clujul
personalitãþi culturale ºi artistice din
Capitalã sau de aiurea? Cât de
deschis este acest oraº?

Sã admitem cã „brand”-ul unui
oraº / þãri / regiuni e, în principiu, un
lucru util. El ar trebui sã sintetizeze
într-o imagine sugestivã acel
specific capabil sã coaguleze
forþele comunitãþii pentru a acþiona
în direcþia progresului. Deci, a
binelui comunitar – „bine” ce ar
trebui, la rândul sãu, definit.

Am serioase îndoieli cã Clujul va
reuºi curând aceastã performanþã.
De ce?

Nu e prea dificil sã observi cã
oraºul de pe Someº se reprezintã
pe sine prioritar pe plan cultural: prin
universitate / universitãþi, de câteva
secole, prin Festivalul Internaþional
de Film, de curând. Or, dimpotrivã,
Clujul are deja o tradiþie a
administrãrii a-culturale. Cultura le
e strãinã consilierilor locali ºi
departamentali în altã hainã decât
cea propagandisticã (comunistã,
ieri, confuz ºi incert coloratã, dar
insistentã, azi).

Teatrele româneºti ºi maghiare

(cu tot cu cele independente) se
numãrã pe degetele unei singure
mâini, Filarmonica e o instituþie fãrã
casã, sãlile de expoziþii sunt ca ºi
inexistente, marile edituri nu ºi-au
gãsit un climat favorabil aici, Salonul
Naþional de Carte, primul inventat
(de Ion Vartic) dupã 1990, în
România, a sucombat în indiferenþa
generalã º.a.m.d.

Preocupã toate acestea
administraþia Clujului? Are aceasta
vreo viziune sau un program
cultural coerent? De cîteva decenii
bune, defel. O atestã chiar Casa de
Culturã a oraºului, care nu are un
edificiu comparabil mãcar celui din
Turda. Administraþia urbei precum
ºi cea a judeþului nu se lasã
traversatã de atari probleme decât
conjunctural ºi electoral, deci
complet ineficient. Toate eforturile ºi
resursele disponibile sunt prioritar
concentrate pentru construcþia, în
mijlocul oraºului, ba chiar în mijlocul
parcului, a unui stadion de fotbal.
Electoral e mult mai important decât
(inexistentele) „industrii culturale”
ale Clujului – numit rebarbativ „Cluj-
Napoca”.

Câtã vreme Clujul se comportã
ca un mare oraº provincial ºi nu ca
o metropolã culturalã continuã sã
se plaseze singur la periferie. O
periferie, însã, care nu ºtie sã
profite nici mãcar de farmecul ei
desuet.

Basarab Nicolescu

Cluj,
mon

amour
Membru de Onoare al Academiei

Române
Profesor la Universitatea Babeº-

Bolyai, Cluj-Napoca
Preºedintele Centrului Internaþional

de Cercetãri Transdisciplinare
(CIRET), Paris

Pentru mine, brandul Clujului
este «oraº european al secolului
21, multicultural, multispiritual ºi
 multireligios».

Clujul are dublul avantaj al
tradiþiei ºi al viitorului.

Clujul s-a nãscut printr-o
intersecþie uimitoare între diferite
culturi ºi religii. El poartã o bogatã
memorie multiplã a diferitelor þãri
care ºi-au lãsat amprenta în
arhitecturã, în limbile practicate, în
practicile culinare ºi în mentalitãþi.
Dar Clujul nu este un oraº-muzeu.
El este un oraº viu, în permanentã
evoluþie ºi adaptare la condiþiile
complicate ale mondializãrii.
Existenþa unor instituþii universitare
de mare prestigiu îi asigurã
posibilitatea actualizãrii multiplelor
sale valenþe. Dar, pentru aceasta,
instituþiile universitare trebuie sã
evolueze ele însele. Memoria sa

vie face din Cluj o adevãratã
Europã în miniaturã.

În acest context, spaþiul mioritic
îºi are rolul sãu. Existã o mentalitate
transilvanã inconfundabilã ºi

singularã în spaþiul românesc.
Norocul nostru, în România, este
cã, pe lângã Issarlîk, avem ºi
Transilvania, nume predestinat
deoarece el conþine magnifica
prepoziþie latinã « trans ». Sen-
timentul cosmic al existenþei este
încã viu în subconºtientul locuito-
rilor sãi. El poate fi germenele unei
dimensiuni spirituale a democra-
þiei în Europa, care lipseºte astãzi
ºi fãrã de care Europa va cãdea
în braþele unei noi forme de
totalitarism, fie el de sorginte
economicã.

Problema identitãþii este desi-
gur crucialã într-o lume domina-
tã, în acelaºi timp,  de diversificare
ºi de existenþa unui imperiu care nu
îºi spune numele – cel american.
Imensele fluxuri migratorii
contemporane pun în contact
culturi, spiritualitãþi ºi religii
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Miruna Runcan

Brand
pentru
Cluj?

Profesor, Facultatea de Teatru ºi
Televiziune Universitatea

Babeº-Bolyai, Cluj

radical diferite. Oare singura
soluþie este fie conflictul fie
integrarea într-o magmã culturalã,
spiritualã ºi religioasã ? Spectrul
identitãþii absolute este tot atât de
periculos ca spectrul unei lumi
dominate de o singurã culturã,
spiritualitate sau religie. El va
duce inevitabil la autodistrugere.
Alegerea nu este între o identitate
unicã ºi o lume amorfã, fãrã iden-
titate, alegere condiþionatã de o
logicã depãºitã, nevalabilã în situa-
þii complexe – logica binarã, cea a
lui « da » ºi « nu », a adevãrului
absolut ºi a falsitãþii absolute. O
nouã logicã, cea a terþului inclus,
tebuie învãþatã, asimilatã, trãitã.
Natura funcþioneazã conform
acestei logici. De ce fiinþa umanã,
care este, cel puþin în parte, o fiinþã
naturalã, ar putea pretinde sã se
sustragã acestei logici, creând, în
numele unei logici fantasmatice,
conflicte, rãzboaie, suferinþe fãrã
sfârºit ?

Da, este într-adevãr posibil sã
concepem o lume în care sã

coexiste, în deplinã armonie,
identitatea ºi unitatea. Unitatea
lumii (ºi unitatea Europei este un
prim pas în aceastã direcþie) este
inevitabilã în contextul unei
mondializãri din ce în ce mai
accelerate dar ea nu trebuie sã
ducã la dispariþia diverselor limbi
ºi culturi. Preþul nu este extrem de
mare : renunþarea la lanþurile
prejudecãþilor noastre, fundate pe
logica binarã. Suntem, fãrã sã
ºtim, sclavii prejudecãþilor noastre
pe care le luãm drept adevãruri
absolute.

Deci acolada identitarã nu
trebuie sã fie un lanþ. Pentru
aceasta, identitatea trebuie sã fie
nu unicã ci dublã : o identitate
româneascã (în cazul discutat al
Clujului) ºi o identitate europeanã.
Dacã identitatea româneascã ar fi
singura care ar fi promovatã,
excesul naþionalist ar duce la un
circ identitar, fãrã nici o altã
eficacitate decât cea demagocicã
a celor în cãutare de electori.

Cele douã identitãþi nu sunt

juxtapuse ci unite fãrã fuziune,
exact cum o monedã are douã feþe,
ceea nu o împiedicã sã fie o
singurã monedã. Mai mult decât
atât, o asemenea dublã acoladã
identitarã va conferi Clujului un rol
de premergator in ineluctabilul
proces care se amorseazã în
Europa.

Relaþia provincie-capitalã
aparþine altor timpuri. Este astãzi
Bucureºtiul capitalã sau un oraº de
provincie ? Bucureºtiul este desigur
capitalã pe plan adminisitrativ dar,
pe plan cultural ºi spiritual pare
astãzi mai degrabã un oraº de
provincie, când este comparat cu
Clujul, Sibiul sau Iaºiul. Aceeaºi
observaþie se poate aplica altor þãri
precum USA, Brazilia sau Turcia.
Desigur existã ºi cazul contrar,
când o capitalã este un centru ºi
administrativ ºi spiritual ºi cultural
– Parisul, de exemplu.

În orice caz, noþiunea de centru
ºi periferie nu mai funcþioneazã în
lumea de astãzi, în care devine
predominantã structura în reþea.

Sincer, nu sunt foarte sigurã cã
îmi place, ori mãcar mã amuzã
obsesia asta cu brandul de þarã,
brandul de oraº... A problematiza
o imagine pentru mentalul colectiv,
care sã reprezinte un spaþiu ºi sã
fie simbolic valabilã, presupune cel
puþin douã operaþiuni imaginare
concurente, care trebuie
conjugate: una care atinge (vrei nu
vrei, majoritar) nervul valoric al unei
comunitãþi, cu condiþia ca aceasta
sã se ia în serios ºi sã se
recunoascã pe sine drept
comunitate. Ori, la acest nivel, deja
avem o zonã de vag, cu cît e
populaþia mai mare, cu atît mai
adîncã. ªi, pe de altã parte, a gãsi
un format simbolic convenabil,
eficient ºi recognoscibil,  prin care
sã fi reprezentat ºi recunoscut în
faþa unei mulþimi indetectabile,
imposibil de aproximat, a privitorilor
strãini, e o operaþie în care trebuie
sã iei distanþã ºi sã aproximezi
raza privirii.

Altfel spus, jocul e între mulþimi
vagi ºi, evident, trage dupã sine
sensibilitãþi greu de reconciliat
tocmai pentru cã sunt... vagi.

Înþeleg, însã, cã exerciþiul de

gîndire-imaginaþie care mi se cere
face parte din ceva care ar putea,
cu condiþia sã nu rãmînã doar
exercþiu politicianist, sã devinã un
punct de start pentru viitoare politici
culturale ºi economice. Politici
care, trebuie spus din start, nu s-
au elaborat cu adevãrat mai bine
de douãzeci de ani... Deci, cum
înþelegerea e prima poartã cãtre
gîndire ºi acþiune, mã prind (cu
declarat scepticism) în joc.

Aºa stînd lucrurile, aº rãsturna
urgenþa preocupãrii autoritãþilor
municipale dinspre coajã (cum sã
vindem eficient imaginea

LOCULUI), cãtre miez (cine
credem cã suntem sau cine dorim
sã fim, din punct de vedere
comunitar). E, cred, o propunere de
meditaþie sãnãtoasã ºi dificilã,
fiindcã este una despre... valori: ea
leagã energetic atît tradiþia cît ºi
condiþia specificã a omului/grupului,
azi ºi acum. Faptul cã sunt un
venetic cu, deja, un deceniu de
asimilare voitã, mã ajutã, întrucîtva,
sã încerc un rãspuns.

Ce m-a adus pe mine la Cluj,
nu ca turist ci ca opþiune de viaþã?
Mai întîi de toate, investiþia
imaginarã într-un anume fel de
ordine intelectualã ºi spiritualã pe
care oraºul meu de baºtinã,
Bucureºtiul, pãrea sã ºi le refuze
cu încãpãþînare. Simultan, ipoteza
de lucru (frenetic susþinutã, în orice
ocazie, de pierdutul meu tovarãº
de viaþã, teatrologul ºi dramaturgul
C.C. Buricea-Mlinarcic) cã la Cluj
supravieþuieºte ºi va supravieþui
mereu o paradigmã a mentalitãþilor
aristocratic spirituale: tãcutã,
generoasã ºi multiculturalã, care în
alte pãrþi a dispãrut, ori e pe cale
sã disparã.

Acum, dupã zece ani trecuþi,
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sunt convinsã cã nu am greºit; dar
sunt convinsã ºi cã, într-o
oarecare mãsurã, valorile de
temelie ale opþiunii mele aveau
partea lor de „wishful thinking”.
Panaºul clujean mi se pare mai
mult vorbãreþ decît pragmatic, pro-
ducãtor de efecte, iar gene-
rozitatea artistocraticã ºi mul-
ticulturalismul mai mult expuse
decît incluse în proiecte viabile, pe
termen mediu ºi lung. Pe de altã
parte, cîtã vreme valorile rãmîn
aceleaºi, ce ne-ar împiedica sã
umplem golul dintre ce ne
imaginãm cã suntem ºi ceea ce
suntem cu adevãrat?

Cînd e vorba despre cum ºi prin
ce sã te repezinþi, cred cã „rolul”,
cu costumaþia sa inclusã, ar trebui
sã tindã cu hotãrîre nu cãtre
mimare, ci cãtre substanþa a ceea
ce eºti. Dar cum sã lucrezi la
substanþã, la cunoaºterea ºi
evaluarea de sine, atunci cînd e
aºa confortabil ºi simplu sã croieºti
costume, în mentalul colectiv? Cel
mai simplu exemplu, ca sã ieºim
din zona întrebãrilor dilematice e
cã avem mai multe cheltuieli la
festivaluri ale berii (care blocheazã
circulaþia), mai multe focuri de
artificii la ceremonialuri naþionale-
naþionaliste ºi mai multã defilare
accidentalã de costume populare
decît investiþii concrete ºi coeren-
te în instituþii cu adevãrat re-
prezentative. Avem noapte a
muzeelor, dar muzeele rãmîn
nezugrãvite – nici pe dinãuntru, nici
pe dinafarã. Avem o puternicã ºi
vajnicã tradiþie muzicalã, dar
instituþiile de spectacol sunt nu
doar subfinanþate ºi insuficient
responsabilizate în raport cu
strategiile de întinerire a publicului
lor ci, pentru unele, pînã ºi sediul e
de un deceniu o promisiune mereu
amînatã. ªi exemplele ar putea
continua.

Nu cred cã totul poate fi pus pe
spinarea crizei economice, tot aºa
cum nu cred cã ambiþia „capitalei
culturale europene” þine loc de
politici culturale. Cu atît mai mult,
nu cred cã azi, în 2011, definiþiile
de identitate culturalã ale unui LOC
mai pot avea de-a face, în mod
sãnãtos, cu poziþionarea margine
centru, din discursurile

caþavenciene (în litera ºi spiritul
lor). Poate pãrea ciudat, dar cred
cã orizontul imaginarului colectiv
va trebui, mai devreme sau mai
tîrziu, ajutat prin acþiuni riguroase
ºi concertate sã iasã din capcana
paºoptistã ºi sã intre într-o nouã
configuraþie valoricã. Altfel spus, ar
trebui sã facem mult mai temeinic,
ºi sã lãsãm de-o parte mulþimile
vagi. În facultatea în care lucrez
eu, promoþia 2011 ar putea da un
excepþional exemplu despre cum
se poate face artã împreunã,
fiecare rãmînînd el însuºi, iar
împreunã nesemãnînd cu nimeni
altcineva. (Între noi fie vorba, niºte
autoritãþi normale la minte ar fi scutit
ºi bani ºi energie-vorbãrie cu un
simplu concurs de proiecte
culturale pe termen scurt ºi mediu,
adresat tinerilor specialiºti în arte,
arhitecturã, management ºi
marketing cultural, politici publice
etc., pe care oraºul îi produce
oricum, în fiecare an).

Ca sã ajung, în fine, la partea
constructivã: Clujul e, în mod real,
un oraº multicultural, dar nu e, la
nivelul mileniului trei, conºtient de
bogãþia pe care-o reprezintã asta.
Politicilor (bãtrîne) de ignorare
reciprocã ar trebui sã li se
substituie niºte politici culturale
solide, de colaborare ºi schimb
reciproc. ªi, mai ales, o sistematicã
a proiectelor comune, care sã
traverseze creator enclavãrile
lingvistice, respectînd totodatã
ceea ce e al fiecãruia. Ca sã dau
un singur exemplu, aº zice cã
cetãþeanul român din Cluj ar trebui
sã aibã ºansa de a ºti al cui a fost
palatul cutare sau cutare din
centru, care i-a fost povestea ºi ce
miracole ascunde, tot astfel cum
cetãþeanul maghiar  ar trebui sã
afle cine a fost personalitatea de
pe plãcuþa aºezatã pe o casã sau
alta. Apoi, desigur, turistul strãin (nu
numai maghiar) ar trebui sã fie
informat prin grija autoritãþilor într-
o limbã de circulaþie, încotro s-o ia
ca sã gãseascã un monument sau
o clãdire de patrimoniu...

De ce sã nu construim, mai întîi
de toate, o strategie a cunoaºterii
ºi respectului (de la hãrþi culturale
bilingve la evenimente, la traduceri
reciproce etc.), care sã ne ajute sã
definim cuprinzãtor  identitatea

localã, ºi abia apoi sã ne ocupãm
de cum „vindem” aceastã
identitate? De ce sã nu întãrim
ceea ce avem, tradiþional, prin
reproiectarea, la nivelul lui 2011, a
instituþiilor culturale ºi programelor
lor, astfel încît ele sã se umple de
substanþã pentru publicul real,
local, iar apoi pentru cel „turistic”?
De ce sã nu sprijinim iniþiativa
tînãrã ºi independentã, atunci cînd
ea se dovedeºte ancoratã activ în
nevoia comunitãþii, ba ar putea
crea o platformã de comunicare
specificã ºi pentru cei din afara
þãrii? A existat un festival
internaþional de teatru, din iniþiativã
localã independentã. Unde-a
dispãrut?

Atunci cînd vom avea o definiþie
coerentã ºi strategii concrete cu
privire la specificul cultural al
oraºului, atunci va veni ºi vremea
„brandãrii”. O sã-mi spuneþi cã
Sibiul avea deja tradiþia FITS, iar
noi avem deja un deceniu de TIFF.
Rãspunsul meu e simplu: hai sã
meditãm dacã þine, cu adevãrat,
aceastã comparaþie, hai sã
numãrãm steagurile!... Dar
festivalul de film antropologic
ASTRA? Dar cel de jazz? Dar
Artmania? Dar programele
educaþionale constante ale
muzeului etnografic din Sibiu? Cum
aratã Bruckenthal-ul ºi cum aratã
Muzeul nostru de Artã? ªi aºa mai
departe...

Cît despre brandul propriu-zis,
iertaþi-mi conservatorismul: pentru
mine, de cînd avam 15 ani ºi-am
ajuns pentru prima datã aici, Clujul
e Mathias Rex ºi statuia goticã a
Sfîntului Gheorghe. Nu mã
hotãrãsc, îmi sunt la fel de dragi...
N-am nevoie de altele.
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Însemnul de
noblete al

Universitatii
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,

scriitor

Cuvântul brand a devenit, se
vede, la modã, alãturi de alte
americanisme intrate în ultimii ani
în vocabularul  curent. El nu mai
are nimic de-a face cu tunul
aruncãtor de flãcãri, iar infamantul
semn cu fierul roºu cedeazã ºi el
mãrcii fabricii, cu sugestia calitã-
þii excelente, bunã pentru a
recomanda produsul unui circuit
comercial cât mai larg ºi mai
profitabil. Emblemã  ar suna, nu-i
aºa, prea „elitist” ºi nobil...
Întrebarea pusã acum este, însã,
dacã Clujul are un „brand” ºi care
ar fi acesta. În calitate de cetãþean
al locului de aproape ºase decenii
ºi ca unul care am fost îndreptat
spre acest oraº reputat drept al
„ºcolilor celor mari”, cum au zis
ardelenii dintodeauna, marca cea
mai atrãgãtoare a fost
Universitatea. Cred cã ea rãmâne
aºa în continuare, dincolo de
valurile ºi vânturile mai vechi ori
mai noi. Clujul  fost, ani de-a rândul,
ºi cred cã mai este, numele unui
mare ºi prestigios centru academic
în care, dacã ai avut ºansa sã te
formezi, ai câºtigat ceva  ca un soi
de aurã: a seriozitãþii, temeiniciei,
bunei aºezãri în lumea spiritului, ºi
nu numai în ea. Spun cã însemnul
de nobleþe al Universitãþii cred cã
rãmâne cel mai recomandabil
pentru  aceste locuri,  fiindcã a
instituþia în cauzã  a rãmas cea  mai
ambiþioasã din România,
înmulþuindu-ºi spectaculos
numãrul de studenþi ºi dotãrile
materiale ºi fãcând eforturi notabile
de modernizare a (infra)structurilor
ºi de deschidere spre Europa ºi
lumea mai mare. Gurile rele ar
putea zice cã n-au lipsit nici
strãduinþele conservatoare, la
nivele înalte de conducere, cu
inovaþii ad-hoc ºi rocade, de pildã,
între rector ºi preºedinte, sau cã
destule inovaþii pot fi trecute la
rubrica formelor fãrã fond (ºi
fonduri). Dacã nu ºi-a atins scopul
de a câºtiga un loc printre primele
cinci sute de instituþii similare din
lume, Universitatea clujeanã
persevereazã, ºi frumos ar fi sã ºi
reuºeascã. Cum bine ar fi sã
cedeze mai puþin acelor tendinþe,
fie ele ºi europene, de a scãdea
exigenþa ºtiinþificã din prozaice
motive financiare, ca sã nu mai
vorbim despre neglijarea ciudatã a

formaþiei umaniste a studenþilor sãi,
în vremea în care muºchii omului
muncii rapid profitabile au început
sã conteze mai mult decât
cizelãrile spiritului.

Un argument care-mi pare solid
pentru calificarea Universitãþii (sau
universitãþilor) clujene ca primã
marcã a Fabricii e ºi acela cã în
acest mediu academic au crescut
ºi   instituþii care au fãcut, într-o
vreme, faima locului, de la Institutul
de Spe(le)ologie al marelui Emil
Racoviþã ºi, sã spunem,  Muzeul
Limbii Române al lui Sextil Puºcariu,
pânã la „Echinox”-ul care, de
patruzeci de ani încoace, a adãugat
cetãþii academice transilvane o
emblemã luminoasã, de tinereþe
spiritualã, de creativitate ºi solidã
întemeiere culturalã. Ani mulþi, tot
de spaþiul academic a fost legat ºi
numele prestigioasei orchestre
filarmonice, asociat automat cu
„Casa Universitarilor”, sala de
concerte în care s-au manifestat
nume mari ale muzicii lumii, însã
noul „Colegiu Academic” pare a
avea, de o  bunã bucatã de vreme,
o ureche prea puþin muzicalã...

Desigur, „branduri” ale Clujului
ar mai putea fi considerate ºi
actualui Teatru Maghiar, cu
festivalul internaþional de mare
prestigiu organizat anual, ca ºi tot
mai reverberantul TIFF, festivalul
cinematografic impus în anii din
urmã printre manifestãrile culturale
majore ale Europei.

Ca sã nu se spunã cã trag
spuza pe vatra exclusivã a culturii,
de ce nu ne-am aminti cã a existat
la Cluj ºi o marcã în sens propriu
a unei fabrici-reper, cum a fost pe
vremuri „Dermata”, devenitã
„Clujeana” (scrisã, totuºi, greºit,
„Clujana” ºi rãmasã aºa în...
centrul nostru de culturã”) ºi
aproape dispãrutã datoritã

uluitoarei pofte de distrugere ºi
afacerilor de tot dubioase care au
ruinat ºi alte câteva   mari „branduri”
ale economiei româneºti din ultima
jumãtate de secol. Pentru amatorii
de petreceri la iarbã verde, nici o
marcã precum „Ursus”, „regele
berii”, n-ar fi tocmai ruºinoasã
pentru concitadinii noºtri...

Nu e de uitat, totuºi, cã Clujul a
avut ºi o firmã ºi faimã dintre cele
mai proaste, din pricina celor
doisprezece (!) ani de admi-
nistraþie localã „funariotã”, sus-
þinutã de o parte a populaþiei deloc
neglijabilã, fapt care spune ceva ºi
despre o mentalitate deloc
lãudabilã, cu inerþii ºi prejudecãþi
grave, cu drojdii sumbre ºi
nãmoloase, explicabile prin tot
soiul de moºteniri...

Orice am face, însã, „firma”
Clujului a dat-o ºi o dã tot Cultura.
Adicã partea cea mai vulnerabilã,
nu numai în actualitaea noastrã
imediatã, ci aproape dintotdeauna.
Cãci, în ciuda orgoliilor clujene
îndreptãþite, tot Clujul a fost cel care
n-a ºtiut, decenii de-a rândul, sã-
ºi încurajeze ºi sã reþinã în spaþiul
sãu o foarte mare parte a elitelor
formate de mediul sãu academic,
– la acest nivel provincialismul cel
mai inerþial ºi opac  ºi-a spus, din
nefericire, cuvântul greu ºi greoi.
Eticheta spiritualã rãmâne, dacã e
sã rãmânã ceva durabil, tot cea
care poate recomanda acest
spaþiu unei recunoaºteri res-
pectuoase ºi chiar admirative.
Atât doar cã – ºi acest „atât” nu e
deloc puþin – numita „capitalã
culturalã a Transilvaniei”, care
aspirã – ºi bine face – la poziþia,
peste vreun deceniu, de „capitalã
culturalã europeanã”, n-a realizat
decât foarte puþin pe plan in-
frastructural, ca sã asigure un
teren cât de cât solid ºi o sigurã
rampã de lansare unor astfel de
pretenþii ºi nãzuinþe. Aspectul
oraºului s-a schimbat, desigur, în
bine în anii din urmã, câteva spaþii
urbane expresive arhitectural au
fost reamenajate, altele sunt în
curs, dar un numãr de mutilãri stri-
dente n-au fost „vindecate”,  unul
dintre cele mai urâte „monumente”
din þarã continuã sã jigneascã
memoria lui Avram Iancu în plin
centrul Cetãþii, aproape de decenii
monumentul dedicat lui Horia,
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Cloºca ºi Criºan e uitat printre
asfalturi leproase, alte isprãvi cu
pretenþii de artã sunt dovezi, prin
ani, ale unor inerþii ºi îngustimi de
spirit încã nedepãºite, mereu
contrariante. Visata capitalã
culturalã europeanã nu are încã
un mare Centru Cultural, cu spaþii
multifuncþionale dedicate cãrþii,
teatrului, muzicii,  unor colocvii
cultural-ºtiinþifice  naþionale ºi
internaþionale sã se poatã
desfãºura la nivelul exigenþelor
lumii de azi. Amintita Filarmonicã,
scoasã intempestiv din spaþiul ei
tradiþional, e încã obligatã sã
funcþioneze într-o salã   mai
degrabã improprie pentru genul ei

de manifestãri; abia de curând a
fost recondiþionat cinematograful
unde are loc marele festival de
film; Teatrul Naþional aºteaptã în
continuare restaurãrile interioare
– ºi aºa mai departe. Cum ºi cât
se cultivã, apoi, memoria culturalã
în Clujul de astãzi, în care bãncile
ºi firmele comerciale iau locul
unor locuri marcate spiritual ºi
desprind plãci comemorative ale
unor fapte de culturã de pe noile
lor sedii, ori dispare librãrie dupã
librãrie?

Ce s-ar mai putea adãuga? –
O „marcã”, o „firmã”, un „brand”,
dacã ai reuºit, totuºi, sã le obþii,
trebuie susþinute mereu ºi

afirmate dincolo de simpla,
comodã în fond, retoricã. Dar asta
cere efort continuu, încredere în
„investiþia” fãcutã, o generozitate
a angajãrii în proiect, un orizont...
cultural care sã serveascã unei
bune întemeieri ºi aºezãri a faptei
spirituale într-un spaþiu de
comunicare cultivat la rândul lui,
apt sã o înþeleagã ºi sã o
recepteze, sporindu-i ponderea ºi
posibilitãþile de reverberaþie. Clu-
jul are, cred, un astfel de însemn
prestigios, el trebuie doar pus la
o mai bunã vedere publicã ºi
„restaurat”, desigur, când e
nevoie, pentru a-i menþine ºi spori
prospeþiumea culorilor.

Tudor Sãlãgean

Identitatea
„Orasului
Comoara“

, )) )))

Dezbaterile purtate în ultimele
luni în legãturã cu brandul ºi cu
identitatea vizualã a Clujului sunt
binevenite, ºi aceasta nu doar din
perspectiva promovãrii oraºului
ca produs turistic sau a
preconizatei (dar ºi îndepãrtatei)
candidaturi la rangul de capitalã
culturalã a Europei. Discuþia
meritã sã fie purtatã mai ales dintr-
o perspectivã istoricã, pentru cã
acest oraº traverseazã, de un
secol încoace, o perioadã cu
evoluþii extrem de dinamice. Poate
mai puþin sesizabile la nivelul
percepþiei cotidiene, acestea
capãtã în schimb un înþeles dacã
sunt privite din perspectiva duratei
lungi. Pe scurt, este vorba despre
un secol în care populaþia oraºului
a crescut de circa patru ori, iar în
structura sa etnicã ºi confe-
sionalã s-au produs rãsturnãri
radicale, în avantajul etniei ºi a
confesiunii majoritare. Dacã o
bunã parte a acestui secol a fost
marcatã de tensiuni ºi de conflicte
desfãºurate, din fericire, în cea
mai mare parte doar la nivel
simbolic, începutul noului mileniu
pare sã fi adus un nou conþinut
ideii de comunitate, manifestat în
plan politic prin înlãturarea unei
administraþii locale care su-
pravieþuise timp de 12 ani prin
exacerbarea discursului naþio-
nalist. O întreagã serie de
proiecte ºi evenimente au
demonstrat existenþa unei dorinþe
reale de dialog cultural, iar
conceptele de multiculturalism ºi

multiconfesionalism au fost pro-
movate cu tot mai mult succes.
Tocmai aceastã amplificare a
dialogului dintre diferitele seg-
mente ale comunitãþii a fost aceea
care a readus în actualitate
brandul istoric al Clujului, pro-
movat recent ºi cu ocazia festi-
vitãþilor legate de celebrarea
Zilelor Oraºului.

O „redescoperire” care a
însemnat, de fapt, mai degrabã un
grad sporit de acceptare a acestei
denumiri istorice de cãtre
comunitatea astãzi majoritarã,
care a înþeles cã aceasta nu are
valenþe naþionaliste, ea fiind
generatã, dimpotrivã, într-o
perioadã în care Clujul era
caracterizat, de asemenea, prin
multietnicitate ºi pluriconfesio-
nalism. Clujul se numãrã, într-
adevãr, printre foarte puþinele
oraºe din România care dispun
de un brand istoric deja
consolidat, el fiind cunoscut, de
cel puþin patru secole, sub nu-
mele de „Oraºul Comoarã al

Transilvaniei”. În esenþã, aceastã
denumire se referã la: patrimoniul
oraºului în ansamblul sãu;
activitatea aurarilor clujeni, faimoºi
în întreaga Europã în secolele
XVI-XVII, ºi capodoperele
realizate de aceºtia; calitatea
acestui oraº, deþinutã cu începere
din secolul al XVI-lea, de centru
financiar al Transilvaniei; pa-
trimoniul acumulat ºi generat de
aristocraþia transilvãneanã;
patrimoniul istoric al bisericilor
clujene; calitatea Clujului de centru
cultural al Transilvaniei, valorile
culturale ºi artistice acumulate în
acest oraº.

Ca sã înþelegem semnificaþia
istoricã a perioadei actuale,
trebuie sã ne întoarcem în timp
pânã la perioada în care ºi-a fãcut
apariþia denumirea de „oraº
comoarã”. În secolul al XV-lea
Clujul a traversat o perioadã din
multe puncte de vedere asemã-
nãtoare experienþelor trãite în
secolul al XX-lea. Suprafaþa
oraºului a crescut de mai mult de
ºase ori, iar populaþia oraºului
s-a amplificat, ºi ea, în con-
secinþã. A avut loc, prin urmare,
o „invazie” de noi orãºeni, veniþi
fie dinspre diferite alte orizon-
turi urbane, fie din zona ruralã,
care au modificat considerabil
aspectul micului burg medieval
ridicat la rangul de oraº de cãtre
Carol Robert de Anjou (1316).
A fost nevoie de eforturi
suplimentare de organizare ºi
de întãrirea administraþiei ºi a

directorul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei
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organelor deliberative pentru a
menþine o ordine în acest amalgam
de patricieni ºi plebei, meºteºugari,
comercianþi, nobili ºi diferiþi alþi
mânuitori de arme, de
reprezentanþi ai categoriilor aflate
la periferia societãþii. Aceastã
amplificare a populaþiei nu a fost
uºor de þinut sub control, ºi este
posibil ca „vechii clujeni” din acel
timp sã îºi fi amintit cu nostalgie
de vremea în care strãmoºii lor
locuiau în Cetatea Veche, iar
oraºul îºi stabilise un anumit tip de
echilibru, dupã traversarea unor
perioade turbulente. „Noii clujeni”

din acel timp, invadatorii liniºtii de
altãdatã, au fost fãrã îndoialã aceia
care au deschis porþile oraºului în
faþa rãsculaþilor de la Bobâlna; este
greu de crezut ca vechii locuitori
ai burgului, controlaþi cu stricteþe
de elita patricianã, ar fi putut face
aºa ceva vreodatã. Dupã aceastã
experienþã, însã, clujenii ºi-au
strâns rândurile ºi s-au organizat
într-o republicã urbanã care nu
numai cã ºi-a menþinut libertatea,
dar s-a afirmat ca cel mai activ
centru economic, cultural ºi religios
al Transilvaniei.

„Oraºul Comoarã” s-a nãscut,
prin urmare, într-o epocã în care,
din câteva puncte de vedere
esenþiale, evoluþia istoricã a Clujului
a fost asemãnãtoare aceleia din
secolul al XX-lea. Iar cheia
succesului acestui oraº – succes
a cãrui expresie este reprezentatã,
printre altele, ºi de acest
supranume – a fost tocmai
diversitatea sa, unicã în
Transilvania ºi rarã chiar în Europa
acelei epoci. Aceastã diversitate
culturalã a transformat Clujul într-
un oraº cu mult mai deschis faþã
de lumea exterioarã decât erau
celelalte mari oraºe concurente din
Transilvania, ºi tot aceastã
diversitate culturalã, însoþitã ºi de
aceea confesionalã, au condus la
afirmarea unei administraþii urbane
capabile sã asigure libertãþile
locuitorilor oraºului ºi apãrarea

drepturilor acestora, fapt care a
condus, în mod firesc, prin
specularea contextelor
economice ale epocii, la o
remarcabilã perioadã de
prosperitate. Aºadar, Clujul a
devenit un „Oraº Comoarã” la
sfârºitul unei perioade de creºtere
acceleratã, iar acest nume a
supravieþuit ulterior, în epocile
premodernã ºi modernã. Brandul
a traversat cu succes perioadele
de regres economic, fiind evocat
în amintirile nostalgice despre
vremurile bune de odnioarã, ºi a
fost folosit cu încredere ºi speranþã
în epocile de avânt. În secolul al
XX-lea, în paralel cu schimbarea
structurii etnice ºi confesionale a
oraºului, denumirea de „oraº
comoarã” a continuat sã fie
evocatã cu predilecþie în rândurile
comunitãþii maghiare, în timp ce
românii se strãduiau sã identifice
formule identitare care sã
rãspundã aspiraþiilor lor. Astfel a
fost lansatã sintagma „oraº
universitar” (învãþãmântul
universitar fiind, cu certitudine, cel
mai important factor de dezvoltare
a oraºului în secolul al XX-lea), ºi
tot astfel a apãrut, ca un alt element
identitar, tema originii daco-
romane, care a modificat inclusiv
denumirea oficialã a localitãþii. Pânã
la urmã, însã, dialogul intercultural
a reuºit sã producã o serie de
rezultate pozitive, între care se
numãrã ºi adoptarea denumirii de
„oraº comoarã” de cãtre
reprezentanþii întregii comunitãþi.

Nu este, desigur, exclus ca, la
un moment dat, reprezentanþii
comunitãþii sã creeze un alt brand,
care sã reflecte, poate, mai bine
ceea ce are unic ºi specific acest
oraº. În ce mã priveºte, însã, îmi
este foarte greu sã cred cã acest
lucru ar fi posibil în viitorul previzibil.
În orice caz, un asemenea brand
nu ar putea fi derivat de la nici una
dintre artele pentru care se
organizeazã aici festivaluri, oricât
de mare ar fi succesul acestora.
Clujul este cu mult mai mult decât
atât. De asemenea, brandul nu
poate fi legat de nici una dintre
personalitãþile oraºului, oricât de
importantã ar fi aceasta, fie ºi
numai pentru cã alegerea uneia ar
însemna excluderea celorlalte.
Asemenea opþiuni identitare pot

funcþiona doar la nivelul unei
localitãþi de mici sau foarte mici
dimensiuni. În sfârºit, nici una dintre
instituþiile acestui oraº nu îºi poate
aroga meritul de a-i conferi
acestuia, ea singurã, identitatea.
Nici mãcar universitãþile clujene.
Învãþãmântul universitar s-a putut
dezvolta la Cluj anume pentru cã
acesta era prosper ºi liber, iar
puternica dezvoltare pe care a
cunoscut-o în ultima perioadã a
fost întrutotul dependentã de
evoluþia generalã a localitãþii. Este
foarte greu de creat, prin exerciþiu
intelectual, un brand care sã spunã
despre acest oraº mai mult decât
o face denumirea istoricã sub care
acesta este cunoscut.

În ceea ce priveºte identitatea
vizualã a Clujului, cel mai ca-
racteristic simbol al acestuia, ºi cel
mai legitim din punct de vedere
istoric, este, fãrã îndoialã, stema
sa medievalã, atestatã pentru
prima datã în secolul al XIV-lea.
Reprezentând un zid cu trei turnuri
ºi o poartã cu hersa ridicatã, acest
blazon al oraºului regal este un
simbol al libertãþilor orãºeneºti, al
unui statut urban privilegiat aflat,
încã de la începuturi, în perfect
acord cu modelele europene. Prin
simbolistica pe care o implicã,
stema medievalã a Clujului nu face
decât sã transpunã în imagini
celebra expresie medievalã „aerul
oraºului te face liber”. Cu modificãri
de detaliu, simbolul celor trei turnuri
a însoþit istoria Clujului timp de mai
mult de ºase secole ºi, cu
siguranþã, va continua sã o
însoþeascã ºi în viitor, în pofida
faptului cã pe clãdirea ºi pe
documentele oficiale ale
municipalitãþii este reprezentatã,
astãzi, o însãilare pseudo-
heraldicã cu valoare îndoielnicã,
nelegalã ºi aproape caricaturalã.
Clujul de astãzi este produsul
propriei sale istorii, creaþia multor
generaþii de clujeni de toate etniile
ºi confesiunile, care i-au apãrat
libertãþile, i-au dezvoltat civismul ºi
i-au cultivat spiritul european. În
acest fel, clujenii ºi-au onorat
blazonul, expresia simbolicã a
valorilor în care ei credeau, ºi au
creat, la rândul lor, valori pe care
le-au transmis posteritãþii.
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Da. Da. Brand pentru Cluj?
Dacã un brand înseamnã un
nume, un semn, un simbol, o
combinaþie de culori sau un slogan
– atunci am câteva idei pentru
fiecare.

Dacã vorbim de nume – ajunge
numele Clujului în cele 3 limbi: Cluj,
Kolozsvár ºi Klausenburg. Dacã
la asta adãugãm latinescul
Claudiopolis, ºi nu mai naþionalistul
Napoca, sau polonezul Klu¿,
avem deja destule date despre
multiculturalitate, convieþuire
etnicã amestecatã ºi înþelegere
reciprocã. Un cãrturar sas, nãscut
la Sibiu, Gaspar Heltai ºi o dinastie
maghiarã Bathory, au contribuit la
modernizarea oraºului, aducând-
o la un rang de urbe europeanã.

Ca semn aº folosi o poartã. O
poartã medievalã spre inima
oraºului. Cetatea Clujului ºi-a

Simona Rednic

Da
ªef Clinica Reumatologie

Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie "Iuliu  Haþieganu"

Cluj

câºtigat recunoaºterea europeanã
devreme, în secolul al XV-lea.
Arhitectura specificã europeanã,
stilul gotic târziu se regãsesc în
bisericile oraºului, dar ºi în multe
case particulare.

Dacã vorbim despre simboluri,
acesta este piaþa cu statuia lui
Matei Corvin ºi biserica Sfântul
Mihail. Este cartea poºtalã în care
Clujul ar trebui recunoscut. Oraºul
medieval, mai degrabã gotic decât
baroc, mai degrabã sobru decât
exuberant, mai degrabã central-

european decât balcanic.
Sloganul ar trebui sã aibã de-a

face cu Transilvania. Ceva ca “în
inima Transilvaniei” sau “undeva
în mijlocul Transilvaniei” sau
“dincolo de pãduri”. Dacã mã
prezint undeva în grupuri mul-
tinaþionale ca fiind din Transil-
vania sau în lumea germanã din
Siebenbürgen am un succes ºi o
recunoaºtere independentã. Nu
trebuie aprofundat ºi pomenit
Dracula, dar nu trebuie nici
generalizatã ºi pomenitã Ro-
mânia. Transilvania se „vinde“
singurã.

Prin aceasta combinaþie a
comunicãrii consistente ºi
experienþei plãcute se con-
struieºte brand awarenes-ul
(conºtientizarea brand-ului), în-
crederea ºi valoarea brand-ului
respectiv (brand equity).
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Ruxandra Cesereanu:
Dragã Nichita, o parte din cei

care te recepteazã astãzi ca
prozator te plaseazã sub semnul
unei scriituri ruseºti, mai ales prin
ultimul tãu roman, Ambasadorul
invizibil. Recunoºti o asemenea
siglã ºi... stemã? Care sunt scriitorii
ruºi pe care i-ai lãsat sã te
marcheze epic (narativ)? Eu ºi ca
poet te-am vãzut,  odinioarã, sub
semn rusesc (în primele tale cãrþi
de poezie)...

Nichita Danilov:
N-aº vrea sã fiu înþeles greºit,

dar chestiunea aceasta cred cã þine
de prejudecatã. Originile etnice
sînt una ºi influenþele sînt altceva.
Poþi sã fii sîrb sau ungur, ucrainean
sau rus de rit vechi (lipovean) ºi
sã nu fii influenþat de literatura
patriei-mume. Nichita Stãnescu ºi
Gheorghe Grigurcu sînt pe ju-
mãtate ruºi. Ar fi trebuit sã fie puºi
ºi ei, oare, sub semnul aceleiaºi
culturi? Nu s-a marºat pe aceastã
temã, pentru cã numele lor nu se
terminã în ”ov” sau ”ici” sau ”ski”...
Matei Viºniec are ºi el o
descendenþã slavã, dar influenþele,
cel puþin la el, vin din literatura
francezã ºi germanã. Chiar ºi
teatrul sãu poate fi pus mai
degrabã sub semnul lui Moliere,
decît al lui Cehov. Plasarea mea
sub semnul unei scriituri ruseºti,
desigur cã mã onoreazã. Literatura
rusã e un continent sau chiar o
planetã aparte, care conþine, în
mare, lumea în care ne aflãm. Ea
îºi are un anumit specific ºi
anumite tendinþe, nu foarte greu de
definit. În primul rînd, scriitorii ruºi
au un mod de abordare radical al
realitãþii pe care o trãiesc. Ei pun
problemele razant ºi apoi le disecã
pe segmente, iar segmentele le
supun unor analize minuþioase de
laborator. Natura umanã e per-
ceputã atît la nivel macrocosmic,
cît ºi la nivel microcosmic. Ei au
tendinþa de a privi omul ca pe un

microb, ca pe o bacterie infimã ce
se miºcã pe suprafaþa unei lamele
puse sub microscop, dar ºi ca pe
egalul lui Dumnezeu. Ca pe o
virgulã, dar ºi ca pe o frazã în-
treagã, fãrã început ºi fãrã de
sfîrºit. Chiar dacã sînt ortodocºi în
forul lor lãuntric, ideile pe care le
vehiculeazã îi îndepãrteazã de
ortodoxie. ªi aceasta fiindcã
întrebãrile pe care ºi le pun þin de
eul lor profund, nu de dogmele
religioase. Ei þin cont de natura
umanã, de frãmîntãrile prin care

trece sufletul omenesc, atît în
momentele lui de expansiune, dar
ºi în cele de apatie, de rãtãcire sau
de fericire, nu de mentalitatea
colectivã. Romanele ruseºti sînt
romane de idei, romane de viziune.
Sînt romane polemice, cu chei de
descifrare unice ºi în acelaºi timp
multiple... Asta pe de o parte. Pe
de altã parte, modul de abordare
al realitãþii e unul sintetic. De aici ºi
distanþarea faþã de personaje. De
aici ºi ironia. De aici sarcasmul.
Desigur, mai sînt ºi alte par-
ticularitãþi ale prozei ruse, pe care
nu mi le-am propus ºi nu-mi voi
propune sã le definesc vreodatã.
La nivelul acestor tendinþe, cred cã
aº putea spune cã literatura pe
care o scriu are o respiraþie slavã.

Mai e apoi ºi umorul din proza mea,
peste care critica, spre mirarea
mea, a trecut cu uºurinþã... E bine,
umorul a fost moºtenit... Tata avea
un anumit fel de a vorbi, ºtia sã-þi
întoarcã oricînd vorbele pe dos. Îi
plãcea sã glumeascã. O fãcea la
modul parabolic. Mama, în schimb,
era ceva mai realistã. Ea þinea
casa în picioare. Cãci tata, în ciuda
inteligenþei vii de care dãdea
dovadã ºi în ciuda seriozitãþii lui,
era uºor de pãcãlit. Cu mama însã,
cînd era vorba de lucruri practice,
nu se prea putea glumi. Acum sã
revenim la întrebarea ta: care sînt
scriitorii ruºi care mi-au marcat
cariera literarã? Proza rusã
evolueazã pe douã direcþii: una
trasatã de Puºkin (cel din
Povestirile rãposatului Belkin sau
sau din Fata cãpitanului) ºi
Lermontov (v. romanul Un erou al
timpului nostru) ºi a doua inau-
guratã de Gogol, care produce o
adevãratã revoluþie, nu numai în
proza ruseascã, ci ºi în proza
care se va scrie dupã el. Pe linia
lui Puºkin au mers Turgheniev,
Tolstoi, Bunin, Soljeniþin, Pasternak
etc., etc., iar pe cealaltã –
Dostoievski, Goncearov, Cehov,
Scedrin, Bulgakov, Zameatin,
Harms ºi o mare parte din scriitorii
postmoderni. Desigur cã acestea
douã linii se intersecteazã desori
ºi produc alþi descendenþi, mai
mari sau mai mici... Prin structura
mea, cred cã am urmat o linie
gogolianã. Sînt douã romane, dupã
opinia mea, care au influenþat
literatura modernã: Suflete moarte
ºi Doamna Bovary. Pentru mine,
Madame Bovary e un model. Acolo
fiecare frazã e un univers întreg.
Ca ºi în Suflete moarte, de altfel.
Întrucît veni vorba despre influenþe,
care desigur cã existã, aº putea
sã spun cã m-au influenþat la fel
de mult ca scriitorii ruºi ºi Poe, ºi
Thomas Hardy, ºi Joyce, ºi Knut
Hamsun, ºi Creangã, ºi Caragiale,
ºi Nicolae Filimon, ºi mulþi alþii. Apoi

Dialog cu Nichita Danilov
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Cu si fara povesti, lumea oricum se
schimba
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ar trebui sã mai vorbesc ºi despre
influenþele venite din film, din sfera
artelor plastice ºi, de ce nu, din
muzicã. Am fost influenþat, într-o
anumitã perioadã, de muzica lui
Bach, precum ºi de muzica
religioasã bizantinã. În ce priveºte
influenþele din literaturã rusã, mã
tem cã ele mi-au mai parvenit mai
mult pe cale geneticã decît pe cale
literarã. Cred cã am acces la
subconºtientul colectiv ce sur-
voleazã aceastã zonã...

R. C.:
Ai o predilecþie pentru utopie ºi

distopie, în acelaºi timp, sau doar
mi se pare? Tema puterii (vizibile
ºi invizibile) nu este zadarnicã în
scrisul tãu.

N. D.:
Pãi, utopia ºi distopia sînt faþa

ºi reversul aceleiaºi monede ce
reprezintã societatea umanã sub
toate aspectele ei. Filozofii, în
frunte cu Platon ºi Thomas Morus,
ºi-au imaginat un tip de societate
organizatã pe baze strict raþionale,
în care rãul nu existã. Or, binele ºi
rãul sînt un binom alcãtuit în aºa
mãsurã încît nu pot exista unul fãrã
celãlalt. Ele se completeazã ºi se
potenþeazã reciproc. Nu existã
adevãr perfect, nici dreptate
perfectã, nici egalitate perfectã.
Perfecþiunea eliminã miºcarea.
Eliminã rotaþia. Eliminã evoluþia,
dînd naºtere neantului, apatiei fãrã
margini. Utopiile sînt frumoase, dar
plicticoase. ªi chiar alunecoase în
rigiditatea lor. Nu e de mirare, deci,
cã din ele s-au nãscut monºtri
sociali. Republica lui Platon ºi
Utopia lui Morus îºi au corespon-
dent în Proclamaþiile revoluþiilor
burghezo-democratice, îºi au
corespondent în Manifestul
Partidului Comunist ºi în Capitalul
lui Marx... Îºi au corespondent ºi
în Charta Naþiunilor ºi în Constituþia
Statelor Unite, dar ºi în programul
khmerilor roºii. Diferenþele sînt de
interpretare ºi de nuanþe. Orice
utopie pusã în practicã naºte o
distopie, care e mai apropiatã de
esenþa naturii umane, stãpînitã de
instincte ancestrale. Lenin a visat
ºi el la o societate utopicã, la
dispariþia monedei, a statului, a
organelor de represiune. Utopia lui
a dat naºtere la un stat totalitarist,

ºi la o birocraþie infernalã. Hitler a
fost ºi el un visãtor. Dorinþa lui de
a purifica rasa umanã  s-a soldat
cu eºec. Rasa umanã nu poate fi
îmbunãtãþitã pe cale artificialã.
Trebuie sã ne mulþumim sã fim aºa
cum sîntem, cu imperfecþiunile,
tarele ºi frustrãrile noastre. Omul
perfect nu poate fi decît un
monstru. Desigur, experimentele
naziste vor fi continuate sub o altã
formã în viitor. Fiecare generaþie
va visa la omul nou. Vor urma
experimente din ce în ce mai so-
fisticate, mai greu de controlat...
Clonãri, transplanturi ºi altoiri de
organe etc., etc.  Cu ce se vor
solda toate aceste tendinþe nu e
greu sã ne închipuim. Umanitatea
nu va putea fi schimbatã decît
odatã cu inconºtientul colectiv. E

posibil ca anumiþi exploratori în ale
spiritului sã încerce sã schimbe ºi
inconºtientul nostru colectiv. Cum?
Nu ºtiu. Presupun cã se vor gãsi
metode. ªi nu cred cã vom aºtep-
ta prea mult. În prezent, se in-
vestigheazã trupul. Dar în curînd
va fi studiat ºi sufletul la microscop.
El va putea fi separat de corp,
închis în recipente, sau în me-
moriile computerelor, pentru a
putea fi reutilizat. Poate cã nu
sîntem departe de perioada în care
transplantul sufletelor va deveni o
operaþie curentã, accesibilã nu
numai celor avuþi, dar ºi maselor
largi. Ce se va petrece atunci nu
ne putem închipui. Ar trebui sã-i
întrebãm pe specialiºtii din
domeniul psihiatriei, psihologiei
transpersonale ºi sociologiei
transnaþionale... E posbil ca

aceºtia sã ne poatã lãmuri asupra
problemelor la nivelul societãþii
care va apãrea în cazul unor astfel
de schimbãri. În ce mã priveºte,
am încercat adeseori sã rãspund
la cîteva dintre aceste întrebãri în
romanul Ambasadorul invizibil,
care, în ultima sa parte, poate fi
privit ca o încercare de construcþie
distopicã. E vorba de acel salon
prezindenþial unde miºunã cele 999
de sosii ale tuturor dictatorilor din
lume... Salonul poate fi vãzut ca un
fel de peºterã a lui Platon sau ca
un fel de purgatoriu al sufletelor
mutilate printr-o clonare esteticã...
Tot o construcþie utopico-distopicã
ar putea fi salonul din romanul
Locomotiva Noimann închipuit de
masterandul Oliver, în care
nebunia umanã se transferã ºi
asupra celorlaltor regnuri... În
Republica lui Platon apare o lume
perfectã, din care sãrãcia, mizeria
ºi boala au fost expulzate. Acolo
dominã egalita-tea perfectã. Relele
societãþii au fost catapultate peste
zidurile ei. În Republicã domina
pacea veºnicã. Desigur, Republica
lui Platon e una ce poate fi
construitã doar pe hîrtie.
Robespierre ºi Lenin au încercat
sã punã în practicã o parte din
ideile vehiculate de Platon în
aceastã carte... A ieºit ce a ieºit.
ªi într-o parte, ºi în alta. Ciudat e
cã Platon a cerut ºi expulzarea
poeþilor din cetatea închipuitã. Cu
ce îl deranjau poeþii? Poeþii îl
deranjau pentru faptul cã nu erau
spirite cu totul raþionale. Creaþia
lor izvora din infern. Dintr-un infern
uman. Platon însã nu vroia sã
vadã infernul ce ºãlãºuia în el ºi
în ceilalaþi. Ciudatã opacitate
venitã din partea unui filozof, ce
clameazã cunoaºte-rea celorlalþi
prin cunoaºterea de sine... Sã fi
ignorat Platon subconºtientul
sãu?

R. C.:
Crezi cã poveºtile mai pot

schimba lumea cu adevãrat? Sunt
povestitorii (sau povestaºii) niºte
magicieni ºi terapeuþi, cel puþin
prin asumarea ceremonialului
narativ?

N. D.:
Cu sau fãrã poveºti, lumea

oricum se schimbã. ªi problemele
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cu care ne confruntãm astãzi sînt
cele legate tocmai de aceste
schimbãri. Ele sînt atît de rapide ºi
atît de radicale, încît, biologic,
organismul nostru nu e capabil sã
se adapteze la ele. Ca sã nu mai
vorbim de traumele psihice ºi
sociale pe care acestea le
provoacã. Ca sã putem þine echi-
librul, cred cã avem nevoie de
terapeuþi ºi de magicieni în ale
spiritului. Ritmul schimbãrilor e
de-a dreptul halucinant. În ultimii
zece-cinsprezece ani lumea s-a
schimbat radical. E ca ºi cum am
fi ieºit dintr-o peºterã preistoricã
înãuntrul cãreia s-a fãurit istoria
umanã. Nu ne mai putem întoarce
îndãrãt. Dar nici nu ne putem tãia
rãdãcinile înfipte în trecut. Nu
putem ºterge cu buretele
moºtenirea noastrã geneticã, nici
informaþiile depozitate în zona
inconºtientului colectiv. Poate cã
într-adevãr avem nevoie de
poveºti. ªi de povestaºi, care ar
trebui sã joace rolul de terapeuþi.
De ºamani. De Pythia...

R. C.:
O întrebare-ispitã (ori capcanã):

este Apocalipsa o temã la modã
în proza româneascã? Foloseºti
cu voluptate epicã instrumente
precum absurdul ºi grotescul?

N. D.:
Nu cred. Nu cred cã proza

româneascã are vocaþie apo-
calipticã. Ea e bine înfiptã cu
picioarele în pãmînt chiar ºi atunci
cînd pluteºte în aer. Diavolii apar
în literatura noastrã destul de rar.
Îi putem numãra pe degetele. Iar
cînd apar, apar aºa, de-a amorul
artei. Ultima ºi cea mai terifiantã
apariþie a diavolului o întîlnim, cred,
în Princepele lui Barbu, o carte
fascinantã... La fel ca ºi Sãptãmîna
nebunilor, unde întîlnim, într-
adevãr, semnele unei putrede
apocalipse. În ceea ce priveºte
absurdul ºi grotescul, ce sã zic,
nu voluptatea mã împinge sã
abuzez de ele, ci necesitatea.
Îngroºînd liniile, scoþi în evidenþã
personajele ºi situaþiile. Le
defineºti mai bine, mai limpede,
prin reducere la absurd.
Procedeul e vechi de cînd lumea,
ºi au abuzat de el ºi Petronius în
Satiriconul sãu ºi Apuleius, apoi,

Rabelais, Cervantes, Swift, ºi, mai
spre zilele noastre, un Poe, Gogol,
Creangã, Dostoievski, Kafka,
Eugen Ionescu, Urmuz, Joyce,
Canetti, Mihail Bulgakov, Marquez
ºi atîþia alþii. Cã folosirea absurdului
îþi produce o anumitã voluptate, se
înþelege de la sine. În fond, prin
natura ei, lumea noastrã, privitã
dintr-un anumit punct de vedere, e
ridicolã ºi absurdã. Chiar ºi
teoremele matematice, chiar ºi
cifrele, chiar ºi ecuaþiile ºi tot ce

þine de logicã ºi raþiune, dacã stai
sã le cîntãreºti bine în palmã, vei
vedea cã sînt absurde. Unu ºi cu
unu fac doi. De ce sã facã neapãrat
doi, de ce nu trei sau patru, sau
unu, sau zero!? La nivelul bio-
logicului, dar ºi al geologicului, la
nivelul macro ºi la nivelul
micropscopic, regula aceasta nu
se aplicã decît în anumite cazuri.
Sã luãm de pildã, înmulþirea
celulelor prin diviziune. Aici unu
devine doi. Sau trei sau patru. Pot
exista celule, cel puþin din punct de
vedere utopic, care se divid la
infinit. Divinitatea poate fi privitã din
aceastã prismã ca o astfel de
celulã, cel puþin la modul metaforic.
Ea se împarte într-un numãr infinit
de pãrþi, rãmînînd tot timpul ea
însãºi. La nivelul cifrelor, o astfel
de definiþie pare abusrdã, extrasã
de o minte scãpatã de la balamuc.
S-ar putea însã ca tocmai aceastã
minte sã perceapã adevãrul. Nu în
întregime, desigur, ci doar o micã
parte din el. Sigur cã, apelînd la
regulile absurdului, n-ai cum sã nu
jubilezi în sinea ta. Desigur, jubilaþia
aceasta nu-i întotdeauna de bun
augur. ªi nu-i nici sãnãtoasã. În
ciuda acestor fapte, tu, totuºi,
punînd ecuaþia la absurd, continui

sã jubilezi ºi sã-þi freci mîinile de
bucurie, cã, iatã, þi-a ieºit ºi pasenþa
asta! Normal ar fi fost sã te
întristezi. De unde gãseºti în tine
atîta bucurie pentru a jubila? Ba,
mai mult decît atît, uneori, atunci
cînd textul e bine articulat la toate
încheieturile, îl contaminezi ºi pe
cititor cu euforia ta. La fel se
întîmplã ºi cu grotescul. Strîmbã
un pic liniile, întoarce pe dos
punctele de vedere (sau mãcar
punctele de suspensie!) ºi cititorul
va muri de rîs. E ca ºi cum l-ai
gîdila la tãlpi. Cititorii sînt orgolioºi,
dar ºi uºor de dus de nas...

R. C.:
Multe din personajele tale din

ultimele romane sunt niºte
oblomovieni (sau aproape). Eºti ºi
tu, oare, un oblomovian, în felul
tãu? Eu te-am receptat odinioarã
ca pe o mixturã ruseascã
( t o l s t o i a n o - c e h o v i a n o -
dostoievskiano) ...

N. D. :
Personajele mele sînt niºte

oblomovieni activi. Personajele
pricipale sau povestitorii. În jurul lor
miºunã însã o lume extrem de
agitatã. Chiar ºi eu, de felul meu,
sînt un tip destul de activ, cînd nu
cad în apatie, ba chiar ºi atunci,
aº putea spune cã nu am astîmpãr,
nici fizic, nici psihic. Acum, cît de
oblomovian sînt în viaþa cea de
toate zilele, n-aº putea spune. De
obicei mã scol dimineaþa, la ora
cinci fãrã ceva. Timp de trei sferturi
de orã îmi fac exerciþiile de
gimnasticã. (Poþi sã-l întrebi pe Ion
Mureºan, ºi el îþi va confirma faptul
cã nu mint. Am fost împreunã în
Vietnam ºi ne-am mãsurat acolo
forþele. ªi la gimnasticã, ºi la
skandenberg, ºi la înot...) Apoi
merg prin pãdurea Ciric pe
bicicletã ºi ajung pînã la aeroport
la ora cînd prima cursã de
Bucureºti se desprinde de pe
platou. Salut cu mîna pasagerii, mã
întorc acasã ºi mã apuc de scris.
Acum, dacã dumneata m-ai
perceput ca pe-o mixtura ruseascã
t o l s t o i a n ã - c e h o v i a n ã -
dostoievskianã, ce aº putea sã
zic!? Eu, totuºi, dacã aº fi în locul
tãu, din precauþie, aº pune în
compoziþia aceasta  ºi un pic de
Danilov! Un pic, nu mult. Cãci, de,
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dragã Ruxandra, este ºi Danilov
un biet suflet, care îºi cautã rostul
mai mult în lumea asta decît în cea
de apoi... De ce foarte puþin? La
ce ne trebuie mult Danilov?  Tot ce
e prea mult, stricã...

R. C.:
De ce l-ai ales personaj pe

Lenin în Ambasadorul invizibil?

N. D. :
Capitolul cu Lenin din Amba-

sadorul invizibil e un contrapunct
în construcþia romanului. E ca un
colaj, prins între celelalte tablouri.
Asta pe de o parte. Pe de alta,
Lenin poate fi considerat ca un
centru de iradiere a rãului. A
apocalipsei de acum.

R. C.:
Care crezi cã sunt virtuþile

esenþiale ale unui prozator? ªi care
sunt (ar putea fi) defectele lui? Te
consideri un prozator postmo-
dern?

N. D.:
Acurateþea percepþiei. Son-

darea limitelor. Fraza elipticã,
muzicalã, spiralatã, care, pe
mãsurã ce se desfãºoarã,
pãtrunde în conºtiinþa perso-
najelor... Asta despre modul de
frazare. Apoi, prozatorul trebuie sã
fie un bun arhitect ºi un foarte bun
psiholog. Ca arhitect, trebuie sã
ºtie sã construiascã personajele.
Iar ca psiholog, sã le anime.
Defectele sînt multiple. De la caz,
la caz. Nimeni nu-i perfect. Mã
consider un prozator vizionar. Nu
neapãrat postmodern. Ci vizionar,
pur ºi simplu. Poate cã acesta-i ºi
defectul meu. Tu cum mã vezi?

R. C.:
Care ºi când a fost cea mai

intensã revelaþie pe care ai avut-o
ca scriitor (poet ºi prozator)?

N. D.:
Cã, la un moment dat, înaintînd

în materia cãrþii, ea începe sã se
scrie aproape de la sine, ca ºi cum
ar fi deja scrisã de cîtva timp,
poate dintodeuna, în altã parte, ºi
cã tot efortul tãu constã în a o
aºterne pe hîrtie. Faptul acesta te
poate tulbura destul de mult. În
momentul cînd scrii, hazardul te

pune la încercare. E parcã un pact
pe care-l semnezi cu el. Nu trebuie
însã sã te laºi cu totul furat de acest
flux ce vine de undeva din afara
ta. De multe ori e înºelãtor.
Niciodatã, chiar atunci cînd eºti
stãpînit sau nu de inspiraþie, nu
trebuie sã pierzi din vedere acea
cenzurã interioarã, care îþi spune
unde ai greºit ºi unde nu.

R. C.:
Care sunt cãrþile pe care le-ai

putea reciti la nesfârºit?

N. D.:
Nu ºtiu dacã aº putea sã

recitesc la nesfîrºit o carte. Sînt
însã cîteva care îmi relevã
întotdeuna altceva cînd revin la ele.
Una dintre aceste cãrþi e cu
siguranþã Doamna Bovary. Apoi
mai sînt ºi Foamea lui Knut
Hamsun, Mãtuºa Julia ºi
condeierul a lui Llosa, Un veac de
singurãtate, Sufletele moarte,
Idiotul lui Dostoievski, Cãtunul lui
Faulker, Joyce etc., etc... Mai e,

desigur, ºi Creangã, pe care îl
consider cel mai viu dintre scriitorii
noºtri clasici, aceasta fiindcã îi simþi
ºi azi rãsuflarea în fiecare frazã.

R. C.:  Ce anume consideri cã
a adus nou mileniul trei în
literaturã?

N. D.:
Cred cã o anume dezinhibiþie

legatã de subiect. Ar fi trebuit sã
aducã o obsesie legatã de sfîrºit.
De extincþie. De spiritualitate... In-
trãm, totuºi, într-o altã erã. Deo-
camdatã, la noua generaþie, percep
aceeaºi obsesie: trupul. Carnea.
Sexul. Aºtept sã se producã
suprasaturaþia, pentru ca literatu-
ra sã se întoarcã ºi spre spirit...

Post-scriptum:
Cum te vãd eu? M-ai întrebat la

un moment dat lucrul acesta. Ca
pe Danilov cel pitoresc, uneori,
umplut cu poveºti dãruitoare,
taciturn ca un rege pe tabla de ºah,
alteori.
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Citeam ca un disperat, ca un nebun, tot ce îmi
cãdea în mînã, închipuindu-mã cã sînt ba prinþul
Hamlet, ba prinþul Mîºkin... Pãºeam pe strãzi
melancolic, transpus, þînînd în mînã un craniu de aer,
pe care-l ridicam mereu în dreptul ochilor. Pasajul din
cimitir  îl învãþasem pe de rost. Gura mi se miºca
independent de voinþa mea, ºoptind spasmodic: „Vai,
sãrmanul Yorick! Aici atîrnau buzele tale pe care le-
am sãrutat de nu ºtiu cîte ori...” Îmi pipãiam, cu grijã
buzele, sã vãd dacã sînt la locul lor. Atîrnau la locul
lor, sub nas, dar le simþeam strãine, ca ºi cum ar fi
fost de cîrpã. Strãine erau buze, dar ºi obrazul,
cuvintele pe care le îngînam prosteºte, dar ºi gîndurile
ce se derulau în mintea mea. Tot ce era în jurul meu,
pãrea strãin. Umblam confuz, ca-n somn, orientîndu-
mã în spaþiu dupã fantasmele ce se nãºteau în mintea
mea. Noaptea, stînd pe terasã ºi privind bolta
cereascã, îmi imaginam universul ca pe un telescop
uriaº, care se strînge ºi se lungeºte în funcþie de
sentimentele fiinþelor ce-l populeazã. La capãtul lui,
mã aflam eu, un punct minuscul, care îºi avea abisul
sãu cãscat în conºtiinþã... Fiecare atom mi-l
închipuiam ca pe un sistem solar. Electronii erau
planetele, iar nucleele, sorii. Cîþi sori minusculi
cuprindea o picãturã de apã sau una de mercur?
Desigur, cã viaþa pe un electron de hidrogen se
desfãºura dupã alte legi decît cea de pe un atom de
plumb. Fiinþele care populau microcosmosul aveau
suflete similare cu cele care populau macro-
cosmosul? – aceasta era una din întrebãrile la care
încercam sã rãspund. O alta suna astfel: „Nu cumva,
dupã moarte, sufletele din trupul mare se împrãºtie
într-o puzderie de suflete, populînd atomii din care a
fost alcãtuit trupul ce l-a adãpostit?” La rîndul lor fiinþele
ºi lucrurile ce populau atomii erau alcãtuiþi din alþi atomi,
pe care existau alte fiinþe, impalpabile simþurilor
noastre, ºi tot aºa mai departe. Infinitul mare ºi infinitul
mic erau, într-o mãsurã, identice. Iluzoirul craniu al lui
Yorick pe care-l purtam în mînã mã fãcea sã cad pradã
unor fantezii abacadabrante. Mã ºi vedeam vieþuind
în microcosmos, descompus în mii ºi milioane de
exemplare. Mã întrebam: ce simt oare fiinþele care
posedã mai multe suflete, risipite în nenumãrate
trupuri?.. Dar cele care au un singur suflet împrãºtiat
în mai multe trupuri? Erau posibile astfel de
combinaþii? Sau invers: într-un singur trup puteasu
sã coexiste un numãr infinit de suflete? Cum putea
sã stãpîneascã un singur Dumnezeu toatã aceastã
migraþie de suflete din univers? Nu cumva Dumnezeu
era însãºi miºcarea?... Cu cît mã aprofundam mai
mult în lecturi ºi mã cufundam în mine însumi, cu atît
trupul meu cãpãta contururi halucinante. Privindu-mã
în oglinda de pe hol, mã apuca pur ºi simplu
disperarea. Nu arãtam nicidecum ca  delicatul prinþ
Mîºkin, nici ca palidul ºi întristatul Hamlet. Eram o
masã de carne. Tot numai muºchi. Numai vene. Cu

cît meditam la „nemurirea sufletului” cu atît masa de
carne creºtea. Dar era o carne strãinã. Fãrã sã fac
nici un fel de efort, deveneam pe zi ce trecea din ce în
ce mai robust. Din ce în ce mai puternic. Dar asta
doar în aparenþã. Muºchii mi se umflau pe braþe, pe
abdomen, pe umeri, pe pulpe. Gîtul devenise scurt,
gros. Spatele lat, bazinul îngust. Fãlcile late. Ochii
neaºteptat de hulpavi. Se petrecea cu mine într-
adevãr o metamorfozã ciudatã. Mã transformasem
într-o masã de muºchi ce înainta trepidînd pe strãzi.
Pe orice puneam mîna, se rupea, se sfãrîma. Îndoiam
fãrã nici un efort punînd între degetul mare ºi cel
arãtãtor capacele de la bere ºi cele de suc, care se
fãceau dintr-o tablã extrem de tare. Rupeam scoabele,
cuiele le scoteam din scîndurã cu ajutorul dinþilor.
Oriunde apãream, stîrneam curiozitate.

“Cine e tînãrul acesta care aratã ca un atlet?”
auzeam spunînd pe cîte unul.

“Probabil practicã un sport de performanþã. Priviþi
ce bicepºi are...”, zicea altul.

Mergînd pe Lãpuºneanu, mi se fãcea loc ca sã
trec. Chiar ºi rockerii din centru mã priveau cu
oreºicare respect. Unii mã întrebam dacã sînt
halterofil. Alþii dacã practic culturismul. Le explicam
cã nu fac nici un sport. Cã dimpotrivã... Ajuns la
„dimpotrivã”, mã blocam. Cum le-aº fi putut explica
faptul cã mã ocupam cu filozofia ºi cã impresionanta
mea robuseteþe fusese dobînditã pe calea meditaþiei!?
Cã acel celebru „to be and not to be” avuse drept
rezultat creºterea masei mele muºchiulare?

Cînd le spuneam cã nu mã ocup cu nici un fel de
sport, oamenii clãtinau din cap. Nimeni nu mã credea.
Noaptea, în timpul somnului, pielea mea se acoperea
cu frazele pe care le memorasem pe parcursul zilei.
Dimineaþa gãseam pe cearºafuri ºi pe pijama pasaje
întregi din cãrþile pe care le citeam. Ele îmi hrãneau,
pare-se, mai mult trupul, decît spiritul. Umblam pe
strãzi copleºit de povara unei vinovãþii fãrã obiect.
Trupul îmi era de prisos. Posedam prea multã materie
pentru sufletul care-mi sãlãºluia în piept. Ce era de
fãcut? Oare ce ar fi trebuit sã fac ca robusteþea cu
care mã înzestase, ca sã zic aºa, mama lectura sã
dea înapoi?

Mã rugam lui Dumnezeu sã mã facã deopotrivã
cu ceilalþi. Dar ºi rugãciunile au fost în van. Ca ºi
postul, de altfel. Îi învidiam în tainã pe toþii colegii de
liceu care arãtau supli, dacã nu chiar bolnãvicioºi.
Mã apropiam cu sfialã de colegele de clasã sau cele
de liceu.

Idealul meu feminin a fost întotdeauna ceva
filiform. Ceva aproape lipsit de substanþã. Vedeam în
femeie o idee, ce te ridica spre tot ce era pur. Ignoram
aproape cu totul cã ideea e înzestratã cu picioare ºi
sîni. ªi cã în afarã de acestea mai posedã încã un un
lucru: un gol pe care ca sã-l posezi sau sã-l percepi
trebuia sã-l umpli cu un alt gol, care se dorea a fi plin,

NICHITA DANILOV
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de aceea se învîrtoºa de fiecare datã cînd intra în
beznã. Ideea mã atrãgera ca o prãpastie, ca un abis,
la marginea cãruia ajunsesm nu cu voia mea, ci silit
de trupul meu, care prindea din ce în ce mai multã
substanþã. Eram hotãrît sã mã arunc în gol, fãrã sã
calculez consecinþele ce vor urma. Calculele s-au
dovedit a fi hazardate. Iar instinctele au funcþionat ºi
ele anapoda. Sau în contratimp. De aceea, am avut
mereu probleme. ~ncã din copilãrie. Ideea aceasta a
luat mai întîi forma unui batic roºu cu picãþele albe ce
încadra un chip triunghiular, amintindu-mi de-o icoanã.
Era chipul mamei, pe care o percepeam mai mult dupã
miros, decît dupã ceea ce-mi arãtau ochii încã tulburi.
Mirosul ei avea o formã triunghiularã.

În preajma mea nu acceptam nici o altã prezenþã,
în afarã de acest triunghi ce mi se pãrea a fi cald ºi
tandru. Triunghiul se apleca deasupra leagãnului
în care zãcea trupul meu înfãºurat în scutece ºi
plãpumioare. Triunghiul îmi aducea sticluþa cu ceai.
El mã hrãnea cu linguriþa ºi mã alãpta la sînu-i care
avea acelaºi miros ºi aceeaºi formã ca ºi chipul
încadrat de acel batic roºu cu picãþele albe. Orice alt
miros ºi altã formã îmi producea oroare. Neliniºte ºi
greaþã. Începeam sã mã agit. Ridicam neputincios
mînuþele în aer ca sã alung acele forme care se
aplecau mereu asupra mea. Unele erau ca niºte
cercuri, altele ca niºte elipse colorate. Cercurile se
transformau în parelelipipede, iar elipsele luau forma
unor pentagoane. Toate aceste metamorfoze mã
neliniºteau. Mã fãceau sã mã simt în nesiguranþã.
Ochii mei cãutau un singur reper: triunghiul cu
marginile roºii ºi cu miros cald. Spre el îmi întindeam
mîinile ºi inima. El mã apãra de toate celelalte forme,
de zgomote ºi mai ales de mirosuri. De atîta folosinþã
baticul fusese cîrpit ºi rãscîrpit. Mama încercase de
mai multe ori sã-l înlocuiascã cu un altul nou, identic.
Pentru mine însã nu exista identitate. Sau mai bine
zis, exista doar una singurã: triunghiulara formã
încadratã în batic. ªi mirosul cald ºi dulce. Devenisem
pentru casã un coºmar. Nu acceptam pe nimeni în
prejmã. Þipam, urlam, mã învineþeam. Fãceam spume
la gurã. În semn de revoltã, vomitam tot griºul ºi tot
ceaiul pe care-l îngurgitasem. Tata fãcuse mai multe
încercãri ca sã se apropie de mine. Fiecare încercare
s-a soldat cu o nouã crizã. Nici trucul cu baticul nu
m-a putut induce în eroare. Triunghiul ereau cumva
asemãnãtor, dar mirosul era altul. Astfel cã în cele
din urmã tata aruncã baticul jos ºi-l cãlcã în picioare.
A arãtat cu degetul spre pîntecele mamei, spre sînii
ei, apoi spre mine. Urletele lui s-au suprapus peste
þipetele mele ºi atunci m-am liniºtit. M-am liniºtit, pentru
cã sunetele sale aveau forme triunghiulare. M-am
agãþat de ele ºi am simþit cã emanã un miros de sînge
cald.  Da, vedeam în femeie o formã purã. O idee. De
aceastã idee trebuia sã te apropii, nu cu trupul, ci cu
spiritul. Idea poseda sîni, coapse. Picioare, ochi ºi
gene lungi. ªi mai ales acel con ascuns, acea pîlnie,
acel vîrtej cosmic, acea gaurã neagrã ce fãcea
posibilã trecea dintr-un timp în altul ºi dintr-un spaþiu
în alt spaþiu. Din non existenþã, în existenþã. Poate ºi
invers, deºi invers, deocamdatã nu exista posibilitatea
sã treci acolo, decît la modul simbolic. Natura mamã

poseda însã acest alambic, acest uter, ce te
transporta de aici, dincolo. Dincolo unde? Nu ºtiu?
Shakespeare, pe care-l citisem din scoarþã-n scoarþã,
nu mi-a relevat acest lucru. Nici alþi autori pe care i-
am devorat ca sã-mi înmulþesc muºchii. De ce nu
precepeam aceste amãnunte? De ce cãutam sã ignor
realitatea formelor care mã obsedau? De ce ignoram
tocmai triunghiul? De nu încercam sã cobor cu
picioarele pe pãmînt ºi sã caut sã descopãr adevãrata
esenþa a lucrurilor, aruncînd o privire nu de sus în
jos, ci de jos în sus, ca prin acel triungi sã vãd cerul!?
La orele de trigonometrie colegul meu de bancã, un
bãiat subþire, cu trãsãturi efiminate, cãuta sã-mi
distragã atenþia arãtîndu-mi fotografii cu femei
dezbrãcate. Insista în special asupra sînilor ºi
coapselor. Îmi vorbea apoi despre colegele de clasã.

“Care crezi cã are sînii cei mai mari?”
“Nu mã intreseazã sînii,” replicam.
“Chiar nu te intereseazã?”
“Nu,” rãspundeam ferm, notînd cu osîrdie

formula pe care profesorul tocmai o scrise pe tablã.
“Nu ai impresia cã sinusul e-un sîn ºi cosinus

un altul?” insita colegul.
“De ce nu buzele ºi nasul?” îl contraziceam doar

de dragul de a-l contrazice.
Colegul însã se lãsa învins:
“Habar nu ai ce delicii îþi pot oferii sînii”.
“Prefer sã mã delectez mai degrabã cu o formulã

matematicã...” rãspundeam cãutînd sã alung gîndurile
rele ce începeau sã prindã rãdãcini nu numai în
mintea, ci ºi în carnea mea. Era suficient sã mã
gîndesc la sinusuri ºi cosinusuri ca întregul meu corp
sã înceapã sã vibreze. Pe mãsurã ce aceste gînduri
prindeau contur, îmbinîndu-se cu tot felul de citate ºi
de teoreme, trupul meu cîºtiga în greutate. Fiecare
gînd, fiecare citat ºi fiecare nouã ipotezã îmi dezvolta
muºchii braþelor ºi ale picioarelor, fãcîndu-mã de
nerecunoscut. Matematica îmi stimula hormonii, ca
ºi lecturile, de altfel. Teoremele mã dezechilibrau.
Trupul meu prinsese avînt. Creºtea vãzînd cu ochii.
Nu numai în înãlþime, ci în lãþime. Umerii abia îmi
încãpeau pe uºã. Unde era Hamletul care visam sã
fiu. Devenisem mai degrabã un Hercule. Un Hercule
meditativ. Sensibil...

Profesorii mã tratau ca pe un munte de carne.
Se mirau cã muntele vorbeºte articulat ºi cã nu e chiar
lipsit de inteligenþã. Erau extrem de exigenþi. Puneam
întrebãri din ce în ce mai dificile. În momentul cînd mã
prindeau pe picior greºit, îºi revãrsau asupra mea
toatã ura. Plãteam pentru neºtiinþa întregii clase.
Priveam cu invidie la trupul plãpînd al colegului meu
ce se foia în bancã, desenînd pe caietul de
matematicã femei goale, cu forme apetistante, pe care
ajungînd acasã mai întîi le înþepa cu bolduri, dupã care
le acoperea cu ciocolatã.

Mama lui venea în fiecare zi la ºcoalã. În pauza
mare se plimba cu ea la braþ printre castani.

„Dacã drepte paralele se întîlnesc la infinit, eºti,
atunci, spune-mi, douã picioarele paralele unde se
întîlnesc?”

Ochii sãi cãprui, umezi, priveau cu insistenþã
tabla. Pleopele mari, cu gene lungi, coborau acoperind
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pe jumãtate pupilele în sens aprobator.
„Aici, în acest triunghi”, ºoptea împungînd

desenul cu vîrful peniþei stiloului sãu Parker, cu care
se mîndrea.

Simþeam cã începeam sã-l urãsc. Ura creºtea
în mine în fiecare clipã. Ar fi fost sufiecient sã-i apãs
creºtetul moale cu degetul arãtãtor ca sa-l strivesc
ca pe o muscã. Matematica îmi întãrise însã nu numai
muºchii, ci ºi caracterul. Între mine ºi ea, atleticul meu
corp devenise o povarã, un zid de netrecut.

Aº fi vrut sã arãt altfel, cu totul altfel decît
arãtam.... Dar n-a fost sã fie.

Cu cît citeam mai mult, cu atît trupul meu devenea
mai puternic. Mai masiv. Iar sufletul se întãrea ºi el.
Oare de ce fiecare cuvînt citit cu patimã mã fãcea sã
devin din ce în ce mai taciturn? Instalat comod pe
canapea, îmi adînceam ochii în tavan simþind cum o
urã izvorîtã din strãfunduri, aparent nejustificatã de
nimic, îmi cuprinde viscerele. Ura rãbufnea apoi în
afara mea, se întindea ca o masã vîscoasã pe pereþi,
pe podea, se strecura pe sub uºã, scurgîndu-se pe
casa scãrii, pe treptele de la intrare, pe alee, apoi pe
bulevard, curgînd ca un ºuvoi invizibil; printre
picioarele trecãtorilor, pe linia de tramvai, pe pavaj,
devenind din ce în ce mai tulbure, din ce în ce mai
vîscoasã. Eram pornit pe toatã lumea. Mã uram
inclusiv pe mine, iar Shakespeare devenise duºmanul
meu de moarte.

Cum se însera, ieºeam precipitat din casã.
Trecînd dincolo de poartã, începeam sã-mi aranjez
hainele, care stãteau alandala pe mine. În stradã, îmi
încheiam ºireturile ºi îmi trãgeam fermoarele.

Un resort nevãzut mã împingea orbeºte înainte.
Tãlpile îmi ardeau, ca ºi obrajii. Cãutam sã-mi
stãpînesc avîntul.

Picoarele însã mã purtau cu de la sine putere.
Mai întîi într-un ritm mai lent, apoi din ce în ce

mai alert.
Încotro mã întreptam? De ce eram atît de grãbit?

Unde vroiam sã ajung, nu ºtiu...

Trãgîndu-mi hainele din mers, fãceam colþul de
la farmacie, oprindu-mã în faþa tarabelor din Podu de
Fier. Din Podu de Fier urcam spre Tîrgu Cucului. De
aici, strecurîndu-mã pe lîngã Golia, o luam spre
Armeanã, apoi coteam pe Sfîntu Sava, trecînd prin
curtea primãriei, ieºeam, în sfîrºit, pe bulevardul
ªtefan cel Mare, în dreptul Mitropoliei.

Pe mãsurã ce amurgul înainta, începeam sã
percep lucrurile la o altã scarã, la o altã dimensiune.
Deodatã, oamenii îmi pãreau mici, extrem de mici,
fapt care îmi crea un sentiment de neliniºte. De ce se
micºorau oamenii ºi lucrurile? De ce vedeam sau
cãutam sã vãd totul deformat? Ce sau cine mã
împingea spre aceastã viziune?

Aveam impresia cã odatã cu lumina totul în jurul
meu începe sã pãleascã.. Sã scadã, sã spuzeascã..
Inclusiv eu.

Trãiam într-un univers pe jumãtate stins, din care
rãmãnea doar jãraticul. Un firicel subþire de fum se

înãlþa din eul meu prefãcut în scrum, ca o rugã de
searã.

Paºii mei se tîrau în urma mea, împingîndu-mã
mereu înainte. Însã acest înainte nu exista. Sau dacã
exista, atunci el se confunda cu dispariþia, cu neantul.
Cu întunericul din mine.

Sau din ceilalþi.
Sau din ceilalþi ºi din mine.
Din toþi ºi din toate.

Da, oamenii îmi pãreau a fi mici, extrem de
mici. Ca sã ies din aceastã stare, încercam sã-i aduc
la dimensiunea conºtiinþei lor comune....

ªi umflam, la mod simbolic, cu pompã invizibilã,
dar extrem de eficientã. Se umflau uºor, fãrã nici o
împotrivire.

Trebuia sã ºtii doar ce cuvinte sã le spui la
ureche, pe ce resort sã apeºi ºi ei se umflau, prindeau
avînt, nu-ºi mai încãpeau în piele, în vechiul lor trup.
În vechea lor stare.

Deveneau altceva decît ceea ce erau.
Zburau prin aer.
Ca niºte baloane de sãpun.
Unele negre, altele cenuºii ºi altele colorate.
Extrem de colorate.
Se umflau singuri: îi vedeam cum albesc pe la

încheieturi, cum îºi iau zborul pe strãzi. Peste blocuri.
Deasupra cablurilor. Îºi umflau pieptul sub haine.
Obrajii, gîtul, umerii. Ca niºte tauri bine hrãniþi, þinuþi în
grad toatã iarna. Duminica, de sãrbãtori, spãrgeau
porþile, nãvãleau în turmã pe strãzi. Alergau unii dupã
alþii. Îºi arãtau unii altora bicepºii nãpãdiþi de sudoare.
Strãzile se transformau în stadioane, în adevãrate
coride, unde se lupta un eu cu celalt eu.

Da, oamenii nu-ºi mai încãpeau în piele.
Totul devenea prea strîmt. Prea meschin.
Cãutau alte haine. Mai mari, mai încãpãtoare.

Mai colorate.
ªi haine se gãseau cu duiumul.
Se gãseau pe toate drumurile.
Istoria nu fusese inventatã degeaba. Trecutul,

dar ºi prezentul erau o adevãratã garderobã. Un
depozit ticsit de jos pînã sus cu tot felul de mãºti. Cu
tot felul de conºtiinþe. Rãsfoind paginile ei îngãlbenite
de uitare, puteau sã gãseºti orice. O clipã de îngîmfare
te înãlþa în tãrii. Puteai fi rege, un împãrat al oglinzilor,
stãpîn absolut al propriilor tale imagini. Homer, Dante,
Shakespeare, Byron sau chair Baudelaire... Actor de
salon sau acrobat în aer liber. Tînãr în redingnotã sau
un domn trecut de-amiaza vieþii, cu bãrbuþã ºi frac,
învîrtind un baston pe strada Lãpuºneanu.

Îi umflam, îi umflam pînã se înãlþau în aer, zburînd
deasupra blocurilor, plutind pe sub ferestre, cu
capetele rotunde ºi încheieturile albe, din pricina aerului
aflat înãuntru. Pluteau în vãzduhul orb, deasupra
copacilor, deasupra clãdirilor, peste antenele radio tv,
nu departe de nouri, aproape de fanfara cereascã a
tunetelor ºi fulgerelor de argint ºi de-aramã, printre
flamuri ºi trîmbiþe.

Toþi generali, ofiþeri, cu epoleþi ºi insigne. Cîntãreþi
ºi cîntãreþe de operã, actori ºi actriþe, circari,
aruncãtori de flãcãri, înghiþitori de sãbii, îmblînzitori
de lei ºi de tigri, acrobaþi executînd în aer, deasupra
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monumentului Independenþei, sub cerul gol, un balet
ciudat, cu mîinile întinse, rãcnind ºi plutind printre
reclame. Sãpun, friºcã, deodorant, tefal, oale minune,
ciorapi, pastã de dinþi, rujuri, pantofi, þigãri Pall Mall,
Kent, LM, periuþe, ºireturi, agrafe, abþibilduri, ceºti de
cafea, samovare, cãþeluºi de pîslã, bikini, bermude,
alãturi de portreteel lui Marx ºi Engels... Agãþaþi de
cabluri, de turle, de clopotele Mitropoliei, de cruci, de
paratrãsnete. Napoleoni ºi Caesari, fiecare cîntînd în
vãzduhul purpuriu aria sa, arie dementã..

Sub o luminã tulbure ce se scurgea din cer, ca o
pastã de dinþi, ca o spumã de bãrbierit cadavrele
scufundate în formol.

Toþi livizi, cadaverici ºi în acelaºi timp coloraþi,

umflaþi la maximum, ºi eu întotdeuna alãturi de ei,
multiplicat în zeci de exemplare, rîzînd în hohote,
plutind sub convoiul lor somnambulic, hohotind peste
oraº, umflîndu-mã ca într-un coºmar, ca într-o stare
de delir...

Eu, cu obrajii congestionaþi, cu ochii ieºiþi din
orbite, suflînd dintr-o trîmbiþã de carton auritã peste
acest haos, peste acest vîrtej de haine rãvãºite ºi
peruci. Eu, cel mai umflat dintre toþi, cel mai gol, cel
mai tãcut, cel mai singur. O paiaþa purtatã de vînt.

Deodatã, toatã ceastã tristeþe se stinge ºi din
ghemul haosului þiºnesc spre toate cerurile  bucuria
ºi fericirea de-a fi mereu viu, de a exista mereu în voi
ºi alãturi de voi. Acum ºi pururi pururea, amin!
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S-a stins recent, iatã, ºi Fãnuº
Neagu (5.04.1932-24.05.2011),
dupã o carierã de prozator prolific,
dar ºi de dramaturg, scenarist,
cronicar sportiv ºi actor, de-a lungul
cãreia s-a afirmat ca una dintre
figurile importante ale generaþiei
ºaizeci, ceea ce l-a propulsat pânã
la demnitatea de membru cores-
pondent al Academiei Române
(1993) ºi de membru plin al acele-
iaºi Instituþii (2001). Volumele sale
de povestiri (Ningea în Bãrãgan,
1959, Somnul de la amiazã, 1960,
Dincolo de nisipuri, 1962, Cantonul
pãrãsit, 1964, Insomnii de mãtase,
1981, Pierdut în Balcania, 1982,
Povestiri din drumul Brãilei, 1989),
romanele (Îngerul a strigat, 1968,
Frumoºii nebuni ai marilor oraºe,
1976, Scaunul singurãtãþii, 1987,
Þara hoþilor de cai, 1991, O corabie
spre Bethleem, 1997), sau piesele
sale de teatru (Echipa de zgomote,
1970, Scoica de lemn, 1978, ºi
ultra-cunoscuta Casa de la miezul
nopþii) vor trebui fãrã doar ºi poate
sã solicite atenþia istoricilor literari,
de data aceasta sine ira et studio,
cum ar spune latinii. Aici voi nota
mai întâi câteva observaþii despre
realizãrile ºi scãderile de prozator
ale lui Fãnuº Neagu, dupã care mã
voi opri pe scurt asupra activitãþii
sale de dramaturg.

***
Recititã astãzi, proza lui Fãnuº

Neagu a îmbãtrânit, fãrã îndoialã,
însã nu cum s-ar pãrea firesc. Sã
mã explic. Prozele ºi romanele
publicate mai aproape de data
morþii – începând chiar cu sfârºitul
anilor ’80 – sunt cele mai greu
lizibile, cele care pot sã mai þinã
doar cu dificultãþi un pariu de
lecturã în contemporaneitate,
acum când modele ºi stilurile de
scriiturã se primenesc uimitor de
repede. În schimb, primele proze
(mai ales cele scurte, la care aº
adãuga romanul Îngerul a strigat),
scrise sub zodia proletcultismului,
impregnate de o clasicã ortodoxie

marxistã ºi de un bun-simþ al luptei
de clasã, pãstreazã ºi în anul de
graþie 2011, al morþii prozatorului,
o surprinzãtoare prospeþime.

La fel ca ºi congenerul sãu
ªtefan Bãnulescu, însã într-un
registru destul de diferit de acesta,
Fãnuº Neagu s-a dovedit un bun
evocator al câmpiei dunãrene, al
Bãrãganului nesfârºit, cu eroi
colectiviºti (asta în vreme ce mulþi
intelectuali ºi disidenþi se bucurau
de plãcerile domiciliului obligatoriu
aici!), dar ºi cu poveºti de o mare

vibraþie umanã, sau cu întâmplãri
la limita fantasticului, transcrise într-
o manierã cãreia i s-ar potrivi
calificativul de realism magic.
Pustiitã de arºiþa verii sau acoperitã
de zãpezi fãrã saþiu, însetatã sau
mustitã de bãlþi ºi lacuri, cultivatã
pe tarlale imense cu producþie
record la hectar sau complet
sãlbãticitã, nudã sau ascunsã de
pãduri de salcâm ºi de stufãriºuri,
câmpia lui Fãnuº Neagu îºi întinde
la infinit virtualitãþile narative, cu
satele mici ºi amãrâte, pline de case
cu acoperiºuri de stuf ºi mãrginite
de fermele gospodãriilor agricole
colective.

Povestirile din primii ani de
activitate ai prozatorului se remar-
cã prin diversitatea subiectelor ºi
a tonurilor: mici farse, tragedii,
simple felii de viaþã, notaþii precise
de atmosferã, iubiri împlinite sau
neîmpãrtãºite, toate antrenând
cititorul într-o continuã schimbare
a dispoziþiilor emoþionale ºi a
punctelor de vedere. Departe de a

fi doar un reprezentant al
„realismului socialist”, Fãnuº
Neagu a manifestat o serie de
tendinþe cãtre fabulos, minunat,
oniric supranatural, construindu-ºi
multe povestiri pe un fond
etnografic solid, de credinþe,
eresuri, vrãji (vezi, de pildã,
excelentul crochiu Varã buimacã,
în volumul omonim, 1967).

Ceea ce frapeazã încã astãzi la
primele volume ale autorului este
nervul cu care au fost scrise.
Niciodatã molâi, chiar atunci când
se vreau molatice, prozele lui Fãnuº
Neagu intereseazã încã printr-o
ºtiinþã de a crea atmosfera
necesarã unei dezvoltãri epice prin
câteva linii fundamentale trasate
apãsat, printr-o stãpânire riguroasã
a dialogului, sau prin bogãþia
cromaticã pe care o desfãºoarã.
Personajele, creionate precis,
rãmân frecvent credibile, chiar când
au luptat din greu pentru
colectivizarea agriculturii, pentru
eliminarea chiaburilor ºi pentru
instaurarea celei mai juste societãþi
din istorie. Din fericire pentru
literaturã, vreo sfâºiere secretã,
neîmpliniri acute ori dureri fãrã leac,
deliruri ºi febre umanizeazã niºte
fiinþe care, altfel, n-ar fi trecut de
nivelul celor imaginate de V. Em.
Galan, Nagy István, Francisc
Munteanu, ori – hai sã-l includ ºi pe
el! – Zaharia Stancu.

Dar de ce a îmbãtrânit, totuºi,
proza lui Fãnuº Neagu? Cred cã,
de la primele rânduri pe care le-a
pus prozatorul pe hârtie, aceasta-
ºi secreta propria otravã cu rol
distructiv: metaforismul. Foarte
adesea, momente de prozã foarte
bunã sunt stricate nu atât de
prezenþa metaforelor, cât de o
supra-licitare pe metaforic, de un
refuz al numirii lucrurilor pe propriul
nume, de o dorinþã neavenitã de a
fi poetic cu orice preþ. De pildã:
„Era în ajun de Drãgaicã. La asfinþit
se aliniau pe cer brazde roºii-aurii,
iar  luna, ca o tipsie de cositor peste
care se încâlcesc pale de fum ºi

Ioan Pop-Curºeu

Glose despre actorul Fanus Neagu,
prozator, dramaturg si scenarist,

)) )))
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de abur otrãvit, atârna înþepenitã
sub pântecele unui nor.” (Drãgaica
(farsã pe un motiv þãrãnesc):
povestire, în fond, mai mult decât
onorabilã!); „Varã. Amiaza juca în
câmpie, un joc ciudat, leneº,
încâlcit. Râpele din malul râului,
coapte de cãldurã, scânteiau
gãlbui.” (Descoperind râul); „Marea
dormea sub bãrci, trândavã.
Pornitã din orizontul verde, briza
suspina între staturile de trandafiri
albi...” (Iarbã vânãtã), „Ploua.
Bãiatul asculta, ghemuit sub
plapumã, foºnetul ploii pe
acoperiºul de tablã. Pe fereastrã
se frângeau fulgere. Pãreau crengi
de foc care se mistuiau într-o
clipã.” (În zori, pe ploaie). Aº lansa
o ipotezã, sub formã de întrebare
aproape retoricã: boala meta-
forismului, de care Fãnuº Neagu
nu este singurul autor ºaizecist
care a fost atins (Bãnulescu
suferea la cote mult mai înalte!), sã
fi fost oare o contrapondere pentru
dogmele seci ºi constrângãtoare
ale realismului socialist?

Oricum – ºi voi trece acum pe
coarda confesivã – îi datorez
prozatorului una dintre cele mai
plãcute experienþe de lecturã pe
care le-am trãit vreodatã, de aceea
nu-l pot evita când refac mental
tabloul ideologico-literar al anilor
’60. Într-un exemplar din
Almanahul copiilor, cãruia nu-i dau
de urmã printre rãmãºiþele
copilãriei ºi de aceea nici nu mai
ºtiu din ce an dateazã volumul, am
citit de sute de ori o bandã
desenatã fãcutã dupã o foarte
simpaticã naraþiune numitã
Covorul violet. E povestea unui
bãiat, Bãnicã, pe care Luna,
personificatã în fatã, îl duce sã
vadã cum vine primãvara, cum
înfloresc florile ºi cum se trezesc
la viaþã ierburile, dupã care îi dã
drept strajã un pitic. Cu polul de aur
primit de la Bãnicã, Piticul se duce
la cârciumã sã bea rachiu, petrece
cu niºte fete de turtã dulce, fuge
apoi rostogolindu-se într-un butoi
ca sã nu fie prins de razele de lunã
asupra faptului ºi îºi recupereazã
cizmele roºii din turetcile cãrora a
curs sãmânþa de brânduºe pe
care trebuia s-o planteze într-un
loc special. Bãnicã îl ajutã
înhãmând la brazda de pãmânt cu
o mie de brânduºe doi câini ale

cãror nume sunt deja o poveste în
sine – Leu ºi Dumitru – ºi îl
însoteºte spre poiana Lunii cãlare
pe calul sãu de lemn. Într-o bunã
combinare de discurs direct cu
discurs indirect ºi discurs indi-rect
liber, Fãnuº Neagu reuºeºte sã
facã verosimilã lumea copilãriei, cu
graniþa ei mereu permeabilã între
fantastic ºi real, între posibil ºi
imposibil, între vis ºi trezie. (Cam
la fel mi s-a întâmplat cu povestirea
Zbor jos de Nicolae Velea, pe care
nu mai ºtiu unde am descoperit-o
ºi citit-o.)

Recitit în forma „originalã”,
Covorul violet abia m-a tulburat prin
excesul de metafore de care
vorbeam: Fãnuº Neagu reuºeºte
cred o echilibristicã mai subtilã ca
în alte scrieri. Iatã momentul când
Piticul bea prima înghiþiturã de
rachiu: „Sângele-i luã foc ºi barba
i se deznodã singurã ºi i se umflã
pe fãlci ca rãvãºitã de vânt.
“Domnule, se gândi el, bine ºtiu sã
mai trãiascã oamenii!” ºi imediat
înghiþi a doua mãsurã. O pulbere
de scântei se rãsuci în el ºi dincolo
de uºã cizmele sãrirã din piroane
ºi începurã sã þopãie.” Peste
metafore, cu tot cu ele, magia
prozei a operat, textul m-a prins în
mrejele lui ºi m-a silit sã visãm
împreunã, sã accept regulile
jocului, sã caut la infinit – într-un
soi de încercare proustianã – acea
impresie de uimire ºi dezrã-
dãcinare, de rãcoare ºi de fericire
pe care am încercat-o la prima
lecturã ºi care, în doze mai mari
sau mai mici, va rãmâne mereu
legatã de numele lui Fãnuº Neagu.
Cum ar spune un bun prieten, când
ai un nume ca ãsta, de altfel nici
nu poþi fi altceva decât scriitor!

***
Piesele lui Fãnuº Neagu au fost

scrise fãrã îndoialã, aºa cum
afirma istoricul literar Mircea
Ghiþulescu într-o formulare de duh
cãlinescian, din plãcerea pe care
o avea autorul de a-ºi auzi frazele
frumos ritmate ºi proza bogatã pe
scenã, fie cã a propus teatrelor „o
elegie existenþialistã ºi absurdã
despre oameni ºi cai” (Echipa de
zgomote), fie cã a scris „un text
de o splendidã gratuitate în care
personajele se acoperã cu jerbe
de cuvinte, terorizate ºi ele de

tirania acestui triumf al logosului”
(Istoria literaturii române.
Dramaturgia, p. 673).

Dramaturgul Fãnuº Neagu lasã
posteritãþii mai ales o piesã cu o
carierã fulminantã: Casa de la
miezul nopþii sau Paiaþa soseºte
la timp (jucatã în 1993 pe scenele
Teatrelor Naþionale din Bucureºti ºi
Timiºoara, aºadar la începutul
perioadei când scriitorul s-a insta-
lat ca director al TNB, funcþie în-
deplinitã vreme de trei ani; de
subliniat cã a fost ºi actor în
montarea propriei piese). Cadrul
acþiunii este, bineînþeles, acela
care constituie un fel de spaþiu
matricial pentru autor: câmpia
Dunãrii, surprinsã în douã
momente calendaristic anta-
gonice: noaptea de Sânziene ºi
ziua care o precede, cãrora li se
opune o noapte de la cumpãna
dintre ani. Un cuplu, format din
pilotul de aviaþie Dan Comºa ºi
soþia sa, Delia, actriþã de teatru,
construieºte o cabanã pe un petec
de pãmânt primit de la Taliverde,
un bãtrân straniu, alter-ego al
scriitorului, pe care „captain” în
salvase cu elicopterul în vara lui
’75, la revãrsarea Siretului din
matcã. Taliverde, care se dusese
sã atingã lemnul unei biserici luate
de viiturã, despre care se credea
cã ar fi fost fãcutã dintr-un molid
înrudit cu cel folosit cu douã mii de
ani în urmã la crucea Mântuitorului,
este o figurã stranie: lemnar,
pescar, „paznic de noapte pe
terenurile de vânãtoare din bãlþi”,
bon viveur ºi mistic, el apare uneori
ºi ca un raisonneur.

Piesa începe într-o notã idilicã
ºi seninã, în care abia se ghicesc
presimþiri ale spaimelor viitoare:
construcþia cabanei e pe terminate,
personajele se pregãtesc sã intre
în spaþiul sacru al sãrbãtorii ºi sã
vadã focurile arzând pe comori în
miez de noapte. Dan ºi Delia
evocã momente din trecutul relaþiei
lor pe un ton uºor grandilocvent,
specific de altfel autorului,
aducându-ºi de pildã aminte cum
recitau împreunã versuri din
Nichita Stãnescu, alt metaforist de
mare forþã, cãruia verbozitatea ºi
supralicitarea în materie de tropi
nu-i e strãinã: Leoaicã tânãrã,
iubirea etc. Versurile lui Stãnescu
fac parte, în opinia lui Dan, dintr-
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un patrimoniu intelectual comun
tuturor celor din generaþia lor ºi
semnificã, evident, ºi adeziunea lui
Fãnuº Neagu la un anumit tip de
poeticitate, care în fond are puþin
de-a face cu o reprezentare
„realistã” (fie ºi în cea mai largã
accepþie pe care o putem conferi
acestui termen). Mergând ºi mai
departe în trecut, cei doi

îndrãgostiþi scot la suprafaþã
traume familiale: Delia e fructul unei
familii disfuncþionale, fiicã a unui
„popã nemernic” a cãrui pasiune e
sã bea votcã, dar despre care
circulã totuºi legenda cã are
capacitatea supranaturalã de a
zbura prin bisericã. Într-o logicã
perfect oedipianã, iubirea Deliei se
dirijeazã înspre figura paternã („om
blând ºi vesel”), cu toate cã Dan
încearcã s-o convingã de faptul cã
orice beþiv e un „tiran” primejdios
pentru cei din jur.

În ecuaþia Dan-Delia intrã ºi
„melancolicul” George, fost
profesor de educaþie fizicã, fiu
„ratat” al lui Taliverde, definit de
acesta ca o „paiaþã” fãrã „suflet”,
ca o fiinþã diabolicã, trãindu-ºi via-
þa „într-o oalã de noapte” ºi
batjocorind mereu cele sfinte.
Rivalitatea dintre tatã ºi fiu, la fel
de intensã ºi de sfâºietoare ca în

piesele lui Horia Lovinescu, dã
piesei lui Fãnuº Neagu câteva
momente de mare teatralitate.
Raþiunile duºmãniei, abil sugera-
te, lasã totuºi multã libertate
imaginaþiei cititorului-spectator:
George îºi urãºte fãrã îndoialã tatãl
pentru cã acesta a fost în tinereþe
un fustangiu, pentru cã are o
plãcere deosebitã de a fabula ºi nu
se dã înapoi sã mintã, pentru cã
tânãrul se considerã simbolic un
copil „din flori” (deºi este legitim),
dar ºi din alte pricini... Îndrãgostit

în secret de soþia amicului sãu Dan
ºi „citit” de Taliverde, George
încearcã sã-ºi exprime sentimen-
tele prin discursuri deturnate ºi
teribiliste, de un destul de bun nivel
scenic, a cãror semnificaþie însã
tatãl o plaseazã nemilos în ade-
vãrata ei luminã: „În întreaga lume
nu existã decât trei categorii de
oameni: fixaþi, taraþi ºi rataþi.” etc.

În urma unei nenorociri, George
va ºi pune mâna pe Delia. În
noaptea de Sânziene, în cabana
soþilor Comºa nãvãlesc patru
puºcãriaºe evadate, dintre care
una este Olga Vidraru, sora
geamãnã a Ioanei Vidraru, fosta
logodnicã a lui Dan, pãrãsitã de
acesta în circumstanþe rãmase
parþial misterioase ºi care, în urma
acestei rupturi, s-a sinucis. Într-o
permutare cu multiple valenþe,
dupã ce a luat locul surorii pentru
ca aceasta sã nu intre în puºcãrie
ºi sã nu-l piardã pe Dan, Olga se
rãzbunã în modul cel mai firesc cu
putinþã: sub ochii nevestei, ame-
ninþându-l pe pilot cu arma, îl duce
în dormitor ºi se culcã cu el, ceea
ce afecteazã o cãsnicie aparent
foarte fericitã ºi echilibratã.

O parte dintre personaje se
regãsesc în acelaºi cadru în partea
a doua a piesei, situatã în noaptea
de Revelion: George ºi Delia sunt
pe cale sã se logodeascã, în ciuda
opoziþiei moralizatoare a lui
Taliverde, când picã la cabanã
Dan, însoþit de Ina, una dintre cele
patru deþinute din varã. Dupã un
foc încruciºat între cele douã
cupluri nou formate, plin de ironii
muºcãtoare ºi de un dramatism
izbitor, se întâmplã încã o
permutare a personajelor care
trebuie sã foloseascã dormitorul
pe rând: George merge cu Ina, în
vreme ce Dan urmeazã sã urce
cu Delia, totul sub privirile
binevoitoare ale lui Taliverde,
convins cã lucrurile se încheagã
în matca moralizatoare la care
tânjeºte. Deznodãmântul vine dupã
o împuºcãturã pe care cei rãmaºi
jos o aud, apoi George coboarã
singur într-o stare de surescitare
extremã ºi profereazã un discurs,
care lasã câteva mistere
suspendate pentru spectator ºi în
care sunt prezente – ca într-un hap
concentrat la maximum –
caracteristici esenþiale pentru stilul

Când am deschis eu ochii în literaturã el era aproape un clasic.
Deºi abia se despãrþise de prima tinereþe. Intrase în lumea
cuvintelor aºa cum îi era felul: masiv, tumultuos, fascinant. Un
munte de om cu sufletul nãuc de poezie.

Un hoþ de metafore din besacteaua lui Dumnezeu. Împletind,
de-a mirare, cu degetele lui de fierar, coliere pentru grumazul îngerilor.

Frate cu lotrii Bãrãganului ºi cu rãspopiþii bãlþii, duhliu, nãvârliu
ºi fudul cât încape.

Când avea chef sãpa gorganele câmpiei ºi dezgropa poveºti.
Ori arunca nãvodul în apã ºi scotea peºtele împãrat

Puteai crede cã doarme ºi el fura cu ochii umbra fetelor în scãl-
dãtoare.

Când era trist, tãia cu secera lunii vârful plopului sã ºi-l batã la
poartã iar la mânie speria chivuþele târgului ºi fãcea de  ruºine
mahalaua pânã-n  podiºul Anatoliei.

Nesãþios de giuvaericale poetice, ar fi fost în stare sã privatizeze
limba românã. Aºa încât, deºi duhovnic al plãcerilor neortodoxe, ºi-a
pãstrat mereu subþirimea gândului ºi afuriseala limbii.

Ahtiat dupã raritãþi, ar fi vândut uneori o pereche de poveºti
pentru cercelul aurit al unei vorbe pe care sã-l anine la urechea
Dunãrii. ªi cum, bãutor de stirpe înaltã, bântuia crâºmele belalii cu
lãutari celeºti, ºtia sã þinã cuvântul în cerul gurii, ca pe vinurile
vechi, pânã se umplea ºi ne umplea de parfumul tare al nisipurilor
ºi al împãrãþiei de stuf.

Se spunea cã ar  l-ar fi chemat Fãnuº Neagu, dar adevãratul
nume al lotrului de vorbe nu-l va ºti nimeni, niciodatã. Nici mãcare
acei ce l-au pândit când se spãla cu marea pe ochi ca sã poatã
desluºi baracazul Chirei Chiralina!

ªi care acum îi vor fi cãutând  chipul în apele cerului, întinzând
urechea sã-l audã istorisindu-i lui Dumnezeu poveºtile înflorate ºi
înfiorate ale Brãilei.

Horia Bãdescu

Lotrul
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lui Fãnuº Neagu, brodate în jurul
motivului theatrum mundi, indice
fundamental de teatralitate în multe
momente-cheie din Casa de la
miezul nopþii: „Du-te, nemernic
bãtrân, ºi mai înalþã o cruce de
gheaþã. Iar tu, Delia, urlã-þi rolul.
Doamnelor ºi domnilor, pe scena
lumii nimic nu e la îndemâna
nimãnui în afarã de cuvinte. În ele
se rupe, se împleteºte ºi mai cu
seamã se sfâºie speranþa. Toate
personajele piesei cultivã îndoiala,
nerãbdarea, ameninþarea,
poltroneria, megalomania etc. etc.
ªi nici cã se putea altceva mai bun
decât adevãrul unic. Iar tu, Dan
Comºa, maimuþã sublimã, invitã la
dans o maimuþã scârboasã!”

Tema din piesã e de altfel veche
ºi obsedantã la scriitorul nostru: o
întâlnim ºi în scenariul pe care l-a
scris pentru filmul omonim, realizat
în 1976 de Gh. Vitanidis, cu Zephi

Alsec, Violeta Andrei, Toma
Caragiu ºi însuºi Fãnuº Neagu.
Uºor diferit de piesã, scenariul
filmului beneficiazã de o tratare
regizoralã îngrijitã, de bune
performanþe actoriceºti ºi de o
coloanã sonorã dintre cele mai
captivante, semnatã de jazzmanul
Richard Oschanitzky. Tehnici,
procedee ºi fertile idei de montaj
specifice filmului în general se
regãsesc în foarte multe proze de-
ale scriitorului, care dau la lecturã
impresia succesiunii rapide a
imaginilor pe un ecran ºi a înlãnþuirii
lor. Pasiunea pentru cinema l-a
caracterizat de altfel pe Fãnuº
Neagu, la fel ca ºi pe alþi prozatori
scenariºti din generaþia sa (Titus
Popovici, D. R. Popescu, Petru
Dumitriu, Petre Sãlcudeanu,
Francisc Munteanu, V. Em. Galan,
etc.), pânã într-acolo încât s-a mai
produs ca actor în Crucea de piatrã

de Andrei Blaier (1993), sau în
Casa din vis de Ion Cãrmãzan
(1993), asta lãsând la o parte
câteva documentare în a cãror
elaborare s-a implicat. În fond,
Fãnuº Neagu a fost un actor
înnãscut nu doar pe scenã sau în
faþa aparatului de filmat, ci ºi în
viaþã (de aceea îl ºi obseda
metafora theatrum mundi): „Cel
puþin trei sferturi din oamenii de pe
pãmânt ne dãm zilnic pe faþã cu
un strat de fãinã ºi facem tumbe în
faþa nemernicilor.” (Casa de la
miezul nopþii). Îi plãcea sã joace,
sã-ºi inventeze cu vervã neobositã
„personaje”, sã se punã pe sine
însuºi în scenã în faþa celorlalþi, sã-
ºi asume diverse identitãþi ºi mãºti,
cu gustul rafinat al unui mare
manierist... De acum înainte este
treaba istoricilor literaturii sã fixeze
mãºtile, identitãþile ºi personajele
lui Fãnuº Neagu!

În 1989, cînd fuge în Franþa,
Mircea Iorgulescu se aflã la
apogeul unei cariere critice de
peste douã decenii. În tot acest
interval, este mereu incontestabil,
cu o autoritate aproape unanim
recunoscutã în cîmpul literar.
Redactor la „România literarã”
imediat dupã 1970, are la îndemînã
un loc privilegiat de exprimare. E
o ºansã pe care n-o iroseºte, cãci
talentul ºi competenþa sa se
dovedesc a fi pe mãsura prestaþiei
celei mai importante reviste a
vremii. Publicã aici articole ºi
recenzii despre literatura
contemporanã, impunîndu-se
cumva implacabil prin
discernãmînt, spirit critic tranºant
ºi, mai ales, prin incisivitatea
analiticã ºi expresivitatea stilisticã
a limbajului. Cultivã adeseori
paradoxul subtil în expresii
revelatorii ºi memorabile. Adept al
criteriului estetic în judecata de
valoare, el practicã o criticã de
interpretare, în care nu ignorã
sugestii din sociologie, psihanalizã
sau din antropologia imaginarului.
Un asemenea complex
metodologic se observã cel mai
bine în excepþionalele sale studii ºi

eseuri despre Dinicu Golescu,
Dobrogeanu-Gherea, Panait
Istrati, I.L. Caragiale. Ele sînt repere
esenþiale în bibliografia acestor
autori. Unele au modificat radical
imaginea scriitorului, precum în
cazul lui Gherea ori al lui P. Istrati.
Dar mai e ceva: cel puþin eseurile
despre D. Golescu ºi I.L.
Caragiale sînt ºi niºte parabole
subversive vizând regimul
comunist. Criticul scrie despre

lumile celor doi cu aluzii fãþiºe la
realitãþile timpului sãu, exhibînd
tocmai aspectele caricaturale,
fanariotismul funciar al organizãrii
haosului ºi al mecanismelor de
funcþionare a puterii. Eseu despre
lumea lui Caragiale (1988), cu titlul
iniþial, respins de cenzurã, Marea

trãncãnealã, este în primul rînd o
radiografie violent satiricã a
mentalitãþilor din comunism. Cartea
constituia atunci o noutate
absolutã în critica literarã, cãci
discursul critic are aici conotaþia ºi
eficienþa pamfletului politic.
Impactul public al Marii trãncãneli
a fost enorm la data apariþiei ºi
neobiºnuit pentru o carte de criticã.
Însã nu era primul lui succes
semnificativ. În 1978, publicã
Scriitori tineri contemporani, un
dicþionar critic al autorilor nãscuþi
dupã 1935; în total, 135 de nume,
reprezentînd toate genurile literare.
Este o lucrare singularã în epocã
prin densitatea ºi precizia
portretelor, cu definiþii adeseori
memorabile ºi superioare
Dicþionarului lui Marian Popa,
apãrut în 1971. Dicþionarul lui
Mircea Iorgulescu e selectiv,
construit de fapt pe principiile unei
antologii, între care au
preponderenþã intuiþia ºi spiritul
critic. Altfel spus, criticul pariazã pe
niºte autori, mulþi dintre ei fiind abia
în curs de afirmare. Judecînd dupã
evoluþiile ulterioare ale acestora,
Iorgulescu nu se înºealã aproape
niciodatã. El este, într-adevãr, în

Mircea Iorgulescu – in memoriam
Petru Poantã
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proporþie covîrºitoare, un critic cu
fler ºi cu o solidã deontologie
profesionalã. Deºi e ataºat grupului
de critici de la „România literarã”,
nu se poate spune cã urmeazã cu
obedienþã o posibilã politicã a
acestuia. Polemist redutabil, îºi
duce propriile-i campanii ºi
mizeazã fãrã ezitare pe ideea
sincronismului. Este, printre altele,
criticul de la „centru” care

crediteazã încã de la început
fenomenul echinoxist ºi scrie cu
generozitate despre primii lui
reprezentanþi. El consacrã, în
fond, promoþia 70 înaintea lui
Laurenþiu Ulici, avînd capacitatea
mai puþin obiºnuitã de a sesiza
metamorfozele calde, în curs de
desfãºurare, ale producþiei literare.
Nu voi enumera în aceastã scurtã
evocare toate cãrþile publicate. E

de ºtiut însã cã ele constituie o
operã coerentã încã înainte de
plecarea autorului în Franþa. Scrie
mult dupã Revoluþie în revistele
din România, dar cumva ca un
observator strãin ºi, astfel,
imaginea lui de critic autoritar se
estompeazã încet. Mai mult, într-o
vreme a dominaþiei justiþiarilor, iese
din scenã anatemizat, deºi a fost
(este) criticul prin excelenþã onest.

Mircea Horia Simionescu.
Ingeniosul paradoxal
Olga ªtefan

A început sã scrie la 13 ani ºi a
jurat împreunã cu prietenii sãi
Radu Petrescu ºi Costache
Olãreanu (membrii marcanþi ai
viitoarei ªcoli de la Târgoviºte) sã
nu publice niciun rând înainte de a
împlini patruzeci de ani. Acest
episod consemnat în Toxicologia
sau dincoace de bine ºi de rãu ºi
reluat, din pricina anectodicii sale
inedite, în texte exegetice (cel al
lui Eugen Simion, de pildã) dar ºi
în interviuri ºi dialoguri  certificã
dimensionarea autenticã a unei
proze care pare sã trimitã avant la
lettre la jocul textualist al
postmodernismului. Ciclul
Ingeniosul bine temperat, format
din “metaromanele” Dicþionar
onomastic (1969), Bibliografia
generalã (1971),  Jumãtate plus
unu (Alt dicþionar onomastic) –
supliment al celui dintâi (1976),
Breviarul (Historia calamitatum)
(1980) ºi Toxicologia sau Dincolo
de bine ºi dincoace de rãu (1983),
prozele scurte cuprinse în Dupã
1900, pe la amiazã (1974) sau
Banchetul (1982), jurnalele de
cãlãtorie Rãpirea lui Ganymed ºi
Ulise ºi umbra sau romanele
Nesfârºitele primejdii, (1978),
Învãþãturi pentru delfin, (1979),
Paltonul de vara (1996) ºi
Fãrãdelegea vaselor comunicante
(1997) îl consacrã drept unul dintre
autorii cei mai interesanþi care
prefigureazã postmodernismul
românesc.

Aidoma operei sale, scriitorul
Mircea Horia Simionescu a fost
asimilat ca o figurã eminamente

paradoxalã. A avut ºansa (sau
neºansa) de a fi fost contemporan
cu un autor a cãrui notorietate
internaþionalã a determinat
potenþialitatea formulãrii unui
precedent, a unei circumstanþe
atenuante devenite bagatela în
acord cu care au fost cel mai
adesea comentate prozele sale:
Jorge Luis Borges. Altfel, existã în
fiecare încercare de îmblânzire
criticã a cãrþilor lui o formã de a
evita sau eufemiza expirimarea
adevãrului violent al
inclasificabilului.

Eugen Simion îi dedicã un

articol în volumul al patrulea al
Scriitorilor români de azi (1989)
încadrându-l categoriei consa-
crate prozei autoreferenþiale,
metaromanului ºi jurnalului de
creaþie. Prudent, acesta preia pe
post de “diagnostic” al prozei lui
Mircea Horia Simionescu o definiþie
stilisticã regãsibilã în Bibliografia
generalã ºi propunând, într-un
registru mai degrabã caustic,
“împletirea de fantastic ºi vulgar
cotidian, de ironie ºi inocenþã, de
acid ºi lirism”. Totodatã, Eugen
Simion recunoaºte în proza lui
“precizia construcþiei într-un
scenariu de regulã fantezist ºi
parodic, ferfeniþat cu bunã ºtiinþã”
trãsãturi a cãror mizã finalã  ar fi
acela de a scrie “o carte mî-
nãstireascã, quattrocentescã, o
carte frumoasã prin formele ei,
suficientã astfel sieºi, indiferentã
faþã de orice conþinut sau, mai bine
zis, atentã doar la conþinutul
formelor sale”. Dicþionarele
onomastice “fanteziste” sunt,
conform lui Eugen Simion,
produsele unui “spiritul cultivat” ºi
al unui “bun observator al comediei
umane”: “Moralistul vede lumea din
unghi comic ºi spiritul cultivat
aduce dovezi erudite ºi false
pentru a da o notã de verosimilitate
caracterelor sale”. Despre un
narator moralist vorbeºte ºi Ion
Vlad în articolul consacrat
personalitãþii  “fantaziste” a lui
Mircea Horia Simionescu ºi
cuprins în volumul Lectura: un
eveniment al cunoaºterii(1977). El
descoperã, în plus, cã “producând
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fiºe caracterologice în maniera
unui La Bruyère”, prozatorul
“inventeazã, asociind elemente
neaºteptate, cu inteligenþã ºi cu o
mobilitate a spiritului care se
exerseazã în humor, în ironie, în
sarcasm”. Cealaltã posturã
narativã predilectã a sa este,
conform lui Ion Vlad, aceea care
“apeleazã la memoria cãrþilor,
reciteºte pasaje, redescoperã
ipostaze pentru jocul sãu
combinatoriu”. Scriind despre
tetralogia Ingeniosul bine temperat
în Dicþionarul analitic de opere
literare româneºti coordonat de Ion
Pop (2002), Horea Poenar
considerã cã Mircea Horia
Simionescu reuºeºte, prin
intermediul acesteia “o operã de o
construcþie ºi concepþie singulare
în peisajul literaturii române”,
trãsãtura “definitorie” a acesteia
reprezentând-o modul în care
înþelege ºi resemantizeazã
conceptul de literaturã:  “Mircea
Horia Simionescu renunþã la ideea
tradiþionalã de ficþiune, mereu în

relaþie cu ceva exterior ei (dorind
sã pãstreze o coerenþã aplicabilã
în realitate sau în relaþiile cu
aceasta ale psihicului). Autorul
mutã accentul de pe acest raport
înspre actul pur de creaþie, de
invenþie. Literatura devine o
posibilitate ingenioasã de a inventa”
iar “creaþia lui M.H.S. nu poate fi
înþeleasã fãrã individualitatea
puternicã ce îi dã substanþã”.

 Proiectele lui literare au
descumpãnit ºi intrigat. Dincolo de
ineditul formal, prozatorul Mircea
Horia Simionescu a încercat sã
impunã alte tipuri de expectanþe de
lecturã ºi un alt tip de experienþã a
lecturii. Într-un interviu, acordat
Simonei Vasilache ºi publicat în
numãrul 7 din 2006 al revistei
“România literarã”, M.H.S. trimitea
la timiditatea implicitã a criticii
literare în raport cu scrierile sale
ca la un simptom al lipsei de
receptivitate vizai de stimulii
exteriori care genereazã o astfel
de literaturã calificatã drept
“livrescã” sau “ludicã”: “Îmi dau

bine seama cã literatura (inclusiv
a mea), ca sa se aºeze, ca sã fie
înþeleasã dincolo de nivelul de
suprafaþã, are nevoie de vreo
cincizeci de ani. Critica se
opreºte de multe ori la aprecieri
de genul o carte ingenioasa, un
subiect interesant, nu merge, în
primã fazã, mai departe”. Viziunea
sa constantã în ceea ce priveºte
literatura a fost cã aceasta implicã,
în fapt, într-o “reþea de legãturi”:
“rãmân romane neterminate, e
drept, dar scriitorii se continua unii
pe altii”, asumându-ºi, în pofida
climatului plin de eroi, “de oameni
care au reuºit”, interesul pentru
ceea ce desemna prin sintag-
ma de “mecanisme ale eºecu-
lui”, dar ºi dimensiunea falsã,
carnavalescã, a actului de a
scrie ficþiune ºi de a vorbi despre
aceasta ca despre un act al
“realitãþii”: “Sã nu luaþi în seamã
nimic din ce v-am povestit aici.
V-am pãcalit. Am încalecat pe-o
cãpºunã ºi v-am spus o mare
minciunã”.

A murit Zubi, cãci aºa îi
spuneam cu toþii între noi, deºi
lui i ne adresam cu Ioane, ºi el
ºtia asta, dar ne lãsa în pace,
îºi vedea de ale lui. Ale lui erau,
în tinereþe, pe vremea când
dãscãleam împreunã în Borºa
Maramureºului – acolo, la
poalele Pietrosului, erau ºi alþii
în preajmã: Aurel Pantea,
George Bocºa, Vasile Dragomir
–, Marile Proiecte, pe cât de
vagi, pe atât de monumentale...
Un dicþionar al marilor idei, al
crucialelor concepte, al
isprãvilor care au miºcat lumea.
Un vast – cum, altfel? – tratat
de creativitate. Un jurnal þinut
cu rigoare ºi asiduitate, care
promitea mari revelaþii despre
mãrimile în preajma cãrora
vieþuise, ºi care urma sã fie
publicat în nu ºtiu câte volume.
Himere heliadeºti, ambiþii
hasdeiene... dar asta nu ni-l
fãcea mai puþin simpatic. Era,
vasãzicã, un renascentist!
Cãci, altfel,  era un vitalist. Deºi

Mircea Petean

doar o pãrere de om, avea o
energie în el, o poftã de viaþã ºi
o voinþã de afirmare colosale.
Nu degeaba se identifica el cu
omul disponibil. Dar, atenþie,
asta nu însemna cã era nãimitul
în stare de orice cãci nu era
capabil sã ucidã o muscã.
Dimpotrivã, iubea viaþa în toate
ipostazele ei cu o pasiune
orbitoare. Era disponibil, adicã
la dispoziþia semenilor în care
credea, pe care îi servea, îi
vrãjea, îi educa în felul sãu
generos, entuziast, deschis.
Cãci se oferea pe sine ofrandã
semenilor cu o disponibilitate
dezarmantã. Degeaba îi
spuneai cã ceilalþi sunt egoiºti,

rãi, interesaþi, el o þinea una ºi
bunã: umanitatea e bunã în
esenþã, poate doar societatea,
întrucâtva, posibil sã o fi corupt.
Era, va sã zicã, un rousseauist!

Vedea idei întrupate în varii
personaje. Aºa s-a apropiat ºi
s-a lãsat fascinat o vreme de
Pãunescu, apoi de Ioan
Alexandru. Dupã Revoluþie,
când, între altele a îmbrãþiºat
fãrã rezerve cauza greco-
catolicismului, s-a lipit de Al.
Cistelecan iar în ultimii ani,
când a revenit la literaturã,
dupã ce s-a risipit în
publicisticã, a îmbrãþiºat fãrã
rezerve cauza celor mai nou
veniþi în ograda ei. O fãcea cu
ardoare, exagerând nepermis,
dar lui totul îi era permis!

Generos peste mãsurã, þinea
casã deschisã, cum se zice. În
apartamentul sãu de bloc unde
locuia împreunã cu Maria ºi cu
cei patru copii ai lor veniþi unul

Ion Zubascu – omul disponibil,
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dupã altul, a gãzduit o mulþime
de prieteni, poeþi, artiºti veniþi
de te miri unde. Acolo i-am
cunoscut pe George Stanca, cel
plin de vervã, inepuizabil, cu un
discurs fermecãtor, inventiv,
spumos ca o sticlã de ºampanie,
pe Carolina Ilica, suavã, furatã
de reverii paseiste. Generos
peste mãsurã, i-a iniþiat într-ale
literaturii ºi lansat în lume pe
pruncii sãi de la cenaclul la
cârma cãruia am urmat eu, dupã
ce el a plecat la Bucureºti. Mai
mult decât atât, pe unii i-a ajutat
sã supravieþuiascã la propriu,
nu  numai sã se afirme în
câmpul literelor. Generos peste
mãsurã, a contribuit decisiv la
lansarea unui cântãreþ de talia
lui ªtefan Hruºcã. Am fost
martor la momentul prezentãrii
acestuia în cadrul unui spectacol
al cenaclului Flacãra, desfã-
ºurat la Casa de Culturã din Baia
Borºa. Toatã lumea a aplaudat
prestaþia acestuia, cu o singurã
excepþie: Vasile ªeicaru, care,
probabil, a intuit instantaneu în
tânãrul „colindãtor” o întrupare
a concurenþei, pe rivalul ni-
micitor. Mai târziu l-am auzit nu
o datã pe Hruºcã vorbind cu
evlavie ºi recunoºtinþã infinitã
de Pãunescu, dar „uitând” cã
cel care îi fu prezentat aceluia a
fost Zubi însuºi, prietenul nostru.
Nu o datã l-am auzit vorbind cu
tristeþe, dar fãrã pic de ranchiunã
despre lipsa de gratitudine a
unora ºi altora, inclusiv a celui
pomenit adineauri.

Se dãruia oamenilor, se
dãruia proiectelor literare ºi nu
numai cu o disponibilitate
totalã, dezarmantã. Dar ºi
entuziasmul se consuma rapid,
cu o uºurinþã la fel de
dezarmantã. Mi-aduc aminte,
de pildã, cum, la un moment
dat, primind eu un set de cãrþi
franþuzeºti de la un amic de
dincolo, am stãruit asupra uneia
semnatã de Roland Barthes:
Mythologies. Vorbindu-i lui Zubi
despre asta, pe loc a exclamat
„Hai s-o traducem!” Zis ºi fãcut.
Ne-am pus serios pe treabã, ne
întâlneam cât de des posibil,
aproape zilnic, trudind din greu
pe textul barthesian.  Au apãrut

deîndatã ºi disputele – el era,
de pildã, pentru o traducere
liberã, eu pentru una fidelã –
dar asta nu ne-a împiedicat sã
înaintãm biniºor în proiectul
nostru. ªi asta pânã când, încet
încet, raþiuni exterioare, dar ºi
interioare, cum s-ar zice, ne-au
determinat sã o lãsãm mai
moale, iar pânã la urmã sã
abandonãm lucrarea.

Am amintit de revenirea lui la
literaturã. Ei bine, ultimele sale
douã cãrþi – Moarte de om. O
poveste de viaþã ºi Omul, pomul
ºi fântâna. O tragedie
româneascã au apãrut la editura
noastrã, la Limes. Întâmplare,
fatalitate, destin? Cine ºtie?
Important e cã sunt douã cãrþi
excepþionale. Prima, apãrutã în
2010, e un soi de foaie clinicã
de un tragism cumplit, care are
un impact emoþional asupra
cititorului cu totul ieºit din
comun, iar în cea de a doua
vântul istoriei suflã cu o putere
ameþitoare, rãvãºind porii
fiecãrui vers.  ªi toate astea se

întâmplã în condiþiile în care
Zubi mânuieºte limbajul ca un
maestru, schimbând registrele
cu mare dexteritate, dãruindu-
se fãrã rest literei ºi incendiind,
în acest chip, holdele din fiecare
paginã. Pârjol purificator, mai
încape vorbã?

O imagine finalã: jucam tenis
de masã în sla de sport a
Spitalului orãºenesc din Borºa,
recent inaugurat. Jucam lejer,
discutam; sãrea mingea, dar
sãreau ºi cuvintele ca nãucele
peste fileu când deodatã Zubi
a rãmas încremenit, cu mâna
cu care lovea mingea întinsã ºi
piciorul ridicat ca-ntr-o fandare,
cu privirea sticloasã. „Miºcã,
Ioane, ce-mi stai aºa, ca la
fotograf?”, am strigat, dar trupul
nu-l mai asculta, fãcuse o crizã
de sciaticã... De ce mi-a rãmas
întipãritã în memorie aceastã
imagine mai degrabã decât
oricare alta – cine poate ºti?

Dumnezeu sã te aibã în paza
sa, Ioane, prietene!
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Aurel Rãu

LUCIAN
BLAGA -

50

(urmare din numãrul trecut)

Cu apariþia numãrului 12 pe
1960 al Stelei, cuprinzând aceste
patru poezii surprizã în care nici o
concesie nu este fãcutã
circumstanþei, toate numai valoare
artisticã ºi fapt estetic, o anumitã
luptã a poetului, dar ºi a omului
Blaga, era încheiatã cum el ºi-a
dorit. Singure, versurile, într-o rozã
a vânturilor (dacã ne-am aminti o
metaforã din García Lorca:
„îngropaþi-mã într-o ...”), cu nimic
de „lucruri” în care autorul „nu
crede”. Dacã nu avem tot acum în
vedere ºi atâtea alte interdicþii
impuse încã restului operei.

O luptã încheiatã, între altele
de oponent faþã de draconice în-
cã nu scoase din uz poncife, de
artã militantã, sau eufemisme ca
„temporal”, ºi care îi poate da,
într-o proiecþie simbolicã, o aurã
de ins într-o confruntare cu un
întreg sistem din þarã, nu numai cu
o „metodã”, nu numai  social-politic
– cum se vobeºte încã în epocã
de o întrecere cu un altul, din
planetar. O  formulã proprie, pe
care autorul, în cele din urmã,
reuºeºte, s-ar chema, s-o impunã.
Numai a lui, prin Est. Sau care ar
trebui brevetatã.  Fiindcã vorbim de
literaturã – aceasta, îngãduitã în
fine sã fie aºa cum este ºi cum a
fost, de peste orice schimbãri. Un
câºtig nu doar al propriei cauze, ci
ºi al unui front mai general
românesc, ºi când revista care-l
gãzduieºte începe sã fie mai puþin
în situaþia de a fi acuzatã, ca de
atâtea ori, de pãcate ca „indi-
vidualism” sau „intimism” sau „eva-
zionism”, în articole comandate.

E interesant cum într-o apa-
rentã mai mare predispoziþie la
concesii au fost fãcuþi într-un singur
an, care pentru el va fi ultimul când
aºa ceva se va mai putea, aceºti
paºi mai mari, de stare de fapt, ca
la o masã verde, dupã confruntãri
cu armele. La care ar putea trimite
ºi o atare – când nu te-aºtepþi -
notificare, aº avansa eu: „Poezii au
început sã aparã, a rãspuns
Blaga, volum încã nu”. Ca dintr-un
oracol la Delphi, ºi cu o mohorealã
din cuvântul rãpciune. Cum
afirmaþia provine dintr-un
document scris, datat 13
septembrie, din acest an, emisã nu
de o cancelarie. ªi unde nuanþa de

reproº este ca dinspre un pact cu
stabiliri (prevederi, sau alt cuvânt
mai bun: statuãri) care îºi produc
ºi nu-ºi produc efectul deplin.

Aici totul trebuind privit mai din
aproape, aflându-ne în faþa unui
element de reper provenind în
triple sensuri  de dupã uºi închise,
un fapt de viaþã care e preluat
amplu în volumul IV al monografiei
Ion Bãlu, ºi e propus atenþiei astfel:
„Un critic literar, cunoscut de
Lucian Blaga de aproape douã
decenii, a avut o convorbire cu
filosoful timp de trei ore. Individul
fusese adus de Securitate de la
Timiºoara, tocmai în acest scop.
Lucian Blaga nu ºtia cã bãrbatul
din faþa lui este o «sursã». I s-a
destãinuit cu o dezarmantã
sinceritate”. Cu completarea cã
informatorul, „imediat ce a pãrãsit
locuinþa filosofului (...) a consemnat
toate confesiunile”, care aºa cum
vor fi „prelucrate fidel” de un
„lucrãtor operativ”, ºi cum sunt
redate amplu, pe vreo patru pagini,
îºi mãresc astãzi o importanþã,
fiindcã „dezvãluie, din perspectiva
scriitorului” Blaga, atât toatã
conversaþia purtatã de el cu
Athanasie Joja, în 1959, cât ºi
„atitudinea” pe care o are „faþã de
regimul comunist”.

Textul „timiºoreanului este în
mai multe privinþe ilustrativ, nu

numai „pentru istoria literarã”, cum
este avansatã cu deplinã îndrep-
tãþire ideea, de cãtre monograf, ci
ºi pentru arta scrisului literar, cum
s-ar putea trage o concluzie în caz
cã am vedea aici ºi o componentã
de dialog la distanþã. Sau cum
dintr-o întreagã economie a
problematicii abordate, din întregul
corp de destãinuiri la care asistãm,
ºi în legãturã cu care ni se spune
cã „subiectul” care se
confeseazã ºi-a rugat oaspetele
„sã nu divulge nimãnui cele
discutate”, nu e greu sã nu-þi dai
seama cã într-o deplinã cunoºtinþã
de cauzã li se vorbeºte numai  unor
urechi mai  depãrtate în spaþiu
decât cele ale unui serviciu de
urmãrire ºi informare, teritorial.

În primul rând sunt reþinute
câteva informaþii contabilizând
progresãri nu de nesocotit,
realizate, cu poticniri, prin vreo 5
ani, în niºte conveniri, care din alte
locuri nu apar atât de distincte, de
genul: „i s-a rãspuns cã nu i se
cere sã-ºi abjure filosofia”, parte
din operã despre care autorul ei
crede cã „nu e marxistã dar nici
antimarxistã”; sau care sunt re-
levante chiar pentru firul pe care-l
urmãm, punând în evidenþã o
schimbare de termeni într-o
ecuaþie. Din aceste rãsuciri de
topicã, dinspre oficialitate: „existã
o serie de oameni, ºi în þarã, dar
mai ales în strãinãtate, care
speculeazã tãcerea lui (a lui Blaga,
n. n.), interpretând-o ca un act de
opoziþie faþã de regim. Faþã de
aceasta, bineînþeles, regimul nu
poate fi indiferent. ªi dacã el – Blaga
– continuã aceastã atitudine pasivã
de pânã acum, de a nu publica
decât traduceri (subl. n.), atunci sã
nu se mire cã va fi considerat
inamic ºi va fi combãtut”. Deci nu
ca pânã mai ieri, când putea
publica numai traduceri!

Însã îºi are  relevanþa ºi un alt
pasaj, ca dintr-un preambul, care
te poate face sã-þi aminteºti
anumite lucruri, în „problema
scrisului, a publicãrii”: „Blaga i-a
spus (partenerului de discuþie din
Bucureºti, n. n.) cã el (Blaga, n. n.)
înþelege sã scrie ºi sã publice în
sensul regimului, dar numai unde
e de acord. El crede de pildã cã
90%  din ce se publicã astãzi în
materie de poezie liricã la noi n-are
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valoare de duratã. Ar trebui
acordatã mai multã libertate
inspirãrii lirice. Poeziile  de azi, în
cea mai mare parte sunt cronice
politice rimate”.

Totodatã se procedeazã ºi la o
grãitoare rezumare ºi sistema-
tizare parcã a unei tranzacþii, în
destãinuirile faþã de „sursã”, ca-ntr-
o „sintezã” înaintea unei parafãri,
sau ca, la sfârºitul unei lecþii a unui
profesor meticulos, un punctaj cu
fixarea cunoºtinþelor, cu unele
rezultate ale discuþiilor de pânã
acum, preþioase în sine, dar de
naturã sã le poþi considera ºi
menite unei reatenþionãri, pentru
cineva care are de luat  decizii, de
etapã,  încã într-o scadenþã,
bunãoarã operante printr-un
noiembrie, perioadã în care
paginile revistelor cu apariþie lunarã
sunt de acum prin birouri ale unor
instituþii care dau aprobãri pentru
tipar, sau în orice anotimp, când e
vorba de tipãrirea vreunei cãrþi. În
aceastã rigoare:

„Convorbirile  s-au încheiat cu
urmãtoarele rezultate:

- Nu i se cere sã scrie lucruri în
care nu crede.

- Nu i se cere sã-ºi renege
opera vieþii.

- Are posibilitatea sã scrie ºi sã
publice articole în care subliniazã
acele pãrþi din realizãrile pe tãrâm
cultural  ale regimului cu care e de
acord.”

Iar dacã „Existã  multe lucruri
bune care se petrec azi”, „El e
dispus sã scrie despre ele articole
de ziar”.

Ca, în alte rânduri, care vor
urma, cuvântul acord sã fie reluat
astfel: „În urma acestui acord a
publicat el în Contemporanul un
articol în care a subliniat
importanþa hotãrârilor Congresului
al III-llea al Partidului Muncitoresc
Român”.

Eºti nimerit în mijlocul acestor
date ºi semne de timp, puneri în
temã ºi aduceri  din condei, faþã
de care nu sunt mai prejos altele,
contribuind de asemenea la o
transformare din urmã a obiectului
unei delaþiuni într-o construcþie,
sã-þi spui: de piesã de teatru. Sau
într-un stufãriº din care sã nu te
mai dai ieºit, ºi totuºi nu trebuie
ignorat contextul din care ele ne
parvin: o înfruntare care s-ar afla

spre final, ºi cãreia le sunt ma-
terializãri. Între elementele de
particularitate aflându-se ºi
referirea la invitaþia care i-a fost
fãcutã poetului, onoratã, la primul
secretar al regiunii de partid Cluj,
unde acesta „i-a comunicat cã tov.
Gheorghe Gheorghiu-Dej  a
dispus telefonic sã-i transmitã din
partea sa felicitãri pentru articol,
care i-a plãcut”, articolul din ziarul
din 30 aprilie 1959.

Respectiv, sunt puse mari
nãdejdi ºi acum într-o receptivitate
pentru care au fost date ºi
asigurãrile de mai sus, ºi nu se
vrea pierdutã nici aceastã ocazie,
ivitã cum e ivitã, pentru o situare
nu mai prejos. Pentru cã mie, de la
început la sfârºit, structura textului
îmi spune cã strategul într-o
angajare de care vorbim ºi fostul
diplomat mare, pe mânã prin 1938
cu atâtea secrete de stat la nivel
de ministru plenipotenþiar, în þara
ºi a unei dictaturi, este edificat fãrã
dubiu pe ce teren este ademenit,
ºi în conscinþã se lasã antrenat, cu
o poftã de joc. Pentru cine ar vrea
sã citeascã totul în aceastã cheie,
pe care o propun eu, aproape
fiecare frazã se poate îmbia cu
ceva promiþãtor, cu destul subtext.
Fiind însã edificator în acest sens,
ºi un singur exemplu, cel din
rãspunsul la întrebarea despre
Premiul Nobel, dacã virtualul
laureat ar fi mers sã-l ridice, în
caz cã i s-ar fi acordat: „...mã com-
portam ca un cetãþean loial al þãrii,
al Republicii Populare Române, ºi
respingeam orice încercare
fãcutã din partea altor români
din strãinãtate“. Cuvinte ca de la o
tribunã. Pentru mai multã trans-
parenþã, întãrite ºi de plusarea:
„aº fi fost diplomat”. Când, mai
sã te întrebi dacã nu ºi cine îi
pune poetului întrebãrile, mingi
ridicate la fileu, se aflã într-o
aceeºi lungime de undã, cum
reuºita într-un spectacol pre-
supune ºi regie.

Dar indiferent cum sunt situaþi
cei doi „prieteni” în aceastã par-
titurã, un document literar com-
plex, ºi cu valori beletristice,
indiferent de motivaþie, sau chiar
dacã lucrurile n-ar sta cum îmi apar
mie, ºi personajul principal ar fi în
acest scenariu  numai o victimã a
bunei lui credinþe,– prin consecinþa

cã toate spovedaniile de aici
(fãcute cu un tact ca din afara
unei împrejmuiri, supravegheri, ºi
concepute ca pentru prelungirea
unei dezbateri  dintr-un alt decor)
se vor dovedi doar încredinþare
unui vehicul („Nimic din ceea ce a
spus filosoful nu a putut fi reþinut
ca probã penalã împotriva lui”), iar
luna decembrie, din 1960, a
numãrului 12 al Stelei, când „cerul
s-a mai rãzbunat”, dupã un
precursor, e ulterioarã începutului
de toamnã – el e încã odatã un
învingãtor.

Forþe de mai presus de
omenesc vor decide ca poezii,
direct de la el, sã nu  mai pot primi,
când i le voi solicita, prin sfârºitul
de an, lângã un pat de spital. Dar
voi putea sã aleg, prin bunãvoinþa
doamnei Cornelia, în aceeaºi
camerã, dupã o vreme, numai cã
nu lângã geam, din caietele
cunoscute, alte ºase adevãrate
frumuseþi, câteva antologice, pe
care le vom publica în douã
numere din 1961, ca postume. Iar
prin 1965, la 70 de ani ai sãi, mi se
va propune, sau mi se va accepta,
de cãtre o editurã, sã realizez ºi
prefaþez ºi eu o ediþie în þarã cu
creaþii lirice ante- ºi post-diluviene,
din  toate etapele scrisului blagian,
fãrã îngrãdiri, tipãritã ºi în
traducere în limba germanã, a lui
Goethe ºi Lessing. Unde sã pot
vorbi în acelaºi timp ºi de un poet
ºi un filosof, ca de un noroc în
românesc.

O primejdie de cãdere în pãcat:
când parcã pe-un þãrm de iad, sau
într-un câmp de forþe,  Lucian
Blaga le spune interlocutorilor sãi
nevãzuþi, dar nu cei mai rãi, vor-
bind cãtre „sursã”, „Poezii s-au
publicat...”,  el are în vedere numai
revista Steaua, sau pentru a nu
supãra vreun urâcios, ne are în
vedere ºi pe noi cei de acolo.
Acest, talisman...

*
Dar dacã vorbim de o luptã care

e purtatã pentru libertatea operei,
în ultimã instanþã pentru
neamestec în laboratorul oricãrei
creaþii, indiferent de gen sau
specie, nu sunt epuizate desigur
toate aspectele noþiunii, oricât
folositã abuziv în „cercul” unei
„vetre” din care avem enunþul „fiu
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al faptei nu sunt” ºi „misticul rod
se rotunjeºte în altã parte”. Cãci
sã nu fie uitatã ºi o altã faþã a unei
personalitãþi care îºi doreºte o
împlinire, de când se ºtie, conform
cu intuiþii din ceasul debutului cu
douã cãrþi deodatã, dintre care
una, cu element numai reflexiv,
Pietre pentru templul meu. Titlu prin
care e vizat ºi dincolo de filosofie
un sistem, sau e îndreptatã ºi alfel
o privire în absolut: un templu,
unde  preot trebuie sã fie scriitorul
complet, incluzându-l – deductibil
ºi din lanþul de poduri care sunt
piesele de teatru – ºi pe prozator.

Din fericire, aceastã „faþã” a unui
„veac”, despre care o instituþie de
supraveghere  doar a aflat cã exitã
(„are scrise ºi nepublicate o serie
de lucrãri poetice ºi de prozã”1),
informaþie deficitarã, care parcã
singura ar putea explica de ce ºi
atât de târziu, în a treia zi de
Crãciun din 1960, când poetul e
imobilizat sub paza medicilor („prin
decembrie cu reci morminte”, sã-
þi aminteºti din  poemul Annabel
Lee), un sculptor clujean ºi el
cunoscut, Virgil  Fulicea, este
interogat despre „numitul Blaga
Lucian” (împrejurãrile în care l-a
cunoscut ºi ce probleme a discutat
cu el) – va fi sortitã sã rãmânã pe
timpul vieþii o tainã. Altfel, ea n-ar fi
putut atesta, ca un rãspuns la o
condiþionare, deasemenea relatatã
în  episodul, de subteranã, pe care
l-am comentat anterior, cã scriitorul
filosof „dovedeºte (...) o atitudine
din care rezultã clar cã nu este un
adversar al regimului socialist”.
Cãci dacã trebuie sã ne referim mai
întâi la comoara de autobiografic,
de amintiri stricte din copilãrie pânã
prin tinereþe, de la naºtere, anul
1895, pânã în anul 1919, de dupã
ceasul Marei Uniri, un manuscris
fãrã probleme, dar o piatrã bunã, de
temelie, care nu putea lipsi dintr-o
construcþie a unui întreg, ºi va fi
publicat sub titlul Hronicul ºi
cântecul vârstelor, avem ºi
surpriza mare care e romanul, nu
o dizertaþie doar, ci ºi o zugrãvire,
o conformare preceptului de
oglindire a realitãþii,  într-o lucrare
însã de samizdat, ca sã mai
recurgem la o culoare de epocã,
Luntrea lui Caron. În anul 1990,
când un zid este prãbuºit, editorii
vor opta pentru acest titlu.

Cu aceastã carte dusã pânã la
capãt, beneficiind de douã
redactãri, rescrieri, prin vreo doi ani
de la începtul deceniului ºase, apoi
într-o perioadã 1956-1958, cu
valoare de document ºi cu invenþie
epicã, personagii, imaginar ºi
meditativ,  descripiv amplu ºi eros
– dar ºi câteva piese de colecþie
eseistice, atribuite unui alter-ego,
botezate „minunile lui Dumnezeu”,
ca Stratul mumelor, Isus-Pãmântul,
Cuvintele originare – sensurile din
respectiva noþiune, de apãrare a
unor opþiuni  numai din planul
opiniilor,  se lãrgesc, cum nu s-ar
fi bãnuit, cu atâta social ºi simfonic,
ºi cum genul literar în cauzã o
poate presupune. Se lãrgesc, pânã
la un adevãrat proces intentat unei
totalitãþi, nu numai unei alte
concepþii despre literaturã ºi artã.
Este elocvent ºi numai un citat,
dintr-o zonã nu ficþionalã, a
discursului narativ; vorbind de o cu
totul altã etapã decât a  unui „exil
interior”, expresie folositã pe
seama anilor 1946-1948, de numai
auto-claustrare, sau refuz al unor
implicãri în ambiant, pentru dãruire
unor proprii proiecte  („lucrând la
Anton Pann, scap cel puþin de
panicã”), de dinaintea unei izolãri
care-i este impusã, a limbii chiar;
de pãstrat sub ºapte peceþi:

„Expansiunea comunismului,
realizatã impetuos ºi brutal, va trezi
oare puterile occidentului din
perspectiva comodã, în care
puteau sã se complacã? Pânã în
clipa de faþã   occidentalii au dormit
pe laurii jalnici ai unor clauze
secrete, ce pecetluiau în Europa
soarta a una sutã milioane de
oameni. Niciodatã nu s-a comis în
istorie o mai mare crimã decât
aceea decurgând din stipulaþiile
sinistrei înþelegeri de la Ialta”.

Deci putându-se vorbi, figurat,
mai curând de un rãzboi purtat prin
ani,  când sã-þi poþi aminti ºi de o
altã numai potrivire de cifre, dacã
ar fi sã nu credem în virtuþi magice
care n-ar trebui lãsate doar
cuvintelor. Pe care sã o desprinzi
dintr-un articol reprodus în volumul
Iscoade, despre Mahatma Gandi
(Cum l-am cunoscut...). Acolo,
dupã o referire la un rãspuns dat
la o întrebare de cãtre marele
indian, care l-a impresionat prin
simplitate ºi firesc („Probabil cã

Isus din Nazaret avea acelaºi ton
pe dealul crinilor când vorbea
despre împãrãþia lui Dumnezeu”):
„am declarat duºmãnie neîm-
pãcatã acestei arte gãunoase.
Acesta va fi rãzboiul meu de
treizeci de ani (subl. n. )”. Afirmaþia,
formularea aceasta, se întâmpla
sã fie în începutul de an 1931. Iar
acum, când o suferinþã fizicã fãrã
leac ºi-a dat un verdict, ºi va fi
confirmat un diagnostic medical de
neoplasm, prin prag de decembrie,
veacul douãzeci curge spre
începutul de an 1961, al morþii. Anii
scurºi sunt chiar câþi s-a spus
atunci: treizeci.

Sã reþii doar cã sub impulsul
unicului scop declarat, mãrturisit,
slujit, ca sub o lege de peste opþiuni,
de cãtre poet, ca din scrisoarea
cãtre Tiberiu Brediceanu, din
1948, publicatã2, ,„Eu am jucat pe
o singurã carte: opera mea literarã
ºi filosoficã”, trebuie sã se situeze
tot ce va mai putea urma dintr-un
film ca ºi rupt, din semnele spre
lume, fie aceasta ºi numai
publicisticã, ale unei vieþi, ca sã nu
stea în faþã doar o perdea de
lacrimi. Cu mine, când îl voi vedea
încã într-un corset de ghips, prin
decembrie 60, e fãcut proiectul sã
citim ºi sã alegem alte poezii, din
caietele lui de acasã, pentru un
numãr proxim, peste numai vreo
douã sãptãmâni. Dacã  voi face un
calcul, aceastã discuþie e biniºor
înainte de 20 ale ultimei luni din an,
data scoaterii ghipsului ce se
dovedea inutil. ªi ultima. Când îmi
vorbeºte ºi despre cum sãnãtatea
e într-o revenire. Tot atunci dându-
mi-se ºi informaþia cã da, el nu se
uitã pe sine nici în spital – traduce
din englezi. Cum n-ar exista un
sfârºit, sau moarte.

Eu înþeleg din mersul scrisului
la aceastã intrusã,  cu sinuozitãþi,
evocare numai din perspectiva
unei relaþii aparte de inter-
dependenþã dintre un om ºi
expresia lui, cãreia îi vor fi închinate
energii pânã la capãt de drum
(„greul cel mai greu (...) / fi-va
capãtul de cale”), sau ca din mitul
jertfei zidirii. Încât sã realizez ºi o
altã precepþie a  suspinului, dintr-
un Catren, „Uºor nu e nici
cântecul”.  Vor fi, cum ºtim, vom
afla, câteva poezii tipãrite ºi în alte
publicaþii, pe ultimi metri, în ultima
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lunã de viaþã, din 1961,  bucurii
poate mai stinse din ce s-ar putea
numi un „cântec de triumf al
sufletului în poarta cerului”, cum e
spus într-un titlu al unei traduceri
superbe din mari Primitivi. ªi va fi
în fine semnat un contract editorial
pentru un volum  Poezii, e
menþionatã ziua de 20 aprilie;
autorul consimte sã fie consultate,

fãrã el, ºi în acest scop, nu trei câte
ºtiam, ci patru caiete cu inedite, din
stada Martinuzzi din Cluj, în lipsa
lui  –  încât privirile sã fie numai pe
îndepãrtarea prin luminã a pãrþii
celei de-a doua, dintr-o asociere
înaltã, de destin, dintr-o alianþã;
plutind singurã: poezia.

Dar Opera. Deci ºi teatrul,
filosofia. Cum ºi cãrþile de prozã ºi

eseu, aforisme. La fel ºi traducerile,
prin care conjuraþii, omul ºi scrisul
sãu, sunt nedespãrþiþi în etern.

Într-un „mereu”,  „contemporan
cu fluturii, cu Dumnezeu”.

NOTE
1 Dintr-o «Sintezã»  de la

Securitate, din 1956
2 In cartea lui Ion Bãlu
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A devenit o banalitate a spune
cã traducerea dintr-o limbã în alta
a unei opere literare este ea însãºi,
în felul ei, o creaþie, ori mãcar o re-
creaþie. Dar înþelesul acestei
echivalenþe nu pare a fi acelaºi
pentru toatã lumea. Unii cred cã
pe acest temei argumentativ îºi pot
aroga libertatea totalã de a modifica
textul auctorial, ceea ce, mai ales
în cazul poeziei, poate fi mai mult
sau mai puþin inevitabil. ªi totuºi,
idealul intangibil, însã mereu
urmãrit de orice traducere au-
tenticã, este, mai presus de toate,
fidelitatea, respectatã nu numai în
ce priveºte calitãþile, dar chiar ºi
inerentele neîmpliniri ale oricãrui
scriitor. Traducerea cu adevãrat
demnã de statutul ºi menirea ei
s-ar cuveni sã fie un fel de clonã a
textului de bazã, adaptatã
bineînþeles la spiritul limbii
traducãtorului ºi nu la forma
acesteia, ceea ce de altminteri nici
nu prea e cu putinþã. Deºi literatura
pune fireºte probleme de formã,
modalitãþile specifice fiecãrei limbi
permit realizarea unor corespon-
denþe semantico-stilistice, cu
variate grade de adecvare ºi
compatibilitate, direcþie în care se
situeazã eminamente eforturile
oricãrui traducãtor de vocaþie, care
ºtie sã interpreteze corect „intentio
operis”, sau mãcar „intentio
auctoris” (Umberto Eco).

Fãrã a intra însã mai adînc în
teoria traducerii, care dispune deja
de o imensã bibliografie, trebuie sã
reþinem cã translatorul unui text nu
are dreptul în nici un fel sã încalce
voinþa autorului, persoanã
distinctã, pe deplin stãpînã pe
creaþia sa ºi care limiteazã absolut
normal libertatea de miºcare a
traducãtorului. O situaþie cu totul
deosebitã din acest punct de
vedere apare atunci cînd autorul
îºi traduce el însuºi opera într-o
altã limbã decît aceea a primei
redactãri. Într-un asemenea caz,
transpunerea cîºtigã un larg spaþiu
de manevrã ºi devine uneori o
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Florin Mihãilescu

creaþie de sine stãtãtoare, în care
textul de bazã nu se mai regãseºte
decît parþial. Autorul este
îndeobºte un cunoscãtor temeinic
al celor douã limbi, dintre care una
„maternã”, iar alta de adopþie.
Împrejurarea mult mai rarã este
aceea în care limba scriitorului e
dublã prin condiþie familialã. Pãrinþii
fiind de etnii diferite, el poate folosi
deopotrivã atît limba maternã, cît
ºi pe cea paternã. Exemplul cel
mai elocvent în literatura noastrã
este Eugen Ionescu, scriitor mai
întîi de limbã românã, iar apoi ºi de
limbã francezã, întrucît descinde
în mod egal dintr-un tatã român ºi
o mamã franþuzoaicã ºi s-a format
în contact direct cu ambele culturi
implicate într-o asemenea relaþie.
Cu studii fãcute atît în Franþa, cît
ºi la Bucureºti, Eugen Ionescu a
început prin a scrie în românã ºi a
ajuns universal cunoscut prin
opera lui de maturitate, scrisã
exclusiv în limba francezã. Ca ºi
Eliade ºi Cioran, el are o dublã
bibliografie, corespunzînd cu douã
etape ale existenþei, tinereþea, pînã
pe la treizeci de ani, ºi restul de
circa cinci decenii care a urmat.
Opera româneascã a lui Eugen
Ionescu e mai puþin substanþialã
decît a confraþilor sãi, dar
semnificaþia ei nu poate fi socotitã
nicidecum mai micã sau mai
superficialã, ci dimpotrivã, în
definitiv, la fel de premonitoare ca
ºi a celorlalþi doi. Însã, dacã la
aceºtia din urmã continuitatea e
prea transparentã pentru a mai da
loc la controverse, dramaturgia
viitorului Ionesco a putut sã parã
mult mai independentã de orice
experienþã anterioarã. S-au
evidenþiat apoi elemente de
prefigurare în Caragiale, în Urmuz
ºi chiar în folclor. ªi totuºi opera
franþuzeascã a dat impresia unei
rupturi. A descoperi însã firele care
o leagã de scrierile româneºti
precursoare a început sã-i
intereseze ºi pe cercetãtorii strãini.

Unul din cei mai perseverenþi ºi

mai abilitaþi dintre aceºtia este
spaniolul Mariano Martin
Rodriguez (n. 1966), tradus nu de
mult ºi la noi cu o carte intitulatã
Ionesco înainte de „La Cantatrice
chauve”. Opera absurdã româ-
neascã (Casa Cãrþii de ªtiinþã,
2009), avînd la bazã introducerea
la ediþia publicatã de el în 2008 la
Madrid, a unor scrieri absente în
referinþele occidentale cu privire la
Eugen Ionescu, Destellos y teatro
– Sclipiri ºi teatru, ediþie cu atît mai
lãudabilã cu cît e bilingvã, spaniolo-
românã. Ineditul ºi importanþa
contribuþiei recentului ionescolog
se explicã prin focalizarea ei pe
ultimele scrieri româneºti ale
autorului nostru, înaintea debutului
francez cu celebra Cîntãreaþã
chealã. Lãsînd de-o parte volumele
Elegii pentru fiinþe mici ºi Nu,
precum ºi alte destul de
numeroase texte rãmase în
periodice, este vorba mai precis de
o piesã de teatru Englezeºte fãrã
profesor, ºi de un numãr de fabule
absurde numite de autorul însuºi
Sclipiri. Acesta le-ar fi trimis lui
Miron Grindea, directorul revistei
londoneze Adam, dar ºi unor
prieteni din þarã, ca Petru
Comarnescu ºi Oscar Lemnaru.
N-au vãzut însã lumina tiparului
decît în 1965, în Secolul 20 ºi au
cãzut oarecum în uitare, pînã cînd
Mircea Popa le-a redescoperit în
1998 (v. Apostrof, nr. 9).

Aceste texte, atîta timp neglijate,
dateazã din 1942 sau ’43, cînd
Eugen Ionescu plecase deja în
Franþa ori se pregãtea s-o facã. În
anii care au urmat, el a lucrat
asupra lor ºi le-a transpus în
francezã, pînã la ipostaza
Cîntãreþei chele. Aceasta este
autotraducerea scriitorului nostru,
metamorfozat din autor român în
autor francez, printr-o versiune
nouã a unui manuscris, care-i
acordã lui Ionesco meritul de
precursor al teatrului absurdului,
chiar înainte de 1950, anul primului
spectacol cu Cîntãreaþa..., însã –

Autotraducerea ca forma de
creatie

)) )))

,
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fapt remarcabil – în limba românã,
de care scriitorul se va despãrþi
dupã aceea, aproape cu
desãvîrºire, cel puþin în scris.
Anticipaþia româneascã a
Cîntãreþei... i se pare lui M. M.
Rodriguez pe drept cuvînt
excepþionalã, pentru cã atribuie
literaturii române un precursorat cu
totul deosebit în contextul
modernitãþii artistice europene.
Cercetãtorul spaniol insistã
convingãtor asupra legãturilor
dintre creaþia francezã a lui Ionesco
ºi particularitãþile deja manifeste
ale scrisului lui Eugen Ionescu într-
o ambianþã favorabilã ºi
stimulatoare, promovatã de
miºcãrile de avangardã ºi de un
anumit negativism al „tinerei
generaþii”. M. M. Rodriguez îl
descoperã pe viitorul Ionesco încã
din Elegii pentru fiinþe mici, spre a
nu mai vorbi despre publicistica ºi
critica lui din anii ’30. Afirmarea
strînsei solidaritãþi dintre textele
româneºti ºi cele de dupã 1950
merge chiar împotriva voinþei
autorului de a-ºi califica
manuscrisele care preced
Cîntãreaþa... drept niºte simple
ciorne: „peripeþiile operei Sclipiri ºi
Englezeºte fãrã profesor ne
demonstreazã cã ideea de a le
considera simple ciorne, legitimã
din punctul de vedere al lui Ionesco,
e inexactã dintr-o perspectivã
istoricã. Aceste opere nu au fost
simple ciorne pentru scriitor, cel
puþin pînã în 1948. Altfel, de ce ar
fi fãcut efortul de a le publica?” ªi
Rodriguez adaugã, spre surpriza
ºi fireasca noastrã satisfacþie, mai
ales cã afirmaþia o datorãm unui
strãin imparþial ºi competent:
„Chiar dacã Ionesco nu ar fi scris
nimic în francezã, valoarea sa
intrinsecã ar fi aceeaºi, ca
manifestare pregnantã a
avangardei în spirit dadaist...” (p.
67).

Produs indiscutabil al unor
sugestii ºi chiar influenþe concrete,
care s-au exercitat asupra lui din
direcþia unor Caragiale, Urmuz sau
Arghezi, ca ºi a dadaismului în
ansamblul sãu, Eugen Ionescu
s-a tradus pe sine, cel din tinereþea
lui interbelicã, în formele unui teatru
a cãrui origine nuclearã nu este
Cîntãreaþa chealã, ci Englezeºte
fãrã profesor ºi Sclipiri, pe care

exegetul nostru iberic le-a supus
în cartea sa unei analize atente ºi
nuanþate, pentru a-ºi demonstra
opinia cu care noi nu putem fi decît
întru totul de acord, întemeindu-ne
pe realitatea textelor ºi cîtuºi de
puþin pe cine ºtie ce orgoliu al
apartenenþei. Eugen Ionescu nu s-
a tradus pe sine însã numai în
cazul Cîntãreþei..., dar – într-un
sens mai metaforic – în întreaga
sa operã francezã, recunoscutã
astfel a nu fi ieºit din goluri, ci din
matricea unei culturi formative ºi
modelatoare, peste care s-a altoit
alta, catalizatoare ºi definitivã.
Adevãrata ºi cea mai sigurã
continuitate a operei lui Eugen
Ionescu, de la etapa româneascã
la cea franþuzeascã, se articuleazã
ºi se legitimeazã prin spiritul ei.
Orice identitate etnicã, aºa cum
am mai avut prilejul a spune, se
constituie ºi se susþine prin douã
adeziuni, sau mai curînd situaþii de
apartenenþã: limba ºi spiritualitatea.
Prima se poate schimba, a doua e
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se menþine ºi într-o limbã strãinã a
ilustrat-o cu strãlucire literatura lui
Panait Istrati. La un scriitor
universalist ºi deci mai puþin
sensibil la rezonanþe autohtoniste
ºi vernaculare ca Eugen Ionescu,
notele profunde ale spiritualitãþii lui
fundamentale sînt mai subtile, mai
complicate ºi mai nuanþate, dar nu
lipsite în esenþa lor de aderenþe ºi
de înrudiri integratoare. Punerea lor
în luminã nu e scutitã de dificultãþi,
dar nici imposibilã. Provocarea îºi
aºteaptã temerarii întreprinzãtori.
Cutezanþa lor ºi-ar putea afla un
îndemn ºi în precedentul unor
cercetãtori strãini ca Mariano
Martin Rodriguez, a cãrui carte ne-
a preocupat aici. Este ºi motivul
pentru care o recomandãm, cu
multã plãcere, tuturor cititorilor
interesaþi ºi mai cu seamã
potenþialilor noi ionescologi, care se
vor mai ivi ºi se vor înmulþi cu
siguranþã, spre cîºtigul mereu în
creºtere al studiilor noastre literare.
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ION MANOLESCU

Cartea Româneascã,
2011

BENZI
DESENATE ªI

CANONUL
POSTMODERN

Idei radioactive
si control
canonic periodic
,

Ruxandra Cesereanu

Inteligentã, ineditã,
proaspãtã ºi intens pro-
blematizantã (cu folos) este
ultima carte de pânã acum,
semnatã de Ion Manolescu:
Benzile desenate ºi canonul
postmodern (Editura Cartea
Româneascã, 2011). Auto-
rul intenþioneazã sã rene-
gocieze gustul estetic: pe
de o parte prin lauda adusã
paraliteraturii (cu tot ce
înseamnã aceasta la nivel
de benzi desenate & Co),

pe de altã parte printr-o excelentã discuþie de analizã
ºi sintezã despre canonul literar în România actualã
ºi despre viciile criticii literare. Cartea cuprinde, de
fapt, douã secþiuni care ar fi putut fi despãrþite (ºi nu
amestecate), dacã autorul nu ar fi dorit în mod
intenþionat sã le asocieze. În cazul celei dintâi partituri,
principala demonstraþie cu tendinþã a lui Ion Manolescu
este aceea cã benzile desenate (ºi filmele BD) aparþin
de domeniul fantasmatizãrii (care este altceva decât
realul sau oniricul), încercarea autorului fiind aceea
de a impune (ºi nu doar ludic) o strategie de receptare
a sistemului BD. În acest sens, sunt delicioase
eseurile micromonografice despre Corto Maltese ori
despre Beavis ºi Butt-Head (Do America) – ca sã
dau doar douã exemple tipice – pledoaria lui Ion
Manolescu fiind aceea cã BD-ul rediscutã, de fapt,
un traseu epic preluat din basmul popular, pulverizat
stroboscopic, însã, în cultura pop de tip postmodern.
La nivelul hiperbolei ficþiunii, de asemenea, arta ºi
scriitura de tip BD are caracter anticipativ ºi
futurologic, creând posibilitatea ca lumea imaginarã
sã influenþeze molipsitor realitatea cotidianã (actualã
sau ulterioarã). Într-un fel empatic, Ion Manolescu îi
ridicã mingea paraliterar la fileu lui Mircea Mihãieº,
care, de mai mulþi ani deja, lucreazã la o carte despre
Hugo Pratt ºi fascinantul sãu personaj Corto Maltese!

Cum spuneam deja, un al doilea registru al cãrþii
este legat de reproºurile subtile ºi directe, în acelaºi
timp, pe care autorul le aduce criticii literare din
România, acuzatã de senectute prematurã, lipsã de
elasticitate, aer mafiotic, prejudecãþi ºi tabu-uri
marcante. Existã, în acest sens, câteva texte de
anvergurã teoreticã inovatoare în aceastã carte
(“Mersul romanului”, “Literatura românã în corsetul
canonic”, “‘apte idei radioactive”, “Contrabandã cu idei
radioactive” ºi altele), care ar merita analizate într-un
demers de tip close reading, într-atât de utile sunt la

nivel de discuþie ºi provocare. Voi rezuma o parte din
ideile nuanþate propuse de Ion Manolescu, tocmai
întrucât ele fac parte dintr-o demonstraþie la care ader
ºi care are ca þintã rigiditatea canonului literar
românesc ºi dirijismul de sorginte extra-literarã al
criticii de la noi.

Autorul este îndeajuns de liber ºi neînregimentat
în vreun grup literar încât sã indice erorile de canon
ºi abuzurile de canon, în concisele sale eseuri de
istorie literarã. Ce observã el este, întâi de toate, o
concepþie restrictivã, opacã, cenzurantã ºi
minimalizantã în definirea canonului, din perspectiva
criticii literare româneºti (ºi a stãpânilor cu morgã ºi
aplomb care sunt criticii literari). Nonflexibilã ºi
îngustatã de limitele ei, fãrã o deschidere permisivã
realã, critica literarã româneascã e marcatã de un
virus chiar la nivel de canon: ea fie neagã, fie
monumentalizeazã – ºi într-un caz, ºi în celãlalt, totul
depinzând de o formã de dirijism (politic sau de
apartenenþã la un grup literar). Lucrul acesta este vãdit
inclusiv în concisa istorie a literaturii române pe care
Ion Manolescu o face, tocmai în sensul demonstraþiei
sale. De aceea, propunerea autorului este una ineditã:
concretizarea unui control canonic periodic (excelentã
idee!), ca un soi de examen dat, atât pentru a urmãri
preferinþele publicului larg, cât ºi pe acelea ale elitei.
Dar cine sã facã acest control canonic periodic? Mafia
literarã ºi critica literarã actuale din România sunt ele
însele ramificat de canonizate!

Textul cel mai important ca impact ºi
problematizare, din cartea lui Ion Manolescu, este cel
intitulat „ªapte idei radioactive”: dacã spaþiul mi-ar fi
permis, aproape cã aº fi dorit ca acest eseu sã fie
citat în totalitate. Iar dacã ar fi posibil, un asemenea
text ar fi benefic sã fie afiºat în Facultãþile de Litere
din România, fie în spaþiul central de afiºaj, fie mãcar
la biblioteca fiecãrei facultãþi, în aºa fel încât sã fie
citit de studenþi, mai cu seamã de acei studenþi care
tânjesc sã devinã critici literari ºi comentatori de
literaturã. Rezumând: autorul blameazã critica literarã
triumfalistã, care face din chiar rolul ºi statutul sãu un
instrument auto-suficient de formare ºi reglaj canonic
(utilizez aici mulþi dintre termenii propuºi chiar de Ion
Manolescu). Printr-un asemenea statut este
obstrucþionatã tocmai inovaþia literarã, iar posibilele
revizuiri canonice sunt considerate din start ca fiind
huliganice, ofensatoare la adresa eminenþelor tutelare.
Chiar dacã autorul se referã mai aplicat la critica literarã
româneascã din a doua jumãtate a secolului XX,
consideraþiile sale nu pierd din vedere secolul XXI.
Conservatorismul, atitudinea resentimentarã ºi mai
ales mumificarea de tip canonic – iatã câteva vicii
care ar trebui eliminate tranºant.  Ion Manolescu nu
criticã nici gratuit, nici interesat, ci în scop de
salubrizare generalã. Iatã de aceea cele ºapte idei
radioactive pe care le propune în scop igienic la nivelul
criticii literare, care idei sunt de o actualitate extremã
ºi binevenitã (în opinia mea) ºi pe care le citez integral:
1. relativizarea “marilor adevãruri” de istorie literarã;
2. desfiinþarea monopolului infailibilitãþii critice; 3.
postmodernizarea discursului critic ºi a metodelor de
investigaþie istoricã; 4. adoptarea unei poziþii teoretice
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pluraliste, eliberatã de prejudecãþi ºi inhibiþii; 5.
dinamitarea festivismului canonic; 6. democratizarea
canonicã: 7. liberalizarea concurenþialitãþii istorice. Cel
mai acut punct de salubrizare mi se pare a fi
propunerea a doua: criticul literar îºi arogã, adesea,
aere de papã al gestionãrii literaturii, într-un demers
autoritar ºi exagerat – Ion Manolescu sancþioneazã
tocmai aceastã atitudine arogantã. La fel de
importante, la nivelul deschiderii, sunt, însã, punctele
patru ºi ºase, care pledeazã pentru renunþarea la
ostilitate ºi ipocrizie canonicã, dar ºi la inerþie, în sensul
flexibilizãrii discursului critic aplicat. Toate aceste idei
ar merita, însã, o discuþie mai amplã, pe care o voi
relua, poate, cu alt prilej.

Supleþe, percutanþã, elasticitate, spirit tranºant
– acestea sunt calitãþile lui Ion Manolescu,
problematizând ºi revizitând canonul literar românesc.
Dacã avem în vedere cã autorul propune, la un
moment dat, inclusiv o “istorie fractalã” a literaturii,
nu-i greu de ghicit cã Ion Manolescu este un stalker
nu doar în paraliteraturã (BD), ci ºi în consecinþele
benefice ºi inedit-progresiste ale acesteia. Despre
vocaþia sa de chirurg al canonului literar ºi al
vicisitudinilor criticii literare am vorbit îndeajuns în cele
de mai sus, aºa încât mã opresc aici.

În 23 martie 2011,
Jurnalul naþional o declara
pe Marta Petreu „omul zilei”,
distincþie jurnalisticã nu
foarte frecvent acordatã
literaþilor ºi pãrând re-
zervatã mai degrabã poli-
ticii, administaþiei ºi capi-
talului particular. Prilejul era
apariþia la Ed. Polirom a
primelor trei volume din
seria de autor a acestei
poete, eseiste, cercetã-
toare în domeniul filosofiei

ºi, de aici înainte, romanciere. Primul dintre ele însuma
totalitatea poeziilor tipãrite pânã astãzi de Marta
Petreu, iar cel de al doilea repunea în circulaþie – pen-
tru a treia oarã la noi (cãci a apãrut ºi în SUA) – mono-
grafia dedicatã celei mai aspre ºi mai vizionare cãrþi
de filozofie politicã româneascã din secolul al XX-lea:
Schimbarea la faþã a României de E.M. Cioran. Abia
al treilea era o operã cu totul ineditã, cãci aducea în
faþa cititorilor o nouã faþetã a scrisului martapetreuan,
postaziind-o pe autoare, de astã datã, ca romancierã.

Acasã, pe Câmpia Armaghedonului, debut în
proza de lung parcurs al poetei ºi exegetei filosofiei
româneºti contemporane, a fost tãlmãcit de critica de
întâmpinare ca „o poveste tensionatã despre
apocalipsa spiritualã a unei familii” (Alex Goldiº), ca
„un amestec de amintiri din copilãrie cu o cronicã de
familie” (Nicolae Bârna), ca „un lung ºir de catastrofe

Ragnarök
Ovidiu Pecican

MARTA PETREU

Polirom, 2011

ACASÃ,
PE CÂMPIA

ARMAGHEDONULUI

amorsate” (Cosmin Ciotloº) ºi ca un Bildungsroman,
care „…are în centru istoria relaþiilor de familie pe
parcursul a trei generaþii” (Doru Pop). Încã din titlu,
lumea în care evolueazã protagoniºtii se anunþã însã
nu doar intens simbolicã – un topos saturat mitic ºi
intens spiritualizat (în sens religios), al dinamicii
anihilante ce naºte ºi macinã lumi, precum câmpia
Kurukshetra din Bhagavatgita sau o bãtãlie de felul
celor, clasice în diversele mitologii, ca ºi cel al
confruntãrii dintre zeii olimpici ºi giganþi, titani etc. la
greci, ori precum Götterdämmerung-ul germanic ce
traduce Ragnarök-ul scandinav –, ci ºi ultimativã
pentru fiinþa umanã. Astfel de cataclisme care
angajeazã cosmosul ºi ordinele suprapuse ale
existenþei, panteoanele în luptã pentru dominaþia
asupra universului cunoscut oamenilor, sunt, totodatã,
ºi cadrele unei foarte grave interogaþii asupra limitelor
de destin ale umanitãþii, atât ca ansamblu, cât ºi la
nivelul fiecãrui individ care o formeazã. Sunt bãtãlii
devastatoare unde nu numai viaþa se pierde, ci ºi
valorile pe care se construiesc identitãþile: iubirea,
demnitatea, speranþa, noþiunea de bine, proprietatea
conceptului de adevãr. În plus, rezultatul este nesigur:
mutaþiile pot avea loc în toate sensurile, iubirea devine
rãu, adevãrul începe sã fie cu totul altceva, iar
prezentul se mutã într-o aºteptare nesãþioasã a
iminenþei dezastrului, contaminându-se el însuºi de
ireparabil.

Devine astfel, în Acasã, pe Câmpia Arma-
ghedonului, înainte de orice, evident cã decorul în care
sunt plasate evenimentele trãite de generaþiile familiei
cãreia i se evocã destinele – satul ardelenesc Cutca,
înconjurat de dealurile sterpe ºi posomorâte ale zonei
– trebuie înþeles mai degrabã ca o rãscruce metafizicã
în percepþia eroine-naratoare, tot aºa cum propriii
pãrinþi cuprinºi într-o încleºtare posomorâtã, trenantã,
intransigentã ºi neobositã, sunt de privit ca
reprezentanþii unui panteon arhaic, încruntat, fãrã
speranþã ce par sã întruchipeze, simbolic, cumva,
zeitãþile arhetipale ale feminitãþii în ipostaze
dezlãnþuite, rãzbunãtoare ºi pedepsitoare (Gea,
Artemis, Nemesis, Isis, Diana – dar nu ºi Athena,
nu ºi Cuminþenia Pãmântului), ºi, respectiv,
masculine (Zeus, Jupiter Tonans, Ares, Jahveh al
Vechiului Testament).

Citit într-o asemenea cheie, cu trimiteri la mitic ºi
la sacru, romanul Martei Petreu se dezvãluie ca o
tragedie cosmicã, în tonalitate anticã, ºocând atât prin
gravitatea încleºtãrii care nu cruþã nimic în cale – nici
pe cei doi protagoniºti principali, Mica ºi Ticu, pãrinþii,
dar ºi zeii casei, yin ºi yang-ul existenþei cotidiene, în
familie, nici pe propriii copii, despuiaþi de afectivitate
pozitivã, reprimaþi cu cruzime verbalã cvasi-letalã,
blestemaþi ºi prigoniþi –, cât ºi prin stratificãrile ce se
developeazã dincolo ºi dincoace de text, ºi care se
înºurubeazã în magma din care se alimentau ºi Ulise
al lui J. Joyce, Iov al lui Joseph Roth sau chiar
Kalevala. Nu este de mirare, în aceste condiþii, cã
Alex Goldiº puncta cã „nu despre un roman clasic e
vorba, nici de o desfãºurare logicã a acþiunii, ci mai
degrabã de o confesiune întunecatã, circularã ºi
obsesivã, în care poeta lucreazã cot la cot cu eseista
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pentru a da contur unei lumi numai pe jumãtate reale”.
Îþi vine aproape sã crezi cã, din adâncurile anistorice
ale unor timpuri flotante, rãtãcite „pe culmea cea mai
înaltã a munþilor Carpaþi” unde Bãlcescu descoperea
o þarã seducãtoare, s-au ridicat, prin jocurile recesive
ale genelor, douã zeitãþi anonimizate, prinzând chipuri
contemporane ºi intrând în coliziune în spaþiul unor
biografii pãmântene, pentru a tranºa o luptã ale cãrei
începuturi ºi al cãrei sfârºit nu pot fi plasate, în nici un
caz, în lumea noastrã. Unul dintre momentele acestei
dinamici care îºi cãuta expresia triumfalã, un nod
tensional maximal, este cel al convertirii Tatãlui la
neoprotestantism. Peste vechiul strat de credinþã,
agrar ºi, implicit, neolotic, se suprapune acum somaþia
reînnoitã cotidian a Apocalipsei, ceea ce furnizeazã
o posibilã nouã armã: imperativul mântuirii prin
convertire ºi pocãire. Rãspunsul celeilalte zeitãþi,
instanþa maternã, este pe mãsurã, iar decesul
partenerului-rival, al duºmanului de acasã, nu pune
capãt bãtãliei ºi violenþei mocnite sau dezlãnþuite.
Nemesis îºi exercitã pe mai departe funcþia
predestinatã, ea refuzã cu obstinare orice compromis.

Scenariile mitice care subîntind povestea din
Acasã, pe Câmpia Armaghedonului se bulucesc în
minte ca niºte fulguraþii: confruntarea fratricidã dintre
fratele agricultor ºi cel crescãtor de vite, Cain ºi Abel,
sacrificarea propriilor copii precum în ritualurile pãgâne
ºi chiar ºi în cel din lumea pãstoreascã a lui Avraam,
Cronos care îºi înghite fiii. Iar Tabita, naratoarea, mereu
încleºtatã în confruntãrile inevitabile cu Ticu ºi cu Mica,
aminteºte de Oedip ºi de Arjuna, îndreptãþindu-l pe
Doru Pop sã invoce ºi abordãri anamnetice de formulã
psihanalistã: „totul se petrece cu referire la scena
primordialã psihanaliticã, general umanã, care
depãºeºte limitele de timp ºi spaþiu, astfel se
universalizeazã.”

Se întâmplã astfel ca Marta Petreu sã fi fãcut,
prin acest roman, un mare dar literaturii române. El
are frenezia ºi zbuciumul din La rãscruce de vânturi
ºi evocã tragedia personalã ipostaziatã de Sören
Kierkegaard, fiul bãtrânului negustor care, nefericit, îl
blestemase în tinereþe pe Dumnezeu pentru a trãi tot
restul vieþii cu sentimentul unei insaþiabile vinovãþii
metafizice transmise copilului. Suntem, cu Tabita, în
aceeaºi ambivalenþã ce prinde ºi macinã între iubire
ºi teroare; o situaþie a cãrei rezolvare nu poate, nici
ea, avea loc în imediatul unei biografii. Cred însã cã
spaþiul artei, al romanului, cu ritualul rememorãrii ºi
reînvierii unei lumi cu protagoniºtii ei nu face parte
doar din readucerea la viaþã a conflictului, bãtãliei ºi
apocalipselor individuale ale giganþilor ce se confruntã,
ci are ºi marele rol de a sublima în artã concreteþea
unei tragedii subliniatã – nicidecum diminuatã – de
modestia unei lumi de aparenþã rudimentarã,
sãrãcãcioasã, prinsã cu precizie ºi acurateþe în
formula unei exprimãri dialectale nu numai verosimile,
ci chiar autentice.

Roman excepþional ºi perplexant, Acasã, pe
Câmpia Armaghedonului stã enigmatic ºi polisemic
în faþa cititorului, invitându-l la plonjãri îndrãzneþe,
dincolo de straturile obiºnuite ale participãrii prin
lecturã.

Alex Goldiº

În fata marii,
la marginea
textului

)) )))

,

ION POP

Limes, 2011

ÎN FAÞA
MÃRII

E aproape neverosimil
cum, de-a lungul a aproape
patru decenii de carierã
poeticã, Ion Pop a rãmas
consecvent propriei formu-
le. Un aer de delicateþe ºi
de fragilitate, a unui „eu
slab” (pentru cã nu poate sã
întreþinã o relaþie directã cu
obiectele), nãscut ºi crescut
în incubatorul lecturilor, era
de identificat în poezia
magistrului echinoxist încã
de la primele volume,

Propunere pentru o fântânã (1966) ºi Biata mea
cuminþenie (1969). Ceea ce-l deosebea pe Ion Pop
de colegii de generaþie ºaizeciºti, de la Nichita
Stãnescu pânã la Adrian Pãunescu, Ana Blandiana
sau Gabriela Melinescu, era conºtiinþa imposibilitãþii
de a se apropia nemediat de natura ºi de viaþa
elementarã. El nu va extrage însã dintr-o asemenea
observaþie concluzii textualiste, întorcând spatele
realitãþii, ci va prefera, în schimb, sã punã în scenã
aceastã ciudatã neputinþã. Cãci, într-adevãr, aproape
toate poemele lui Ion Pop sunt frânturi nostalgice dupã
un „hors-texte”, rostite de vocea unui copil bãtrân,
suprasaturat de lecturi. De aici, retorica egalã, stinsã,
„cuminte”, în opoziþie aproape programaticã cu
desfãºurãrile grandilocvente ale ºaizeciºtilor. Dacã
se poate vorbi de un anume patetism în poezia lui Ion
Pop, atunci acesta este mocnit, atent filtrat prin
autoironie. Un aer de resemnare pluteºte peste
imaginarul unui eu pregãtit sã-ºi trãdeze la tot pasul
limitele, eºecurile (deopotrivã individuale ºi ale firii)
sau doar neîndemânãrile ºi micile stângãcii cotidiene.

Nu face excepþie de la respectiva formulã nici
volumul recent apãrut, În faþa mãrii, deºi trebuie spus
cã, începând cu Litere ºi albine (2010), poate fi
detectatã o uºoarã turnurã în interiorul genului profesat
de Ion Pop. Aceleaºi nesiguranþe ori neliniºti cu privire
la relaþia dintre text ºi viaþã strãbat cele douã volume,
doar cã, de data aceasta, eul militeazã mai decis în
favoarea ultimei. Poate ºi pentru cã e vorba, în primul
rând, de cãrþi ale oboselii ºi ale îmbãtrânirii, stãri când
orice joc/artificiu începe sã fie resimþit drept grotesc.
Astfel încât, fãrã a pierde nimic din pudibonderia
elegantã ºi din delicateþea unui spirit prin excelenþã
livresc, poezia lui Ion Pop începe sã se radicalizeze
în sensul autenticismului. Versuri precum
„Deocamdatã, însã,/ [Domnul] stã ºi se uitã./ Îl vede,
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poate,/ ºi pe servul Ion Pop,/ cum gâfâie repede,
alergând,/ cum moare încet, surâzând,/ cum citeºte,
scrie,/ vorbeºte singur” (Dumnezeu vede) dau tonul
unei dispoziþii de confesiune cu atât mai pateticã, cu
cât e redactatã nu la persoana întâi a individualismului
strident, ci la persoana a treia a demnitãþii ºi a
discreþiei. Plãcerea asocierilor intelectuale ºi a
desfãºurãrilor regizorale complexe lasã loc unei
formule tranzitive (hieroglifele, încifrãrile, figurile de stil
în general sunt din ce în ce mai reduse numeric), în
care, însã, pasiunea pentru generalizare sau
esenþializare face casã bunã cu biografismul.

Aºa se explicã nu doar impulsul tot mai accentuat
al poetului de a-ºi lua drept bibliografie esenþialã
propria viaþã, ci ºi nevoia de a se documenta, dupã
un model empiric în care n-a crezut niciodatã, „la faþa
locului”. Fragmentele din ultimul volum sunt, citim
printre rânduri, mãrturii din pelerinaje la Ierusalim ºi
pe þãrmurile Liguriei. Cât pe ce sã fi exclamat „ce poet
ocazional extraordinar e Ion Pop!”, dacã mãrturiile
poetice din carte ar fi avut, într-adevãr, ceva în comun
cu hazardul sau evenimenþialul. În cel mai pur spirit
neoromantic, uºor retro, de care poetul nu se mai
fereºte odatã ajuns în pragul retragerii (pensionãrii)
din încifrãrile moderniste, orice mãrturie devine aici
mãrturisire. ªi dacã spiritul religios e destul de firav –
fragmentele despre Ierusalim sunt puþine ºi
convenþionale –, în schimb, cel „natural” e extrem de
puternic. În faþa mãrii e un ciclu excelent tocmai pentru
cã, pornind de la o reþetã veche de când lumea poeziei
(cea a contemplatorului în naturã), reuºeºte sã
construiascã un scenariu complex ºi dinamic, în care
„vocea poeticã” pare, pentru prima datã, angajatã total.

E vorba aici mai ales de un paradox fertil, pe
care poetul îl speculeazã cu succes de-a lungul
întregii cãrþi. Cãci, pe de o parte, pe malul mãrii, faþã
cu intransigenþa ei naturalã, siguranþa propriei
persoane – destul de fragilã, la fel ca în ciclurile trecute
– scade treptat. Complexele, frustrãrile sau
readucerile în prim-plan ale unor vinovãþii de mult
îngropate atacã permanent suprafaþa discursului.
Figurile tatãlui, ale mamei sau doar ale unor magiºtri
uitaþi devin simboluri ale limitelor de tot soiul – de la
nesemnificative drame adolescentine pânã la neputinþe
metafizice. Foarte reuºit, de pildã, un poem al
îmbãtrânirii care poartã în efigie chipul mamei: „Cu o
piatrã în mâini, lãsatã-n nisip de mare/ mã gândesc la
mâinile tale, mamã/ din amurgul acelui septembrie/ în
care-ai plecat, – aspre, tot mai grele/ pe mãsurã ce þi
se retrãgeau sângele, gemetele./ Ca acum, acest val
ce se liniºteºte, împãcat în verdele apei, curat./ De-
atunci, mai grele parcã/ îmi sunt ºi mie mâinile/ ºi glasul
ceva mai întunecat”.

Pe de altã parte, cu cât frustrãrile ºi neliniºtile
personale cresc, cu atât vocea care se rosteºte în
volum e mai autenticã. Permanenta nostalgie dupã
autenticitate, adevãratã obsesie ordonatoare a poeziei
lui Ion Pop, pare sã se rezolve, într-un fel, prin
contactul cu aceastã limitã geograficã absolutã. Textul
sau obsesia scrisului nu dispar cu totul, însã ele sunt
asimilate complet peisajului, în niºte geometrii ºi ecuaþii
foarte interesante: „Dar nu ºi nu, imaginaþia barocã/

nu vrea sã stea cuminte, pretinzând/ cã ceea ce vãd
eu în zare/ e numai o linie trasã/ sub socoteli cereºti,
sub ceva unde/ nu ºtiu ce se adunã, se scade,/ cu
nu ºtiu ce ºi din nu ºtiu ce”. Dacã marea i-a luat
„libertatea cuvântului”, cum mãrturiseºte într-un loc
poetul, dacã orice gest fals ºi „orice miºcare a mâinii/
prin aer rãmâne ca scrisã”, într-o concordanþã
perfectã, niciodatã atinsã pânã acum, a gestului ºi a
textului, înseamnã cã n-a mai rãmas timp decât pentru
mãrturisiri esenþiale. De aici, frecventele pasaje
despre sfârºit (despre moarte în general), din care
nu mã pot abþine sã nu citez aceste versuri extrem
de precise în decupaj, cu toatã emoþia lor revãrsatã
în sfârºit la suprafaþa textului: „Oricum, mare,/ în ora
asta, a refluxului meu,/ te rog sã-þi aduci aminte/ de
ruda ta de pãmânt, sãraca./ Mã încred în tine, în buna
ta memorie,/ a ta, care eºti mai toatã cer ºi ºtii probabil/
aproape tot ce se petrece/ în mintea lui Dumnezeu”.
La fel de proaspãt, tot în ciuda patetismului sãu
aproape manifest, e ºi fragmentul care deschide
„ciclul mãrii”, poem al regãsirii comunicãrii esenþiale
din cuplu: „Singuri noi doi,/ într-un târziu, pe-un þãrm
stâncos de mare,/ nu încã foarte bãtrâni, nu prea
romantici, totuºi,/ cu un vuiet însã, rãmas în noi,/ al
anilor duºi, – ºtim/ cât e-al nostru ori cât/ al valurilor
lovind în pietre/ aici, la marea Liguriei.// (Dumnezeu
sper sã poatã scuza/ aceastã glorioasã comparaþie)./
/ Mi-ai spus totuºi, cã, pãºind spre apã/ printre pini ºi
agave-n amiaza-naltã,/ ai plâns fãrã ruºine – prea
multã frumuseþe aºa, dintr-odatã,/ pentru numai doi
ochi,/ pentru o singurã, biatã inimã”.

Sunt, astfel de versuri aproape albe, simple ºi
clare ca picãturile de apã, semne ale unui reflux târziu
din faþa livrescului ºi a textului în favoarea atotvisatei
autenticitãþi. Fãrã a ieºi nicio clipã din propria formulã
– contuzii ale înfruntãrii încrâncenate dintre viaþã ºi
scris se mai vãd încã la suprafaþa discursului –, Ion
Pop a reuºit s-o deturneze într-o asemenea mãsurã,
încât e greu de aproximat cum va arãta volumul
urmãtor al poetului. De urmãrit, în orice caz, cu maxim
interes.

Lungmetrajul
unui serial critic
Victor Cubleºan

Arta cinematograficã s-a impus autoritar, atît prin
consum, privit cantitativ, cît ºi ca impact asupra
imaginarului colectiv, prin capacitatea de a crea
modele ºi de a impune tendinþe, drept forma
dominantã a artei sfîrºitului de secol XX ºi început
de secol XXI. Afirmaþia este în sine o platitudine
într-o lume în care filmul este o prezenþã ubicuã ºi
cotidianã. Cu toate acestea, este surprinzãtor sã
constaþi, prin raportare la “mai vechile” arte, cît de
fragilã ºi cît de redusã este receptarea sa criticã în
România, cît de puþine sînt vocile avizate ºi cît de
redus este spaþiul care îi este acordat în revistele
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PRIM–PLAN

culturale. Tribuna clujeanã
face în acest peisaj o
figurã discordantã, iar
meritul îi revine, fãrã urmã
de tãgadã, lui Ioan Pavel –
Azap, coordonatorul entu-
ziast al paginilor dedicate
celei de-a ºaptea arte ºi
deþinãtor al rubricii de
cronicã cinematograficã.
Tribuna se impune drept
una dintre cele mai se-
rioase publicaþii româneºti
atunci cînd vine vorba

despre film, în timp ce Ioan-Pavel Azap se
dovedeºte, de-a lungul anilor, nu doar un comentator
constant ºi plin de acribie al fenomenului, ci ºi un
observator pertinent, educat, cu o intuiþie remarcabilã
ºi un ochi critic intransigent.

Volumul Prim-plan este, la o primã vedere, o
simplã strîngere la un loc a cronicilor de film semnate
de autor în perioada 2006-2010 ºi separate în douã
grupuri, într-o primã parte cele dedicate filmului
românesc, în cea de-a doua filmului strãin. ªi totuºi,
volumul înseamnã mai mult decît o simplã mutare a
unor materiale anterior publicate în Tribuna într-o
carte. În ansamblul titlurilor semnate de cãtre autor,
Prim-plan succede unor volume de interviuri cu
regizori români de film ºi altora de cronici, prefigurînd
o imagine complexã (ºi polemicã) asupra (în primul
rînd) cinematografului românesc contemporan. Apoi,
adunate, cronicile ajung la un fel de masã criticã,
mutîndu-se, în mod spectaculos, într-o veritabilã
istorie urmãritã la pas a cinematografului din
România ultimilor cinci ani, o radiografie criticã
dechisã ºi provocatoare.

Ioan-Pavel Azap este prin excelenþã un cronicar
de film. Este în acea primã linie a receptãrii, adeseori
privitã cu superioritate de confraþii critici, care îºi
asumã riscurile primelor încadrãri, riscul primelor
etichete, care este silitã sã dea verdicte vremelnice,
sã se bizuie în egalã mãsurã pe culturã
cinematograficã, pe ochi format ºi, extrem de
important, pe subiectivismul propriei intuiþii. Cronica
este aparent superficialã, aparent perisabilã, etern
vãzutã ca o abordare nesistematicã ºi fluºturaticã,
dar în acelaºi timp se dovedeºte un pivot central în
receptarea posterioarã a operei analizate. Un
cronicar bun joacã adesea un rol mai important în
biografia unei arte decît un critic tehnicist, dar fãrã
gust cultivat sau un istoric plicticos.

Este interesant de observat unul dintre criteriile
grilei care opereazã selecþia peliculelor comentate
de cãtre autor. Ioan-Pavel Azap scrie exclusiv
despre filmele care ruleazã pe ecranele româneºti
ºi preferã sã urmeze cronologia acestor apariþii, chiar
dacã accesul la film este adeseori posibil ºi pe alte
cãi. Deºi discutabil într-un moment în care revoluþia
digitalã e în toi, criteriul localizeazã perfect ºi permite
o imagine clarã asupra receptãrii filmului în spaþiul
românesc. Iniþial nu am acordat credit unor scrupule
care pãreau de „ºcoalã veche”, lectura integralã a

Prim-plan-ului demonstrîndu-mi ulterior viabilitatea
ºi eficienþa criteriului.

Filmele româneºti din ultimii cinci ani sînt
analizate sistematic ºi fãrã reþineri. Nu sînt evitate
eºecurile ºi nu sînt favorizate reuºitele. Nu existã
omisiuni notabile sau redundanþe. Tocmai aceastã
prezenþã consistentã construieºte acel al doilea nivel
de istorie în desfãºurare. Care, desigur, nu ar fi
posibil fãrã personalitatea ºi talentul autorului. Ioan-
Pavel Azap nu face reverenþe ºi nici nu conduce
execuþii. Pasiunea sa pentru film, pentru artã, vizibilã
permanent fie în scurte digresiuni istrorice, fie în
paranteze de notaþie pur personalã, îi permite sã
trateze cu exigenþã atît tînãrul debutant cît ºi
veteranul aureolat de premii. Criteriul estetic
prevaleazã fãrã excepþie, lucru rar într-o breaslã în
care adeseori sentimentalismul dicteazã verdicte
critice dintre cele mai bizare. Conicile reuºesc sã
adune imaginea regizorilor români ºi a istoriei ultimelor
ani. Portrete complexe primesc artiºti precum Radu
Gabrea, Mircea Daneliuc, Sergiu Nicolaescu, Radu
Muntean, Cristi Puiu, Nae Caramfil. Evoluþii ºi
involuþii, tendinþe ºi marote, triumfuri ºi dezastre
catastrofale, obsesii ºi manierisme sînt descifrate
ºi adunate. Imaginea rezultatã este vie ºi mai ales
credibilã, chiar dacã, sînt convins, deloc pe placul
celor disecaþi. Azap refuzã sã judece un film dupã
bune-intenþii sau dupã modã, dupã cum refuzã sã
ierte eºecul din prezent prin prisma reuºitelor de
odinioarã.

Ioan-Pavel Azap dovedeºte un foarte acut simþ
al receptãrii, reuºind sã intuiascã direcþiile de
dezvoltare ale cinematografiei noastre încã din
momentul în care ele abia se prefigureazã, dupã cum
refuzã sã cadã în capcana triumfalismului de azi care
vede în minimalismul atît de la modã în prezent
prima, cea mai serioasã ºi unica modalitate de
exprimare cinematograficã româneascã. Autorul ºtie
sã scrie surprizãtor de suplu ºi cu o aparentã
simplitate care încurajeazã lectura prin colocvialitate
ºi dialog. ªtie sã fie frust rãmînînd tehnic în
observaþie ºi nu dã înapoi în faþa digresiunii
moralizatoare. Ironic fãrã a fi neserios, tãios fãrã a fi
brutal, jucãuº fãrã a fi înafara subiectului, criticul îºi
conduce demonstraþiile cu pasiune ºi rigoare, ceea
ce face verdictele sale greu contestabile.

Dacã ar fi sã ridic un reproº vizavi de Prim-
plan, acesta ar viza plusul de entuziasm în
receptarea peliculelor româneºti faþã de maxima
exigenþã atunci cînd sînt discutate cele strãine.
Gruparea lor evitã însã o confruntare directã a
atitudinilor ºi permite o lecturã pe douã paliere – local
ºi general.

Prim-plan se dovedeºte un volum antrenant,
provocator, document ºi eseu în acelaºi timp, o carte
care nu ar trebui sã lipseascã din biblioteca nici unei
persoane interesate de cinematografia ultimelor ani.

ª
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Mircea Popa

Cei care au fãcut parte din
corpul profesoral al ultimilor
cincizeci de ani, indiferent cã au
lucrat în învãþãmântul mediu sau
universitar, au avut în Dumitru
Micu ºi în cãrþile lui un aliat de
nãdejde. N-a existat examen de
grad sau de licenþã, din bibliografia
cãrora  scrierile lui D.Micu sã nu
figureze, mai toþi dascãlii þãrii
învãþând într-un fel sau altul de pe
cãrþile lui, cãrþi de mare utilitate atât
ca informaþie, cât ºi ca interpretare.
Practic, dupã etapa Lovinescu-
Cãlinescu, era nevoie de o
reactualizare a stãrilor de lucruri
din domeniul literar în raport cu
cerinþele schimbate ale noilor
realitãþi social-politice ºi culturale,
de o îmbogãþire a tablei de materii
a disciplinei, de o nouã
restructurare a sistemului de
relaþionãri din interiorul factorilor
politici care au acþionat asupra
literaturii ºi a direcþionãrii valorilor
estetice ale vremii.

Lucrând din 1956 la
Universitatea din Bucureºti ºi
predând cursuri de literaturã
românã mai mult de cincizeci de ani,
D. Micu s-a aflat încã din epoca
proletcultismului în plin proces de
trãire pe viu a fenomenului literar, în
care a fost implicat în mod direct,
fie ca redactor la „Scânteia”, fie ca
profesor la ªcoala de literaturã sau
în învãþãmântul universitar. El însuºi
a fost, într-o oarecare mãsurã,
alãturi de Ov. S. Crohmãlniceanu,
Ion Vitner sau Paul Georgescu un
„îndrumãtor” al vieþii literare
contemporane, ºi poziþia ºi punctul
de vedere exprimate de el a cântãrit
greu în confruntãrile de idei ale
vremii, în care s-a  lãsat antrenat
cu mare dezinvolturã ºi cu o vizibilã
plãcere a dezbaterii.

Mai puþin prezent în revistele
literare ca altã datã, când plãcerea
criticii de întâmpinare era pentru el
un mod de manifestare predilect,
D.Micu a avut rãgazul sã mediteze
în liniºte ºi cu oarecare detaºare
la rolul sãu ºi al cãrþilor sale în

timpul istoric parcurs,
transfomându-se nu de puþine ori
din martor ºi actant al epocii trecute,
în judecãtor ºi reevaluator al
evenimentelor trãite,
descoperindu-ºi astfel treptat
vocaþia nedezminþitã de
memorialist. Ciclul autobiografic se
deschide cu volumul Timpuri
zbuciumate (2001), continuat apoi
cu tranfigurarea epicã din Fata
Morgana (2003) ºi extins acum la

perioada sa bucureºteanã,
intitulatã Sfârºit ºi început de
mileniu (Editura Muzeului Literaturii
Romîne, 2010).

Sfârºit ºi început de mileniu
aduce în câmpul memorialistic de
astãzi viziunea unui intelectual de
stânga, unul dintre aceia care mai
credeau în mirajul comunismului,
în faþa avalanºei de evenimente
declanºate de aºa-zisa Revoluþie
românã ºi a transformãrilor pe care
ea le-a generat în toate sectoarele
vieþii noastre spirituale, fãrã a fi
ignorate ºi împrejurãrile în care
acestea s-au produs. În acest
scop, autorul încearcã sã ne
convingã de mizeria materialã în
care trãiam înainte de 1989, de
„condiþiile existenþiale tot mai
abrutizante”, precum statul la cozi,
penuria alimentarã, proasta

alimentare a pieþelor ºi
magazinelor, unele dintre notaþii
putând servi de documente chiar
pentru istorici. Iatã o asemenea
mostrã. „Gãsit în piaþa Amzei
cartofi de mãrimea nucilor ºi mai
mici, cât cireºele pipernicite. Nu se
puteau cumpãra,bineînþeles fãrã
coadã”. Nu ignorã nici starea
culturii, tãierea liniilor de
comunicare cu strãinãtatea,
interzicerea de a mai lua
doctoranzi strãini, de a primi cãrþi
ºi reviste strãine, micºorarea
tirajului cãrþilor „cu probleme”,
înteþirea cenzurii etc., creºterea
mãsurilor de naturã poliþieneascã
luate pe Calea Victoriei, unde
eventualii trecãtori erau puºi sã
stea pe loc, cu faþa la zid, atunci
când trecea pe acolo maºina
prezidenþialã etc.

Evenimentele care au premers
izbucnirea popularã din decembrie
sunt completate cu trãirile zilnice
ale profesorului, participant inert la
ºedinþele de partid sau la
învãþãmântul ideologic de la
Universitate, apoi mânat de
curiozitate la manifestaþiile din
stradã. Sunt notate cu mare
atenþie ceea ce vede ºi trãieºte,
inclusiv cele vãzute ºi auzite la o
ºedinþã la Uniunea Scriitorilor cu
membrii Consiliului, unde participã
ca „autoinvitat”, fãrã a avea
aceastã calitate. „Schimbãrile” au
acel aer de improvizaþie, de
tranziþie, în care fiecare cautã sã-
ºi confecþioneze o mascã de
persecutat al regimului, sã scoatã
la luminã situaþiile în care,
pasãmite, ar fi fost în dezacord cu
ideile ºi politica partidului, în care
ar fi combãtut excesele mãsurilor
luate etc. Un exemplu tipic în
aceastã direcþie este poetul
Haralambie Þugui de la Iaºi,
prezent în presã la fiecare
aniversare de partid, dar acum þine
sã  scoatã la luminã poezii
„subversive” ºi sã susþinã cã „ºi
el a fost un contestatar, fãrã s-o
spunã. A preferat sã glorifice

Dumitru Micu. Sfârsit si
început de mileniu. Rememorari

)) ))), ,
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realizãrile socialismului”. Acum
cere, pur ºi simplu, ca marea sa
operã poeticã sã aparã în
„Biblioteca pentru toþi”! La rândul
sãu, actvistul culturnic, Ion Dodu
Bãlan, ajuns în ultimele momente
ale ceauºismului la demnitatea de
„rector” al Universitãþii din
Bucureºti (la fel cum la Cluj a ajuns
rector un alt slugoi al regimului,
activistul fãrã cãrþi Aurel
Negucioiu!) devine dintr-odatã
extrem de grijuliu faþã de colegi,
dându-ºi demisia din funcþia de
rector ºi permiþând alegerea în
aceastã funcþie a lui Nicolae
Manolescu. ªi Valentina
Curticeanu, soþia secretarului
personal al dictatorului, Silviu
Curticeanu, ofteazã ºi se plânge
de „viaþa grea” dusã de familia ei
în preajma cuplului dictatorial, fãrã
sã arate însã ºi foloasele pe care
le-a tras din aceastã situaþie. Nici
cererea Ioanei Lipovan de a se
permite cercetarea dosarelor
profesorilor, spre a se vedea care
au colaborat cu Securitatea nu
este acceptatã: „Mai toþi cei
prezenþi la ºedinþã au considerat
jignitoare o asemnea pretenþie,
considerând-o un atentat la
intimitatea vieþii personale.”
Participând apoi la mitingul
studenþesc de la Institutul
Politehnic, autorul ne comunicã
revendicãrile studenþeºti, se
declarã apoi,într-o ºedinþã,
împotriva „anarhiei, care, apreciez,
e mai rea decât dictatura” ºi publicã
în România liberã articolul Fãrã
etichetãri, considerat de Vasile
Nicorovici ºi de alþii drept o pledorie
în favoarea foºtilor comuniºti. Prin
atitudinea de care dã dovadã în
acest rãstimp, D. Micu este un
exemplu tipic de revoltat moderat,
îngãduitor ºi cu unii ºi cu alþii,
temãtor, probabil, cã unii l-ar fi putut
învinui cã a fost redactor la
Scânteia, iar notaþiile sale sunt mai
degrabã un fel de intervenþii pro
domo, la fel ca ale multora din
epocã. Pentru el, revoluþia n-a
fãcut altceva decât sã producã
deschiderea „Cutiei Pandorei” în
care fiecare face ce vrea ºi-ºi
asumã cu de la sine putere orice
rol. Ea este însã confiscatã
iremediabil de alþi fruntaºi comuniºti
ºi acest lucru se vede ºi din
notaþiile lui D.Micu, o datã cu

intrarea în scenã a lui Iliescu ºi
Roman. Lupta pentru putere între
Iliescu ºi Mazilu este bine
reflectatã,c a ºi lupta de la Filologie
în cadrul ºedinþei de noi alegeri,
unde, prin cuvântul lui Silviu
Angelescu majoritatea doreºte sã
nu nu mai fie „tot aceiaºi” în funcþii
de conducere. În luptele de opinii
care au loc autorul nostru,
contestat apoi introdus pe listã,
pierde la vot. Citim printre rânduri,
chiar dacã n-a spune direct, faptul
cã „înfrângerea” electoralã l-a
afectat, dar se redreseazã repede,
mai ales cã va fi ales, la propunerea
lui Z. Ornea, director al editurii
Minerva. Perioada cât a funcþionat
aici e amplu ºi pitoresc descrisã
în capitolul Bâlciul deºertãciunilor,
unul dintre capitolele cele mai
revelatoare ale memoriilor. Îl
vedem de-acum pe autor în situaþia
sã scrie ºi sã n-aibã unde sã
publice, dupã ce anterior fusese
gãzduit mai în toate revistele din
capitalã sau din provincie. Unele
articole i se pierd, altele îi sunt
amânate sine die sau refuzate mai
direct sau mai voalat. Cu toatã
avalanºa de „hârtie imprimatã”,
când zeci de ziare apar peste
noapte pentru ca tot atât de repede
sã disparã, el nu-ºi gãseºte un
debuºeu literar decât la meteoricul
Paradox sau la ziarul liberal
Viitorul, doctrinã cu care n-avea
nimic de împãrþit, deoarece
„repudia capitalismul” ºi credea cã
„un stat al maselor muncitoare
dispune de suficiente pârghii
pentru a împiedeca restaurarea
capitalismului”. Un demon interior,
aºa cum declarã, îl mâna însã spre
„agora”, din nevoia sã devinã lider
de opinie: de aceea acceptã sã
facã parte din Societatea de mâine,
club de discuþii ce avea menirea
sã contracareze Grupul de Dialog
Social, ca mai apoi, total debusolat,
sã ajungã a fi acaparat de „Vatra
româneascã” ºi sã accepte a
candida la Senat mai întâi ca
independent, apoi pe listele reunite
ale PUR cu Partidul Republican.
Ameninþat  telefonic cã va fi
„recuzat” ca profesor în cazul cã
va candida, autorul cedeazã
primul loc de pe listã în favoarea
celui de al doilea candidat, aºa cã
ºansa sa de reuºitã a fost minimã,
cãzând la scrutinul ce a avut loc.

Viaþa politicã nu este singurul
domeniu în care exceleazã
„povestirile” lui D.Micu. Pe atât de
palpitante sunt paginile care
privesc lumea scriitoriceascã ºi
cea gazetãreascã din care se pot
desprinde pagini cu adevãrat
memorabile. Rând pe rând prin faþa
noastrã defileazã câteva
personaje de tristã amintire,
precum Sorin Toma sau Nestor
Ignat, fosile decrepite ale epocii
proletcultismului, care înceracã pe
toate cãile sã convingã lumea cã
„nu sunt ce par a fi”. Sorin Toma
susþine cã articolul infamant cu
privire la Arghezi l-a scris din
poruncã preaînaltã ºi vrea ca
autorul sã republice opera tatãlui
sãu, lucru la care acesta e pãrtaº,
prefaþând în 1997 un volum de
Poezii din A.Toma, apãrut la
Editura Evenimentul. Alt dinozaur
al presei din epoca stalinistã,
Nestor Ignat se deghizeazã acum
cum poate mai bine, susþinând în
faþa celui dornic de adevãr cã „n-a
crezut în comunism niciodatã”,
susþinând, dimpotrivã, cã e
burghez prin origine ºi formaþie. Ca
interlocutor al ipochimenului,
D.Micu noteazã consternat cã l-a
impresionat seninãtatea cu care
Nestor Ignat a tras imediat cu
buretele peste trecutul sãu
comunist. Cu asemenea cazuri de
dedublãri de personalitate, de
falsificare a propriei lor biografii,
D.Micu se confruntã mai la fiecare
pas ºi nu puþine sunt cazurile ieºite
din comun pe care ni le creioneazã.
Între numele acestor teroriºti
figureazã Grigore Tãnãsescu,
Tudor Opriº, Octavian Ghibu, Emil
Manu, Mihai Gavril, ca ºi o mulþime
de doctoranzi avizi de glorie,
ambiþioºi ºi acaparatori, între care
figureazã o gureºã doamnã din
Republica Moldova sau o
„coºbucoloagã” ºi o „dacistã”
repatriatã din Germania, ale cãror
nume le trece sub tãcere, dar ale
cãror „portrete” fac deliciul
paginilor, altfel cam încruntate, ale
mãrturisirilor de faþã.

Cu evocãrile mai libere ºi mai
degajate din acest spaþiu cultural
se deschide un alt câmp de obser-
vaþie predilect al memorialistului,
cel al vieþii universitare din timpul
comunismului ºi din zilele noastre.
Sunt pagini de remarcabil umor
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involuntar, de situaþii comice sau
tragice, unde memorialistul a reuºit
sã surprindã cu acuitate toate
aspectele de suprafaþã sau de
adâncime care caracterizeazã
taberele aflate în disputã ºi sã
defineascã printr-o simplã
trãsãturã de condei modul de a fi
al personajelor, calitãþile ºi
defectele fiecãreia. Capitolul
intitulat ADDENDUM. Alma Mater
Bucurestensis este în ultimã
instanþã un fel de bestiarium în
miniaturã, o lume a învârtiþilor ºi a
profitorilor de tip politic, în care
„lupta de clasã” de la nivel naþional
se reflectã cu prisosinþã la nivelul
confruntãrilor de idei sau numai de
interese. Mitul de profesori infailibili
al unora ca G. C. Nicolescu sau
Al. Piru este cu desãvârºire
spulberat. Nu sunt iertaþi nici

politrucii vremii, cei care au intrat în
funcþii fãrã pregãtirea profesionalã
de specialitate, ca dogmaticul
dentist I. Vitner, ajuns la un moment
dat ºef de catedrã în locul
magistrulu G. Cãlinescu, sau abilii
culturnici Ov.S.Crohmãlniceanu,
Paul Georgescu,V.Mândra, Savin
Bratu, ªt.Cazimir, care au lãsat în
urmã puþine opere notabile, ca sã
nu mai vorbim de masa mai largã a
grupului de universitari „pârâþi”,
pentru care catedra reprezenta un
simplu serviciu funcþionãresc, ºi
care credeau cã „dosarul” e mai
important decât afirmarea
ºtiinþificã, ca alde Ghiþã Florea,
Eugen Marinescu, Al. Hanþã ºi alþii.
Simpatia sa nedisimulatã se
îndreaptã spre oamenii cu cãrþi, a
cãror muncã o respectã, precum
ªerban Cioculescu, Romul

Munteanu, N.Manolescu, P.
Macrea, Eugen Simion, D.
Pãcuraru, George Munteanu, Dan
Grigorescu, chiar dacã asupra
calitãþilor lor morale ºi de
comportament civic are, în unele
cazuri, rezerve. Cartea lui D. Micu
pledeazã în esenþã pentru un tip
de universitar muncitor, gata sã
scoatã din orice subiect valoroase
teme de cercetare, un profesionist,
dãruit cu pasiune meseriei,
preocupat înainte de toate de a se
realiza sub raport cultural ºi
spiritual. Alãturi de alte mãrturii din
lumea universitarã, scrise de o
serie de înaintaºi ai sãi, cartea de
memorialisticã a lui D.Micu atrage,
cucereºte, incitã prin mulþimea de
observaþii, portrete ºi evocãri de
mare interes documentar ºi
psihologic.
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Poem cu bere neagrã & Albã
ca Zãpada
Beau bere neagrã
în „Albã ca Zãpada”
ºi citesc
cã „Diavolul se îmbracã
acum
de-adevãratelea
de la Prada”
Beau bere neagrã
în „Albã ca Zãpada”
din ligheanul cu viermi
catifelaþi
îmi spui cã mã iubeºti
cancerigen
Beau bere neagrã
în „Albã ca Zãpada”
ºi scriu cu un pix roºu
ºi ascult
„Ce bine cã eºti
ce mirare cã sunt”
Beau bere neagrã
în „Albã ca Zãpada”
pe stradã
eteru-i o umbrã beteagã
înãuntru
din ligheanul cu viermi
catifelaþi
îmi spui cã mã iubeºti
cancerigen
sã nu mai scriu
cu pixul roºu

Daniel Sãuca ºi sã nu mai ascult
ºi sã nu mai citesc
ºi sã te arunc
ºi sã vã arunc
toþi diavolii în pahare
Sã-i purtaþi în maþe
sã le coafaþi coarnele
cu bere neagrã
în „Albã ca Zãpada”
Dupã care sã vã miraþi
cã nu mai sunteþi
nici mãcar umbre
nici mãcar viermi
ºi cã nu mai aveþi
nici mãcar lighene
în care sã vã spãlaþi
maþele
Beau bere neagrã
în „Albã ca Zãpada”
eteru-i singura umbrã
de-o varã, beteagã

Din imposibilele poeme de la
Zalãu
22 decembrie 2010
Scriu tot mai rar serios
E ºi acesta un semn cã am
                                              ajuns
Neserios de serios
Mai ales când mã uit la tine
ªi vãd un pahar gol, incredibil de
                                                   gol
Cum dracu’ sã fiu serios
Când aºtept urletul dintâi

Când calculez înghesuiala pe
                                   metru pãtrat
Din scumpul nostru iad
Cam prea scump, iadul ãsta
ªi nici în rai nu se anunþã
Reduceri semnificative de preþuri
Promoþii la smoalã, la funie ºi la
                                                 boci.
Asta e. Scriu tot mai rar serios
Am ajuns un neserios prea serios
Sau un serios prea neserios?
Oricum, sunt prea serios
În oraºul în care nici mãcar
Moartea nu-i moarte
În oraºul în care nu te-am
cunoscut niciodatã
În oraºul în care nu vei ajunge
                                         niciodatã
În oraºul în care nici nu vom trãi
Nici nu vom muri.
Da, evident
E un oraº din Pacific
Din Pacificul de mijloc
Un oraº în care în fiecare zi
Au loc revoluþii
De pildã lunea, în fiecare luni
Fix la ora opt ºi-un sfert
Are loc revoluþia din decembrie.
Asta e. Scriu tot mai rar serios
Mai ales când vãd cum

Ninge bezmetic – aºezat
Peste oraºul blestemat
Sã-ºi ºteargã nasul
Dupã fiecare revoluþie...

O SÃPTÃMÂNÃ FÃRÃ JOI

de nu voi adormi mã voi trezi în aceeaºi zi ca o viperã
voi ieºi din sânul cald niciodatã secat niciodatã
                                                                       prea greu
ºi izbãvirea ta va fi
pâine
rãscolind drumul

(absenþa aceasta prezentã mereu ne tulburã mai
                                                                     mult decât
un sentiment
surd orb nevorbitor
închis într-un triunghi înnodat la capete)

întru iertare mã las cufundatã în pãcat

prãpastia se strânge
înãuntrul meu ca o rugãciune
                                          (ºtiu cine eºti
lumina cade în acelaºi fel pe greºeala ta
                                             rãtãcitorule)
sufãr de amuzie caprifoi cianurã scepticism
calea lactee spini  carafe goale

calc strâmb prin alb ºi negru orizontal ermetic

ºi tu zici
nu se cuvine sã dai bunã ziua ceasornicarului
de pe strada Sf. Vineri
mâinile lui cu vene sticloase ieºind barbar
prin albul vascular
ca spuma de mãslin
mãsoarã viaþa

(ah, viaþa ta fãrã greutate fãrã medicamente
îngropatã sub clopotul care ne ajutã
sã nu alunecãm
în beznã în somn ºi în pulbere)

priveºte-te în mine ca-ntr-o fântânã multiformã
vezi ai îmbãtrânit de-atâtea îngenuncheri
ºi pulsul tãu e doar obsesie organicã

e foarte întuneric ºi foarte târziu sã dai bunã ziua

ceva s-a schimbat pe strada Sf. Vineri colþ cu
                                                                        Armoniei

izbãvitorule
eu vreau ca sã te vãd cum te deschizi în mine

Carmen Ciumãrneanu
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Tipologii obsedante în
actualitatea prozei
Adrian Þion

M-am gândit dintr-o datã, înainte
de a citi cartea lui Constantin
Cubleºan Omul în colivie, ce l-a
determinat pe autor sã-ºi intituleze
aºa ultima producþie de povestiri
ºi nuvele adunate în volum. În
colivie privim, de obicei, pãsãrele
cu penaj multicolor, amuzându-ne
sau încântându-ne cu trilurile lor,
dacã pot emite astfel de sunete.
Dacã nu, ne mulþumim sã le
examinãm, strãduindu-ne sã le
înþelegem felul de viaþã. Un om în
colivie te duce cu gândul la
recluziune. Pe acest om îl exa-
mineazã Constantin Cubleºan?
Parcurgând volumul tipãrit la Casa
Cãrþii de ªtiinþã din Cluj-Napoca,
apãrut în 2010, aveam senzaþia cã
decriptarea metaforei se divide în
cel puþin douã direcþii la fel de
sugestive pentru abordarea
temelor existente în volum.
Prozatorul îºi priveºte personajele
cu tandreþea unui pãsãrar ce se
îngrijeºte amuzat de micile
înaripate, dupã cum eroul sãu
emblematic, captiv în colivia
convenienþelor sociale, tânjeºte
dupã un dram de înþelegere
superioarã a lucrurilor prost orân-
duite din lumea largã. Sintagma
titlului Omul în colivie conþine
înþelesul unui stigmat atenuat legat
de problematizarea omului din
subteranã, ba aduce aerul unei
inocente bagatelizãri a claustrãrii
silite, dupã cum se insinueazã în
caricatura de pe coperta realizatã
de Octavian Bour.

Prozatorul trateazã cu o finã
ironie obsedantele probleme
româneºti de dinainte ºi de dupã
1989. Naraþiunile au o structurã
mai degrabã clasicã, obiectivarea
povestirii este asiguratã de folosirea
persoanei a treia, precizându-se
statutul social al personajelor, cu
incursiuni relevante compoziþional
în biografia lor. Depãnarea su-
biectului se face fãrã zorzoane
stilistice superflue, asigurând
accesibilitatea cititorului la text.
Autorul are în vedere mai ales þinta

unor deznodãminte cu propensiu-
ne simbolicã majorã, de obicei
moralizatoare. Rutinat prozator,
format în vecinãtatea marilor cla-
sici, Constantin Cubleºan înnoadã
firul povestirilor sale cu dibãcia
vecinã vicleniei de a împrospãta
mereu materia epicã a nucleului
faptic cu savuroase episoade,
discret comice, trecute prin filtrul
bunului simþ ardelenesc.

De pildã, rezoluþia simbolicã a
conflictelor se insinueazã subtil în
Colecþionarul, unde un copil orfan,
înfiat de mãtuºa sa, rãstoarnã
toatã colecþia de bibelouri cu cãþei
de porþelan, de lemn sau pluº
pentru a aduce în casã un cãþeluº
adevãrat, abandonat. Mãtuºa
leºinã, apoi are revelaþia cã acel
cãþel viu, Bucuº, e cel mai de preþ
bibelou. La fel, prin prisma unei
copile de 16 ani, vedem cum
farmecul Crãciunului este brutal
ucis de însuºi „Moº Crãciunul de
fiecare iarnã”, nimeni altul decât
unchiul ei, care vrea s-o siluiascã.
Ea se apãrã de agresor trãgând
bradul împodobit cu lumânãrile
aprinse peste ei. Inocenþa rãnitã
transformã valoarea unui simbol
sacru al copilãriei în opusul ei (Moº
Crãciun, ucigaºul).

Întâmplãri din vremea
„comunismului triumfãtor”, unele
circulând sub formã de folclor
picant, altele trãite efectiv de
Constantin Cubleºan, prind cheag
narativ în mai multe piese ale
volumului. Subiectele variazã de
la tratarea amuzatã a unor
probleme de cuplu la stigmatiza-
rea unor „cãpãtuiþi peste noapte”
deschizându-se astfel aria
investigaþiilor spre tipologiile „fau-
nei de tranziþie”. Nostimade de tip
boccaccian învioreazã lectura.
Maria îºi prinde soþul infidel la
amanta sa Catrinel. Aceasta
creºtea în apartamentul ei
hamsteri, poate o sutã, de câþi
avea nevoie pentru a-ºi face o
blanã. În învãlmãºeala creatã,
soþia înºelatã elibereazã fãrã sã

vrea hamsterii din cuºca lor,
creând harababurã pe scara
blocului (O poveste de gelozie cu
hamsteri). Desprinsã din scenariul
lui Marin Preda La porþile albastre
ale oraºului este naraþiunea În
urma cutremurului. Ca ºi în filmul
lui Mircea Mureºan, cutremurul din
Bucureºti (cel din ‘77, nu cel din
‘44) scoate la ivealã legãtura
extraconjugalã a soþiei lui Mihai,
soþul aflându-se în delegaþie la
Timiºoara. El credea cã viaþa lor
de cuplu e fãrã cusur. Întors în
Bucureºti, dupã dezastru, gãseºte
sub dãrâmâturi  trupul gol al soþiei
împreunã cu un alt corp gol al unui
bãrbat.

O naraþiune mai extinsã, cu
accente dramatice ºi cu
posibilitatea de a surprinde
pluridimensional caracterele
personajelor este Voiajul de nuntã,
nuvelã cu „domni-tovarãºi”
participanþi la nunta lui Viorel Pop
cu Theodora, fiica lui Babadog,
director general al combinatului
dintr-un oraº transilvan. Apar aici
greutãþile întâmpinate de cetãþenii
din statul „comunist” de a cãlãtori
peste hotare, dificultate pe care
nomenclaturistul Babadog o
rezolvã uºor. În voiajul lor prin
Viena, Roma, Paris tinerii cãsãtoriþi
întâlnesc niºte „trãdãtori ºi
duºmani ai orânduirii” ajunºi în
Occident cu o formaþie de dansuri
populare ºi rãmaºi pe acolo, dupã
moda vremii. Teodora rãmâne ºi ea
la Paris sã lucreze ca foto-model,
ceea ce atrage dupã sine
demiterea din funcþie a tatãlui sãu.
Cei doi tineri se despart, Viorel se
îmbolnãveºte grav, mama lui obþine
„cu pile” paºaportul ca sã meargã
dupã el la Paris. Dar Viorel moare
la câteva zile dupã întoarcerea în
þarã. Autorul adaugã aici un epilog
sinistru pentru a încununa ºirul de
absurditãþi proferate cu maxim
cinism în acele vremuri. Durerea
mamei care ºi-a pierdut fiul este
profanatã de „oamenii fãrã
Dumnezeu” ai regimului care o
amendeazã pe biata femeie pentru
cã nu a predat paºaportul cu care
a fost în Franþa dupã fiul bolnav a
doua zi de la sosirea în þarã, dupã
cum cere legea.

Galeria „învârtiþilor” de tot fe-lul
prin fumul tranziþiei conti-nuã în
acelaºi mod tacticos, ardelenesc
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aº zice, de a dezvãlui adevãruri,
fapte, întâmplãri pânã nu demult
þinute secrete. Tache are certificat
de revoluþionar, deºi a stat toatã
noaptea când a avut loc
rãsturnarea vechiului regim la
restaurantul Cireºica, împreunã cu
prietenii. Dar a fost pe fazã ºi acum
aspirã la un loc de parlamentar sau
ambasador. Nu-l obþine ºi i se
spune cã a fost securist. În loc de
alte explicaþii el se apãrã cu
invectiva „trãim într-o lume de
porci” (O carierã ratatã). Pen-
sionarul Danciu, rãmas singur
dupã moartea soþiei, se orienteazã
spre cimitir unde participã zilnic la
înhumãri, beneficiazã astfel de câte
un colãcel ºi un pahar de þuicã la
pomana mortului, apoi, când e
invitat, intrã ºi în restaurantul
Prînzul blajinilor. Obiºnuinþa asta
îl ajutã sã-ºi ducã zilele de azi pe
mâine (Pomana mortului). O altã
apariþie picantã în peisajul urban al
ultimilor ani este, ne spune
prozatorul în Fata de lângã pod,
„prostituata de pe centurã”. Cu o
asemenea fatã îºi face de lucru
afaceristul Florin Dragu. El a
deschis un SRL cu banii strânºi
pe cotizaþia de partid ºi cum
partidul comunist s-a topit s-a
aruncat în afaceri din primele zile
de dupã revoluþie. O acosteazã pe
Lola de pe pasarelã ºi o duce la o
conferinþã þinutã la Muntele Roºu
pe post de nevastã. Lovitura de
teatru nu e cã afaceristul e prins
cu Lola de nevastã ºi fiicã, nici cã
se pune problema divorþului.
Deznodãmântul incredibil ne
dezvãluie altã minunãþie. Într-
adevãr Florin Dragu se mutã cu
Lola (nume predestinat de curvã)
la cabana sa din Fãget, dar Lola
îºi reia, în paralel, ºi vechea
îndeletnicire de a acosta clienþi
pentru sex. Nãravul din fire n-are
lecuire.

Alte figuri de „învârtiþi” sunt Pop
Partenie ºi Negrescu din Tovarãºu‘
Partenie. Primul, din organizator
PCR înainte, a ajuns curator în
bisericã în prezent. Altfel spus, din
ateu convins a devenit creºtin
împãtimit. Al doilea ºi-a schimbat
de câteva ori numele. Schimbarea
identitãþilor dã frisoane, iar râsul
sardonic al lui Negrescu îl face pe
Partenie sã aibã viziuni ºi sã
leºine în stardã: în Negrescu îl

vede pe dracul gol.
„Reþeta Sadoveanu” a poves-

tirilor de la Hanul Ancuþei este
folositã cu ºarm evocativ în dipticul
narativ În sezon de pescuit.
Pescarii se întind la poveºti. Douã
atrag atenþia. Berzu cu pãcãlirea
autoritãþilor pentru construirea unei
biblioteci iar Movileanu, director de
teatru înainte vreme, ca autorul
însuºi, despre turneul prin
Occident cu actorii pe vremea
când numai cei cu „dosar beton”
puteau cãlãtorii peste hotare. Ei
bine, „…poveºtile sunt poveºti –
recunoaºte la un moment dat unul
dintre pescari în spatele cãruia îl
ghicim pe experimentatul prozator
– Au ºi ele dichisul lor pe care
dacã nu-l respecþi, s-a dus dracului
tot farmecul.” Povestirea lui
Movileanu pare fãrã noimã, fãrã
final, spun ceilalþi. „Care-i
chichirezul?”vor ei sã afle. ªi
Movileanu le dezvãluie cã abia
dupã revoluþie a aflat de la
securistul care rãspundea de
instituþie cã întreg turneul fãcut în
Occident a fost supravegheat de
oamenii Securitãþii ºi tot ei l-au
ademenit sã rãmânã acolo. El se

poate mândri cu un „dosar beton”.
Ultimul „învârtit” din volum este

Matei Gorcea din naraþiunea
intitulatã chiar Caruselul. Sã zicem
cã el reprezintã un apogeu comic
al oportuniºtilor de aceastã teapã.
Omul ºtia sã se învârtã pentru
rezolvarea tuturor problemelor aºa
încât rãmâne sã se învârtã la
propriu, o noapte întreagã (ce
pãrea nesfîrºitã), în caruselul unde
ºi-a propus sã se distreze cu
câþiva prieteni. Dar carusel montat
cu sprijinul lui la marginea oraºului
nu se mai oprea. Ideea aceasta a
fost preluatã, din folclorul de cartier
ºi de Cristian Mungiu în filmul
Amintiri din epoca de aur ºi cu toate
cã scrierea lui Constantin
Cubleºan a apãrut în România
literarã cu mulþi ani înaintea filmului,
realizatorii peliculei n-au menþionat
sursa. Supãrarea autorului e
legitimã. Ca ºi Lefter Popescu al
lui Caragiale, rãmas cu obsesia
cuvântului viceversa, eroul lui
Constantin Cubleºan rãmâne cu o
altã sechelã. Pensionat, „învârtitul”
Gorcea se plimbã prin parc ºi din
când în când se opreºte ºi face
subit câte o piruetã.
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Sorin Lucaci

în rest nu e decât corpul meu traversând o imensã patã de
cernealã
în vacanþa de varã
petrecutã undeva între dealurile rozalii din vatã de zahãr am descoperit
tot felul de femei în paginile cãrþilor
citite ºi necitite
femeia rãsfãþatã tolãnitã
pe urechea elefantului de pluº
gemea de plãcere
femeia pisicã
femeia vulpe
femeia furnicã
femeia tigru
devastând pãduri de nesomn ºi de greaþã
femeia portavion învãluind în fiecare dimineaþã oraºelul
în panglici de gheaþã multicolore
totul e verosimil totul e posibil acum aici în aceastã camerã rusticã
unde pe vremuri stãteam liniºtiþi ascultând
picioruºul de lemn al contrabasului prãfuit
bãtând ritmic tac tac tac tac în podeaua casei cu ºobolani
plãmânii memoriei pudraþi cu scandaluri mãrunte mãrunte
într-o dimineaþã ploioasã dumnezeu ºi-a vãrsat sãmânþa
în caruþa fermierului
ºi tuberculii joviali au rãsãrit prin coviltir ca o fãrãdelege
dispreþul faþã de credinþa cultivatorului de pepeni
nu ajutã la nimic pe aceste meleaguri
aºa cã nu te îngrijora
într-un târziu vei avea lumea la picioarele tale, îmi spuse amicul din
copilãrie
cu femeile tale descoperite prin cãrþi
întinse pe covoare uriaºe persane
în rest nu e decât corpul meu putred
traversând o imensã patã de cernealã

cer variabil ºi nici o avertizare de cod galben
toate bune ºi frumoase
aºteptãm concediul ca niºte ºopârle viu colorate
din insulele galapagos
trebuie sã ducem puii la mare
la aerosol la ultraviolete
pe coastele greceºti turceºti sau pe coasta dalmatã
au nevoie de soare calciu vitamine minerale
si ce dracu s-a mai inventat
la capãtul falezei dumnezeu ºi-a deschis o gogoºerie
„donuts god” ºi îºi aºteaptã clienþii
cu briose si muffins cu ciocolatã
ºtiu ora la care mã trezesc în fiecare dimineaþã
ºtiu pe de rost meniul zilei
ºtiu temperatura apei mãrii
am memorat orarul autocarelor supraetajate
si distanta dintre hotelul nevada si royal holiday palace
ºtiu unde sunt papucii ºi colacul de plajã
salteaua pneumaticã
ºi nelipsita loþiune de protecþie solarã
între timp mi-am lãsat barbã
mi-am cumparat ochelari de soare ray ban
m-am apucat de fumat ºi ºtiu cu siguranþã
cã a crescut speranþa de viaþã
nevastã-mea pe un sezlong citeºte ceva din coehlo
copiii se joacã cu bãieþelul unei familii de slovaci
mâine vom merge la aqua land vom savura câte o corona
mâine se anunþã cer variabil
ºi nici o avertizare de cod galben
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140 de ani de la naºterea istoricului

Eugen Pavel

Nicolae Iorga
si literatura
româna veche (II)
, )) )))

Contribuþiile lui Iorga privind
începuturile scrisului în limba
românã, opiniile exprimate în
legãturã cu localizarea ºi datarea
textelor rotacizante, precum ºi în
jurul curentului cultural care le-a
generat, expuse în cuprinsul Istoriei
literaturii religioase a românilor
pânã la 1688, apãrutã în 1904,
preluate în ediþia revãzutã a Istoriei
literaturii româneºti, din 1925, ºi-au
câºtigat, în scurt timp, numeroºi
adepþi în filologia ºi istoriografia
româneascã. Propunându-ºi sã
fixeze momentul în care s-a
constituit în arealul cultural
românesc „o limbã înþeleasã în
toate”, el atribuie iniþiativa traducerii
cãrþilor sfinte propagandei husite,
singura miºcare care activa în
veacul al XV-lea, atunci când sunt
datate originalele primelor texte.
Este adevãrat cã susþinuse mai
înainte, indirect, teoria protestantã,
într-o recenzie negativã a lucrãrii
lui Ilie Bãrbulescu, promotor al
teoriei catolice, întrucât cãrþile,
dupã pãrerea istoricului, „nu se
puteau preface în româneºte decât
dupã înlãturarea prin reformã a
dogmei limbilor sfinte”. Dar
husitismul va fi îmbrãþiºat, fãrã
rezerve, la acea datã, acesta fiind
perceput cu o forþã de penetraþie
atât de intensã, încât preoþii din
Ardeal au devenit, subit, în
interpretarea sa, „husiþi pe un cap,
fãrã a-ºi da sama cã au pãrãsit
câtuºi de puþin drumul strã-
moºilor”. Aceastã convertire în
masã ar fi fost posibilã numai „într-
un unghiu sãlbatec” din Ma-
ramureº sau din Ardealul vecin,
considerat un mediu prielnic, unde
biserica ortodoxã ar fi putut tolera
o acþiune de acest gen, capabilã
sã bulverseze ritul tradiþional. Este
acreditatã, de asemenea, ºi teza,

la fel de puþin plauzibilã, a
traducãtorului unic, în persoana
unui „preot de sat care va fi ºtiut
slavoneºte”. El a rãmas încorsetat
în aceastã teorie lipsitã de o
motivaþie credibilã, fãrã a mai
reveni asupra ei, cu toate
argumentele aduse în favoarea
altor ipoteze ce se vehiculaserã
între timp. Mai mult, graiul
maramureºean, vorbit în „Toscana
noastrã”, s-ar afla la baza limbii
române literare, opinând, totodatã,
cã textele rotacizante reflectã un
stadiu lingvistic mai arhaic decât
cel al tipãriturilor coresiene sau
decât al scrisorii lui Neacºu din
Câmpulung. Deºi au mai aderat la
teoria husitã, lansatã de Iorga, ºi
Sextil Puºcariu, Nicolae Drãganu
(temporar), I.-A. Candrea, Al.
Procopovici ºi I. Bianu, ea a fost
abandonatã peste câteva decenii,
în cercetarea româneascã, în
favoarea celei protestante sau a
curentului naþional. În schimb, lo-
calizarea textelor rotacizante în
Maramureº (cu o extindere ºi
asupra Transilvaniei vecine),
propusã de istoric, preluatã ºi
argumentatã, la rândul lor, de
I.-A. Candrea, Al. Rosetti, P. P.
Panaitescu ºi G. Ivãnescu, s-a
perpetuat pânã aproape  în zilele
noastre.

Explorarea scrierilor religioase
din veacurile al XVI-lea ºi al XVII-
lea este fãcutã însã cu o erudiþie
nemaiîntâlnitã ºi un stil tensionat,
acaparator, prin care sunt decelate
sistematic mãrturiile cuprinse în
vechile tipãrituri ºi manuscrise. Nu
atât originalitatea, altfel limitatã, a
textelor studiate este cea care îl
conduce în demersul sãu filologic,
cât un întreit interes literar,
sufletesc ºi naþional pe care crede
cã îl pune în valoare prin

reconstituirea etapelor strãbãtute
pânã când „limba româneascã,
împuternicitã, limpezitã, mlãdiatã
prin lucrul de trei veacuri al
scriitorilor ardeleni, moldoveni ºi
munteni” s-a impus definitiv.
Autorul nu-ºi revizuieºte radical
textul publicat iniþial, cu ocazia
reeditãrii, cu excepþia completãrii
notelor, dar adaugã câteva capitole
noi ºi efectueazã unele permutãri.
Astfel, acordã acum un loc
privilegiat literaturii populare,
eºalonatã în primele patru capitole:
Balada popularã româneascã
(Originea ºi ciclurile ei), Poezia
popularã liricã ºi satiricã, Poveºtile
ºi snoavele, Literatura gnomicã.
Faþã de volumul din 1904, în primul
volum al Istoriei literaturii române
din 1925 este tratatã pe larg ºi
literatura istoricã. Apare, în plus,
capitolul Cronicile româneºti ale
veacului al XVII-lea, cu
subcapitolul Cronica lui Grigore
Ureche, iar un al doilea subcapitol,
Cronografele, este extras din
capitolul II al Istoriei literaturii
române în secolul al XVIII-lea.
Este introdus apoi în volumul întâi
noul capitol Întâia istoriografie
moldoveneascã: Miron Costin.
Cronici de partid muntene, iar în
volumul al doilea capitolul Cro-
nicile brâncoveneºti. Printr-o
restructurare a materialului,
Epilogul din Istoria literaturii
religioase a românilor pânã la 1688
redevine capitolul III, cu titlul
Literatura religioasã, din cadrul
volumului al II-lea al ediþiei
revãzute ºi adãugite. În fine, în
volumul al treilea este redatã doar
prima parte, consacratã ªcolii
Ardelene, din cel de-al doilea volum
al Istoriei literaturii române în
secolul al XVIII-lea.

Jaloanele edificiului sãu istorico-



4 8

literar sunt plasate cu precizie. Un
asemenea moment de graniþã este
marcat prin anul 1688, în care
apariþia Bibliei ar fi produs „o
schimbare hotãrâtoare în ceea ce
priveºte rolul pe care-l au de-acum
înainte în literatura bisericeascã
cele trei þãri româneºti”. Un altul,
prin anul 1821, începutul unei noi
„ere literare”, atunci când se
inaugureazã perioada modernã a
literaturii române, iar curentul
autohton, „de acasã”, începe sã se
manifeste tot mai pregnant. Spiritul
asociativ, comparatist, strãbate ca
un liant inefabil comentariile lui
Iorga, încheiate, de regulã, printr-
o formulare apodicticã, uneori
paradoxalã, dar care ne determinã,
parcã, sã recitim totul prin ochii sãi.
Deºi Miron Costin i se pare a fi
inferior lui Grigore Ureche, atât sub
aspectul gândirii politice, cât ºi ca
„þesãturã a frazei”, primul îl atrage
mai mult prin „caracterul intim al
expunerii sale”, dar mai ales prin
faptul cã a produs o adevãratã
revoluþie în istoriografia
româneascã. Punându-i, dupã
aceea, în cumpãnã pe cei doi
Costini, tatãl ºi fiul, autorul disjunge
profilul acestor personaje diametral
opuse, Miron fiind „un poet, un
pasionat, un ambiþios”, „fãuritor de
teorii, iar, în politicã, un entuziast
ºi un vizionar”, pe când Nicolae e,
prin definiþie, „un pedant rece,
prudent, mãsurat, un compilator
prin vocaþie”. Pentru a descifra
însã prelucrarea liberã a psalmilor
versificaþi ai lui Dosoftei, cel care
a avut „îndrãzneala sã caute
poezia aiurea”, nu în izvoare
cãrturãreºti, ci în melosul popular,
Iorga face o paralelã nemotivatã cu
Biblia de la Sankt-Petersburg din
1819, ºi nu cu Psaltirea în prozã a
lui Dosoftei sau cu Biblia de la
Bucureºti. Unui cronicar de talia lui
Radu Popescu, cãruia îi atribuie,
în mod greºit, ºi Anonimul brân-
covenesc, aºa-zisele Memorii, îi
gãseºte unele însuºiri asemã-
nãtoare cu cele ale lui Nicolae
Costin ºi Axinte Uricariul, dar îl
detaºeazã, în final, net de ceilalþi
prin nota personalã ºi tonul
pãtimaº, fãrã precedent, care îl
caracterizeazã ºi care decurg din
însãºi obârºia sa boiereascã.  Cu
toate cã paternitatea întregii cronici
intitulate Istoriile domnilor Þãrii

Româneºti va fi elucidatã, în
special prin contribuþia lui C.
Giurescu, Iorga se situeazã în
continuare, neclintit, pe poziþia sa
iniþialã, pe care o afirmase încã din
1899, în studiul Cronicele muntene,
apoi în ediþia publicatã în 1902,
precum ºi în istoriile literare din
1901 ºi, respectiv, 1926. Cât
priveºte autorul Istoriei Þãrâi
Rumâneºti, atribuitã stolnicului
Constantin Cantacuzino, rãmâne
ºi în prezent obiectul unor
controverse, cu adepþi (Andrei
Pippidi, Otilia Dragomir) ºi
adversari (P. V. Haneº, N. A. Ursu,
ªtefan S. Gorovei) ai punctului de
vedere iorghist. Nu trebuie sã
eludãm faptul cã istoriografia îi
datoreazã savantului, desigur,
clarificarea compoziþiei ºi a
paternitãþii Letopiseþului Can-
tacuzinesc, opinia dupã care
cronica oficialã a lui Mihai Viteazul
este scrisã de Teodosie Rudeanu,
iar autorul compilaþiei este logofãtul
Stoica Ludescu. Tot în studiul din
1899, este supusã analizei pentru
prima oarã ºi Cronica lui
Brâncoveanu, scrisã de Radu
Greceanu, un text pe care autorul
îl eticheteazã drept anodin, „ºters”,
reflectând „oficialitatea goalã”,
spiritul autarhic al domnitorului
insinuându-se în toatã þesãtura
istorisirii.

Istoricul literar împrumutã, în
permanenþã, uneltele istoricului,
astfel încât, pentru a explica o
operã, dezgroapã zapise ºi
rãvaºe, rãsfoieºte neobosit cronici
ºi hrisoave, rãtãceºte pe firul
întortocheat al unor genealogii
fabuloase. Pentru a dezlega
alegoria politicã ºi satiricã din
Istoria ieroglificã a lui Cantemir,
acel „unic romancier” al nostru din
literatura veche, el face o
digresiune istoricã de aproape 30
de pagini, descriind cu lux de
amãnunte toate avatarurile luptelor
pentru câºtigarea tronului între
taberele boiereºti. Numai astfel
crede cã poate surprinde nu atât
„cheia”, cât spiritul acestei cãrþi
unice de memorii, „îmbrãcate în
hainã alegoricã, a acestei politice
urâte prefãcutã în fabulã hazlie ºi
în feerie idealã”. Însã verva sa
comparatistã nu se opreºte aici.
Alþi doi corifei sunt proiectaþi în
oglindã, ªincai ºi, din nou,

Cantemir. Dacã primul
întruchipeazã numai istoricul, pur
ºi simplu, cel care scrie o carte
doctã, dar „rece”, cel de-al doilea
este mai mult decât atât, cãci el
aparþine, prin sufletul sãu însetat,
pasional, unei stirpe aparte, definitã
printr-o „orchestraþie complicatã a
inteligenþii”, aceea a deschizãtorilor
de cãi nebãtãtorite, numiþi
„scãpãrãtorii de idei”. Aceºtia au
toate calitãþile ºi defectele marilor
spirite, dar au, mai presus de toate,
„un suflet de curiozitate pasionatã
pentru orice, de oricând, de
oriunde, un suflet însetat de ºtiinþã,
un suflet de sentimentalitate
lacomã ºi absorbantã”. Fãrã
îndoialã cã acesta a fost ºi modelul
sãu intelectual, prototipul ideal pe
care cel mai fecund dintre autorii
români ºi-l proiectase
dintotdeauna. Dincolo de unele
exagerãri, explicabile prin
temperamentul sãu exploziv, el
este primul nostru istoric literar
profesionist, cu o formaþie ºtiinþificã
riguroasã, capabil sã traseze
disciplinei o nouã arhitectonicã.

Contradicþiile lui Iorga, oscilaþiile
continue între obiectivitatea
asumatã a istoricului imparþial ºi
subiectivitatea vizionarului
neconformist i-au produs
deformãri de opticã, confuzii între
estetic ºi cultural, mai puþine însã
în sfera literaturii vechi.
Calificativele pe care le-a primit în
timp sunt ºi ele contradictorii.
Pentru Eugen Lovinescu, istoricul
este inegalabil prin „lava
incandescentã” ºi „torþa incendiarã
a stilului”, fiind un adevãrat erudit
„împovãrat cu o memorie
extraordinarã”, dar o „memorie
care nu alege, ci culege orice,
toate gunoaiele istoriei”, pe care le
amestecã într-o „pastã uniformã,
fãrã planuri ºi relief”. Cu toate cã l-
a simþit aproape de statura sa, G.
Cãlinescu îl cataloga ºi el la fel de
drastic, vãzându-l ca pe „un tip
anacronic de diac, de întocmitor de
letopiseþe”, dar fãrã a pregeta sã-l
compare cu Voltaire ºi sã-i
recunoascã, aºa cum menþionam
la început, vocaþia de explorator.
Posteritatea lui Nicolae Iorga este
aºadar departe de a fi un capitol
închis, clasat.

ª
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„Am atins oare un grad
suficient de ignoranþã ºi de plictis
încât sã dorim din nou teoria?”
(Antoigne Compagnon,
Demonul teoriei)

Destabilizarea înþelesului a avut
ca efect ieºirea periferiilor
imperiului de sub dictatura
centrului. Traductologia contem-
poranã insistã pe metafora
traducerii ca invazie a teritoriului
spiritual al Celuilalt. Aceasta este
partea toxicã, uniformizatoare a
globalizãrii. Eric Cheyfitz considerã
cã traducerile au reprezentat
principalul demers imperialist în
America. Pentru traducãtorul
brazilian Haraldo do Campos,
traducerea se aseamãnã cu o
transfuzie de sânge. În pofida
trecutului agresiv, atitudinea
culturalã postcolonialã nu este una
revanºardã. Gayatri Chakravorty
Spivak, de exemplu, susþine cã un
traducãtor se cuvine sã se apropie
de originalul unei opere cu „iubire”,
sã se „abandoneze” acestuia. Dar,
dacã acceptãm afirmaþia lui Homi
Bhaba, conform cãreia „trans-
laþional” este aproape sinonim cu
„transnaþional”, atunci trebuie sã
fim deschiºi ºi cãtre transcrea-
þie, respectiv întrepãtrunderea
semioticã a originalului cu
traducerea sa. Scriitorii epocii
post-coloniale îºi propun sã
apropie cititorii de un anumit text
prin defamiliarizarea limbajului.
Conceptul este omonim cu
binecunoscuta ostranenie a
formaliºtilor ruºi, intenþia însã, este
diferitã. Aºa cum sublinia Maria
Tymoczcko, noul proces de
defamiliarizare urmãreºte con-
fruntarea cititorilor cu realitatea
diferenþei, punând sub semnul
întrebãrii, totodatã, supremaþia
limbajului standard. De aceea,
Susan Bassnett susþine cã
traducerea ar trebui sã funcþioneze
ca un proces de negociere între
texte ºi între culturi. Traducerea
colonialã avea ca obiectiv
impunerea unui canon central, în

Felix Nicolau
defavoarea unui canon „periferic”.

Americanii ºi restul lumii

Literaturile naþionale au fost
dezavantajate din cauza
promovãrii ineficiente. Acest lucru
este vizibil încã pe piaþa
produselor culturale româneºti,
unde publicul autohton consumã în
mod special oferta unui areal strãin.
Dacã avem în vedere strict aria
cinematograficã, vom observa cã
existã douã canoane: unul naþional,
prea puþin conºtientizat, ºi altul
american, promovat incisiv de
cãtre toate tipurile de media.
Rezistenþa la presiunea canonului
exterior se poate face prin
racordarea acestuia la identitatea
culturalã a unui popor. Deja în
secolul al XVII-lea Nicolas Perrot
susþinea traducerile frumoase, dar
infidele (les belles infidèles), care
puneau accentul pe accepta-
bilitatea în cultura pentru care se
traducea, în dauna adecvãrii la
textul original. În secolul XX,
Roman Jakobson clasifica
traducerile ca fiind intralinguale,
interlinguale ºi intersemiotice,
transferul de semne acoperind,
astfel, toatã gama comunicãrii.
Dincolo de teorie, este evident cã
prefixe ca „intra”, „trans” ºi „inter”
au o modalitate de funcþionare
dezechilibratã de factorul politic. În
felul acesta, ceea ce ar trebui sã
fie comunicare se transformã în
transmisie „înclinatã”. ªi cum încã
din perioada fordistã televizorul s-
a impus ca sursa principalã de
informare ºi formare, milioane de
oameni absorb o informaþie
comunã, cu coeficienþi preciºi de
transmitere a unui anumit mesaj.

Traducerea creativã, nu
servilã

În contra hollywoodizãrii
mentalitãþilor se poate acþiona
numai prin ceea ce Susan
Bassnett numeºte abordare

polisistemicã. La rândul lui, André
Lefevere propune traducerea ca
refracþie, iar nu ca reflexie, sarcina
traducãtorului fiind sã decodeze ºi
sã re-codeze sisteme. Aceste noi
deschideri converg, în cele din
urmã, în ceea ce Paul Ricoeur
numea ospitalitatea limbajului,
capacitatea sa de a gãzdui, dar ºi
de a locui în spaþiul altei limbi.
Numai pe aceastã bazã amicalã
globalizarea are sensul de
cumulare a identitãþilor, iar nu de
mixare a lor într-un melting pot
anihilator, ori, mai grav, de înlocuire
a multiplicitãþii cu o subculturã
mondializatã. Vechea teorie a
skopos-ului, adicã a traducerii
anexioniste, etnocentrice avea în
vederea dirijarea mai facilã a
publicului-þintã cãtre cultura
Celuilalt. Efectul subiacent era
anularea specificitãþilor, a iden-
titãþilor. Pentru evitarea acestui
neajuns, se încearcã constituirea
unui nou ethos european, întemeiat
pe modelul schimbului de memo-
rii. S-a ajuns, în acest fel, la a-
bandonarea percepþiei tradu-
cãtorului ca o figurã subordonatã
ºi secundarã, specificã anilor 90,
ºi la reconsiderarea rolului sãu ca
fiind echivalent cu acela al unui
artist ce mediazã între culturi ºi
limbi.

Nu trebuie uitat cã universitãþile
americane au fost refractare la
introducerea în planurile de
învãþãmânt a disciplinei Traduceri
literare. Ea a putut fi înglobatã
numai dupã ce a fost adoptatã de
atelierele de creative writing.
Multiculturalismul presupune
acceptarea heterogenitãþii aºa
cum o înþelege Lawrence Venuti,
cel care preferã traducerile
minoritare. Teoriticianul lanseazã ºi
verbul a minoritiza, ceea ce
înseamnã deschiderea dialectului
standard ºi a canoanelor literare
cãtre ceea ce le este necunoacut,
respectiv cãtre textele sub-
standard ºi marginale. Tradu-
cãtorul care minoritizeazã are ca

Postcolonialismul si noile abordari
în traductologie

,
)) )))
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scop schimbarea mentalitãþii
imperialiste a publicului majoritar.
Salvgardarea diferenþelor cultu-
rale implicã, aºadar, abilitãþi de
ventriloc din partea celui care
transplanteazã un text dintr-o
culturã în alta. Bineînþeles, prin
abilitãþi de ventriloc Venuti se
referã la capacitatea traducãtorului
de a vorbi în numele autorului
tradus, ceea ce înseamnã o
traducere racordatã la particu-
laritãþile culturale ºi istorice ale
limbajului folosit. Bibliografia
studiilor de traductologie în
epoca globalismului ºi a post-
colonialismului este vastã: Susan
Bassnett ºi Harish Trivedi (eds).
Post-colonial Translation. Theory
and Practice, Susan Bassnett,
Translation Studies, Jody Byrne,

Technical Translation John,
Biguenet ºi Rainer Schulte, The
Craft of Translation, Mihaela
Cozma, Translat ing Legal-
Administrative Discourse. The UE
Legislation, Michael Cronin,
Translation and Globalization,
Edwin Gentzler, Contemporary
Translation Theories, E. Mednicov,
Translation as an Aspect of
Foreign Language Studies, D.
Melenciuc, Translation as Part of
Confrontational Linguistics. East-
West, D.Melenciuc, Confron-
tational Linguistics, D. Melenciuc,
Comparat iv ist ics,  E.Nida,
Language Structure and Trans-
lation. Nida, E. and Taber, Paul
Ricoeur, Sur la traduction etc.

Însã deja multiculturalismul este
pus sub semnul întrebãrii, întrucât

ar genera mentalitãþi autarhice,
exclusiviste, ceea ce, duce la
conflict. Preferat actualmente este
termenul de transculturalism, adicã
dincolo de limite ºi frontiere,
întrepãtrundere tolerantã. Unul
dintre precursorii majori ai acestui
concept actual este Nietzsche.
Dar, ca mai tot ce a predicat
gânditorul german, ºi aceastã
deschidere are cel puþin douã
tãiºuri. Pentru cã, sub intenþii
pacifiste ºi pacificatoare, se pot
ascunde interese comerciale ºi
ideologice care miros a globalizare.
Oricât de generoasã ar fi o idee,
atât timp cât nu trãim în paradis,
unde lupii se hârjonesc cu mieii ºi
leii cu antilopele, întotdeauna
frumosul ºi binele vor fi doar un
camuflaj pentru pofte meschine.
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Unul dintre cele mai sugestive
ºi injuste portrete realizate de o
mare panã -  unui filozof sunã
astfel: „Istoria vieþii lui Immanuel
Kant este greu de scris, cãci el nu
a avut nici viaþã, nici istorie. A dus
o viaþã de burlac aproape
abstractã, ordonatã mecanic, pe o
strãduþã liniºtitã ºi izolatã din
Königsberg, un vechi oraº la
graniþa de nord-vest a Germaniei.
Nu cred cã marele ceas al
catedralei îºi îndeplinea munca
zilnicã mai lipsit de pasiune ºi mai
regulat decât compatriotul sãu,
Immanuel Kant. Trezitul, bãutul
cafelei, scrisul, þinutul prelegerilor,
mâncatul, plimbatul, toate îºi aveau
timpul lor anume, iar vecinii ºtiau
cu precizie cã ceasul este trei ºi
jumãtate atunci când Immanuel
Kant ieºea pe uºa casei sale, cu
haina sa gri ºi bastonul spaniol în
mânã, pornind cãtre mica alee a
teilor, care ºi astãzi este numitã,
datoritã lui, Aleea filozofului.”
(Manfred Kühn, Kant.O biografie,
ed. Polirom, 2009, p.33) Mãiastra
caricaturã pe care Henrich Heine
o schiþeazã aici reuºeºete sã
integreze alchimic o mare parte din
prejudecãþile care pe nedrept au
mobilat destinul reprezentãrii
biografiei filozofului din Königsberg.
Imaginea unui Frankenstein ideatic,
a unui roboþel noetic, a unui suflet
sterp pentru cã prea abstract –
acestea sunt modelele de fundal
ce au prefigurat profilul autorului
Criticii raþiunii pure încã din timpul
vieþii sale. Pe aceeaºi linie
G.Simmel observã „trãsãtura
incomparabilã a filozofiei kantiene
este incomparabila ei imper-
sonalitate” sugerând cã gândirea
acestui „olog conceptual” era
„istoria unei minþi” ºi nu a unei per-
soane reale.

Atât Heine cât ºi Simmel par a
cãdea uimitor de uºor într-o gravã
eroare interpretativã. E vorba
despre ceea ce aº numi
monotonia excelenþei – sau ideea
cum cã un om ce exceleazã într-
un domeniu specializat trebuie sã
fi fost un monstruleþ subdezvoltat
în restul dimensiunilor pe care le

subîntinde o viaþã. Timpul ºi
energia dedicate univoc gândirii
conceptuale în mod necesar au
lucrat în direcþia unei deformãri
capitale a omului respectiv iar
personajul istoric ar fi, nu-i aºa, o
palidã umbrã a gândirii sale. Chiar
dacã acest tip recurent de dualism
în care gândirea  este pe de-o
parte disecatã de  viaþa omului ºi
pe de altã parte este inseratã ca
fiind cheia formativã a ultimei –
chiar dacã acest tip de recurenþã
a fost adesea întreþinut de
discursul teoretic ºi de filozofii înºiºi
– asta nu înseamnã cã nu avem

de-a face cu o premizã hermene-
uticã total eronatã.

Aceasta dar ºi alte prejudecãþi
flagrante ce îl privesc pe Kant sunt
demascate ºi deconstruite în
provocanta biografie publicatã în
2006 de Manfred Kühn. Profesor
la Boston ºi Marburg, expert în
Hume, Payne dar ºi în iluminismul
german – biograful s-a angajat timp
de o decadã în cel mai important
proiect al sãu de pânã  acum ºi
anume sã reconstruiascã ºi sã dea
o carnaþie autenticã ºi echilibratã
vieþii ºi gândirii filozofului prusac.
ªi un astfel de proiect nu putea sã
demareze decât printr-o iniþialã
desþelenire a interpretãrilor  clasice
dar tendenþioase  pe care imaginea
lui Kant le-a acumulat în timp. Este

ceea ce realizeazã Kühn în
Prologul  biografiei unde sunt
identificate  ca stând la baza
acestei nedrepte caracterizãri a
personajului Kant  cele trei biografii
oficiale, scrise de cei trei teologi
apropiaþi în diferite momente ale
vieþii de filozof (Ludwig Ernst
Borowski, Ehregott Andreas
Cristoph Wasianski ºi  Reinhold
Bernhard Jachmann). Aceastã
„sfântã treime”a determinat în
mare mãsurã modul în care Kant
a fost conceput ca om. Totodatã
ele, aºa cum extrem de subtil ne
demonstreazã Kühn, pot fi
subsumate unei agende comune
prin care s-a fabricat imaginea
ternã de „personalitate onestã” a
cãrei unicã trãsãturã uimitoare
este absenþa a orice ar putea uimi.
Ciudat este nu numai cã materialul
ce susþine aceste trei biografii
provine în principal din ultimii 15 ani
de viaþã ai filozofului(prin urmare
acesta fiind cel mult un melanj al
comportamentelor ºi semnelor unei
vârste înaintate ºi aflate în declin),
dar ºi faptul cã în redactarea celor
trei pot fi lesne depistate tuºe voit
ideologice prin care autorii-biografi
au încercat sã producã o imagine
cuminte ºi acceptabilã a filozofului
pentru establishmentul religios ºi
statal al epocii:

„Autorii au fost interesaþi mai
mult de a apãra ceea ce pentru ei
însemna bunul renume al lui Kant
(ºi al Königsbergului) decât de a
oferi o prezentare obiectivã. Ei ne
transmit imaginea deformatã
ideologic a lui Kant, care se
datoreazã mai mult stereotipurilor
acelor timpuri decât caracterului
sãu individual. ªi obþinem nu un
portret, ci o caricaturã – bine
intenþionatã, dar care nu reflectã
realitatea ºi fãrã nici cea mai micã
urmã de ironie.” (p.33)

Kühn se dovedeºte a fi acut
conºtient relativ la multiplele tehnici
prin care se poate deforma
imaginea vieþii unui filozof sau
insera judecãþi tendenþioase care
apar în primul rând deoarece
ultimele sunt menite sã umple o
carenþã de informaþii.De exemplu,
observã Kühn, avem o frapantã
pauperitate de date, mãrturii sau
testimoniale despre filozof în anii
tinereþii ºi a perioadei sale
precritice. Cu toate cã se cunoaºte

Un altfel de Kant
Vlad Moldovan
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foarte puþin despre Kant la 20, 30,
40 sau 50 de ani – miza cãrþii lui
Manfred Kühn este sã ofere,
bazându-se pe o serie extinsã de
izvoare secundare ºi pe o muncã
esenþialã de cercetare în arhive
(cum ar fi textele scrise de Kant,
în unele fragmente teoretice
reflectându-se uneori experienþe
ale vieþii sale, vasta corespon-
denþã între filozof ºi contemporani
ai sãi sau corespondenþa unor
apropiaþi care îl menþioneazã
adesea pe Kant, extrasele din
jurnalele studenþior, notele de curs,
arhivele oraºului sau ale statului
prusac  etc..), o reconstrucþie
globalã a lumii Königsbergului ºi
Prusiei orientale dar ºi localã a
situaþiei singulare prin care fiul unui
meºteºugar de la mijlocul secolului
al XVII-lea ajunge sã devinã cel
mai renumit ºi profund filozof din
epoca sa.

Virginia Woolf observa la un
momentdat cã e aproape imposibil
sã scrii o biografie deoarece
„oamenii sunt împrãºtiaþi” – viaþa
fiecãruia nu are un fir narativ, dar
tocmai un astfel de fir  se cautã
creat de biografi. Între împrãºtierea
fireascã a unei vieþii ºi prejudecãþile
de rigoare privind o minte strãlucitã
– Kühn reuºeºete sã desfãºoa-
re în faþa privirilor noastre  con-
comitent un Theatrum Mundi dar
ºi un Theatrum Homini – prin care
Kant devine personajul principal al
propriului sãu Bildungsroman. Nu
din întâmplare biografia se
deschide cu o listã a personajelor
care urmeazã sã joace un rol
important în viaþa ºi pentru
gândirea filozofului. Cu un simþ de
romancier dar ºi de istoric al culturii
– lui Kühn îi reuºeºete o subtilã
balansare constantã între viaþa
concretã ºi socialã ºi biografia

intelectualã  prin care se surprinde
contextul ideatic în care interesele
ºi orientãrile  ideatice ale  filozofului
sunt înrãdãcinate. Aceste note
marginale în jurul biografiei reuºite
de Kühn sunt menite doar ca o
invitaþie pentru cititor de a se
introduce în viaþa ºi gândirea
filozofului aºa cum nu au fost
surprinse niciodatã pânã acum: „
Kant a avut o viaþã. Deºi locuia într-
o parte izolatã a Prusiei ºi nu
întreprindea cãlãtorii palpitante,
marile aventuri lipsind, iar
majoritatea vieþii sale  se rezumã
la opera sa, existã totuºi o poveste
interesantã ºi poate chiar capti-
vantã de relatat. Este istoria vieþii
intelectuale a lui Kant, aºa cum se
reflectã ea nu numai în opera lui,
ci ºi în scrisorile, în activitatea la
catedrã ºi în relaþiile acestuia cu
contemporanii sãi din Königsberg
ºi din restul Germaniei.” (p.37).
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Ion Buzaºi

Un poet imnograf din vremea Scolii
Ardelene

,,,,,

Istoricul literar Mircea Popa,
despre care s-a spus cã ºi-a ales
unul din cele mai plãcute moduri
de viaþã, în mijlocul cãrþilor – aºa
cum spunea înþeleptul cronicar
moldovean Miron Costin, „cã nu
este alta ºi mai plãcutã ºi mai de
folos în toatã viaþa omului zãbavã
decât cetitul cãrþilor”, ne-a oferit o
surprizã de proporþii privind opera
unuia din reprezentanþii ªcolii
Ardelene. S-a afirmat cã aceastã
miºcare de emancipare naþionalã,
cu amplu program de ridicare
culturalã a neamului are destule
necunoscute, cã opera lui Samuil
Micu nu este nici acum tipãritã în
întregime. Crestomaþia Samuil
Micu în mãrturii antologice,
(Editura Eikon, 2010), alcãtuitã de
Ioan Chindriº ºi Niculina Iacob este
un foarte util compendiu al operei
acestui dintâi reprezentant din
triada ªcolii Ardelene, reproducând
în texte reprezentative ºi cu note
erudite fragmente din opera atât
de diversã ºi bogatã a autorului
Istoriei ºi lucrurilor ºi întâmplãrilor
românilor, – între acestea ºi
scrierile ce-l consacrã ca poet
religios. Coordonând la Editura
Galaxia Gutenberg, colecþia Poeþi
în rugãciune – am publicat în 2007
antologia Samuil Micu, Poezii ºi
scrieri religioase – în care pe lângã
fragmente din Biblia (1795)
cunoscutã sub numele Biblia de la
Blaj sau Biblia lui Samuil Micu,ºi
câteva fragmente din De urmarea
lui Hristos a Tomii de la Câmp, a
cãrei paternitate este în ultima
vreme discutatã, precum ºi
fragmente din miºcãtoarele sale
Didahii – adicã predici la în-
gropãciunea oamenilor morþi, am
inclus ºi câteva poezii: traducerea
imnului Stabat mater dolorosa (Stã
Maica cu jale plângând) de
Iacopone da Todi ºi versificãrile
unor cântãri din Prohodul de la
Vinerea mare, care arãtau uºurinþa
versificãrii sale în stil folcloric.
Ediþia alcãtuitã de Mircea Popa,
Samuil Micu Cuvinte de laudã,

Galaxia Gutenberg, 2011, vine sã
dubleze ediþia noastrã ca o
completare fireascã. Caracterul de
„eveniment istorico-literar”, fãrã nici
o exagerare este conferit de  ine-
ditul lucrãrii. De multã vreme la
Filiala din Cluj a Bibliotecii
Academiei se afla ms.529,
provenit probabil de la Biblioteca
Episcopiei Greco-Catolice din
Oradea, cu un titlu cam lung,
formulat de copist, peste care o
seamã de cercetãtori au trecut
destul de superficial: Cuvinte de
laudã la toate praznicele pravos-
lavnicilor de legea greceascã
preste an sãrbate, pre scurt
alcãtuite în versuri prin Man Micul,
între preoþi Iosif Paºca de la Olah
Lapoº parohul Periceiului  ºi  al
eparhiei Herecleanului inspector.
Aºadar copistul îºi declinã numele
– Iosif Paºca, adãugând ºi date
despre starea socialã – preot pa-
roh ºi locul unde domiciliazã, Olah
Lapoº – adicã în Lãpuºul românesc
ºi unde slujeºte-parohul Periceiului
(în judeþul Sãlaj). Cum a ajuns Iosif
Paºca sã copieze acest ma-
nuscris ne spune Mircea Popa
într-o ipotezã plauzibilã: la Oradea
ºi Micu ºi ªincai erau gãzduiþi ºi
ocrotiþi de binefãcãtorul lor episcop
Ignatie Darabant. Aici Samuil Micu
a compus aceastã operã poeticã,
pe care vlãdica Oradiei a dat-o
spre copiere unui preot pe care-l
preþuia, Iosif Paºca din Lãpuºul
românesc. Pentru cã – ºi aceasta
este enigma dezlegãrii autorului
acestei opere a cãrei tipãrire a
întârziat atâta vreme – Man Micul
nu este altul decât Samuil Micu
Clain. Numele sãu de botez era
Maniu –, schimbat la cãlugãrire în
Samuil.

„Cuvintele de laudã” sunt creaþii
poetice, de rezonanþã imnicã, pe
care Mircea Popa le integreazã în
continuarea „pripealelor”(sau
polieleului) din vechea literaturã
româneascã – vers sau refren
care se cântã dupã psalmi înaintea
„laudelor” închinate unui sfânt, al

cãror reprezentant menþionat în
istoriile literare este Filotei Monahul
„întâiul autor muntean de la care
ne-au rãmas mai multe mici cântãri
(tropare) introduse în rânduiala
slujbei anumitor sãrbãtori sub titlul
nu întru totul potrivit de pripeale. Nu
se ºtie despre el decât faptul –
menþionat în titlul operei lãsate –
cã a fost logofãt lui Mircea
Voievod” (v. George Ivaºcu Istoria
literaturii române, 1, Editura
ªtiinþificã, Bucureºti, 1969, p.71).
Dupã un scurt Cuvânt înainte cãtrã
cititoriu, alcãtuit de copistul
manuscrisului, Iosif Paºca, în care
se aratã folosul lecturii unor
asemenea stihuri, urmeazã 53 de
„cuvinte de laudã” – pentru
Dumnezeu atotputernicul, pentru
Isus Mântuitorul, pentru Sfânta
Fecioarã, pentru sfinþii din
calendarul creºtin, pentru
sãrbãtorile de peste an. Ele sunt
versificãri ale rugãciunilor
cunoscute, sigur într-o manierã
foarte personalã, cãci Samuil Micu
este cel care la 1779 a publicat
Cartea de rugãciuni, pentru evlavia
omului creºtin – prima carte tipãritã
de un român, cu litere latine.
Versificaþia urmeazã, fie modelul
poezie populare – cele mai multe
ºi cele mai reuºite, aºa cum
procedase ºi înaintaºul sãu
Dosoftei mitropolitul în tãlmãcirea
psalmilor davidici.

„Cuvintele de laudã”, poeziile
imnice religioase de sorginte
bizantinã ( Roman Melodul, Ioan
Cassian, Ioan Damaschin, Niceta
de Remesiana) se continuã în
poezia religioasã româneascã
prin Grigore Alexandrescu,
Dimitrie Bolintineanu, Petre
Dulfu, Vasile Militaru º.a. – pânã
la Imnele lui Ioan Alexandru –
adevãrat „logos imnografic”
(Fãnuº Bãileºteanu).

Revelaþia acestui volum este
cã impune pe Samuil Micu în
poezia religioasã româneascã ca
pe unul dintre primii sãi
reprezentanþi de seamã.
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Fragmentele jurnalului de ºapte
ani al lui Stelian Müller, selectate
într-o versiune abreviatã, au fost
recent publicate sub numele de
Aerostat (Galaxia Gutenberg,
2011). Debutul literar, înconjurat de
o mini-legendã autohtonã, pare în
cel mai bun caz un experiment
ratat. Evitând periodizarea
cronologicã a micro-jurnalului sãu,
Müller alege sã ne serveascã
exerciþiile de stil în ºaptesprezece
secþiuni, mizând pe o anonimitate
a timpului sau poate pe o coagulare
a lui dupã alte principii. Principii cu
valoare nulã, de altfel, pentru cititor.

Selecþia, drasticã bãnuim,
operatã pe jurnal pare fãcutã dupã
douã criterii: cel al platitudinilor
(„Joi. Plouã, e soare, m-a picurat
pe un ochi”) (p. 17) sau al
puseurilor lirice de facturã
meteorologicã („Ianuarie. Soarele
a inundat cerul ºi bãlteºte pe el.”)
(p. 85). Stelian Müller pare cã
trãieºte într-un timp îngheþat, unde
gesturile sunt suspendate la
jumãtate iar interacþiunile umane se
traduc ca accidente. Aerul rarefiat
prin care navigheazã îl transportã
involuntar de la o zi la alta, de la o
amintire la alta, ca ºi când ar
strãbate viaþa închis într-o capsulã.

Decupajele din context frizeazã
deseori absurdul. Autorul este atât
de încâlcit în hãþiºul propriei
persoane, încât proiectarea sa în
lumea exterioarã se produce
frecvent la nivel de interfaþã
vizualã. În aceastã logicã, viaþa
rãmâne mereu în altã parte. Masca
autistã pe care Stelian Müller ºi-o
asumã prin publicare îºi gãseºte
ecouri în primul rând la nivelul inter-
relaþionãrii: „Miercuri. Un cunoscut
se apropie, trece pe lângã mine,
nu-l salut, ºtiu cã nu mai foloseºte
la nimic.”(p. 8), „Vineri. Un
cunoscut se apropie, n-am curaj
sã-l salut, nici el pe mine.”(p. 50),
„Marþi. Un tip a trecut pe lângã
mine, era cât pe ce sã-l salut.”(p.
65). Documentarea gesturilor
înfrânate ºi a cuvintelor nerostite
pare alimentatã de credinþa cã
timpii morþi ai zilelor sunt

Aerianul urban ºi
melancoliile sale

susceptibili de lirism. Dar
minimalele intrãri de jurnal nu
reuºesc sã contruiascã literaturã.
ªi poate unica ºansã de
recuperare a textului este la nivel
de investigaþie antropologicã pe
tema urbanului alienat. Viaþa
sincopatã ºi repetitivã pare prinsã
într-o buclã temporalã în care nu
se schimbã niciodatã nimic.
Barometrul intern al lui Stelian
Müller rãmâne înþepenit cu
obstinenþã în dreptul valorilor
melancolic ori aerian. De acolo ºi
titlul micro-jurnalului.

Dacã miza scriitorului este de
a-ºi construi sau consolida o
reputaþie de individ complex,
inaccesibil ºi profund, „profund ca
un abis” (p. 15), devine caraghios.
Dacã însã intenþia a fost sfidarea
cititorului, îl aplaudãm pe Stelian
Müller pentru mãiestria de care a
dat dovadã.

Dupã scurta dar agonizanta
lecturã a Aerostatului lui Stelian
Müller, rãmânem cu senzaþia acutã
cã am cãzut pradã unei farse, cu
atât mai mult cu cât volumul a primit
premiul pentru debut la Festivalul
Internaþional Ars Maris, anul trecut.

Andreea Cerbu

Volumul de debut al lui Bogdan
Lipcanu, Fuck Tense, apãrut la
Editura Casa de pariuri literare, în
2011, transpune viziunea de tip
ginsbergian asupra realitãþilor
totalitarismului trãite de autor ºi
recuperate afectiv prin aceste
versuri „tãiate”, „seci”, aºa cum
însuºi le catalogheazã într-un
interviu. Opþiunea pentru titlul final
(dupã proiectatele X2 = Y3 , Hotel
Decebal) avertizeazã asupra
atitudinii de respingere faþã de
sistemul opresiv din adolescenþã
de cãtre maturul care ºi-a
recuperat libertatea de expresie, nu
fãrã unele nostalgii, însã, cãci nici
lumea actualã nu pare sã îi aducã
împlinirea cãutatã. „Mecanica”
existenþei trecute, cu un chip al
Conducãtorului omniprezent,
aproape ubicuu (de la imaginea de
pe fundul farfuriei pânã la jocurile
electronice) a luat înfãþiºarea unei

Conºtiinþa memoriei prin
cuvântul poetic

lumi care ºi-a uitat  prea mult
patriotismul: „Fie sã vinã vremea
ca noi sã putem vedea asta” [o
sãrbãtoare omagialã precum 23
August], dar ºi-a pierdut ºi
candoarea, cãci bunicile nu îºi mai
plimbã copiii prin parcuri ºi nu le
mai dau „socatã”.

Tonul retrospecþiei ºi al
introspecþiei este, însã, dominant
ironic, chiar sarcastic (cum altfel
sã priveºti îndoctrinarea unor copii,
a unor adolescenþi?): „pionierii
stãteau într-o salã jur-împrejur în
alb/ ºi Ceauºescu le vorbea./ Ce
le zicea, nu ºtiu./ Le zicea sã
înveþe, da’ ãºtia învãþau bine –
atunci?/ Cred cã le zicea altceva./
Le zicea, cred, cã sã mai înveþe./
Sã înveþe tot mai departe.” (6F)
Recuperarea acestor alter-ego-uri,
imagini de sine autentice în toatã
caricaturizarea lumii, semnaleazã
ºi forme ale evadãrii: jocul ºi
cuvântul, mai târziu iubirea. Em-
blematic este jocul Marocco, cu beþe
colorate ºi ascuþite la ambele
capete, a cãror rezolvare ar fi tre-
buit sã poatã alcãtui „fiinþa”,
scindatã, însã, între Bãlãnel ºi
Miaunel pe care îi primea, pentru
cã „ [el] a intrat în UTC”, ºi Tom ºi
Jerry, pe care i-ar fi vrut, dar aceºtia
erau „capitaliºti”. Relaþia cu „afarã”
este tot prin joc, de data aceasta
unul mai „real”, fotbalul. Prin el, 1986
devine „am câºtigat Cupa”.

Cuvântul este în poveºtile SF
ale lui Biche, poveºti despre viitorul
care nu se voia în nonsensul
cotidian: „Nimeni nu ne spunea la
ºcoala ce sã facem./ Doar mate ºi
fizicã se pompa în noi.”

Scrâºnetul versurilor scrise voit
anticalofil lasã la ivealã ºi note
tragice: roºul comunist devine unul
al sacrificiului, adolescentul „voia
fotbal, nu revoluþie”, respectiv
fulguraþii lirice care susþin, de pildã,
dezamãgirea pentru eºecul în
iubire: „Eram în camerã ºi m-am
îndreptat spre geam./ Cerul se
prãbuºea peste mine./ Era fizic/ O
nãruire fãrã axã” (Îþi cer prietenia).

Prin versurile lui Bogdan
Lipcanu, comunismul se vede
altfel – trãit prin banalitatea
existenþei, prin descãtuºarea
imbajului în forme triviale, faþã de
care critica este reticentã ºi astãzi.
Sã fie totul încã întârziat?!

Nicoleta Popa
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În cel mai recent volum, Traian
ªtef propune o rescriere în prozã
a operei lui Ion Budai-Deleanu cu
scopul adaptãrii textului ochilor
contemporani neobiºnuiþi cu
scriitura avatarului ªcolii Ardelene.
Nu este prima rescriere a Þiga-
niadei, ªerban Codrin ºi Grigore
Þugui oferind de asemenea pro-
priile versiuni. Pentru început,
trebuie menþionat cã intenþia este
lãudabilã în esenþã. Nu stricã
niciodatã crearea de texte care
faciliteazã apropierea faþã de
literaturã.

Pe de altã parte, ceea ce poate
ºi trebuie pus în discuþie este felul
în care textul nostru dialogheazã
cu originalul. Întrebarea pe care ar
trebui sã ne-o punem este ce voce
predominã, a lui Budai-Deleanu
sau a lui Traian ªtef ? Aceasta nu
este o acuzã la adresa autorului,
cât o simplã conºtientizare a
faptului cã orice rescriere este cu
sau fãrã voia autorului ºi
reinterpretare, adãugare. Invariabil
autorul pune accentul pe ceea ce
considerã el cã este cheia de boltã
a textului, filozofia politicã de
sorginte iluministã a lui Budai
Deleanu. Nimeni nu poate nega
convingerile politice ale ªcolii
Ardelene puternic înrãdãcinate în
secolul luminilor, dar pe de altã
parte, dupã lectura volumului am
rãmas cu impresia cã Traian ªtef
ia Þiganiada mai în serios decât
însuºi autorul ei, câteodatã supra-
politizând prin comentariile
intertextuale care apar în
momentele cheie ale textului.

Într-o altã ordine de idei, opera
lui Budai Deleanu, dupã cum
observã ºi Al. Cistelecan în
postfaþa volumului, se remarcã prin
fascinaþia lingvisticã pe care o
întreþine, fascinaþie nu prea bine
reflectatã de volumul lui Traian ªtef.
Autorul sacrificã estetica operei în
numele filozofiei ºi politicii ªcolii
Ardelene. Aici intervine bineînþeles
o bifurcare deoarece, cum bine grãi
Seneca, „de gustibus et coloribus
non disputandum”.

Un cititor preocupat în primul

rând de estetica textului, nu va
gãsi mare satisfacþie în paginile
volumului, mai mult ca sigur
percepându-l ca pe o non-valoare;
ca atare, nu pot recomanda cartea
unui astfel de public. Pe de altã
parte, un cititor interesat de o
investigare a dimensiunii raþionale,
iluministe a textului lui Budai
Deleanu sau a influenþelor asupra
ªcolii Ardelene ar putea fi interesat
de paginile operei. Cartea într-
adevãr pare sã fie orientatã cãtre
aceastã a doua categorie.

Consider volumul lui Traian ªtef
ca fiind nu neapãrat rãu, cât
incomplet în ceea ce priveºte
dialogul cu originalul de la care a
pornit, aducând un prejudiciu
esteticii lui Budai Deleanu. Autorul
a ales sã articuleze numai o parte
din întreg, intenþionând sã readucã
Þiganiada în discuþie ca pe o pildã
atemporalã relevantã ºi pentru
epoca noastrã dar uitând anumite
elemente care au fost folosite cu
atâta iscusinþã de maestrul sãu.

Niculae Liviu Gheran
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dar bãrbãteºte...

Printre numeroasele poeme
dedicate cãutãrii se numãrã ºi
volumul recent apãrut, Aur ºi
Iederã (Paralela 45, 2011) al lui
George Vulturescu, o cãutare de
facturã vizionaristã, care vine în
descendenþa lui Baudelaire,
Pound, Corso, Sandburg – poeþi
menþionaþi în unele dintre poe-
mele volumului.

Volumul se îndreaptã spre cel
puþin douã direcþii/ douã tipuri de
cãutare: pe de-o parte, cãutarea
poeziei, a adevãratei poezii, pe de
alta e cãutat Dumnezeu – douã
elemente ce se întâlnesc la un
moment dat „ – Sunt literele niºte
pietre/ sub tãlpi? Cât de departe
poþi merge/ pe aceste pietre?  Nu
se scufundã/ în albul paginii când
le citeºti?/ Dacã poþi pãºi peste
ele/ Nu-þi fie fricã:/înseamnã cã
Dumnezeu le þine în mânã...”

Cele patru pãrþi care alcãtuiesc
volumul poartã titluri emblematice
care marcheazã câte o treaptã pe
traseul cãutãrii. Avem astfel La
castrum Zatmar, printre cenuºi,
Sabia de aur, De la foc la cenuºã,

Dreptul la graþie

respectiv Din carnetele lui Caspar
David Friedrich; chemare, pornirea
cãutãrii în prima parte, urmatã de
separarea de efemer, purificare în
urmãtoarele douã, ca-n ultima
parte sã se ajungã la abis, la
punctul culminant.

Focul, cenuºa, sabia sunt
motive recurente în poemele
volumului cãrora li se adaugã douã
metafore/simboluri centrale: Piatra
Nordului ºi Ochiul Orb. Îmbinate,
acestea dau o atmosferã de
facturã romanticã pe care o putem
regãsi în lucrãrile artistului german.
Spusã pe un ton grav, povestea
poemelor completeazã atmosfera
casparianã atrãgând cititorul pe
calea abruptã spre Piatra Nordului,
inducându-i nevoia de a privi în gol
în ochiul orb sau cu ochiul orb,
cãutând celãlalt ochi orb,
detaºându-se de lumesc, de
efemer. Poetul trebuie sã-ºi
construiascã poemele asemeni
iconarului orb: „Eu nu de ochi mã
folosesc, ci de ceea ce arde în el”.

Psalmul se împleteºte cu
legenda, ceea ce determinã o
îmbinare de fragmente lirice prin
excelenþã cu fragmente epice.
Apar atât persoanje istorice ca
Anna Lónyay, cât ºi personaje
create asemeni lui Row Orbul –
cãlãuza ºi învãþãtorul poetului. Pe
tot parcursul volumului, acest filon
mitico-religios se împleteºte cu
problema scrisului, a poeziei,
elementul principal fiind litera: „o
piatrã(...) pe care nãlucirile îºi
gãsesc odihna”

Aceastã dublã cãutare pare sã
fie nu neapãrat a celui care scrie,
ci a celui care citeºte „ºi poemul
care a trecut cu totul în lecturã/ per
sora nostra Morte Corporale/ ca sã
se despartã rãul ºi binele.”,
deoarece poetul afirmã: „Nu vãd
încã altarul ºi crucea, din/ munþi,
Caspar David Friedrich(...)”.
Cãutarea e atât de înfriguratã,
obsesivã chiar, încât se reflectã ºi
la nivelul structurii; elementele
menþionate fiind reluate ºi
pomenite aproape în fiecare poem,
lucru care oboseºte lectorul, dacã
acesta nu e cuprins de aceeaºi
febrã a cãutãrii pe care o resimte
poetul.

Finalul e, deci, dublu, asemeni
întregului construct, ºi face posibilã
interpretarea atât pe filierã
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religioasã, dacã alegem sã citim
volumul în acest fel, cât ºi pe una
filologicã. Prin urmare, textul prinde
viaþã prin lecturã ºi cãlãuzeºte atât
omul religios spre o credinþã purã
(„Nordul e o Bisericã”), cât ºi pe
lector spre construcþia de sens,
aºa cum susþin teoriile lecturii.
Poetul se vrea doar cãlãuzã,
deschizãtor de drum pentru
cititorul ce urmeazã sã ajungã la
apogeu, la Piatra Nordului.

Iudita Fazakas

Asumând premisa corelaþiei
dintre operã (consistenþa literarã)
ºi viaþã (contingenþa existenþialã),
tratatul Omul jignit semnat de Vianu
Mureºan (Editura Limes, Cluj
Napoca, 2011) procedeazã la un
studiu de caz Cesare Pavese.

Cu o luciditate  salutarã, ce îºi
limiteazã pretenþiile neavenit
savante ºi cãrora le preferã un
umor catartic („Cum ai putea fi
ºtiinþific, scriind despre un
adolescent întârziat ce se omoarã
pentru cã iese jignit din dragoste,
acum mai bine de jumãtate de
secol?” – p. 9), volumul constituie
o încercare de recuperare poeticã
a unui dat existenþial, anume libera
opþiune a scriitorului italian pentru
moarte, prin mijlocirea unei
„hermeneutici a situaþiilor exis-
tenþiale”.

 Modestia pedantã prin care
autorul semnaleazã caracterul
falsificator ºi mitizant al acestei
„restituiri poetice” va induce, de
bunã seamã, în eroare cititorul
cãruia i se impune astfel un orizont
de aºteptare echivoc. Însã acest
vicleºug nu face decât sã
sporeascã impactul ulterior al
surprizei de a constata cã Omul
Jignit nu-ºi rateazã þinta
demonstrativã, iar demersul
inerent acesteia posedã accente
poetizante.

„Opera ca prefaþã la gest” (p.
7), „opera ca extensie a unui
autograf” (p. 16) reprezintã
formulele-cheie ce traverseazã
întreg corpus-ul ideatic,  în care
actul suicidar este subordonat unei

drame ce se produce în faptul
scriiturii.

Teza inovativã pe care o
înainteazã Vianu Mureºan,
sesizând analogia dintre cercul
destinului ºi cel hermeneutic
constã în ambiguitatea ce face din
suicid o „operaþie hermeneuticã
secundã” ce survine în urma unei
prime interpretãri oferite sieºi de
cãtre subiect: Ambiguitatea pare a
fi chiar forma specificã adecvatã
exprimãrii raþiunilor ce întemeiazã
suicidul, pentru cã „a ºti ºi a nu ºti
de ce, a spune ºi a nu putea spune
de ce, a aduce în limbaj ºi a pierde
în inefabil situeazã actantul pe
muchia ontologicã dintre a fi ºi a
nu fi.” (p. 42).

Eul se dedubleazã pentru a se
autointerpreta, iar aceastã acþiune
capãtã o pondere pur destinalã,
convergând spre o conºtiinþã
miticã, pe care Pavese însuºi o
statueazã în jurnalul sãu: „Tema
unei opere de artã nu poate fi un
adevãr, un concept, un document
etc. ci întotdeauna doar un mit.”(Il
mestiere di vivere, 9 febr.1950). În
consecinþã, Pavese îºi genereazã
o mitologie personalã ce surprinde
miºcarea primã de întemeiere de
sine, prin artã sau prin Celãlalt, iar
suicidul este integrat într-o
„schemã relaþionalã eroticã” (p.
44), care, printr-un cult al distanþei,
devine emblema unei unei voinþe
de a-þi poseda iubirea, respectiv
iubita prin moarte: „Îndrãgostitul
aspirã la infinit, iar dacã iubirea
nu-i oferã consacrarea propriei
aspiraþii, va cãuta sã obþinã acelaºi
efect pe seama morþii.” (p. 105).

Atât potenþialul cititor neofit în
opera pavesianã, cât ºi cel iniþiat
au prilejul de a compara ºi
eventual suprapune profilul omului
jignit, autoidealizant, tributar
„narcisismului urii de sine”,bântuit
de obsesia suicidului ce alterneazã
cu tentaþia crimei pasionale, cu
figura auctorialã „clasicã”, ce
sublimeazã în operã ceea ce
experienþa concretã îi refuzã.

Conþinutul amendabil din Omul
jignit constã în unele excursuri
redundante,  bunãoarã cel vizând
relaþia Eros-Tanatos (în capitolul
Rãbufnirea sãlbaticului) ori cel în
care problematizarea fenomeno-
logicã este scurtcircuitatã printr-o
serie de exemplificãri din domeniul

fotbalului (în capitolul Afectare ºi
infectare; interafectare).

Ana Ionesei

Prin Poker Face, cel de-al
doilea volum de poezie, apãrut în
anul 2010 la Editura Vinea, Rita
Chirian se plaseazã în acea
categorie a poeþilor pentru care
versurile devin ele însele
purtãtoare de cuvânt ale propriei
condiþii, o condiþie poeticã, în acest
caz, desãvârºitã ºi maturã,
încãrcatã de tensiuni ºi descãrcãri
de imagini surprinzãtoare.

Dacã în Sevraj, volumul sãu de
debut, Rita Chirian construieºte
ritualic parteneriatul cu cititorul, în
acest volum familiarizarea cu
textul este una abruptã, în care
cerinþele ºi promisiunile sunt
enunþate cu o fermitate sedu-
cãtoare: „Analgezicul cu efect
imediat pe care-l înghiþi-acum
reflex/ izul de boalã care þi se ridicã
dulceag dintre pulpe/ zilele care te
dubleazã ca/ râsetele din off ale
sitcom-urilor/ cetona invadându-þi
apoi sângele/tãcut ca submarinele
naziste/ tot ce urãºti ºi-þi usucã
anorexic muºchii”, trebuie sã
inducã starea pe care cititorul
trebuie sã ºi-o asume pentru ca
scurta sa iniþiere sã fie completã,
iar coborârea sa în text sã nu se
producã în mod superficial.

Poezia Ritei Chirian nu oferã
cale de întoarcere. Odatã ac-
ceptatã participarea la licitaþia de
imagini, parteneriatul devine unul
definitiv. Starea de asediu,
senzaþia de sufocare din volumul
de debut, se regãsesc ºi în acest
volum în care consistenþa tensiunii
devine aproape insuportabilã.
Elementele sudate intre ele,
transferul lin, neted între lucruri,
dau impresia cã nu exista deplasãri
pe verticalã, ci doar pe orizontalã.
Totuºi, pe alocuri, desfacerea se
produce, senzaþia de unitate este
întreruptã de cãderi, de scurte
respiraþii  care secþioneazã den-
sitatea poemelor. Universul exis-
tenþialist al poeziilor din acest volum
rãmâne, cu toate acestea, neclintit.

(A)sediul virtual al
cotidianului

Coerenþa unui mit
încarnat
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Toate permutãrile, toate încercãrile
de epuizare a materiei ºi de amã-
gire a spaþiului prin dedublare, nu
reuºesc sã desfacã epiderma
sufocantã a acestui univers în
care transcendenþa este refuzatã,
în care totul coboarã ºi de unde
nimic nu se poate ridica: „acum pe
deasupra – nu mai trece decât
arareori cineva/dacã s-ar lãsa mai
jos fãrã-ndoialã ar rãmâne/câteva
ceasuri mãcar câteva ceasuri./
unora le-au cãzut oasele aici ºi
nepãsãtori/au fugit aºa în grabã
fãrã/ºi-n fiecare zi oasle lor
coboarã/ mai adânc înlãuntrul meu/
de-asta oricum n-aº mai putea
pleca vezi bine ce oase grele port
pe dinlãuntru”. Din acest oraº surd,
în care teama de liniºte devine
insuportabilã ºi unde totul se
petrece ca o reciclare în sens
invers, unde „doar gunoaiele
înfloresc”, iar leºurile „cãrora le
umpli gura cu ceai ºi biscuiþi sunt
purtate fãrã oprire dintr-o parte-n
cealaltã a oraºului, din acest oras
nu se vede nimic/ pânã la capãtul
lumii numai nimic ºi nimic”. Totuºi,
poeziile par sã priveascã înspre un
spaþiu al promisiunilor, introdus, de
fiecare datã, prin sintagma
„douãzeci ºi ºapte spre douãzeci
ºi opt: douãzeci ºi ºapte spre
douãzeci ºi opt/ ca o pasãre de
pradã îþi smulg sexul/ ºi ca o
pasãre de pradã îþi pãzesc somnul
/fiindcã-n mine lumina s-a chircit
demult;  douãzeci ºi ºapte spre
douãzeci ºi opt am fost/ numai
dantelã ºi rumeguº ºi el a zis da./
ºi cu unghia mi-am desprins toate
ochiurile de cearã de pe palme. În
cele din urmã, aflãm cã  a fost
douãzeci ºi ºapte ºi a fost
douãzeci ºi opt/ ºi-au fost bãrbaþi
cu pas de lup tânãr ºi degetele
mele/le-au cãutat o ieºire ºi n-au
gãsit-o”. Douãzeci ºi ºapte ºi
douãzeci ºi opt corespund, fãrã
îndoialã, ultimelor douã poezii,
grupate separat, sub numele de
Poker Face. Aºa cum sugereazã
ºi numele, aceste poezii joacã rolul
de trickster, nesupunându-se
cerinþelor prescrise cu
minuþiozitate. Aflãm, în final, „cã
dacã vreodatã am ºtiut despre ce
e vorba uitãm cu fiecare zi mai
mult, pentru cã aici, în acest spaþiu
al tabu-ului, nu se întâmplã
niciodatã nimic”.

Scos de sub cerinþele unui
estetism exclusivist, volumul de
poezii al Ritei Chirian respectã, în
egalã mãsurã, capriciile unui
imaginar poetic stabil, bine
închegat, în care parcurgerea
dimensiunilor, consistenþa materiei
poetice care îºi etaleazã, pe rând,
calitãþile, permutãrile, dedublãrile ºi
topirile care se erijeazã, uneori, în
structuri androgine, nu trebuie ºi nu
poate fi redus la tãcere.

Cristina Moraru

Construitã pe pilonii unei lumi
fireºti, ºi parcã mizând cu
desãvârºire sã nu se desprindã de
aceºtia, lumea lui V. Leac din
volumul de poezii Toþi sunt
îngrijoraþi (Tracus Arte, Bucureºti,
2010) reuºeºte sã redea cu
acurateþe sufocarea de care
individul postmodern suferã,
devalorizarea sentimentelor
(„Geniul este pe cale de dispariþie.
Se gãseºte în gheaþã, pe insule
dispãrute ºi în pantofi” (p. 20) sau
„iubirea nu duce decât la ejaculare
precoce”(p.16) ) ºi, tocmai din
cauza acesteia – datã, pe de-o
parte, prin plictiseala în sens
cehovian de sentimentele comune
tuturor, pe de altã parte, prin
consumarea acelor valori pânã la
epuizare – , cãutarea unor stãri-
substitut sau, pur ºi simplu,
cãutarea unor alte stãri. Cu alte
cuvinte, V. Leac mizeazã pe
construirea unei noi lumi dominate
de firesc, însã fãrã dorinþã de
accedere înspre transcendent,
personajele poemelor sale
încercând sã caute în lumea
vizibilului ceea ce este invizibil,
deºi normal. Cãutarea propusã ar
trebui sã se desfãºoare, aºadar,
nu vertical, ci orizontal, nu intuind
transcendentul, ci intuind, de pildã,
ceea ce se poate gãsi în spatele
unei acþiuni de genul: „stau în ploaie
/ cu mâinile în buzunare / numãr
maºinile care mã stropesc” (p. 25).
Poemul, nu putem omite, aminteºte
de versurile din volumul Jucãria
mortului (Editura Vasiliana ‘98, Iaºi,
2002), unde Constantin Acosmei

nota: „ºedeam ghemuit pe bordurã
/ lângã o bãltoacã ºi a trecut în /
vitezã un camion cu remorcã”.
Ironizarea stilului lui Acosmei se
transformã în autoironie însã,
întrucât V. Leac construieºte noua
poezie, noua stare de a fi, tocmai
prin mijloacele celui ironizat. Ambii
poeþi vor, aºadar, sã demonstreze
prin poezia lor cã starea absolut
banalã ºi cotidianã a individului este
poezie.

Ce se poate întâmpla însã într-o
astfel de nouã lume a firescului, pe
care poetul marºeazã cu un
asemenea sârg? Într-o lume în
care „literatura este (numai) acasã
la bunica în dulap, (sau) resturi de
mâncare, (sau) este ceva... “(p.
20)? Ei bine, într-o astfel de lume
nu se gãseºte nimic. ªi nu pentru
cã ‹‹dulapul bunicii›› sau ‹‹resturile
de mâncare›› sau ‹‹ceva›› nu ar fi
pline de material estetic sau nu ar
conþine în interiorul ºi în jocul lor o
nouã viziune asupra poeziei, ci
pentru cã poetul repudiazã
esteticul, cu toate tipologiile sale,
repudiazã inspiraþia ºi viziunea
poeticã, preferând sã facã poezie
doar atunci când este „bored ºi stã
cu juma de moacã pe antebraþ” (p.
34). De aceea, noua lume a
firescului, creatã parcã prin
decuparea unor fragmente din
ziarele tabloid, prin care se anunþã
cu surle ºi fãrã trâmbiþe cã pânã ºi
„fericirea e doar un cuvânt, un
nenorocit de cuvânt din DEX” (p.
37), sugereazã prin felul în care
poemele sunt scrise ºi, fireºte,
nonmesajul poetic, faptul cã  „Noi
locuim la etajul 4. Nu avem
inspiraþie” (p. 20). Non-mesajul
poetic, cel puþin în cazul poemelor
lui V. Leac, ridicã un zid între
poezie ºi cititor, claustrând poezia
în propriul ei interior. Poezia devine
o gaurã neagrã, însã lipsitã de orice
funcþionalitate. Ea nu vindecã, nici
nu face rãu, nu construieºte, nici
nu distruge, este ºi atât.

Fiecare poem din acest volum
este prilej de narare a unor acþiuni
ºi atât. El nu reuºeºte sã transmitã
ce-ar putea fi dincolo de acþiunile
respective, deºi poetul mizeazã pe
acest lucru, nici nu aratã vreun
motiv pentru care acest tip de
poezie ar trebui citit. Dincolo de
accesibilitatea poemelor se
sugereazã doar cã „trãim într-o

Lipsa de trãinicie a
poeziei
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lume în care nu meritã sã faci
nimic trainic” (p. 50). Cititorul însã
va decide dacã sã citeascã poezia
lui V. Leac, ea în sine lipsitã de
trãinicie, sau sã citeascã, mai
degrabã, textele oferite de un ziar
tabloid.

Cãlina Bora
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Blues din Timiºoara
Fãrã a aduce formulãri cliºeice

ºi imagini bombastice, volumul
autobiografic al lui Bela Kamocsa,
intitulat Blues de Timiºoara (Editura
Brumar, ediþie îngrijitã de Tinu
Pârvulescu), reuºeºte sã redea
viaþa muzicianului care a cântat
atât cu Phoenix, ca membru
fondator, cât ºi cu Gramofon ºi mai
târziu Bega Blues Band, reuºind
sã acopere astfel o paletã vastã a
scenei moderne, de la jazz pânã
la beat ºi rock. Cartea apãrutã în
2010 la editura Brumar surprinde
atât prin naturaleþea ºi fineþea
exprimãrii, cât ºi prin modul de
abordare ºi retrospectivã a propriei
vieþi a autorului.

Locul central în care se petrece
întregul discurs este  Timiºoara.
Acel oraº care încã din memoriile
din perioada copilãriei apare ca un
spaþiu al burgheziei, un loc în care
culturile se întâlnesc, dar nu se
ciocnesc. Dovada este reprezen-
tatã de însuºi autorul, de etnie
maghiarã, care încã din tinereþe
leagã prietenii strânse cu sârbi,
germani sau români. Volumul
reuºeºte sã surprindã drumul de
la „mândria de a fi golan” la
studentul care fondeazã ºi cântã
cu Phoenix, continuându-se cu
ruptura de rock, în favoarea
jazzului. Este interesant faptul cã
momentul Phoenix nu este vãzut
ca unul de maxim apogeu, ci este
tratat într-un mod pertinent. „Kamo”
reuºeºte sã puncteze atât
momentele bune, cât ºi sã observe
slãbiciunile ce au existat între
membri.

Autobiografia oferã o imagine a
culiselor din spatele scenei
muzicale de dinainte de Revoluþie,
când promovarea unui nou gen
muzical (atât jazz, cât ºi beat) era
echivalentã cu o sfidare (uneori
neintenþionatã) a sistemului. În

aceastã categorie nu este inclusã
doar nomenclatura sau Secu-
ritatea, ci ºi instituþiile muzicale
(Uniunea Compozitorilor) ce nu
acceptã sã propage decât muzicã
în limba românã ºi popularã. Bela
Kamocsa îºi aminteºte cã cenzorii
treceau cu vederea peste anumite
texte scrise în limba englezã sau
care aveau un mesaj politic clar
(de pildã, melodia Nebunul cu ochii
închiºi).

Muzicianul Kamocsa a evoluat
spectaculos, de la etapa mimeticã
a interpretatului de coveruri cu
formaþia Shadows, la cea a
compoziþiei (Phoenix) ºi autoper-
fecþionarea ce o instituie acest
dificil gen muzical care este jazzul.
Condimentat cu o participare
activã la Revoluþia din 1989, textul
îl înfãþiºeazã ºi pe basistul patriot,
care, chiar dacã soþia lui pleacã în
Germania, nu pãrãseºte Timi-
ºoara. Astfel, Blues de Timiºoara
este un volum recomandat tuturor
celor care într-un mod sau altul au
avut contact cu muzica lui Kamo
sau mãcar au abordat aceeaºi
modalitate de a ieºi din sistemul
comunist prin intermediul notelor,
audiþiilor ºi  instrumentelor
muzicale. Nu lipsesc pãrþile
emoþionante, momentele
tensionate din viaþa acestui faimos
jazzman care printre altele a
consolidat aceastã etapã muzicalã
în România.

Adrian Matus

Un scriitor cel puþin
surprinzãtor aparþinând noii
generaþii, Daniel Hoblea ne
provoacã la o lecturã criticã
serioasã prin volumul Gâlceava
himerelor, apãrut la Editura
Herald, Bucureºti, 2008.

Tomul debuteazã interogativ,
iar acest procedeu se pãstreazã
pe tot parcursul scrierii. Daniel
Hoblea nu are orgoliul unui
scriitor total; el are curajul sã se
descopere în faþa unui lector
virtual, sã-ºi autoanalizeze
trãirile, angoasele, limitele, sã
problematizeze existenþa ºi sã
priveascã dezgolit de orice
prejudecãþi nuditatea ºi nulitatea

Recviem în note distincte

lumii contemporane.
Atent la detalii, Daniel Hoblea

devine un analist implicit al ge-
neraþiei actuale cãreia îi con-
tureazã o mascã, surprinzând
îndãrãtul ei tarele ºi limitele.

Gâlceava himerelor se înde-
pãrteazã de formula unui jurnal
interior datoritã nerespectãrii
convenþiilor genului diaristic ºi
considerãm cã nici autorul nu a
vizat o asemenea scriere. Cartea
se încadreazã de la sine în sfera
eseului existenþialist, un volum
de reflecþii, de meditaþii,
pigmentate uneori cu o tendinþã
confesivã care îi sporeºte
autenticitatea.

Prin lupa scriiturii, autorul
observã realul, filosofând pe
marginea unor fapte aparent
lipsite de importanþã, care
traduc, în fapt, caducitatea lumii
fenomenale. Lumea se dema-
terializeazã ºi se goleºte de
substanþã ºi „noi împreunã cu
ea” – este observaþia pertinentã
a autorului ce convieþuieºte în
anticamera platonicianã, hrã-
nindu-se cu o poftã pantagrue-
licã din marile scrieri ale uma-
nitãþii pe care le valorificã cu
acribie.

Fiinþa ca efemeritate, solitu-
dinea omului care are destinul
unui „artefact cu formã umanã”
aruncat pe spaþiul verde, devin
preocupãrile acaparatoare ale
scriitorului.

Ideile filosofice, religioase pe
filonul cãrora gliseazã scrierea
sunt puse faþã în faþã, astfel încât
autorul pare a-i provoca la o
disputã ideaticã pe marii gânditori
ai lumii de la Platon, la Nietzsche,
Heidegger, Blaga, Eliade, la
Sfinþii Pãrinþi în contextul actual
al unei lumi golite de sens.
Aºadar, volumul devine un colaj
de idei, care printr-o maieuticã de
tip socratic, încearcã sã atingã
esenþe ºi sã descopere sensuri.
Lumea ca o coajã sub înfãþiºarea
cãreia troneazã indiferenþa,
îndepãrtarea de elementul sacru,
singurãtatea consideratã
desuetã alãturi de moralitate,
neputinþa, tehnologia acapa-
ratoare de virtuþi ºi de valori,
toate dialogheazã în cartea lui
Daniel Hoblea într-un discurs
elevat.
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întrebãri deseori retorice ºi doar
experienþa stã la baza cunoaº-
terii ºi autocunoaºterii. Expu-
nerea referenþialã ºi autore-
ferenþialã, confesivã, sedi-
mentatã cu maxime, cugetãri
creeazã sentimentul de tot
narativ, nelipsit de valoare
esteticã, întãrind vocaþia de poet
a lui Daniel Hoblea. Mãrturisirile
cu accente de profesiune de
credinþã completeazã discursul
nonficþional. Tonul abordat este
pe alocuri ironic amintind de
scrierile lui I.D.Sârbu, autorul
Gâlcevei fiind un Candid care
cautã printre samavolnici ºi
varietãþi de Tutilã, esenþe: „Într-o
lume de cadavre ambulante,
oamenii cu adevãrat vii fac figure
de persoane non grata. O
diabolicã maºinã de propagandã
(avându-l ca «programator-ºef»
pe Sãrsãilã) încearcã sã ne
transforme pe toþi, pânã la ultimul,
în mecanisme idiotizate,
reductibile la câteva funcþii ºi o
grãmãjoarã de reflexe pavlo-
viene…Legiunile de apostaþi abia
aºteaptã sã ne ajute!”.

Un alt palier abordat este cel al
visului, autorul se psihanalizeazã,
se decorporalizeazã pentru o
descifrare cât mai coerentã a
sinelui ºi a existenþei.

Gâlceava himerelor este,
aºadar, un tom ce îºi poartã
cititorul în sectoare diferite ale
culturii; o carte ce gãzduieºte în
intimitatea ei cugetãri, reflecþii
ale unui spirit melancolic ºi
contemplativ care îºi con-
struieºte prin Logos un altfel de
univers, care amendeazã prin
semn, degradarea spiritului ºi
fragilitatea devenirii.

Imelda Chinþa

O binevenitã butelie cu
oxigen

Andrei Moldovan se aflã la a
ºaptea carte publicatã (BUTELIA
CU OXIGEN (consemnãri critice),
Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2010). Ea
îl reprezintã deopotrivã pe criticul
inteligent ºi incomod, pe istoricul
literar pasionat de fapte inedite ori

privite printr-o grilã proprie, dar ºi
pe memorialistul de vocaþie.
Studiile, articolele ºi evocãrile
cuprinse aici sunt ordonate pentru
a ne da seama de cele trei
“ºantiere” în care se exercitã
talentul indiscutabil al literatului: I
“Cãrþi ºi autori”; II “Teme literare”;
III “Contribuþii de istorie literarã” ºi
IV “Adnotãri”.

Din capul locului observãm cã
Andrei Moldovan nu s-a cantonat
într-o epocã ºi nici nu s-a
“adãpostit” sub mantaua unui
singur scriitor, oricât de copleºitor
este acesta prin opera ºi
personalitatea lui. De pildã, ºtim
cã nutreºte o pasiune statornicã
pentru Liviu Rebreanu, chiar în
cartea recentã are câteva articole
despre prozatorul ardelean, dar nu
s-a limitat la creaþia acestuia. În
volumul de faþã ne convinge cã
scrie cu o uºurinþã uimitoare
despre Tzvetan Todorov, Ioan
Slavici, Aron Cotruº, Pavel Dan,
Mircea Eliade, Ioan Groºan, Ioan
Alexandru º.a. Contribuþiile de aici
nu au caracter monografic, însã
ele atestã tocmai puterea ºi
inspiraþia cronicarului de a se limita
la una sau douã “înfãþiºãri” ale
creatorilor luaþi în vizor, pentru a le
sublinia specificitatea.

Un text scris excelent de A.M.
este cel cu titlul Despãrþirea de
Rebreanu (a lui Niculae Gheran).
Remarcã aici regretul editorului,
care ºi-a sacrificat debutul ca
prozator, pentru a se ocupa vreo
patru decenii de operele rebreniene
într-o ediþie monumentalã. Dar, în
anii senectuþii, cum spune criticul,
Gheran “s-a deºteptat de-a
binelea”, tipãrind primul volum din
romanul Arta de a fi pãgubaº
(2008). Cu “flerul” comentatorului
cu gust înnãscut ºi cu judecatã
sigurã, priveºte romanul drept o
“spovedanie” despre propria
existenþã a bucureºteanului,
“model” fiindu-i Raport cãtre El
Greco al lui Nikos Kazantzakis.
Romancierul român “rupe tradiþia
printr-un flux al memoriei
spaþializat”, unde naratorul
episoadelor epice aminteºte de
Gheorghe Brãescu ºi Mateiu
Caragiale (chiar de Eugen Barbu
uneori – zicem noi) ºi deloc de
maestrul Rebreanu. Romanul
surprinde mentalitatea ºi stilul de

viaþã al unei lumi de altãdatã,
naraþiunea bazându-se pe
elementul fabulosului, care-l ajutã
sã evidenþieze personaje ºi
întâmplãri pitoreºti din “Târgul
Moºilor”, din cafeneaua
bucureºteanã, ori din modul cum
înjurau românii de altãdatã.

Una din temele predilecte ale
criticului este “provincia ºi
provincialismul”, reflectate în ºi prin
literaturã. Disocierea lui A. M.
dintre cei doi termeni este clarã ºi
acceptabilã pentru orice scriitor.
“Provincia” este o “realitate
geograficã ºi administrativã”, iar
“provincialismul” este o “atitudine”.
Adicã, pentru a feri de
“provincialism” pagina literarã
scrisã cu bune intenþii, care reflectã
acel “localism creator” (de care
vorbea cândva Al. Dima), trebuie
abandonat “complexul de
inferioritate” al intelectualului trãitor
în afara capitalei. Este tocmai ceea
ce fac A. M. ºi ceilalþi scriitori prin
revista lor Miºcarea literarã.

În toate contribuþiile din cartea
pe care o comentãm se vede
responsabilitatea criticului. A.M. nu
este adeptul înlocuirii criticii de
“întâmpinare” cu aceea de
“îmbãlsãmare”. De aceea, când
scrie despre cartea lui Alexandru
Buican, Posteritatea lui Bacovia
ºi… Istoria lui G. Cãlinescu (2010)
nu ezitã sã-i arate confratelui
exagerãrile în contestarea criticii
literare, în frunte cu G.Cãlinescu,
neconcordanþa dintre afirmaþii ºi
puterea argumentelor etc Aici,
A.M. ilustreazã cunoscuta maximã:
“Amicus Plato, sed magis amica
veritas”. Probabil cã “butelia cu oxi-
gen” era necesarã pentru “fierbin-
þeala” negativistului Buican.

Sigur, în carte aflãm nu puþine
contribuþii ale istoricului literar, în
postura iscoditorului de arhive,
bucurându-se temperat de câteva
materiale “inedite”, pe care le
scoate la luminã, corelându-le cu
biografia scriitorului ºi cu epoca în
care au fost redactate. E vorba de
o scrisoare a lui Ioan Slavici, de
una a lui Aron Cotruº, de felul cum
era receptat Pavel Dan de cãtre
Vintilã Horia etc

Cartea Butelia cu oxigen
confirmã vocaþia literatului Andrei
Moldovan. Prin studiile ºi evocãrile
sale, prin stilul limpede ºi adeseori
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polemic, autorul este citit ºi
apreciat de cãtre cititorii sãi
statornici, cãrora le oferã de fiecare
datã câte “o gurã de oxigen!”

     Vistian Goia

Deºertul dintre douã
respiraþii

Cu  mulþi ani în urmã, pe vremea
când la Bacãu revista Ateneu era
condusã de Radu Cârneci, acesta
mi-a atras atenþia asupra unei tinere
poetese, de dincoace de Munþi, pe
care o descoperise cu plãcerea
aceluia care, artist fiind, cautã în
jur talente menite a-l încredinþa cã
la porþile Parnasului nu va bate
singur.

Poeta avea un nume pe care
nu-l reþii uºor ºi dintr-odatã dar din
moment ce l-ai asimilat nu-l mai uiþi.
ªi nu îl uiþi numai pentru frumuseþea
lui întrucâtva insolitã ci pentru cã
se leagã de o poezie cu frumoasã
caligrafie, metaforicã prin exce-
lenþã, o poezie de anume nostal-
gicã reflexie asupra destinului
individual, pulsând frenetic în
ritmurile unui destin colectiv.
Cuvântul acesta nu este, poate, cel
mai potrivit dar, oricum, vreau sã
înþeleg prin el umanitatea, anume
acea umanitate marcatã de
însemnul pecetei cristice, sub
vraja dorului mântuirii. Aceasta nu
înseamnã numaidecât cã Persida
Rugu – cãci despre domnia sa este
vorba – scrie o poezie religioasã.
Nu. Nu în convenþia poetizãrii
elementelor evanghelice ºi care
poezie, de regulã, e una expo-
zitivã, descriptivã ºi tributarã unei
espectative exterioare, în ciuda
insistenþei retorice pe comentariile
lirice ale parabolelor sacre.

Persida Rugu scrie o altfel de
poezie. Religiozitatea ei e
intrinsecã ºi se filtreazã cu
discreþie ºi într-o voitã rostire de
tainã, aglutinatã anume de o
revãrsare metaforicã, din care se
compune realitatea propriilor trãiri
emoþionale. Cei care s-au pro-
nunþat asupra creaþiei sale – de la
primul volum, din 1990, intitulat, cu
debordandã sinceritate: Desculþã
în iubire – au vorbit, mai mult sau
mai puþin direct, tocmai despre o

anume ritualizare a comunicãrii de
sine, într-un discurs poetic prin
excelenþã metaforic. De atunci
încoace autoarea a mai publicat
alte cinci volume, douã dintre ele
cunoscând binemeritate reeditãri
(Scrisori din singurãtate, 2004 ºi
2005, apoi Viaþa dupã Azelman,
2007, cu ediþii noi în 2008 ºi 2010),
în care, cine va voi sã le parcurgã
va putea observa traiectul unei
evoluþii în experisvitate – notând
aici concizia ºi abstractizarea – dar
ºi consecvenþa - îngãduiþi-mi sã
zic: ideaticã, ceea ce nu înseamnã
câtuºi de puþin, sau nu numaidecât,
o repetiþie tematicã.

Poezia din actualul volum – ºi
el purtând un generic de sugestie
abstractã – Deºertul dintre douã
respiraþii (Editura Dacia XXI, Cluj-
Napoca, 2011), aduce nostalgii ºi
mãrturisiri  ale unor înfiorãri
sentimentale ce par oarecum
aceºleaºi, de mai demult, ºi totuºi
sunt altele. Pentru cã, înainte de
toate, ele vin sã umple deºertul
dintre cele douã respiraþii la care
ne trimite autoarea.

Fãrã-ndoialã putem distinge aici
o liricã eroticã, dacã vrem, de o
delicatã tandreþe; o murmurare în
dezmierd pentru un el pereche (“te-
aº aduna fãrâmã cu fãrâmã/ spre
alinarea apelor ce dor/ dar umbra
ta pe sângele-mi stãpânã/ se
risipeºte-n albe ploi uºor” – Albe
ploi), de care se vede, de care se
simte a fi într-un soi de distanþare,
pe care o doreºte mereu
recuperabilã (“Luminã varsã-mi pe
trup/ tãceri ºi miresme// dincolo voi
pãºi/ fãrã de umbrã// þesutã din
privirile tale” – Aprilie).

O sugestie însã, de altã
dezlegare în înþelesuri ideatice ni
se oferã însã în chiar finalul
volumului, cu poezia Rugã:”Frate
al meu ce porþi cununa/ spinilor din
ape reci/ liniºteºte-n zori furtuna/
inimii prin care treci// înfrunzeºte-
n vis ivirea/ aripilor de demult/ adu-
ne dezmãrginirea/ frânge lacrimi ºi
tumult// vino ca un licãr tandru/
peste flãcãri peste ani/ ºi în casa
cu oleandri/ smulge viforul din
psalmi”. Înþelesul aici e de-acum
fãrã echivoc, unul al iubirii pe care
cel trimis pentru a înstãpâni lumea
într-un nou început, o aducea ca
propovãduire a esenþei umanitãþii
prin creaþie divinã.

Sã acceptãm acest posibil
înþeles subiacent al poeziei pe care
Persida Rugu ne-o oferã în noul
sãu volum ºi dintr-odatã vom avea
revelaþia unei fiinþiale comuniuni cu
natura sau, altã datã, un pastel de
o picturalitate bucolicã. Salcâmii
albi mai înfloresc pe dunga/ de lunã
arsã ºi brumatec drum/ ºi tot mai
verde-amarã le e umbra / ce-o
lasã-n suflet/ sub al apei fum”
(Poem agrest); sau , mai apoi,
melancolia unei contemplãri de
sine într-un peisaj hibernal:”cu
aripe tãcute ne-mpresoarã/ corole
arse un liman de ger/ ºi paºii noºtri
calzi licorni spre searã/ pe ape
limpezi în luminã pier// în urmã-
adâncul cu adânc ne cheamã/ de
magmã iriºi umbre se cristal/ iar
timpul sunã frânt deºert de vamã/
oglindã-n somnul ultimului val”
(Tapiserie cu licorni)

În poezia Persidei Rugu se
decanteazã stãri emoþionale

marcate de singurãtate (“singu-
rãtatea  e fereastra prin care
privesc”), de absenþã (“absenþa e
vãzduhul în care te simt”), de umbre
(“sub nãvodul nãdejdii/ umbre
alunecã”), de toamne (“claviatura
toamnei/ matrice vegetalã”), de
iubire (“fântânã de iubire/ e sufletul
meu/ luaþi apã/ ºi vindecaþi-vã rãnile”
– Pieta). º.a.m.d.

O liricã a coborârii în sine a
poetei, pentru a gãsi acolo
înfiorarea sincerei sale nevoi de a
da viaþã - respiraþie – deºertului
lumesc în care fiinþeazã.

ª
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Maturã, puternicã, originalã,
opera picturalã a lui Florin Maxa
s-a întrupat în decenii de cãutãri
plastice, de arheologizare de noi
teritorii ale cunoaºterii de la
ciberneticã pânã la muzicã.

Erudiþia sa singularã, mãiestria
soluþiilor sale plastice marcheazã
aceste stãri ale cunoaºterii, fiind
totodatã o cale de adâncã trãire
spiritualã, de dezocultare de sine.

Imaginile sale de mare energie
plasticã sunt amprente spirituale
aflate sub semnul unei somptu-
oase ºi tensionate efervescenþe
creatoare. Ele relevã o ardenþã a
spiritului, o nevoie de a inova parcã
într-un prezent continuu universul
sãu plastic. Astfel se configureazã
prin imagini - amprentã un rãspuns
creator, autentic ce îngemãneazã
uitate sensuri ale tradiþiei picturale
cu originalitatea de esenþã a
limbajului sãu plastic. Din aceastã
adevãratã ºi intensã bucurie se
naºte spaþiul pictural al lui Florin
Maxa. Structurã ºi acþiune croma-
ticã; tonurile saturate au consis-
tenþã, intensitate, puritate, artistul
posedând taina de a le fixa, fãrã ca
ele sã înceteze sã fie fluide, parcã
într-o liricã miºcare ºi transformare,
forma devenind consubstanþialã
luminii.

Uneori imaginile - amprentã ne
dezvãluie nucleul poetic iradiant al
unui peisaj din deltã, al unei culmi
de deal, al unei câmpii în eterna
rotire a anotimpurilor. Cu o se-
ninãtate, cu o puritate a decupãrii,
cu un duet energic ºi mai ales o
modulare savantã a culorilor
saturate, clameazã o misterioasã
ºi sobrã muzicalitate.

Imaginea devine o ipostazã
cromaticã preþioasã cu valenþe
parcã tactile, chiar haptice când
artistul se apropie de efigii sufleteºti
ca Voroneþul sau Veneþia.

O tehnicã deosebitã ce induce
prin rugozitate atributele patinei,
potenþând astfel culorile: roºu
adânc saturat, gri - brun cu sclipiri
de argint ce se decupeazã preg-
nant pe un albastru sau verde
modulat. Asistãm la o îngemãnare
aleasã ºi subtilã între culoarea

saturatã ºi cea modulatã tributarã
abstractului.

Adesea vitalitatea conþinutã,
intensã, debordantã este stabilizatã
de modularea verdelui sau albãs-
truiului, pe care artistul le aºeazã
rafinat în economia imaginii. ªi de
aici, liziera dintre figurativ ºi
nonfigurativ se destramã.

Dincolo de cutume se edificã o
lume sugestivã, augmentatã de o
partiturã creativã de o rarã acu-
rateþã cromaticã ºi tactilã.

Geometriilor statice, mate din
deceniul opt li se adaugã în imagini
o interpretare volumetricã cris-
talinã, ca mai apoi sã evolueze în
sens dinamic pe seama benzilor

modulate de culoare. Elemente
asemenea unor vegetale acvatice
de un roºu saturat li se alãturã
fragmente telurice sau de zid ce
tind sã atingã frumuseþea tactilã a
ceramicii. În alte imagini duetul
devine aleatoriu iar pata cromaticã
duce în plinã luminã energia
frunzei.

Artistul ne oferã ca dar nu numai
originalitatea unei reuniri de
amprente-imagini, ci ºi coeziunea
lor într-un tot indestructibil în care
se resimte – între deschidere ºi
intransigenþã – în plan secund, un
acord temperamental stabilit cu
fermitate între mãiestria configurãrii
materiei cromatice ºi artist.

Un mare artist - Florin Maxa
Alexandra Rus
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 Spre finele întâiului secol de
existenþã, muzica de jazz
cunoaºte noi evoluþii: în primul
rând, extinderea ei periplanetarã,
ce nu mai poate fi (completamente)
ignoratã de cãtre criticã ºi chiar de
cãtre cei mai dogmatici apologeþi
ai „puritãþii” genului, nãscut tocmai
printr’un proces de metisaj estetic.
Se constatã, apoi, generalizarea
unor capacitãþi tehnic-interpre-
tative tot mai performante – în bunã
mãsurã, drept rezultat al acceptãrii
crescânde a jazzului în instituþiile
de învãþãmânt. Din pãcate, tehnica
dusã pânã la virtuozitate nu e
întotdeauna o garanþie a valorii
jazzistice genuine. „Cã nu mai
existã nicio personalitate
prevalentã sau de o formidabilã
grandoare novatoare de la
Coltrane încoace” – scrie Malson
– „este o altã problemã. Jazzul a
încetat sã-ºi fragmenteze durata
prin apariþia de stiluri ºi de genii
întemeietoare, aºa cum a fãcut din
anii douãzeci pânã în anii ºaizeci.”

Paginile finale ale Istoriei
jazzului ºi muzicii afro-americane
de Lucien Malson condenseazã
optica salutarã a autorului
referitoare la raþiunea, dacã nu
necesitatea imperioasã, de a
salvgarda un termen atât de
contestat, precum „cuvântul
terminat în doi Z”: „În presã, cioclii
ºi groparii, fãrã a consulta familia,
au pus stãpânire pe jazz în
ceremonii simbolice ºi solemne ºi
s’au grãbit sã-l îngroape de viu. Mai
întâi pentru cã anumitþi observatori
au refuzat, la fiecare cotiturã a
istoriei, sã numeascã în acelaºi fel
ceea ce considerau cã s’a
schimbat. Apoi, pentru cã
industriaºii spectacolului ºi ai
discului au creat cuvinte noi pentru
ca noutatea nominalã sã atragã
credulii societãþii de supraconsum
cultural. În ultimul rând, pentru cã
negrii – precum Archie Shepp ºi
Max Roach, la colocviul de la New
York în 1973 – au crezut de
cuviinþã, din motive ideologice ºi

Lucien Malson condensând istoria
jazzului (IV)
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Virgil Mihaiu

economice, sã nu se lase închiºi
într’un gen etichetat. Trebuie sã-i
înþelegem pe artiºtii care au fost
privaþi multã vreme de subvenþii
sau de ajutorul oficial de care
dispuneau muzicile albe

instituþionalizate, trebuie sã-i
înþelegem pe oamenii care au
suferit de reputaþia de pornografi
pe care le-a fãcut-o burghezia
puritanã. Când, în romane sau în
filme, jazzul nu era asociat vieþii
nocturne a chefliilor ºi a
rãufãcãtorilor, se fãcea din el o
muzicã pentru tineri, în care doar
tinerii puteau, în acelaºi timp, sã
gãseascã satisfacþie ºi sã o
vorbeascã de bine, un fel de
muzicã pentru un contingent,
muzicã de copii – negri – destinatã
copiilor care au crescut sau
adolescenþilor întârziaþi. Putem sã
concepem, fãrã greutate, cã
aceste termen de jazz a sfârºit prin
a-i irita pe cei care, adesea, i-au

fost victime. Astfel, sub tripla
presiune a amatorilor sclerozaþi (tot
timpul predispuºi sã repudieze
formele apãrute dupã ce ºi-au
hrãnit pasiunea pentru alte forme),
negustorii (întodeauna pregãtiþi sã

facã jazzul sã circule falsificându-
i actele de identitate, în speranþa
de a umfla câºtigurile) ºi, în sfârºit,
muzicienii (copleºiþi de loviturile
pe care li le-au dat rasismul,
fariseismul burghez ºi etno-Salcie
pe apãcen-trismul cultural), da, sub
aceastã triplã presiune cuvântul
«jazz» a fost contestat  în pretenþia
sa de a semnifica anumite realitãþi
muzicale afro-americane ale
trecutului. Dar, în cazul în care s’ar
distruge toate cãrþile, toate
articolele din reviste ºi toate
lucrãrile discografice, neavând
încotro, am vorbi despre jazz, fie
ºi numai pentru comoditatea
conversaþiei, când gãsim, în stiluri
diverse, calitãþi ritmice ºi fonetice

Marele baterist Max Roach
fotografie de Francis Wolff
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comune care au fãcut ca arta afro-
americanã din Statele Unite sã fie
desemnatã prin aceastã vocabulã
practicã ºi scurtã. <...> Am
abandona cu plãcere acest cuvânt
dacã, mâine, ar apãrea unul la fel
de scurt ºi de cuprinzãtor, la fel de
capabil sã trimitã la muzica afro-
americanã a Statelor Unite cu
permanenþa trãsãturilor
fundamentale pe care a ºtiut sã le
conserve sub diversele sale
schimbãri de structuri. Sã ne
gândim puþin: în 1895, trompeta lui
Bolden mobiliza mulþimile. Exact
cu optzeci de ani mai târziu, în
1975, cine ar putea nega prezenþa
unei sumedenii de urmaºi? Jazzul
rezistã ºi în zilele noastre. În cazul
în care, în viitor, colectivitatea
neagrã ar dori sã se debaraseze
de termen pentru a exorciza ceea
ce ea ar crede a fi demonii socio-
politici, jazzul ar deveni o muzicã
despre care s’ar putea spune ceea
ce un umorist formula în legãturã
cu cel mai mare dramaturg al
Albionului: «Shakespeare nu era
Shakespeare, ci un om care purta
acest nume». Cum nu trebuie nici
sã cãdem în capcana modelor
limbajului ºi a confuziei între
cuvinte ºi lucruri, ceea ce se
cuvine sã ne întrebãm este, doar,
dacã dupã anii ºaizeci a dãinuit o
unitate a jazzului ca realitate
descriptibilã. În privinþa aceasta
muzicienii înºiºi au pãreri diferite.
Sã ne limitãm la a privi cei doi poli
pe care îi constituie The New
Thing ºi rhythm and blues-ul. Dacã
adoptãm o definiþie largã, potrivit
cãreia jazzul este alcãtuit dintr’un
tratament afro-american al
sunetului ºi dintr’un ritm swingat,
chiar dacã ultimul nu existã decât
într’o manierã intermitentã, ba chiar
subiacentã, în timp ce The New
Thing, în multe dintre manifestãrile
sale, apare ca un moment al
devenirii jazzistice. Dacã formulãm
o definiþie mai riguroasã care
implicã, pe cel de-al doilea palier
al sãu, prezenþa constantã ºi
patentã a swing-ului în ritm, ceea
ce presupune permanenþa ºi
afirmarea unui tempo regulat,
graþie cãruia acest swing se poate
materializa, se relanseazã
întrebarea. Mulþi artiºti ºi mulþi critici
considerã cã poate fi botezatã jazz
orice muzicã nouã care pãstreazã

culorile sonore a ceea ce a fost
astfel botezat sau care dau acestor
culori variante derivate din ele,

chiar fãrã ca aceastã calitate
ritmicã tradiþionalã sã fie
menþinutã. Este posibil sã fie
preferate definiþiile «moi» defi-
niþiilor «tari», cu condiþia sã fie
propusã una ºi sã se verifice, de
fiecare datã când lucrurile se
miºcã, dacã este în concordanþã
cu ceea ce se aude.”

În fapt, rezistenþa termenului
jazz la vicisitudinile cãrora le fu
supus n’a avut decât de câºtigat,
odatã cu amplificarea sferei sale
de cuprindere sub zodia
postmodernismului. Performanþele
jazzistice ale „ºcolilor naþionale” –
apãrute ºi consolidate dupã
blânda „emancipare” proclamatã
prin bossa nova brazilianã în 1959
–  reprezintã deja un tezaur
incomensurabil, ce meritã a fi

explorat ºi valorizat, în beneficiul
întregii arte.

Înainte de a cita concluzia
volumului, reiterez felicitãrile pe
care traducãtorul Roland Szekely
le meritã din plin. Graþie
perseverenþei ºi abnegaþiei cu care
îºi dedicã talentul cauzei jazzului,
corpus-ul lucrãrilor jazzologice în
limba românã a cunoscut un real
progres în anii din urmã. ªi acum,
frazele finale ale utilei lucrãri
semnate de Lucien Malson: „Dar
muzicienii de jazz nu au niciun chef
sã tacã ºi nu par grãbiþi sã
îmbãtrâneascã. Oricare ar fi partea
de inteligenþã ºi partea de
sensibilitate în fiecare stil, oricare
ar fi preferinþa noastrã pentru
cutare sau cutare tip de plãcere,
ceea ce s’a fãcut de la New Thing
la rhythm and blues, trecând prin
jazz-rock (nu fãrã numeroase
eºecuri estetice grave) a perpetuat
muzica afro-americanã al cãrei
itinerar am încercat sã-l refacem.
Aceastã muzicã a devenit
familiarã ansamblului de «naþiuni
dezvoltate» ºi a fãcut deja
incursiuni ºi în alte pãrþi. Ea a durat
vreo sutã de ani – ca tragedia
greacã. Dacã mâine, fereascã
Sfântul, lumea în loc sã recurgã
la urmaºii jazzului, la fel de
frumoºi ca tatãl lor, s’ar mulþumi
cu banalizarea sa, deci cu
degradarea sa, am putea spune
totuºi cã el a trãit mai mult de un
secol, cã înfrângerea sa va fi fost
fructul victoriei sale ºi cã, în fond,
umbra sa ar fi început într’o zi, în
mod tragic, sã-l devoreze.”

Saxofonistul John Coltrane
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