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mult exilul este un fenomen pe
cale de dispariþie în era
globalizãrii, a mai subliniat
criticul literar amintit.

A doua zi, când a venit
rândul comunicãrilor lui Naim
Araidy – avertizând cã ne
zbatem ca scriitori între
„dogmele fundamentaliºtilor ºi
cultura de tip spectacol” – sau
a unor nume ca Andrei Bodiu,
Florin Toma, Linda Maria Baros,
Jacques Fournier, un prieten al
poeziei române, directorul Casei
de poezie din Saint-Quentin-en-
Yvelines, Nicolae Coande, sau

Carmen Firan, se stabilise de-acum un climat de
dialog. Originalitatea unor interpretãri ajunge, pe
nesimþite, la paradox. Profesorul Mihai Zamfir,
moderatorul colocviului din dimineaþa de12 iunie, a
lansat ideea unui „exil fericit”. Concept posibil de
demonstrat, dacã reflectãm la „norocul” unui
dramaturg român rãmas în Franþa anilor 80, un
autor foarte jucat peste tot, ca Matei Viºniec, el
însuºi avansînd acest imponderabil, dar atât de
necesar factor al destinului literar împlinit, aici sau
aiurea.

Despre recitaluri, douã remarci. Impresii
excelente despre poeþii români, mai juni, Robert
ªerban, Michael Astner, Daniel Bãnulescu, Linda
Maria Baros – douã voci lirice foarte energice – sau
Nicolae Prelipceanu, Gabriel Chifu, Dinu Flãmând,
Varujan Vosganian, Andrei Bodiu, Leo Butnaru,
Adrian Sângeorzan, Horia Gârbea, Nicolae Coande,
Adrian AluiGheorghe, aceºtia citind cu dezinvoltura
maturitãþii, sau Magda Cârneci, Irina Nechit, Denisa
Comãnescu, Ruxandra Ceseranu, convingãtoare,
decise, motivate. Despre poeþii strãini, la fel, emisii
lirice de o postmodernitate clarã, la poeþii israelieni
mai ales, gravi ºi pornind de la amãnunte locale,
biografice, duse la amploarea simbolului totalizant,
unul sfãrâmat, fisurat, e drept, dar autentic în
imediateþea lui dramaticã.O poezie eroticã
extrordinarã prin filtrul magic-cultural aplicat unei trãiri
intense, dezinhibate de pudori clasicizante a citit
Barbara Korun, un text al sãu, Cerbul surclaseazã
multe texte simplist-pornografice de azi, date drept
poeme erotice. Dar ºi inventivitatea lingvistic-
meditativã, celanianã am vrut sã zic, a unui George
Szirtes, ori sentimentul destrãmãrii structurilor lumii
la Veronika Dintinjana, Andrey Gritsman, Kiril
Kovaldji, Jan H. Mysjkin, Tadeusz Dabrowski etc.

Aºadar exilul e un „nomadism interior” doar al
scriitorului aflat departe de þara sa, sau e o condiþie
generalã a omului.O fi „casa poetului numai limba
sa” sau limba poeziei e universalã. Câteva interviuri,
luate de colega noastrã vor apãrea în numerele
viitoare ale revistei. Nu elucideazã definitiv
întrebãrile acestea, altele, dar limpezesc totuºi
multe lucruri spuse ºi nespuse la Neptun, în cadrul,
rama, fluide, ale Colocviului despre exil.

Cea de a zecea ediþie a
Festivalului internaþional Zile ºi
nopþi de literaturã, de la Neptun,
unde prezenþa unor nume
reprezentative de scriitori strãini
ºi români a asigurat un standard
salutar dezbaterilor ºi recitalului
poetic, a fost dedicatã, cum s-a
scris deja, temei exilului. Pre-
mianþii acestei ediþii, prozatorul
ceh aflat în exil, Milan Kundera ºi
muntenegreanul Ognjen Spahic,
sunt de asemenea, într-un fel,
rezonanþi cu tema din acest an.
Organizarea Festivalui a fost, prin
strãduinþa Irinei Horea ºi a
Gabrielei Viºan, ca în anii anteriori, bine pusã la
punct, atentã, eficientã.

Despre patru exiluri personale a vorbit poetul
Haim Nagid, amintind „originile sale româneºti,
ideologia ebraicã, credinþa religioasã, expulzarea
postmodernã”, iar Dagmar Dusil despre
„pluralitatea patriilor ºi a limbilor în exil”, în vreme
ce alþi scriitori, ca Ronny Someck, sau Horia
Gârbea, ori Ruxandra Cesereanu descriu condiþia
aproape normalã de exilat a scriitorului, indiferent
unde se aflã, acasã, ori departe de casã. O situaþie
dramaticã, exterioarã, nu doar interioarã, trãiesc
cei din Basarabia, însã, insista pe bunã dreptate,
Leo Butnaru în intervenþia sa. Da, au fost de acord
Monica Sãvulescu sau Bujor Nedelcovici, care
ºi-a amintit propria experienþã de exilat parizian,
scriitorul are o patrie maternã ºi una de elecþiune,
el are, cum s-a spus „un mod propriu de
manifestare” faþã de cei rãmaºi în þara lor. Atunci,
dacã devine un exilat în propria limbã, este nevoit
sã inventeze o altã limbã, ca Paul Celan, sã
depãºeascã dificultatea adaptãrilor multiple,
economice, sociale, politice, sã-ºi construiasã un
destin literar, nou, acolo, printre alte alte chipuri,
limbi ºi obiceiuri. Important este sã ofere o
„psihoprofesiogramã” credibilã, cum formula cineva,
sã devinã competitiv la nivelul acelei patrii alese
voluntar sau impuse. Aceastã nouã patrie trebuie
ascultatã, exilul este „o ascultare” ne atrãgea
atenþia excelentul poet George Szirtes, premiant
al unei ediþii anterioare a festivalului de la Neptun,
al premiului oferit de oraºul Mangalia, mai precis.
Andrei Gritsman, rusul exilat la New-York, masiv,
simpatic, generos, are experienþa unui autor care
s-a impus lent, dar memorabil. „Cheia Fa” ar fi
tonalitatea cea mai potrivitã, când analizãm exilul,
crede Marlena Braester, nu „Cheile sol” adicã, ar fi
vorba despre o „distanþare” dar ºi despre o
„continuitate” inerentã.

Oricum, va fi vorba despre preþul ce trebuie
plãtit de orice emigrant, fie cã vorbim despre „un
exil metafizic sau social” concluziona, la sfârºitul
primei zile de dezbateri, moderatorul, profesorul
Nicolae Manolescu. Avem exilaþi, nu exiluri, mai

Adrian Popescu

Despre
exilul

poetilor,
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Ruxandra Cesereanu: Dragã
Magda, ai publicat de curînd
romanul FEM. Cum s-a nãscut
prozatoarea din tine? În paralel
cu poeta, înainte ori dupã poetã?

Magda Cârneci: Cred cã se
manifestã o structurã esen-
þialmente poeticã – prin ereditate,
prin educaþie, poate ºi prin mediul
în care am evoluat din copilãrie
ºi pînã la starea de adult. Minþile
structurate poetic se pare cã au
o disponibilitate înnãscutã pentru
a intra în rezonanþã cu fluidita-
tea ºi integralitatea vagã ºi
imaterialã a lumii. Pentru
structurile poetice, a scrie prozã
e o formã de alunecare în
contingent, o coborîre în
materialitate, în profuziunea
fascinantã ºi iremediabilã a
constrîngerilor existenþiale,
pentru acceptarea cãrora trebuie
experienþa ºi deziluzia maturitãþii.
Am început sã scriu prozã tîrziu,
deºi am practicat devreme eseul
ºi deºi poezia mea este una
cumva narativã, adeseori flu-
vialã, dar orientatã constant spre
transcendere. Proza pe care o
scriu acum vine în continuarea
poeziei, este o “încarnare” mai
pronunþatã a acesteia, e o
materializare mai detaliatã, mai
„întrupatã”, a aceleiaºi viziuni
poetice, ajunse la vîrsta la care
eul îºi acceptã limitele ºi
mortalitatea.

Constat ºi eu cã spiritul agitat,

A Femininity that I Consider Generic, with its
Inevitable Steps, with its Sufferings and Ecstasies...

fragmentat, tras în prea multe
direcþii ºi astfel superficializat al
oamenilor de azi nu mai are
rãbdare sã citeascã poezie ºi sã
se punã în starea poeticã, care
e una de armonizare ºi în acelaºi
timp de detaºare de realitate. Dar
acelaºi spirit comun rãmîne
totuºi sensibil la vizionarismul

poetic dacã el se prezintã
concretizat, îmbrãcat în
discursul prozastic. De aceea din
ce în ce mai mulþi poeþi scriu ºi
prozã. De aceea probabil marea
prozã are ºi o profundã
dimensiune poeticã, care o
deschide cãtre abisal ºi
transcendere.

În orice caz, acest roman,
FEM s-a cerut scris cu orice preþ,
în pofida multor amînãri ºi
dificultãþi, pe parcursul a peste
10 ani, dintr-un impuls mai
puternic decît raþiunea temãtoare
ºi castratoare. FEM e un cocktail
de genuri literare care relateazã
întîmplãri stranii ºi trãiri dintre cele
mai intime legate de creºterea
întru feminitate. O feminitate pe

care eu o privesc generic, cu
etapele ei inevitabile, cu
suferinþele ºi extazele ei, dar ºi
cu posibilitatea pe care ea o
oferã pentru ca anumite
„arhetipuri spirituale” sã se
manifeste în fiinþa noastrã.
Arhetipurile sunt, cum se ºtie,
tipare psihice profunde ºi imagini
interioare adînci, ancestrale, pe
care inconºtientul colectiv le
manifestã, în anumite momente-
cheie, prin fiecare din noi. Eu
vorbesc în FEM despre
feminitate, dar viziunile povestite
vor sã provoace anumite stãri ºi
deschideri spirituale ºi în bãrbaþi,
cãci abia împreunã, prin trup ºi
prin spirit, femeile ºi bãrbaþii pot
reconstitui omul integral, omul
universal. În sensul acesta, FEM
e o carte care îºi propune sã
provoace în cititor gustul ºi
dorinþa transcenderii eului banal,
cotidian, ca ºi convingerea cã o
stare mai înaltã a fiinþei e o
posibilitate realã, e o bucurie
adevãratã, la care toþi putem
avea, mãcar din cînd în cînd,
acces.

R. C.: Cum vezi astãzi mãrcile
masculin-feminin în prozã ºi în
poezie (româneascã dar ºi
strãinã)?

M. C.: Din motive de
mentalitate bulversatã pe toate
planurile în ultimii 20 de ani, cred
cã generaþia literarã tînãrã din
România, ca ºi cea din restul liber
al planetei, e mult mai dezinhibatã
(decît cea maturã sau aflatã la

Dialog cu Magda Cârneci

Magda Cârneci este preºedinte
PEN Club, România (president of PEN
Club Romania).

O feminitate pe care eu oO feminitate pe care eu oO feminitate pe care eu oO feminitate pe care eu oO feminitate pe care eu o
privesc generic, cu etapeleprivesc generic, cu etapeleprivesc generic, cu etapeleprivesc generic, cu etapeleprivesc generic, cu etapele
ei inevitabile, cu suferinteleei inevitabile, cu suferinteleei inevitabile, cu suferinteleei inevitabile, cu suferinteleei inevitabile, cu suferintele

si esi esi esi esi extazele ei…xtazele ei…xtazele ei…xtazele ei…xtazele ei…
,

,
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senectute) în ce priveºte
problematica eroticã ºi sexualã
pe care o manifestã în scris. ªi e
mai egalitarã în legãturã cu rolul
de gen pe care fiecare scriitor,
femeie sau bãrbat, îl joacã pe
scena culturalã. ªi totuºi, o
remanentã pudibonderie
tradiþionalã ºi ipocritã încã ne mai
constrînge inconºtient sã privim
cu ochi diferiþi aceleaºi cuvinte
îndrãzneþe sau imagini puternice,
hard, dacã ele provin de la femei
sau de la bãrbaþi. Ca ºi cum
femeile nu ar trebui sã se lupte
ºi ele cu demonul pe care îl
reprezintã condiþia sexuatã din
natura umanã ºi sã-l exprime ca
sã-l îmblînzeascã. Pînã la urmã,
despre asta e vorba, a exprima
în scris o luptã cu îngerul
condiþiei tale întrupate ºi a-l
domestici prin estetic, prin
cultural, sau prin spiritual. De
curînd, la festivalul internaþional
de la Neptun la care ai fost ºi tu,
am ascultat cîteva poeme erotice
curajoase ºi foarte frumoase ale
unei poete slovene cam de vîrsta
ta, Barbara Korun. Poemele au
frapat auzul auditoriului, format în
majoritate din literaþi, ºi mã
gîndeam cã asemenea poeme ar
fi încã considerate licenþioase,
dacã nu de-a dreptul
scandaloase, de cãtre opinia
culturalã româneascã (nu mai
vorbesc de marele public). Dar
asemenea poeme nu fac decît sã
purifice prin limbaj, sã sublimeze
ºi sã facã acceptabilã cultural o
zonã a naturii umane altfel
periculoasã ºi sãlbaticã, dar din
care provin marile energii
creatoare ale fiinþei noastre.

R. C.: Este, în România,
perspectiva asupra scriitoarelor
încã una relativ misoginã? Suferã
imaginea scriitoarei (dacã
întrebarea mea nu e
tendenþioasã) de un vizor îngust
prin care este perceputã?

M. C.: Mi se pare cã existã în
cultura românã încã suficiente
mãrci ale unui misoginism difuz
ºi ale unui conservatorism de
profunzime. Un intelectual public
din România, ca ºi un politican
de altfel, încã se mai poate
exprima uºor dispreþuitor ºi

discret discriminatoriu la adresa
femeilor fãrã sã fie întotdeauna
sancþionat de opinia publicã ºi
fãrã ca el mãcar sã-ºi dea
seama de automatismele sale de
gîndire ºi exprimare. Iar în
literatura românã încã existã
aºteptãri tradiþionale,
convenþionale, asupra a ceea ce
ar trebui ºi cum ar trebui sã se
exprime o scriitoare. Celor care
au atacat tabuuri fiziologice sau
sexuale, precum Angela
Marinescu sau tu însãþi,
Ruxandra Cesereanu, nu le-a
fost întotdeauna uºor.

Dar oare nu e rolul scriitorului
sã transgreseze convenþii
sociale aparent imuabile ºi sã
facã sã avanseze, mãcar cîte
puþin, l imitele sensibi l i tãþ i i
ºi înþelegerii noastre? Dacã
scriitorul nu provoacã, nu ºo-
cheazã, mãcar într-o anumitã
mãsurã, aºteptãrile noastre
mentale ºi emoþionale, de obi-
cei conformiste, atunci nu vãd
pentru ce s-ar apuca sã mai in-
vesteascã curaj verbal, expe-
rimentare de sine ºi risc social în
actul creator, care dupã mine
este în primul rînd o înaintare în
necunoscutul propriei fiinþe ºi al
fiinþei colective, o împingere mai
departe a frontierelor accep-
tabile, inteligibile, ale umanului.

Eu nu pledez pentru por-
nografie ºi devergondaj, dar cînd
un mic fragment din romanul
FEM, trunchiat de rest, a fost
fãcut sã circule pe e-mail la unii
cercetãtori ºtiinþifici de la Aca-
demia Românã din Bucureºti ca
o probã a imoralitãþii cãrþii, mi se
pare cã ceva nu e în regulã cu
mediul cultural românesc. Un
mediu care, pe unele porþiuni ale
lui, este osificat ºi necrozat în
tabuuri machiste anacronice. Cã
FEM nu e o carte comme il faut
din punctul de vedere al
aºteptãrilor masculine, deºi e o
carte profund spiritualã, rezultã ºi
din faptul cã femeile au perceput-
o foarte pozitiv, s-au recunoscut
cu bucurie în ea, în timp ce mulþi
bãrbaþi mi-au spus cã au fost
ºocaþi. Oare de ce ?

R. C.: Cum vezi, cum gîndeºti
strategiile de promovare a
literaturii române în strãinãtate ?

M. C.: Întrebarea aceasta mi-
era mai aproape înainte de aprilie
2010, cînd mi-am terminat
misiunea de director al Institutului
Cultural Român din Paris. Despre
viziunea mea asupra acestui
subiect am scris pe larg în
revista Verso nr. 50 din
decembrie 2008, în dosarul
Cultura românã du dehors. Dupã
aceea, de la postura temporarã
de manager de culturã, m-am
întors la condiþia mea iniþialã ºi
constantã de creator de culturã.
Cred cã existã o strategie
personalã ºi o strategie insti-
tuþionalã pentru promovarea
literaturii române în afara
graniþelor. Strategia personalã
este din ce în ce mai bine
practicatã de unii scriitori maturi
ºi de unii dintre scriitorii mai tineri.
În legãturã cu strategia
instituþionalã, aici ºi acum nu voi
spune decît cã, dupã mine,
Institutul Cultural Român chiar a
devenit o instituþie care îºi
onoreazã rolul de interfaþã
dinamicã între cultura românã din
þarã ºi piaþa culturalã mondialã.
Dupã cum se ºtie, promovarea
literaturii române se bucurã acum
de cîteva programe de traducere
ºi editare în strãinãtate, iniþiate de
ICR acum 4-5 ani, care încep sã-
ºi arate roadele numeroase, cu
cele în jur de 250 de titluri traduse
în limbile de circulaþie. Cred cã
în prezent existã o percepþie mai
consistentã, cantitativ ºi calitativ,
a literaturii române în spaþiul
internaþional datoritã acestei
mase de traduceri care va
creºte încurajator în viitor. ªi
cred cã în prezent un scriitor
român se simte mai confortabil ºi
mai normal cînd ajunge în mediul
literar internaþional, pentru cã
ºtie cã are în spate o literaturã
din ce în ce mai cunoscutã ºi o
instituþie puternicã ce se ocupã
de difuzarea ei în strãinãtate, ºi
care astfel îl plaseazã într-o mult
aºteptatã normalitate ºi îl
protejeazã. Dacã statul român ar
mai crea cîteva burse ºi rezidenþe
de creaþie pentru scriitori, fie în
þarã, fie chiar în strãinãtate (cum
încearcã sã palieze, încã
modest, rezidenþele de la cîteva
ICR-uri, printre care ºi cele
create de mine la Paris), cred cã
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ne-am apropia de o adevãratã
normalitate.

R. C.: Eºti poetã, eseistã ºi
de-acum ºi prozatoare. Care e
principala ta marcã lãuntricã,
creator vorbind (în caz cã în-
trebarea mea nu te parþializeazã
ºi schizofrenizeazã)?

M. C.:  Pentru mine, omul este
o fiinþã în construcþie, încã
neterminatã, aflatã mereu pe
drumul lung ºi dificil al trezirii la
conºtienþã, al auto-transcenderii.
Mi s-a întîmplat de la vîrste
destul de fragede sã am acces
spontan, natural, la stãri
emoþionale ºi mentale destul de
ciudate, de speciale, care m-au
fãcut sã înþeleg cu timpul cã
existã în noi posibilitãþi de simþire
ºi de înþelegere mult mai mari ºi
mai spectaculoase decît cre-
dem, dar care de cele mai multe
ori rãmîn latente. Cred cã aces-
te posibilitãþi de expandere
senzorialã ºi mentalã sunt în
principiu disponibile tuturor
oamenilor, sunt un fel de „drept
din naºtere“ al lor, ca sã mã
exprim astfel, un fel de valenþe
utilizate insuficient ale fãpturii
umane actuale, încã netrezite
deplin, încã pe cale de evoluþie.

A provoca prin scris expe-
rienþa vertiginoasã a unei trãiri
plenare, integrale a realitãþii, în
sensul acestei dilatãri a
umanului, constituie pentru mine
þelul ascuns, dificil formulabil,
uneori rãmas inconºtient, al
oricãrui demers creator veritabil.

Vocaþia poeticã – cãci eu mã
consider esenþialmente poetã –
mi se pare a fi putinþa unei te-
lescopãri, intense ºi temporare,
în infinitul mare ºi mic al trãirii
depline a lumii. Prin scurtcircuitul
experienþei poetice, infinitul
interior (abisul emoþional,
sentimentul transcendentului)
poate comunica empatic ºi
analogic cu lumea, cu infinitul
exterior al naturii ºi cosmicului,
între care se situeazã infinitul
median ºi mediator, rezonant ºi
transformator, al umanului : triada
corpului, sufletului ºi spiritului
nostru tragic, suferitor. Cînd
accepþi aceastã vocaþie a
transcenderii sau aceastã

„damnare“, cînd te laºi într-un
anume fel „utilizat“ de aceastã
întîlnire, tensiune ºi consonanþã
între trei feluri de infinituri, atunci
ai ºansa de a intra în vibraþie cu
ceva mai vast ca umanul ºi totuºi
în continuitate cu umanul.

Marca mea lãuntricã prin-
cipalã este nevoia depãºirii de
sine, arhetipul transcenderii.
Poetul nu vrea sã fie admirat, el
vrea sã fie crezut, cum spune
undeva Jean Cocteau. Scriitura,
pentru mine, ar trebui sã fie un
fel de dispozitiv imaginar-sonor-
mnemotehnic, pentru a sugera, a
provoca, a produce o amplificare
emoþionalã ºi vizionarã, care sã
ne dea acces, fulgurant, tem-
porar, la o stare deplinã a fãpturii
noastre întrupate. A scrie ar
trebui sã însemne provocarea
unei noi expansiuni a conºtiinþei
noastre actuale, forþarea unor
bariere perceptuale ºi intelective.

Mulþi oameni de azi nu mai
înþeleg ºi nu mai simt nevoia
ieºirii din limitare, fragmentare ºi
automatism, pentru a intra în
contact cu sinele lor profund,
coincizînd armonic cu lumea, din
cauzã cã au uitat cã au nevoie
vitalã de a accede, fie ºi
momentan, la o formã de meta-
fizic, de supra-temporal, deci de
eternitate, ca sã suporte fizicul,
materialitatea, temporalul fãrã sã
moarã lãuntric. ªi ca sã poatã sã
evolueze în propria lor umanitate.
Or, eu cred cã rolul poeþilor, ºi al
scriitorilor în general, este sã fie
ºi sã rãmînã „ilimitatori de
conºtiinþã”, în ciuda tuturor
vicisitudinilor. Aceasta este
responsabilitatea lor vizionarã.

R. C.: Este, astãzi, literatura
românã una dezinhibatã? Scriu
bãrbaþii ºi femeile altfel, mai
radical, mai tranºant? Este
libertatea cuvântului lucid ºi
percutant asumatã?

M. C.: Spuneam ºi în alte
interviuri cã literatura românã
intrã în fine, dupã multe avataruri,
în vîrsta ei adultã, deplinã, atît din
punctul de vedere al numãrului ºi
calitãþii intrinseci a scriitorilor
care o alcãtuiesc, cît ºi din
punctul de vedere al proble-
maticii atacate ºi al stilurilor

foarte diferite, constrastante,
complementare, puse în joc.
Cînd am plecat în Franþa acum
10 ani, am plecat ºi din
disperarea de a aparþine unei
culturi confuze, traumatizate,
dezorientate, în care existau
cîteva vîrfuri individuale într-o
mare de mediocritate, timoratã
sau vindicativã. Întoarsã de un an
în þarã, mi se pare cã peisajul
literar s-a schimbat simþitor, e
mult mai consistent ºi mai variat.
Existã mai multe personalitãþi de
un oarecare calibru, cu o operã
bine constituitã, existã o tensiune
necesarã ºi o emulaþie binevenitã
între generaþia tînãrã ºi cele
dinainte, existã opþiuni estetice
radicale, de stînga sau de
dreapta. Au apãrut mai multe
centre de putere simbolicã,
alternative la cele cunoscute,
instituþionalizate. Am descoperit
femei ºi bãrbaþi extraodinar de
interesanþi printre scriitorii români
de azi, care-ºi vãd mult mai
limpede ºi mai pragmatic drumul
ºi þelul artistic decît se putea
acum 10-15 ani. Scriitorul român
de azi circulã prin lume, e la
curent cu starea socio-politico-
ecologicã a planetei, se compa-
rã cu scriitori de pe toate con-
tinentele, e din ce în ce mai
cosmopolit ºi mai dezinhibat.
Dacã reuºeºte sã depãºeascã ºi
ultimele sechele ale unei lumi
strîmbate în profunzime de
comunism, dacã va lãsa în spate
tarele unei culturi multã vreme
izolate ºi prin aceasta provin-
cializate de complexe inutile de
inferioritate/superioritate, dacã nu
se va lãsa deformat de men-
talitatea neo-liberalã care inundã
ºi corupe treptat toate aspectele
vieþii, atunci scriitorul român va
putea sã se ocupe cu toatã
libertatea ºi cu toatã tranºanþa de
unicitatea ºi profunzimea lumii
sale interioare dar ºi lumii
exterioare în care trãieºte. Existã
deja asemenea scriitori.

R. C.: Cum îþi descîlceºti ºi
cum îþi manageriezi fantasmele ?

M. C.: Stãrile speciale, visele,
viziunile diurne, înþelegerile
fulgurante, sinesteziile ºi alte
asemenea experienþe de care



7

am avut parte din belºug mai ales
în perioada 1985-2005, mi le-am
notat într-o serie de jurnale
anuale destul de voluminoase.
Din ele mi-am extras de altfel o
bunã parte a materialului din
poezie, ºi, mai nou, din prozã. De
cîte ori recitesc anumiþi ani din
jurnale, sunt uimitã de
profuziunea de întîmplãri
emoþionale, de coincidenþe
simbolice remarcabile, de

înþelegeri spirituale de care am
avut parte atunci, de parcã un alt
fel de fiinþã voia sã irupã din mine.
Nu mai sunt în întregime cea care
a scris acele jurnale, fãptura ei
mã surprinde uneori ºi mã
înduioºeazã. Ea e cea care a
scris cartea FEM. Acum mã aflu
într-o fazã a maturitãþii acceptate
ºi asumate, o fazã care vrea sã-
ºi fixeze o luciditate a percepþiei
ºi conºtiinþei decantate de marile

aluviuni senzoriale ºi emoþionale
de dinainte. Dar cînd mi se pare
cã uit de fiinþa mea integralã ºi
cã mã raþionalizez prea tare
lãuntric, cînd simt cã mã
învîrtoºez prea mult în
materialitatea mundanã ºi cã-mi
neglijez fãptura nouã, deplinã,
FEM, care aºteaptã în mine,
atunci mã întorc la acele jurnale
ºi-mi regãsesc credinþa ºi
inspiraþia...

Unghi
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În a treia zi a cãlãtoriei. În a treia zi a cãlãtoriei lor
de vacanþã, s-au hotãrît sã nu mai doarmã la hotel,
ca de obicei, ci sã încerce ceva nou, ceva inedit. De
pildã, sã gãseascã o camerã cu chirie la un localnic,
sã vadã cum e sã dormi într-un pat al altuia, în casa
unui necunoscut, ce ºi cum le mai trece prin cap
oamenilor sã-ºi aranjeze interioarele ca sã mai facã
un ban. ªi era ºi mai ieftin, desigur.

Mina. Mina intrã în prima pizzerie care le ieºi în
cale la intrarea în orãºelul turistic. Privi în jur, o ochi
pe femeia blondã ºi durdulie, cu un aer mai aºezat,
din spatele tejghelei, care tocmai citea o notã de platã.
O întrebã dacã nu ºtie o camerã liberã prin apropiere
ºi, surprizã plãcutã, femeia cãutã îndelung printr-un
sertar ºi scoase în cele din urmã un mic flyer colorat
cu publicitatea unei rezidenþe din afara oraºului. Nu
vã speriaþi, e la zece minute de aici, din centru, ºi
pînã acolo, o sã vã placã, ºi costã doar 50 de euro pe
noapte, spuse femeia.

Au sunat. Au sunat la rezidenþã. A sunat de fapt
Mina de pe telefonul ei portabil. Proprietarul avea o
voce plãcutã, calmã, de om aºezat. Da, desigur, o sã
le dea o camerã pentru noapte. De fapt, o sã le dea
chiar o ditamai camerã, cea mai mare din rezidenþã.
ªi da, o sã-i aºtepte, chiar dacã ei vor mai întîrzia
prin oraº pînã noaptea tîrziu. Cînd Mina închise
telefonul portabil, Daniel ricanã în stilul lui obiºnuit,
ah, cîtã amabilitate, cîtã bunãvoinþã, nici nu ºtim cum
îl cheamã, poate ne leagã, poate ne bagã într-o pivniþã
ºi ne face salam ºi de mâine poliþia ne va cãuta prin
toatã regiunea. Ce idee sã nu mergem la hotel, într-
un loc civilizat, într-un loc cît se poate de sigur !

Întîrziarã. Întîrziarã prin centrul oraºului pînã
tîrziu, vizitarã catedrala goticã ºi cartierul medieval,
privirã pe ferestrele cîtorva magazine închise,
ascultarã o micã orchestrã de jazz într-o piaþetã ticsitã
de lume, apoi se întoarserã la pizzerie ca sã cineze,
în semn de recunoºtinþã pentru femeia care le dãduse
adresa ºi care-i privi cu indiferenþã.

În fine, întunericul. Întunericul îi fãcu sã-ºi
gãseascã cu o micã întîrziere maºina lãsatã într-o
parcare. Apoi îi fãcu sã greºeascã ieºirea din oraº
spre rezidenþã, cãci nu observaserã un semn indicator.
Noroc cu telefonul portabil. Proprietarul le mai explicã
încã o datã cum sã facã ºi într-adevãr, dupã zece
minute erau afarã din oraº, într-o micã suburbie,
aproape de fluviu. Proprietarul îi aºtepta în faþa intrãrii,
era aºa cum îl arãta glasul, un om la 50 de ani, aºezat,
mai degrabã moale ºi cu o vorbire destul de aleasã.
Le arãtã reºedinþa în grabã cãci telefonul lui portabil
suna din minut în minut ºi o voce de femeie îi reproºa
cîte ceva. Le dãdu cheile fãrã sã le cearã nici un act
ºi promise sã vinã a doua zi de dimineaþã la ora 9.

Dupã care se grãbi sã disparã.
Mda, reºedinþa. Reºedinþa nu era chiar ca în poza

din micul afiº colorat. În întunericul cald, de noapte de
iulie, care învãluia ºi voala formele, vãzurã de fapt un
fost grajd de cai, cum le spusese ºi proprietarul, un
grajd transformat în casã de vacanþã. Jos erau
bucãtãria, baia ºi o sufragerie încãpãtoare, iar la etaj
era o camerã de dormit, o camerã lungã ºi largã, o
camerã uriaºã. Iar în camera uriaºã nu era decît un
pat mare ºi alb, o mãsuþã joasã de lemn ºi un fotoliu
alb desfundat. Noroc cã erau singuri în toatã cãsoaia.

ªi. ªi mai era ºi grãdina. Grãdina din jur, care-ºi
etala enigmatic copacii ºi boschetele frunzoase în
aerul dens, albãstriu-violet. O grãdinã destul de
delãsatã, de altfel, aproape sãlbatecã, în care se
zãrea într-un colþ o masã de fier forjat ºi douã scaune,
de un alb fantomatic. Mina vroi în grãdinã. Mina îl trase
de mînã pe Daniel, care ar fi fãcut mai degrabã un
duº ºi s-ar fi uitat la televizor. Înaintarã încet, pipãindu-
ºi drumul cu mîinile întinse înainte, printre trunchiuri
întunecate ºi tufiºuri lucitoare, foºnitoare, mirositoare.
Încet, pielea începu sã le freamãte la atingerea
crengilor ºi a frunzelor de tot felul. Trecurã pe lîngã o
altã masã de fir forjat, rãsturnatã în iarbã. Ochii li se
obiºnuirã cu întunericul. Vãzurã o pancardã aban-
donatã pe care scria „camere de închiriat”. Nãrile li
se deschiserã ºi ele, simþeau mirosul umezelii ºi clorofilei.
ªi al cãldurii ºi nopþii. Apoi ajunserã la poarta din fundul
grãdinii, care dãdea spre fluviu. Ieºirã pe poartã.

Fluviul. Fluviul era destul de aproape, se auzea
curgînd nãvalnic undeva jos, dar nu se vedea, faleza
lui se profila abruptã în întuneric. Aruncarã doar o
privire de departe, ar fi fost imprudent sã se apropie
prea mult de marginea ei. Acoperitã cu nisip, pãrea o
falezã de mare. ªi ce ciudat, pãrea sã semene tare
cu un alt loc, de altundeva, vãzut altcîndva, altcumva.
Semãna cu faleza de la Vama Veche, din þara ei de
baºtinã, pentru Mina, acolo unde ea îºi petrecuse
cîteva vacanþe studenþeºti. Semãna cu faleza de la
Hyeres pentru Daniel, acolo unde-ºi fãcuse el armata.
Îºi povestirã unul altuia scene din locurile cu pricina,
care le venirã brusc în minte, uimiþi cã locul se potrivea
bine ºi pentru unul ºi pentru celãlalt.

Abia. Abia cînd se întinserã în patul mare ºi alb
din camera lungã ºi largã închiriatã, vãzurã tavanul.
Tavanul imens de deasupra. O încruciºare de bîrne
vechi, enorme, noduroase, de o stranie culoare
roºieticã, printre care se vedea umplutura de paie
înecate în tencuialã. Ceva vechi, arhaic, sãlbatec. Ai
fi zis cã sunt niºte vene mari ºi bãtrîne, împletite cu o
ºtiinþã brutalã ca sã susþinã acoperiºul enorm care
trebuie cã exista deasupra. Mina se gîndi cã nu mai
vãzuse demult ceva atît de puternic, de expresiv, ba

MAGDA CÂRNECI
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nu, impulsiv. Era ca o enormã suprafaþã de carne uscatã,
cu tendoane ºi fibre ºi zgîrciuri, îmbibate de cloroformul
timpului îndelungat care trecuse ºi care le pãstrase
intacte. Culcatã pe spate, privea uluitã, cu chi însetaþi,
relieful accidentat ºi dramatic care se întindea larg
deasupra camerei, parcã strivindu-i cu suprafaþa lui
densã. O operã de artã mãreaþã ºi primitivã, îºi spuse,
mult mai adevãratã decît tot ce vedea ea de obicei
prin muzee ºi galerii. De ce þi se pare aºa, întrebã Daniel,
mai puþin impresionat. Pentru el era doar un vechi
tavan de grajd de cai, o suprafaþã utilitarã, cam rudi-
mentarã dar care-ºi îndeplinea bine rolul.

Pentru cã viaþa, spuse Mina. Pentru cã viaþa
trecuse prin bîrnele alea de o stranie culoare roºieticã,
lemnul lor fusese plin de sevã, fibra lor mai pãstra
pecetea trãitului ºi suferitului, cu nodurile lor, cu
crestãturile lor, cu barda care le tãiase, le fasonase
fãrã multã grijã, doar cît sã fie utile, sã susþinã o mare
tensiune, o mare greutate, sã rãmînã bine întinse, bine
îmbinate vreme îndelungatã, poate o eternitate. ªi
acolo unde viaþa adevãratã a trecut, urma ei rãmîne
prezentã, e impregnatã în fibrã, rãmîne acolo o
frumuseþe latentã, puternicã, care uneori se dezvãluie
brusc, îþi sare în ochi. ªi pentru o clipã, Minei i se pãru
cã tavanul miºcã, unduieºte, i se pãru cã freamãtã
de propria lui vitalitate devenitã iarãºi vizibilã.

Apoi. Apoi vãzurã o umbrã, un fluture mare ºi
negru agitîndu-se într-un colþ al camerei imense ºi
aproape goale. Ori poate era altceva. Apoi adormirã.

Grãdina. Grãdina noptatecã. Umbrele ei
miºcãtoare, porþiunile de negru intens, frunzele ei
lucioase, cu forme bizare, legãnîndu-se în briza de
varã. Grãdina noptatecã care cîndva îi vorbise, îi
ºuºotise, atunci, dedemult, cînd intrase cu primul ei
iubit, care n-o mai iubea, în perimetrul ei interzis. În
ciuda fricii de întuneric ºi a mîhnirii care-i impregna
fiecare fibrã a trupului cu o durere fizicã intensã, cu
gust de metal înroºit, înaintase încet prin grãdinã,
alãturi de el, încercînd sã-i transmitã ceva, ºoptindu-i
ceva, ºi la un moment auzise cum florile îi rãspund ºi
cum fiecare în limba ei îi ºuºoteºte un mesaj, ceva
important, ceva capital, dar nu-ºi mai amintea ce, ce
anume, ºi un val de mîhnire urcã brusc din adînc ºi-i
întunecã vederea interioarã ºi trebui sã deschidã ochii.

Ah, am visat. Am visat ceva ciudat, spuse atunci
Daniel, foindu-se dintr-o datã în pat. Vrei sã-þi
povestesc? Parcã ieºeam amîndoi dintr-o clãdire
înaltã ºi impunãtoare unde avusese loc un congres,
eu îþi vorbeam cu însufleþire despre natura inteligenþei,
cînd deodatã apare un om în negru, cu un chip
întunecat, ºi te ia de lîngã mine ºi vrea sã te ducã
departe. ªi tu te duci dupã omul acela. Strig dupã
tine, dar tu nu rãspunzi ºi nu te întorci înspre mine.
Mã iau dupã voi, cãci vãd cã bãrbatul acela
necunoscut te duce din ce în ce mai repede înspre o
pãdure, o pãdure întunecatã. Încep sã alerg ºi,
strigînd, iau de jos un bãþ mare ºi gros ca sã-l omor
pe omul acela.

Mina. Mina deveni brusc atentã. Cunoºtea visul
ãsta, îl visase ºi ea. Era noapte, undeva pe lîngã Sala
Congreselor din oraºul ei natal, ºi un om necunoscut
ieºea din întuneric ºi o atrãgea sã vinã cu el ºi, în

ciuda faptului cã n-ar fi trebuit sã accepte propunerea,
ea accepta ºi omul o ducea spre un pîlc întunecat de
boscheþi ºi încerca s-o violeze ºi ea se trezea în
sudori, þipînd, þipînd... Mina deveni brusc atentã. Se
trezi de-a binelea. Simþea cã urmeazã ceva. Pielea îi
fremãtã. Deveni vigilentã.

Se vãzu dintr-o datã în grãdina de afarã, trecînd
pe lîngã masa albã de fier forjat, pe lîngã cele douã
scaune rãsturnate, îndreptîndu-se spre centrul ei
întunecat, acolo unde foºneau tufiºuri ºi arbori învãluiþi
în briza noptatecã, iar frunze mari ºi lucioase, cu forme
ciudate, fremãtau ºuºotitor împrejur...ªi o bucurie
intensã ºi stranie o invadã, ca o lucire oblicã irumpînd
din adîncuri, o bucurie vastã, dementã,
înspãimîntãtoare.

Reveni. Reveni cu mintea în pat, redeveni
viligentã. Cu ochii închiºi, îºi spuse ferm cã de data
asta va rãmîne lucidã, va rãmîne în cap. Numai în
cap. Simþea cum un nod viu de emoþii i se zbate în
piept, în plexul solar, era ca o formã fierbinte care
pulsa înãuntru, se contorsiona, încerca sã-ºi schimbe
dimensiunile ºi conturul, un nod viu care vroia sã se
dilate, sã explodeze, sã urce prin piept înspre gît. Mina
se încordã, nu lãsã nodul de emoþii sã urce. Rãmase
atentã. Rãmase în cap.

ªi dintr-odatã. ªi dintr-odatã Mina se vãzu
coborînd pe scãri lungi de piatrã în bucãtãria de la
subsolul castelului pe care îl vizitaserã în dupã-
amiaza aceea. O mare bucãtãrie medievalã,
încãpãtoare, utilatã cu un vast instrumentar de obiecte
de aramã pentru gãtit. Daniel e lîngã ea, îi ºopteºte
insistent ceva la ureche, în timp ce ea observã vitraliile
cu monºtri coloraþi care acoperã ferestrele mici ale
bucãtãriei. Sunt dragoni ºi sirene ºi ºerpi cu multe
capete, sunt aspide ºi vîrcolaci, sunt demoni cu aripi
ºi coarne. Seamãnã cu garguiele de pe contraforþii
catedralelor gotice. Stau în vitralii ºi privesc ºi
aºteaptã. Vibreazã neauzit ºi vor  sã capete trup, sã
coboare în lume. Dintr-odatã, monºtrii medievali se
desprind din vitralii ºi chiar coboarã din ferestrele pe
care le obturau  cu aripile ºi cozile ºi capetele lor
nenumãrate. Devin bãrbaþi ºi femei aºezaþi pe
banchetele din bucãtãrie. Bucãtãria se lumineazã
intens. Este ziuã.

Dimineaþã. E în sfîrºit dimineaþã. Mijeºte luminã
din spatele draperiilor care acoperã ferestrele camerei
imense ºi aproape goale. Tavanul roºietic ºi noduros
ºi-a pierdut culoarea de carne bãtrînã. Nu mai
vibreazã. Atîrnã mut deasupra patului rãvãºit. Sã ne
grãbim, spune Daniel, proprietarul o sã vinã în curînd
ca sã-i plãtim. Altãdatã n-o sã ne mai ducem sã
dormim în camere închiriate aºa, la întîmplare.

Soare, nori ºi ploaie
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Revolution according to Children
Revolutia pe întelesul copiilor (I), ,

Revoluþia românã a fost mereu o treabã (ºi un
discurs) a(l) oamenilor mari. De mai bine de
douãzeci de ani  -  adulþii o comenteazã, o explicã,
o complicã, amintindu-ºi-o. Recepþia acestui
eveniment a fost prin urmare hrãnitã îndelung cu
interpretãri ºi imagini care înmagazineazã, chiar
ºi subliminal, o anumitã orientare ideologicã, de
interese multiple, de deformãri fireºti pe care ochii
adultului le subântind. Dosarul propus în
urmãtoarele douã numere ale revistei Steaua are,
în continuarea celor spuse mai sus, un scop

concomitent literar ºi purgativ vis a vis de ceea
ce s-a întâmplat în ’89.O modalitate de a salva ºi
de a oferi un nou sens revoluþiei poate surveni
de pe retina ºi din experienþa copilului ce a
participat la fel de intens la derularea filmului
decembrist. Tocmai de aceea am decis sã-i
întrebãm pe cei care aveau între 6 ºi 17 ani, sã-i
provocãm la a retrãi acele zile. Credem cã printr-
un astfel de demers încã mai este posibil sã se
salveze  sau recupereze un alt mod, mai pur, de a
concepe Revoluþia. V.M.M.

Dragã Pascal, trebuie sã ºtii cã
am fost ºi eu cîndva în cuvîntul
PACE.

Transpirat, într-un cerc de
cretã, agitam pe deasupra capului
un dreptunghi de carton. Mîndru cã
undeva, acolo sus, cineva ne
citeºte. TOVARÃªUL ne citea.
Colegii mei din TOVARÃªUL
susþineau cã la ei e mult mai miºto.
Instructorii lor cam trãgeau chiulul.
La mine, în PACE, urlau în draci.
Era una, profã de atelier, ne þinea
ore în ºir cu braþele-n aer, o
analfabetã complexatã care þinea
morþiº sã-i iasã literele bine. Diriga
povestea cã a stat în nara lui
Ceauºescu. Ba chiar, la un 23
August, a stat chiar în ochiul stîng.
Ea era Comandata de Deta-
ºament, poate de-aia.

Cel mai mult am fost de Grupã.
ªi, dupã o sãptãmînã, mi-au scãzut
nota la purtare, mi-au luat ºnurul
roºu. Rãsturnasem un butoi cu
clor în buda ºcolii. Credeam c-o
s-o ia de la taicã-su, cînd colo el
ºi-a sunat cumnatul de la Bacãu
ºi s-a lãudat. Erau comici la telefon,
tata a-nceput convorbirea cu Alo,
Vulturul?, aici ªoimul, recepþie. ªi
unchiu: Recepþie, ªoimu, rapor-
teazã situaþia. ªi toatã joaca se
sfîrºea, inevitabil, cu aceeaºi
întrebare: Mã, Ioane, mai trãieºte
mult ÃLA? Uneori, cînd se
plictisea, tata ridica receptorul ºi,
fãrã sã formeze vreun numãr,
zicea Vasile, hai disearã la

…capitolul obligatoriu cu amintiri din Comunism…
Dan Sociu – scriitor (writer)

...the Mandatory Chapter with Memories from the Communist Era...
Rapsodia, dau un coniac. Unele
poante le-am înþeles mult mai
tîrziu. Odatã i-am dus lui taicã-meu
tot salariul la ºcoalã, la Maculaturã.
Îl bãgasem într-un caiet mai vechi,
nu m-am uitat, duceam tot ce i se
pãrea de dus, hîrtie, carton, eram
foarte zelos.

În depozitul ºcolii 11 tata
rãscolea printre cartoane ºi-ntre
timp eu îmi bãgam în geacã reviste
Cutezãtorii. Cînd am ajuns acasã
primul lucru pe care l-a fãcut tata a
fost sã punã mîna pe telefon.

Ce n-am fãcut eu în Comunism
ºi-mi pare rãu ºi-acum e cã n-am
mîncat niciodatã Costiþã cu Fasole
la Borcan. Borcanele alea cu
etichete maronii, cam singurul fel
de mîncare de gãsit la Alimentara,
din cîte îmi amintesc. Muream de
poftã de cîte ori le vedeam. Pentru
cã în spatele blocului nostru erau
niºte barãci cu muncitori ºi ãºtia
numai aºa ceva mîncau.

O mîncare cu adevãrat
bãrbãteascã, îmi ziceam. Maicã-
mea nu voia sã-mi cumpere, se
cotea cum cã avem acasã fasole
– dar eu de fapt uram fasolea  - ºi
costiþã - uram costiþa, chestiile cu
grãsime în general, deºi, sau
tocmai de aia, bunicã-meu era
mãcelar ºi la noi se mîncau cãrnuri
la greu – borcanele alea cu
etichete cãcãnii îmi lãsau gura apã
-  ºi aceeaºi poveste mi-o servea
mama ºi cînd intram în Cofetãrie.

Cînd galantarul e plin, Duþu,
prãjiturile nu sînt bune. Pentru cã,
vezi, nu le-a cumpãrat nimeni. Cînd
mai sînt, aºa, cîteva prãjituri în
galantar, înseamnã cã-s vechi.

ªi-atunci de ce ne-am sacrificat
la Revoluþie eu ºi vecinul meu Cipi,
de ce-am ieºit noi în faþa Prefecturii
cu un steag roºu pe care-am scris
cu pastã de dinþi VREM LI-
BERTATE? În loc sã mergem la
Maºinuþe, cum plãnuiserãm cu o
zi înainte?

Pentru ce am intrat noi în
Librãria 8 ºi-am scos afarã toate
cãrþile despre / cu / ºi de Nicolae
Ceauºescu ºi-am fãcut un foc
mare ºi-am dansat Hora Unirii pînã
pe la zece seara cînd ne-am dus
acasã murdari, flamînzi ºi
învingãtori, urlînd printre blocuri
JOS CEAUªESCU, JOS CO-
MUNISMUL, cu vocile noastre
feminine, în Schimbare?

ªi tovarãºul profesor revolu-
þionar Curcã vorbea la un balcon
ºi oamenii aruncau de pe
acoperiºul Prefecturii literele uriaºe
de fier, vopsite în roºu. Întîi au
aruncat cuvîntul TRÃIASCÃ ºi
cuvîntul a cãzut cu un bufnet
asurzitor la picioarele lor.

ªi mulþimea: ieeee!
Apoi acei Cutezãtori au aruncat

TOVARÃªUL NICOLAE CEAU-
ªESCU ªI – toate deodatã, pro-
babil cã erau sudate unul de altul -
ºi mulþimea: heeeee!
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Pe urmã, cînd tocmai ne
opinteam cu PARTIDUL, tovarãºul
profesor Curcã a strigat: nu, nu,
lãsaþi-le acolo, Comunismul e un
lucru bun, numai cã trãdãtorii ÃIA
l-au stricat!

La care, poporul: huuuoooo!
ªi domnul profesor, speriat: daþi-

le jos ! Jos comunismul !

Steagul l-a furat cu Cipi la un
23 August. Am coborît în boxa lui,
acolo era Sediul. Niºte mani-
festanþi se odihneau lîngã peretele
blocului, unul dintre ei îºi lãsase
steagul chiar în gaura de aerisire,
Cipi l-a tras înãuntru, l-am ascuns
sub o stivã de lemne.

În aceeaºi zi am urcat pe
acoperiºul unui bloc, voiam sã
vedem Elicopterul. Securiºtii nu
lãsau pe nimeni sã priveascã pe
geam. Ni se rupea, noi voiam sã
vedem Elicopterul, aºa cã am luat
cu noi ºi provizii, un harbuz, un
cuþit, o pîine. A fost o zi fainã,
mergeam pe coate, vorbeam în
ºoaptã, fix ca-n filme. Cipi a des-
coperit cã exact pe marginea
blocului se lãfãia un ditamai pa-
nou roºu pe care scria TRAIASCÃ
TOVARÃªUL NICOLAE CEAU-
ªESCU cu litere mari, albe, din
scîrþîietoare.

Cipi a ºutit cîteva, aºa cã din
toatã poezioara a rãmas T ÃISCÃ
TO ARÃªUL, aºa, cam cum
vorbesc copiii mici.

Diriga zicea cã la intrarea în
stadion le confiscau plãsuþele cu
sendviºuri ºi sticlele de suc. I-a
întrebat pe pãrinþii ei ºi i-au spus
cã era o mãsurã de Securitate.
Adicã sã n-arunce pionerii cu Quik
si pîine cu gem în Tovarãºul. Aºa
o suspiciune i s-a pãrut ei o mare
ofensã. Ba chiar o nedreptate, i-au
ºi dat lacrimile.

Pãcat, îi spuneam, cã n-ai
pãstrat fusta aia neagrã, cu pliuri,
ºi ciorãpeii albi, ºi cãmaºa albã,
cravata roºie, centura.

Mi-ar plãcea sã te vãd aºa
îmbrãcatã.

Cînd vãd filme româneºti fãcute
în anii ‘70, pe cînd erau ai mei tineri,
îmi vine sã plîng. Mã pocneºte o
nostalgie insuportabilã, de parcã e
vorba de tinereþea mea. ªi anii ãia
ºi oamenii mi se par mai puri. ªtiu
cã e un efect, sînt conºtient cã

ideologia îi obliga pe regizori sã
idilizeze ºi pe actori sã se
infantilizeze, totuºi mã gîndesc la
acele timpuri ca la o Vreme a
Îngerilor.

Unul dintre cele mai puternice
momente pe care le-am trãit cu
taicã-meu ni l-a prilejuit programul
de apã caldã.

Fãceam baie cam o datã pe
lunã, ne nevoiam cîte doi, cîte trei
la un loc. Într-o searã ne-am bãgat
amîndoi în cadã, aveam zece sau
unºpe ani, era chiar înainte de
Revoluþie, taicã-meu era un bãrbat
uriaº, avea ºi mult pãr acolo jos,
nu-l mai vãzusem niciodatã atît de
dezbrãcat, îmi era puþin fricã de el.
În timp ce ne sãpuneam, bãtrînul
mi-a spus un banc (nu era deloc
bãtrîn, avea numai 35, dar peste

doi ani avea sã moarã):
Cicã într-o zi Gheorghe îºi

pierde oile. Începe el sã le caute,
cautã, cautã, nu le gãseºte. Îl vede
pe Ion sprijinit de gard, stãtea aºa,
degeaba. Zice, ia sã-l întreb eu pe
Ion, poate le-a vãzut. Se duce,
întreabã, mãi Ioane, aºa ºi pe
dincolo, n-ai vãzut oile mele trecînd
pe-aici? Ion se gîndeºte, bãi, dacã-
i zic cã le-am vãzut începe cu “da’
aia neagrã, da’ ailaltã, ºi pe unde-
au luat-o, ºi mã plictiseºte. Dacã-i
zic cã nu, mã ia cã, adicã, ce
pãzesc eu toatã ziua-n poartã ºi
tot aºa. Mai bine-i dau un rãspuns
Evaziv: bãi, Gheorghe, ia mai du-
te-n pizda mã-tii!

ªi taicã-meu - care era ºi beat,

ca mai tot timpul în ultimii ani -
începe sã hohoteascã, privindu-
mã aºa, complice, aºteptînd sã
explodez ºi eu, sã o facem latã
împreunã, ca bãrbaþii.

Îþi aminteºti, Pascal, cã în
noaptea aceea în Iaºi, în Black
Out, am început sã-þi povestesc
momentul ãsta. M-ai întrebat :

- ªi, de ce n-ai rîs ?
ªi exact cînd voiam sã-þi

rãspund, Viviana mi-a fãcut semn
sã ies afarã.

E foarte ciudat cum, de fiecare
datã cînd mã agãþ de o figurã
paternã, ajung la un moment dat
sã-i zic istoria asta ºi niciodatã nu
apuc sã o ºi termin.

Futu-i, Pascal, nici nu ºtiu exact
ce vreau sã zic. Sînt la a unºpea
bere, aºa cã sã nu te miri dacã o
sã devin din ce în ce mai incoerent.
ªi cu cît mai incoerent, cu atît mai
coerent. Ca orice om beat care se
strãduie sã meargã mai drept decît
e firesc. E cald de înnebunesc,
aºtept îngrozit momentul în care o
sã termin de scris mailul ãsta
nesfîrºit ºi de cãcat ºi o sã
trebuiascã sã-mi dezlipesc efectiv
laptopul de pe coaie.

Auci.
Dar nu avem ce face, cum ar

zice scenariºtii serialului Tînãr ºi
neliniºtit : Trebuie ca istoria
fiecãruia om sã fie lungã ºi sã iasã
încetul cu încetul din el…

Mã doare ºi limba, am un fel de
bube pe limbã, cred cã e de la
pasta de dinþi stricatã, cînd era ea
aici mã certa dacã uitam tubul
deschis. Cãcat, Pascal, eu nu sînt
un sensibil, chiar nu sînt, ºi toatã
vãicãreala asta a mea e mai doar
plîngerea scîrboasã a unuia
crescutã de maicã-sa pînã pe la
3o de ani ºi lãsat brusc sã se
descurce de unul singur. Aºa ceva
trebuie sã înþelegi.

Dar sã termin, totuºi, capitolul
obligatoriu cu amintiri din
Comunism…

În primul rînd cã m-a ºocat
înjurãtura. Taicã-meu se înroºise,
i se umflaserã venele gîtului ºi-mi
tot repeta, furios, ultima parte a
bancului. Încercam sã scot mãcar
un chiþãit, sã mã prefac amuzat,
taicã-meu lovea apa cu palmele,
se strîmba. Mã gîndeam cã o sã
mã înece, aºa cã pînã la urmã
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i-am dat ce voia, un hohot de rîs
cu lacrimi ºi scuipaþi ºi taicã-meu
s-a liniºtit.

ªi eu care habar n-aveam
ce-nseamnã Evaziv.

Nu pot sta mai mult de un sfert
de orã în cadã. Îmi iau cu mine
reviste, rãþuºte de cauciuc,
bãrcuþe. Torn sãruri relaxante în
apã, mã îmbãt înainte, degeaba.
Dupã cinºpe minute ºi chiar mai
devreme mã pocneºte un fel de
anxietate, mã simt vinovat, mi-e
ruºine, trebuie sã ies.

Cum ºtiu cã o iubesc ? În noap-
tea aia, la hotelul Moldova, ne-am
bãgat, pe tãcute, amîndoi în cadã.
Ne-am bãlãcit cîteva ore bune ºi
n-am simþit nici un fel de panicã,
dimpotrivã, totul pãrea sã se fi
liniºtit pentru totdeauna.

Era prima datã cînd mi se
întîmpla aºa ceva.

Nu aveam muzicã, dar cred cã
The Cure, Lullaby, s-ar fi potrivit
perfect atunci.

Pe la unºpe, ai mei s-au plictisit
de-atîta Revoluþie, Caramitru,
Dinescu, Iliescu, aºa cã taicã-meu
a zis: ce atîta, hai sã vedem ce-i
pe ruºi. Pe ruºi era un grup de
basarabeni care cîntau la
balalaice. ªi ãºtia ne-au scos
dintr-ale noastre. Pe scurt: ne-au
mai înveselit. Maicã-mea, care
preda rusa pe atunci, a-nceput
sã fredoneze kalinca. Tatei îi
plãcea cînd îi citea nevasta din
Dostoievski, în rusã, în Original.
Dostoievski e altceva citit în
Original. Pe mine taicã-meu mã
dezamãgeºte acum cel mai mult
în iunie ’90, cînd s-au adunat
studenþii în Piaþa Universitãþii.
Atunci el a zis: sînt niºte golani
care fac mici pe capacele de la
canal, domnul senator Dumitriu
cînd s-a întîlnit ultima oarã cu
domnul Iliescu, Iliescu i-a zis - dac-
ai ºti cît de obosit sînt. ªi ºi-a
sprijinit capul pe umãrul lui.

Mã gîndesc la taicã-meu acum
ca la un om mort, din toate
punctele de vedere. Fiindcã – ºi
asta e marea mea ciudã - în
decembrie ‘89, taicã-meu, în loc sã
se ducã în balconul Teatrului
Eminescu, sã zicã ºi el douã
vorbe, cum a fãcut profesorul
Curcã, a preferat sã se

matoleascã, de bucurie cã a cãzut
Ceauºescu. ªi nu i-ar fi fost greu,
taicã-meu era un profesor de
matematicã foarte respectat în
Botoºani, lumea l-ar fi ascultat, nu
era nici mãcar membru de Partid.
N-avea voie, bunicul meu omorîse
un ceapist, a fost ºi pe la Canal,
cu chestia asta se mîndrea toatã
familia. Mai puþin mama, care era
convinsã cã bãrbat-su murise tînãr
pentru cã pe undeva încã mai
funcþiona blestemul vãduvei
ceapistului, deºi ei încã de mult
timp, încã de la Repartizare nu mai
trãiau în acelaºi judeþ cu Blestemul.

Dacã taicã-su ºi-ar fi miºcat
atunci curul de pe scaunele de la
Rapsodia, restaurantul nomencla-
turiºtilor botoºãneni unde, deºi fiu de
criminal, îºi sugea în fiecare searã
coniacul, aº fi fost acum un om fãcut:
4000 de metri patraþi teren intra ºi
extra-vilan, scutiri de impozite,
drumuri moca pe oriºice fel de mijloc
de transport º-altele. ªi-ncã toate
astea erau doar pentru pleºcarii mai
cuminþei, mai modeºti. Adevãratul
avantaj erau, pînã la urmã, relaþiile
pe care le creau genul ãsta de
miºcare. Aº fi intrat mai devreme într-
o lume în care, datoritã lui Derrin ºi
Dirigii, am ajuns pînã la urmã. ªi
poate cã tocmai de aceasta din urmã
aº fi fost scutit.

Cum era interzisã producerea
alcoolului acasã, ºi eu o ºtiam, de
cîte ori mã mai altoia bunicul urlam
prin curte Te spun lui Ciotoi
Miliþianul cã faci rachiu!. Cu acelaºi
Ciotoi mã ameninþa bunica dacã nu
voiam sã dorm la amiazã.

  Am descoperit pe net cã bau-
baul nostru a murit cu cîteva luni
în urmã. A murit în somn, n-a
suferit deloc, aºa cum ºi meritã
sã moarã un bãtrîn tablagiu.
Dumnezeu sã-l ierte, aº zice, el ne
þinea familia unitã.

Nu ai nici 3 ani cînd ei îþi dau
prima oarã sã guºti din rachiu.
Dã-i ºi lui ãsta mic sã punã limba,
ce rãu poa’ sã-i facã.  Asta dacã
nu obiºnuiau deja sã te adoarmã,
cînd erai bebeluº, dîndu-þi sã sugi
cîrpe muiate în þuicã. Dar asta o
fac numai familiile de terminaþi.

Celelalte te învaþã sã bei
gospodãreºte, ritualic. La sãrbã-
tori, la botezuri, nunþi, înmormîntãri,
duminica, la simple întîlniri între

rubedenii. Cînd se taie porcul, cînd
se face rachiul, sau aºa, la o tacla.

Ai 5 ani, bunicã-tu a montat
alambicul ºi a ieºit afarã, la treburi.
E iarna, e atît de bine sã stai lîngã
sobã, sã te joci cu un bãþ în jãratic.
Rachiul picurã într-o oalã – te
apleci, pui gura la capãtul þevii ºi
lingi o picãturã, douã. Cojeºti un
cartof copt, care-þi arde degetele,
îl înmoi în sare ºi în unt. Te apleci
ºi mai sugi puþin din þeava de
cupru.

E prima tranºã de trascãu, din
cel foarte tare, care, cînd îi dai foc,
arde, albastru, pe masã.

Vezi tu, Pascal, în România lui
Ceauºescu exista sistemul ãsta,
în care se întîmpla ca absolvenþii
de facultate sã fie trimiºi sã
munceascã la mama dracului, în
sate izolate, departe de familie.
Aparent era o idee iluministã,
pentru ca toate zonele þãrii sã
beneficieze de lumina educaþiei.
Aºa s-a întîmplat ºi cu ai mei, aºa
cã au fost nevoiþi sã mã plaseze
bunicilor, pînã pe la 6 ani. ªi sînt
convins cã aceºtia mã iubeau,
doar cã þãranii români nu au
niciodatã obiceiul s-o ºi spunã.

Nimeni nu-þi spune la noi cã te
iubeºte. Astea sînt pentru noi
mofturi, cel mai bun mod în care
poþi sã-þi exprimi dragostea pentru
cineva e sã-l hrãneºti, sã-i bagi
lucruri pe gurã.

Era un serial, Pistruiatul, despre
un puºti care-i ajutã pe comuniºtii
ilegaliºti sã lupte cu fasciºtii.

Dupã ce a murit taicã-meu, am
avut mult timp urmãtoarea fantezie:
se fãcea cã eram Pistruiatul ºi
trebuia sã predau o micã tipografie
clandestinã unui bãrbat cu
Universul în buzunar. Intra în oficiul
poºtal, aºtepta cîteva minute,
cercetînd cu atenþie buzunarele
bãrbaþilor, ºi, deodatã, taicã-meu îmi
punea palma lui grea pe umãr:

- Ce cauþi, mã, aici?
- A, nimic, am venit cu cineva ºi

m-a rugat sã-l aºtept.
- Mããã, tu ai vãzut cît e ceasul?

Te-aºteaptã maicã-ta acasã,
derbedeule!

ªi din buzunarul lui tata se iþea
capãtul Universului. El era persoana
de legãturã, cel care tipãrea
manifestele! Tata era ºi el Activist
comunist, ilegalist ca ºi mine !
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Back to the Revolution
Lavinia Braniºte – scriitor, traducãtor (writer, translator)

În ‘89 aveam ºase ani. Îmi
amintesc vara aceea pentru cã
avem niºte poze faine de atunci.
Altfel, fãrã proptele pentru amintiri,
foarte greu reuºesc sã scor-
monesc ºi sã scot ceva valid din
copilãrie ºi chiar ºi de mai târziu,
alunec foarte uºor în fabricarea
amintirilor. În vara aceea am fost
cu mama într-un concediu la
Lacu Roºu. BTT ºi OJT sunt într-
o listã luuungã de acronime cool
pe care le ºtiam. Mama fãcuse
TCM, lucra la SUGTC – se u ge
te ce: Secþia de utilaj greu pentru
transport ºi construcþii –, mãtuºã-
mea la GSG – ce se ghe :
Combinatul Siderurgic Galaþi –,
bunicã-meu la Progresul – po ghe
su, pânã pe la vreo trei ani cred
c-am zis aºa, deºi mama se jurã
c-am articulat perfect fiecare
cuvânt încã din faºã, de când m-
a nãscut a remarcat c-aveam o
privire inteligentã. Progresul era o
fabricã de excavatoare ºi se afla
chiar în spatele unei pepiniere
care se afla chiar în spatele lotului
de case unde locuiam (ºi încã) ºi
noi. Tataiu o lua pe scurtãturã prin
pepinierã, dupã aia intra în fabricã
printr-o spãrturã din gard.
Auzeam sirena de la Progresul la
7 dimineaþa, 3 dupã-amiaza ºi 11
seara, ºi odatã cu ea ºi pe
cãþeluºa noastrã Frida, care urla

dupã sirenã. Mã întrebau cât îi
iubesc. Pe tataiu pânã la
Progresul ºi înapoi, pe mama
pânã la lunã. ªi ea: atât? ªi eu : ºi
înapoi.

Pe Ceauºescu mi-l amintesc
tot din poze. În primul rând de pe
primele pagini ale cãrþilor de tot
felul, din ziarele în care împa-
chetam diverse ºi dintr-o pozã de
la o serbare la grãdiniþã, unde sunt
pe scenã îmbrãcatã în fluturaº ºi
deasupra mea e tabloul cu el.

În decembrie ‘89, în zilele acelea
în care au început tulburãrile, eram
cu mama la Sinaia, mergeam
periodic în week-end, îmi amintesc
o cofetãrie de pe lângã garã unde
aveau sobã de teracotã încãlzitã
cu lemne, cãldura aia plãcutã în
contrast cu frigul de afarã ºi
savarinele. ªtiu cã se stârnise
panicã în oraº, oamenii vorbeau pe
stradã cã s-a otrãvit apa, un tânãr
i-a pus maicã-mii în mânã în fugã
o hârtie mare, boþitã, pe care era
scris de mânã un slogan. Atunci
am auzit pentru prima datã
cuvântul ‚manifest’. Ne-am întors
repede la Brãila, bunicã-mea tot
vorbea de un Ilie Iliescu, stãteam
toþi patru unu-ntr-altul ºi ne uitam
la televizor. Caramitru, Dinescu,
Petre Roman, Gelu Voican Voicu-
lescu. Te ve re le. Le de la liber.

Îmi mai amintesc de Serioja, un

securist simpatic care-mi aducea
de Crãciun ciocolatã chinezeascã.
Un ambalaj roºu cu o albinã pe el,
era ciocolatã cu miere, literele
chinezeºti la fel de fascinante ca
cele arãbeºti de pe cutia cu adidaºii
pe care mi-i adusese vãrul Dârdâr
(de fapt Vasile, era uºor bâlbâit),
vaporean, pe care-l aºteptau
rudele ºi vecinii ca din cer sã vinã
cu chestii colorate de vânzare.
Serioja stãtea într-un bloc chiar
lângã biserica Sf. Ion de la Piaþa
Sãracã, într-o duminicã dimineaþã
a vãzut-o pe mama intrând în
bisericã ºi a fluierat-o de la balcon,
mama aproape c-a fãcut infarct de
tare ce s-a speriat, Serioja s-a
distrat copios. Îmi amintesc c-a
fost împuºcat în picior la revoluþie,
dupã aia ºi-a luat certificat de
revoluþionar ºi dupã aia n-am mai
auzit nimic de el.

M-am întâlnit dupã fix douãzeci
de ani cu un bãiat de-o vârstã cu
mine cu care am o pozã în vara
aceea la Lacu Roºu, 1 iulie 1989,
mama scria data pe toatele pozele
din concediu. Noi doi pe o buturgã,
el cu pantaloni în carouri, eu cu
bretonul prins cu clamã, ne-am
uitat prin albumul de-atunci, îti dai
seama, peste ºase luni era
revoluþia. ªi am început sã râdem
amândoi ca disperaþii, da, mã,
revoluþia, ºi cum stãteam noi acolo
pe buturugã ºi ne uitam la mamele
noastre, îmi amintesc cã maicã-
mea mã înþepa mereu cu clama
când îmi prindea pãrul.

Cum mi-am petrecut sfârºitul comunismului,
începutul democraþiei ºi scurta libertate dintre ele

Alexandru Potcoavã – jurnalist (journalist)

How I Spent the End of Communism, the Beginning of Democracy and the Shortlived
freedom between them

În acea dupã-masã intrasem în
vacanþã. Nu aveam dubluri Turbo
sã facem schimb aºa cã ne între-
curãm ca bãieþii la încolãcit sfori cu
bile de pãmânt pe cabluri. Pe
înserat, rândul de la carne se
resemnã. În spatele alimentarei
creºtea ºirul de coºuri lãsate acolo
pânã în zori, când venea laptele.
Auzind zgomot pe Aradului, am ieºit
la stradã ºi am privit o coloanã în
marº spre centru. Asta ce coadã o
fi? Tatãl meu vãzuse o mulþime

strânsã la reºedinþa lui Tökes ºi îl
auzise pe un individ în pardesiu cã
va chema o vidanjã sã-i îngroape
în cãcat. Urmãrind ºi procesiunea
studenþilor de la periferie, tata ne luã
acasã pe fratele meu ºi pe mine. Ne
culcarãm în acelaºi pat, cu satârul
pe noptierã.

A doua zi, maºina de lapte
întârzie, se bãgarã saloane cât
pentru un sfert dintre doritori, totul
în limitele normale. Luam cina când
vitrinele cãzurã în þãndãri. Ne

aliniarãm la geam. Câteva siluete
þâºnirã din aprozarul de sub noi
încovoiate de lãzi cu ºampanie. În
dreapta se gãsea magazinul de
jucãrii, golit de indivizi ce se
rãspândirã cu braþele pline de
pãpuºi. În stânga, alimentara,
burduºitã cu creveþi vietnamezi, fu
spartã ºi ea. Magazinul de covoare
izbucni în flãcãri. Acum puteau sã
aparã ºi scutierii, care se postarã
în faþa blocului. Taicã-meu coborî
sã-i întrebe dacã vor un ceai. Fãrã
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bromurã. Aceia îl refuzarã. Or fi
crezut cã încerc sã-i otrãvesc? îi
spuse mamei.

În zori, angajaþii magazinelor
mãturau frenetic iar un camion cu
vitrine era tras la bordurã. Cozile
viermuiau cãci alte produse le
înlocuiserã pe cele prãdate. Noi
ieºirãm la joacã, dar nimeni nu-ºi
riscã mingea pe betonul orbitor. Pe
searã, tata deveni atent ºi scoase
saltelele în hol, departe de orice
geam. Afarã începuserã deja sã
fluiere gloanþele.

În zilele ce urmarã, pãrinþii
merserã normal la servici. Vãzurã
pe unii ce spãlau  trotuarul ºi bãgau
în buzunar lumânãri culese de
lângã ziduri. Curioºii dispãreau
rapid în dube. Eu ºi Andrei nu mai
primirãm voie afarã. I-am cerut
atunci lui taicã-meu un caiet – se
gãseau greu ºi le þinea sub cheie,
sã nu ajungã cornete. Vreau sã mã
apuc de poezii. Ceva lung ca
Luceafãrul ºi mai tare decât
Coºbuc. Tata a râs, dar mi-a dat.
În câteva zile de stat culcat pe
coridor, deºi nu cunoscusem pânã
atunci un þãran, aveam deja
patruzeci de strofe scrise cu
cariocã mov despre un plugar care
ieºea vesel la arat ºi se întorcea
seara flãmând la „soaþa” lui, gata
s-o ia de la capãt în catrenul
urmãtor. Concomitent, afarã rula
un film cu pac-pac. Pentru cã oficial
Timiºoara fusese ocupatã de
unguri, câteva trenuri cu muncitori
olteni sosirã în garã. Acolo i-au aº-
teptat localnicii care le-au explicat
treaba, le-au dat pâine ºi s-au înfrãþit.
Easternul cu cowboy ºi indieni
recrutaþi din aceeaºi populaþie a
continuat însã. Sonorul era profi în
cutia de rezonanþã a bãii. Stam pe
tron, rãsfoiam un pif ºi strigam prin
geam: Nu mai trageþi! Dar cine sã
audã?!

Când Timiºoara se proclamã
primul oraº liber din þarã, deºi rafa-
lele de armã îl înlãnþuiau strâns,
scoaserãm ºi noi nasul prin cen-
tru, la braþ cu pãrinþii, observând
ravagiile pe care nimeni nu mai
încerca sã le muºamalizeze.
Blindatele se îngrãmãdeau la
Operã iar clãdirile erau ciobite de
proiectile (cel mai tare m-a im-
presionat însã toneta de îngheþatã
din faþa Lacto-barului, ciuruitã
toatã), semn cã soldaþii rãs-
pundeau oricãrei umbre de

ameninþare. O constatase ºi un
prieten de-al meu, care tocmai lua
prânzul cu bunicii. Cã se miºcase
suspect perdeaua sau chiar el
deasupra farfuriei, cert e cã un
cartuº înflori geamul ºi i se înfipse
în ceafã. Nasol, mi-am zis ºi m-am
zgâit la acele jucãrii de bãieþi mari
ce lãsaserã dâre de moto-rinã
prin locul unde fugãream po-
rumbeii. Tubi-tubi se refugiaserã
între timp prin poduri, ei ºi „tero-
riºtii”, lãsând caldarâmul militari-
lor care se învârteau fãrã sã ºtie
prea bine ce cautã. Adicã, sigur,
dupã primele zile, în care armata
rãrise din demonstranþii ce nu se
putuserã refugia în catedralã pe
motiv cã preoþii îi închiseserã pe
dinafarã sau luase la ochi simpli
trecãtori (s-a dovedit cã niºte ofiþeri
s-au întrecut sã doboare þinte vii doar
aºa, la pariu), schimbaserã acum
macazul ºi-i protejau pe civili de
lunetiºtii apãruþi ca din neant. În
acelaºi context, începurã sã bântuie
zvonurile. În Piaþa Libertãþii am au-
zit de la servanþii unei mitraliere
antiaeriene cã Elena Ceauºescu
dãduse ordin ca Timiºoara sã fie
rasã, arat terenul ºi însãmânþat
porumb. Sau grâu, cã erau mai
multe versiuni. Iar tinerii aceia,
instalaþi în piaþeta fãrã orizont,
chiar sperau sã respingã bom-
bardamentul. Am înghiþit în sec ºi
am pornit înapoi, ca sã-i vedem pe
vecini stivuind navete ºi alte ni-
micuri de-a latul drumului euro-
pean. În vârf înfipserã un tricolor
fãrã stemã ºi toate maºinile ce
veneau dinspre Arad furã oprite ºi
cercetate. Dintr-o Lada, doi tipi ni
se adresarã în englezã. Mama îi
trimise la cimitir pe urmele ce-lor
60.000 de morþi, cãci numai ce
fuseserã deshumate câteva
cadavre legate cu sârmã. Jur-
naliºtii de la BBC o cadorisirã cu
ciorapi ºi demararã. Aºa contribui
maicã-mea la dezinformarea ge-
neralã. De unde sã bãnuiascã ea
cã expiaþii proveneau de la
penitenciar ºi cineva dorea sã
demonstreze prin ei cã nimeni nu
murise împuºcat, iar cei furaþi de la
morgã ºi cremaþi, fugiserã peste
graniþã. Cine putea sã discearnã
adevãrul, când singurele informaþii
le aflam de la posturile strãine, care
ºi ele avansau cifre culese de te miri
unde? Aºa a fost ºi cu psihoza apei
otrãvite, de am bãut mai mult

ºampanie în acele zile. De aici
survenea ºi exuberanþa apã-
rãtorilor de la baricadã, care
plãnuiserã sã arunce în aer blocul
meu dupã ce li se nãzãrise cã vãd
miºcãri pe acoperiº. Nu aveau ne-
voie decât de sprijinul armatei, în
condiþiile în care camioane cu de
toate rãtãceau sau zãceau în panã
pe strãzi. Noroc cã tata le bãgã
minþile în cap, nu de alta dar maicã-
mea tocmai se întorsese acasã cu
fratele ºi ar fi ars ca ºobolanii. Ar fi
ars ei, dar ar fi scãpat securistul de
la etajul I, la uºa cãruia fãceau ei
coadã angajaþii de la magazine. Îi
vedeam cum miºunã pentru cã îmi
pierdeam vremea în casa scãrii, cu
balustradele ei pe care scuipam
pânã cocoaºa de lichid ajungea
jos. Ei bine, în zilele acelea ofiþerul
o ºterse cu ai lui ºi nu reveni decât
prin 1991, când se prezentã ca ºtab
în poliþie. Puþin îmi pãsa însã de
asta când plugarul meu se oprise
pe la strofa 48 (unde va ºi rãmâne)
lãsând loc martirilor care cãdeau
gotic pe treptele bizantine ale
revoluþiei. Mama a tras de mine sã
trimit acele versificãri la Luptãtorul
bãnãþean, fost Drapelul Roºu, ce
publica manifeste, liste de victime
ºi se vindea direct din tipografie. M-
am opus ºi fraier am fost. Scãpam
de presiunea debutului ºi mã
alegeam lesne cu o rentã de care
s-au lipit mulþi „emanaþi”, inºi nici
mãcar aflaþi în treabã ca mine.

În aceastã bâjbâialã punctatã
de execuþia Ceauºeºtilor n-am
avut timp sã-mi iau adio de la
bãtrânul scârþar cãruia îi uram Moº
Gerilã, Moº Gerilã,/ Pe la noi sã
nu mai vii,/ Cã te bag în pizda mã-
tii/ ªi mã cac pe jucãrii! Vedeam
cã ai mei fac feþe-feþe ºi pe la opt
ani am înþeles de ce, dupã care
m-am distrat sã-i gãsesc reprofilaþi
în Moº Crãciun – personaj la care
doar frate-miu a mai muºcat preþ
de-o naºtere a Domnului sau
douã.

ªcoala a reînceput târziu. Nu mai
eram pionieri ºi a trebuit sã uitãm
de Trei culori. Am primit Deºteaptã-
te române ºi am rupt poza
tovarãºului din cãrþi. Portretul de
deasupra tablei dispãruse, lãsând
un dreptunghi decolorat. Asta nu
dãdea bine la spiritul identitar,
aºa cã, decât sã renoveze, l-au
înrãmat pe Eminescu ºi l-au votat
pe Iliescu.
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Alexandru Matei – critic literar (literary critic)

M-am îndrãgostit datoritã Revoluþiei? (Nu ºtiu,
dar ar fi cool)
Did I Fall in Love because of the Revolution? (I don’t know, but it would be cool)

Un mic preambul.
Istoria nu are nici o putere asupra

memoriei. Invers, da. În al doilea
rînd, trebuie spus cã memoria oferã
semnificaþii trecutului în funcþie de
prezent. De prezentul sensibil
adicã. Nu alta este explicaþia
valului de nostalgie pe care-l
putem constata nu doar citind
sondaje de opinie, ci rãsfoind
paginile youtube cu melodii sau
clipuri ale Epocii de Aur (de pildã:
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
all_comments?v=ADimuUJX3og,
astãzi 25 martie 2011). În rama
vieþii cotidiene de atunci, ctitoriile
erau minciuni. Privite de acum,
dintre gropile din asfalt ºi dindãrã-
tul chioºcurilor de tablã, de lîngã
autostrada Gilãu-Cîmpia Turzii, cti-
toriile înseamnã ceva asemãnãtor
cu ceea ce credea Ceauºescu.
Am învãþat în aceºti douãzeci de
ani cã memoria oamenilor e mai
tare, în timp, decît orice crimã de
moment. Memoria nu e moralã.
Asta e.

Sã nu mã lungesc, deci.
Revoluþia am trãit-o cu pasiune, cu
speranþã, cu oroare – procesul – ºi
am retrãit-o de atunci la televizor an
de an. Chiar ºi azi mai simt ceva
cînd vãd imagini din proces ºi
episoade din directul celebru de
atunci. Nu simt însã cã Iliescu mi-a
furat Revoluþia. Care Revoluþie
nu-i furatã? Eu am trãit un moment.
Nu am cerut Istoriei sã îmi dea
revoluþie permanentã. Nu. Îmi
ajungea sentimentul ei, nu aveam
nevoie ca de aer de continuitate în
realizarea fantasmelor. Ce se pu-
tea întîmpla fãrã Iliescu? Cine sã fi
fost pregãtit pentriu scaunul lui
Ceauºescu, ce oameni politici
avea România, ce oameni are?
Iliescu a fost judecat în contrast cu
Ceauºescu, atunci. Atunci, dacã
aº fi avut drept de vot, l-aº fi votat.
(În primãvarã, însã, fãceam cam-
panie prin parcuri pentru PNL. Dar
asta aºa, pentru cã îmi plãcea
sigla. Nici nu ºtiam atunci cã

exprimam principala motivaþie a
oricãrui vot democratic: sã îþi placã
felul cum aratã cutare sau cutare
om politic sau partid politic).

Revin în iarna lui 1989. Tocmai
luasem vacanþã. Am aflat pe 17 de
revolta din Timiºoara. Locuiam în
Tîrgu Mureº. Mã duceam cu
mãtuºa mea sã înlocuiesc un
panou de sticlã din clasã pe care-l
spãrsesem cu mingea. Mãtuºa
mea era profã de france-zã la liceul
în care învãþam. Eram într-o Dacie
a pãrinþilor unui elev, unul dintre
pãrinþi lucra la fabrica la care fusese
fãcut panoul respectiv. Acolo am
aflat. Eram resemnat. ªtiam de
Braºov 87. Apoi am ascultat Vocea
Americii, se derulau casete cu
împuºcãturi, trecute în Ungaria
(atunci nu mã întrebam cum de
ajunseserã aºa de repde peste
graniþã. Am vãzut mitingul din 21,
dar am ratat momentul întreruperii.
În seara aia am început sã vorbesc
la Bucureºti cu Paul Daian. Mama
era la Paris.

22. Spãlam ferestrele cînd am
deschis radioul. Vorbea Dinescu.
Bunicã-mea a început sã plîngã,
ºi dupã ce am stat aºa ca proºtii
(mai era ºi mãtuºã-mea) sã
ascultãm, m-am gândit cã poate se
dã ºi la televizor. Dupã care am
rãmas la televizor vreo douã zile,

cu pauze. Într-o pauzã, în 23, am
ieºit în oraº la manifestaþie. În Tîrgu-
Mureº s-a tras doar în 21-22, dupã
care revoluþia a cîºtigat. În centru,
la manifestaþie, erau mai mult
unguri, se striga în maghiarã mai
mult ºi vorbea Karol Kiraly, fostul
prim al judeþului imediat dupã
desfiinþarea Regiunii Autonome
Maghiare. Erau toate premisele
pentru starea de naþionalism
visceral care a þinut mai mulþi ani.
Ura etnicã fusese bine cultivatã
în anii ’80, lipsurile materiale
sãpaserã ºanþuri adînci între
români ºi unguri. Acum aveam
rezultatele.

Þineam un jural pe vremea aia,
dar în zilele din decembrie 89
n-am avut chef sã scriu nimic,
pentru cã nu ºtiam ce dracu sã
scriu. Ca sã scrii, trebuie sã ai niº-
te material gata gîndit, sã poþi numi
ce simþi, sã poþi interpreta ce se
întîmplã, iar eu nu ºtiam sã numesc
nimic. Mi-am rupt niºte portrete cu
Ceauºescu din ma-nuale, ºi
carnetul de utecist (acum îmi pare
rãu, nu foarte rãu, dar era miºto sã
le am).

Mi-am dat peste cap programul
cotidian. Am început sã mã culc
tîrziu, sã mã conectez, aºa
pasional ºi cu capul înainte, cu
vînzoleala politicã ºi socialã de
atunci. Dar asta a þinut puþin, pentru
cã aveam 15 ani ºi urma perioada
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aia idioatã ºi dulce din existenþa
unui european contemporan,
adolescenþa, cînd hormonii ºi
inteligenþa fac o pereche de
nedespãrþit, din care te miri ce iese.

N-aº da nimic pe amintirea
sãptãmînilor ãlora. Sentimentul
unei lumi brusc deschise e foarte
rar. Sentimentul Istoriei. ªtiu, era
desuet sã simþi aºa ceva în 1989,
desuet pentru un intelectual
contemporan cu Hayden White,
dar uite cã e încã actual dacã
navigãm un pic pe Mediterana în
jos. E cu atît mai valoros
sentimentul Istoriei cu cît ºtiu
astãzi cã e doar un sentiment. Cã
dupã 22 decembrie am construit

cîteva ficþiuni în care mi-a plãcut
sã locuiesc: democraþia,
naþionalismul, pathosul limbajului,
în fine, o sumã de romantisme. E
ºi normal, l-am studiat pe
Eminescu în 1990, ce poate fi mai
coincident decît atît în mintea unui
puºti de 15-16 ani care traduce
Kierkegaard par lui-meme?

Nu-mi pare rãu. Aº mai trãi
oricînd o Revoluþie la 15 ani, una
mediaticã, cum a fost a noastrã. Dar
ºtiu cã nu mai pot trãi la fel, acum,
atunciul. Nu trebuie sã fii Proust sã-
þi dai seama de aºa ceva, deºi cred
cã Proust e un istoric ingenuu mult
peste conºtientul Tismãneanu, de
pildã. ªtiu cã Istoria aºa cum mi-o

închipuiam eu, cum ºi-o închipuia
Ceauºescu pe de o parte ºi Ana
Blandiana pe de alta în 1989 e un
fum. Ei bine, din fumul ãsta – atît
de comun în ultimele douã secole
– am tras ºi eu puþin în piept între
17 decembrie 89 ºi probabil anul
ur-mãtor, clasa a noua ºi ceva
dintr-a zecea. Atunci însã m-am
îndrãgostit ºi nu mi-a mai pãsat o
perioadã.

Oare-aº putea spune cã dato-
ritã Revoluþiei m-am îndrãgostit?
N-aº face un personaj de realism
socialist perfect? Uite cã, dacã
laºi sã treacã timp, orice ab-
surditate devine posibilã, ºi orice
evidenþã devine absurdã.

La revoluþie aveam 7 ani
împliniþi. Si ce e ciudat e ca îmi
aduc aminte cu intensitate de
câteva momente cheie, chiar ºi
acum, la decade distanþã. Poate
tocmai de aceea o sã le expun
sintetic, aproape chirurgical, aºa
cum ar face-o o camerã de luat
vederi, pentru a fi sigur cã-mi
pãstrez distanþa. Nu înainte, însã,
de a face câteva paranteze.

Inainte de revoluþie, am prins un
an de scoalã, cã fusesem dat de
mic. În fiecare dimineaþã cântam
„trei culori” cu tovarãºa
învãþãtoare. De deasupra tablei,
zâmbind pe jumãtate sfios, pe
jumãtate cretin, Ceauºescu ne
veghea. Aceeaºi tovarãsã ne-a
primit dupã revoluþie, în clasa a
doua. ªi se isteriza din plin dacã
vreunul dintre copii greºea ºi îi
spunea „tovarãºa”. Acum, întelegi,
era „doamna”. Iar Ceauºescu
dispãruse ca prin magie, în locul
lui rãmânând, totuºi, un chenar de
var mai alb decât restul. Iar de
cântat, desigur, nu mai cântam „trei
culori”. Cântam „deºteaptã-te”. Iar
eu, cu mintea mea de copil, eram
teribil de mândru, simþeam cã
aceste schimbãri mi se datoreazã,
cumva, ºi mie, doar prin virtutea
faptului cã trecusem prin Revoluþie,
cu R mare. Cã înca mai eram.

Întorcându-ne în 2011, dãm bot
în bot cu sila mea faþã de subiectul

revoluþiei. Jegurile vinovate pentru
toþi oamenii care au murit n-au plãtit
nici acum, ba unele dintre ele au
ajuns ºi preºedinþi de þarã. Jegurile
care omorau ºi torturau oameni
înainte n-au pãþit nimic, poate doar
au fãcut bani în plus, iar acum
controleazã presa, politica ºi cam
tot ce face bani în românica. Plozii
lor scârboºi sunt prin ziarele de
scandal ºi prin Parlamentul
Europei. Asta în timp ce oamenii
din þarã se preocupã mai mult de
nivelul de trai al câinilor vagabonzi,
ºi mai puþin de nivelul lor de trai.
Dar despre asta se pot scrie cãrþi,
ºi nici mãcar nu e un subiect care
sã mai conteze cu adevãrat. Unele
lucruri nu se vor schimba niciodatã.

Revoluþia românã prin ochii
unui puºti de 7 ani:

- nu mai aveam voie pe-afarã,
ca se împuºca oameni. muream
de curiozitate, voiam sã vãd aºa
ceva. Îmi închipuiam dueluri ca-n
micile mele cãrþi cu Old
Shatterhand si Winnetou

- tata se întoarce de la IMGB
cu o armã, li se daduserã
muncitorilor. Mama se isterizeazã
ºi-l trimite s-o dea înapoi. Nu ºtiu
care a fost deznodãmântul.

- Berceniul intrã în isterie la
auzul zvonului cã la Budimex sunt
tancuri ºi cã teroriºtii au ocupat
spitalul ºi omoarã copiii.

- câteva zile de sete ºi panicã

extremã. Teroriºtii otrãviserã apa
Bucureºtiului, ºi toatã lumea o
fierbea ºi bea cât mai puþinã,
oricum, în caz cã otrava rezista la
fiert.

- moarte, multã moarte peste tot.
Zvonuri. Televiziunea liberã pre-
zenta ºiruri de cadavre. Poveºti
despre cum teroriºtii smulg
unghiile. Video cu un terorist bãtut
de mulþime. Teroristul pãrea un om
normal. Panicã. Oricine poate fi
terorist.

-  Ceauºescu nu vorbeºte
decât in faþa marii adunãri
naþionale.

- Ceauºeºtii ciuruiþi. Execuþia
vãzutã de 100 de ori. Oamenii
fericiþi peste tot.

-  vecinii ºtiuþi drept securiºti
sau directori sau cu mai mulþi bani,
bãtuþi crunt de ceilalþi vecini. În
sfârºit erau pedepsiþi securiºtii
blocului, ãia de care te ascundeai
când ascultai ªopârlica (aºa se
spunea în cartier postului Europa
Liberã). Oameni ºi mai fericiþi.

- o gaurã circularã în sticla
ranforsatã a uºii scãrii blocului
ajunge legendã urbanã. Sigur
trecuse un glonte pe-acolo! Deja
mã vedeam super erou.

- gãuri in clãdiri. Peste tot.

Continuarea o ºtim cu toþii. Iar
asta nu ne ajutã cu nimic.

Eugen Suman - Senior Copywriter

Zvonuri...
Rumours...
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Dumitru Bãdiþa – scriitor (writer)

Situat la periferia Timiºoarei,
lângã Pãdurea Verde, domeniu
de vânãtoare încã din timpul
Habsburgilor, Liceul Silvic era un
loc al plictisului agrest, combãtut
fie cu un film la cinematograf în
oraº, fie cu vizionare de filme „la
video”, nocturnã ºi ilegalã, în cã-
minul muncitorilor de la UMT. În
dupã amiaza unei zile de la mijlocul
lunii decembrie a anului 1989, m-
am dus sã vãd un film cu karate,
undeva prin apropierea Gãrii de
Nord. Seara târziu urma sã mã urc
într-un tren accelerat ºi sã plec
acasã: luasem vacanþã cu o zi sau
douã mai dinvreme. Timiºoara e un
oraº al promenadei: de la Garã
pânã în Piaþa Traian ºi de acolo mai
departe pânã la internat nu ezitam
sã merg pe jos, lãsând tramvaiele
1 negru sau roºu sã treacã pe
lângã mine, aglomerate ºi clã-
tinându-se pe ºinele îngropate între
dalele de granit. Nu ninsese încã,
dar poate un vânt rece se strecura
printre case. Am ajuns în Piaþa
Maria ºi pe o stradã lateralã, pe
partea dreaptã cum mã deplasam
spre centru gata sã trec podul
peste Bega, halucinant pentru acel
loc, câteva zeci sau sute de
oameni se înghesuiau în faþa unei
case, fãrã sã strige, numai
murmurau între ei, configuraþi în
mici grupuleþe. „Vor sã-l evacueze
pe pastorul Tökes”, mi-a explicat
cred cã abia cel de-al zecelea
individ întrebat. Nu ºtiam cine este
pastorul Tokeº ºi nici nu mã
sinchiseam de motivul evacuãrii
sale sau cine anume îºi propusese
sã-l evacueze. Eram un oarecare
elev de la Silvic, scãpam în oraº
numai cu bilet de voie semnat de
pedagog sau când fãceam de
serviciu la cantinã, urcat într-o
cãruþã mare, pãtratã, condusã de
un vizitiu ursuz: purtam obligatoriu
salopetã de camuflaj, din acelea
cum vezi în vitrina magazinelor
pentru vânãtori ºi pescari, ºi nu îmi
fãceam probleme din cauza
bãlegilor pe care calul uriaº le lãsa
pe stradã în drumul nostru spre
brutãria din Circumvalaþiunii. Am

rãmas numai câteva minute pe
strãduþa aceea, sub ferestrele
casei pastorului Tokeº. Mã
grãbeam, trebuia sã ajung la cãmin,
sã îmi strâng hainele ºi sã mã
întorc la garã. Sã-mi fi spus cineva:
„stai, bãiatule, aici e începutul
sfârºitului, Ceauºeºtii vor fi
împuºcaþi, o sã vezi asta în curând
la televizor”, nu cred cã m-ar fi
emoþionat. Pe atunci, mã interesa
numai biologia, câºtigasem o
menþiune la Olimpiada Naþionalã,
ºtiam sã fac disecþii pe broaºte,
decapitasem ºi un ºarpe cu niºte
foarfeci, cu impulsul unui mic
sãlbatic obiºnuit sã taie acasã
gâtul orãteniilor, practicã pe care
am abandonat-o demult, aºa cum
am evocat ºi într-un poem
confesiv. Am traversat podul peste
Bega fãrã nici cea mai infimã intuiþie
cã tocmai pãrãsisem un loc unde
Revoluþia se afla în chiar mo-
mentul ei prim de generare: am
ratat participarea mea la istorie, nu
am fost, cum se spune, la
înãlþimea momentului, unul care în
scurt timp s-a dovedit sângeros.
Peste câteva ore m-am urcat în
tren, unul hyperaglomerat, aºa
cum erau trenurile în ceauºism. În
drum spre garã, se întunecase
deja, trecusem, de data asta cu
tramvaiul, prin Piaþa Maria ºi
oamenii erau tot acolo: protestatari
ingenui, opozanþi curajoºi, probabil
ºi câþiva ofiþeri ai unor servicii
secrete ºi câþiva gurã cascã, aºa
cum fusesem ºi eu cu numai
câteva ore în urmã. Mã plimbam
prin grãdina de la Polovragi,
foºnind sub picioare frunzele
bãtrânilor peri roºii, retezaþi între
timp, când mã strigã maicã mea
sã vin repede, cã la Timiºoara e
mãcel, sunt zeci de mii de morþi,
auzise cred la Europa Liberã, post
pe care îl mai ascultam ºi dupã ce
murise tata, în 1984, el obiºnuia sã
asculte la radio slujba de duminicã
dimineaþa, încã în pijamale, în timp
ce unii dintre vecini, anunþaþi de
clopote, treceau spre mânãstire,
sã participe nemijlocit la liturghie.

 Plecasem din Timiºoara înainte

sã înceapã Revoluþia, m-am întors
dupã ce se terminase. Vãzusem
la televizor celebrele imagini intrate
în imaginarul colectiv: Ceauºescu
derutat ºi panicat de fluierãturile
mulþimii din faþa Comitetului
Central, fuga cu elicopterul,
procesul, execuþia. Toate aceste
imagini erau urmãrite de milioane
de români care între timp mai
înfulecau o sarma, mai gâlgâiau un
pahar cu vin. Asta a fost Revoluþia
majoritãþii, a celor care nu au ieºit
în stradã: un teatru sângeros
televizat ºi chermeze în case prin
ferestrele cãrora intra vântul
schimbãrii ºi al libertãþii. N-am
înþeles nimic atunci. Era halucinant
cã românul cel mai puternic, cel
mai „iubit”, cel mai temut, al cãrui
tablou atârna în toate instituþiile, se
transformase peste noapte într-un
bãtrânel neputincios ciuruit de
gloanþele plutonului de execuþie.
Aºa ceva nu înþelegi pe loc, scapã
oricãrei puteri de interpretare
imediatã. Acum ºtiu: Ceauºescu
a fost demonizat ºi exterminat ca
astfel succesorii lui sã se bucure
cât puteau de nimbul lor de
salvatori suspecþi. El a fost decla-
rat rãul absolut, pentru ca vinovaþii
ceilalþi, poate mai vinovaþi decât el
în practica puterii lor de zi cu zi, sã
se poatã camufla. Ceauºescu era
deja un lider ramolit, defazat, autist,
o epavã ºi o umbrã. Un deºeu al
comunis-mului. Eliminându-l,
adversarii lui, majoritatea oameni
ai Moscovei de care Ceauºescu
s-a temut mereu, ºi-au asigurat o
glorie ca în basme: spiritul bun a
învins spiritul malefic, prefãcându-
se cã nu are absolut nicio implicare
în opera victimei sale. Toþi îºi dorise-
rã democraþia, economia de piaþã,
statul de drept, bunele moravuri pu-
blice, civilizaþia, dar numai Ceau-
ºescu i-a pervertit ºi i-a barbarizat!
Nu-l apãr, dar asta e una dintre
certitudinile mele de trãitor în aceste
timpuri labile: rãul nu a încetat sã
lucreze în 1989, s-a transformat, a
mimat binele, ºi-a rafinat mãºtile.

Întors în Timiºoara dupã
sãrbãtori, am fãcut cunoºtinþã cu
Revoluþia naratã. Am ascultat o
mie de relatãri de la martori parþiali
ai unui fenomen greu de preceput
în integralitatea producerii sale. Am
auzit despre soldaþi care au tras

Raul nu a încetat în ’89

)) )))

Evil didn’t Die in ’89
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în demonstranþi, despre victime al
cãror sânge ºiroia pe treptele
catedralei ortodoxe. Veneam spre
liceu, pe o ºosea mãrginitã de
tufiºuri ºi arbori ºi la o barierã am
vãzut un tip solid care s-a aruncat
cu pumnii pe un altul, urlând: „au
fost 40.000 de mii de morþi, 40.000
de morþi, idiotule” ºi îi tot cãra la
pumni în spinare. Revoluþia lãsase
în urmã familii îndoliate, dar nu zeci
de mii. Puterea zvonului, transmis
mediatic sau din gurã în gurã, era
imensã. Imediat cum am ajuns la
cãmin, am auzit vorbindu-se cã în
Pãdurea Verde, acolo unde
mergeam sã sperii mistreþii, sunt
câteva gropi comune pline cu
cadavre culese de pe strãzile
oraºului. Mai mult: se zvonise cã
în pãdure se ascundeau grupuri
de teroriºti gata sã atace oricând,
mai ales noaptea. Trãiam însã fãrã
grijã, preocupaþi mai mult de porþiile
de mâncare, de ieºirile în oraº, de
negocierea cu direcþiunea liceului
a unor locuri de fumat. Numai
Gipsu, unul dintre pedagogi, se

temea. Seara dinvreme îºi încuia
uºa, trãgea dulapul ºi îl lipea de
uºã, ºi pânã dimineaþa nu mai
scotea capul. Câþiva interniºti
manevrau noaptea niºte pãcãnele
din lemn chiar sub fereastra lui. Nu
mai trebuia sã mergem ilicit la video
în cãminele muncitorilor: fiind
democraþie, au ajuns aparatele
video în dormitoarele noastre.

Oraºul fierbea. Dupã represaliile
sângeroase din decembrie, di-
zolvarea organelor de conducere
comuniste ºi instalarea unor noi
lideri, mai mult sau mai puþin pro-
vizorii, Timiºoara era oraºul unei
proclamaþii al cãrei punct 8 lovea
în chiar esenþa dubioasã a Revolu-
þiei de la Bucureºti. Punctul 8 era nu
anticeauºist, ci anti-comunist, dife-
renþa fundamentalã, falia adevãratã
a Revoluþiei. Reprezentantul an-
ticeuaºiºtilor era Ion Iliescu, al anti-
comuniºtilor Corneliu Coposu. Falia
s-a întins de-a lungul unui deceniu,
în toþi anii 90. Treceam deseori prin
Piaþa Operei ºi balconul era mai

mereu ocupat de inºi care vorbeau
în megafoane. Sute de oameni
discutau pe strãzi liber ºi pãtimaº
despre ultimele ºtiri. Tema
constantã: aceea cã la Bucureºti
s-au urcat la putere criptocomuniºtii,
iar Timiºoara trebuie sã rãmânã un
oraº liber de comunism. Pe dalele
de piatrã ale pieþei Operei, se
întindeau celofane ºi muºamale
pline cu cãrþi ale interbelicilor. În
partea cealaltã, se deschisese un
market cu carne ambalatã ca în
Occident. Veneau din toatã ju-
mãtatea de vest a României ºi stã-
teau la coadã pe scãunele aduse
de acasã ºi câte 2 zile numai ca sã
cumpere niºte cremvurºti. Intrasem
deci în postcomunism, reflex
mental ºi digestiv al comunismului:
ºi mâncare, ºi cãrþi, aspiram cu toþii
la abundenþã. Existenþa începuse
sã se coloreze, sau mai exact ne
era coloratã ºi de cãtre unii care
înainte întreþinuserã griul cu toate
nuanþele sale, niºte veritabili mae-
ºtri ai griului convertiþi de acum la
policromie.

(fragment)

Tovarãºi! Mihail Fedoseevici îºi
drege glasul. Colhozul nostru
„Zarea” ne-a cerut ajutorul. El e în
concurenþã cu alte colhozuri ºi
sovhozuri la culegerea pãtlã-
gelelor. Dacã îºi va îndeplini planul
votat la congresul Partidului
Comunist la timp, vom fi decoraþi
cu medalii, ºi ne vom apropia de
înfãptuirea în viaþã a marii idei a
bunicului nostru Vladimir Ilici ºi
clasele fruntaºe vor pleca în
excursii. Aºadar, dragi tovarãºi, foc
la bocanci! Vã aºteptãm cu
cãldãrile peste o orã. Sã mergem
apoi organizat în maºini pe câmp!
 

Merg acasã ºi-mi iau o gã-
leatã ºi mâncare pentru amia-
zã. Aºteptãm cu toþii maºina.
Evghenia Stepanovna ne
avertizeazã cã atunci când va veni
sã urcãm pe rând nu ca vacile.
Între timp Igor fugãreºte fetele ºi
le dã palme la buci ºi ºuturi în cur.

Noi l-am pus pe Condrac în poartã,
cã-i cel mai prost, ne-am împãrþit
în douã echipe ºi jucãm fotbal.

 
Apare ºi maºina. Ne cãþãrãm

cât mai repede, sã avem loc. Ho!
Nebunilor, strigã Stepan’na, parcã
aþi fi niºte vaci! Mai încet, ho! O sã
vã rupeþi capurile!

 
În maºinã o parte stau pe

scaune, alþii pe gãleþile întoarse.
Stepan’na ne spune sã muncim cât
mai repede, sã nu ne întreacã alte
clase. Lucrãm pe cãldãri. Fiecare
o sã aibã numãrul lui, atunci când
se va duce sã-ºi descarce
cãldarea sã-ºi strige numãrul.
Sã-l ia dracu pe care-l prind cã nu
lucreazã ca lumea! Nu-l iau în
excursie!

 
Eu îi iau în primire pe baptiºti.

Eu stau pe scaun, ei pe gãleþi. ªi
zi bã, de unde a apãrut omul? De
la Dumnezeu, zice Saºa. Ia prost
mai eºti, bãi, v-au tâmpit americanii,

cum de la Dumnezeu? De la
maimuþã, mãi, chiar la biologie ne-
a spus!
 

La biologie numai prostii
învãþãm, toate au apãrut de la
Dumnezeu. ªi cerul, ºi pãmântul,
ºi iarba, ºi animalele, ºi omul.
Dumnezeu le-a creat pe toate, iar
pe om l-a creat dupã chipul ºi
asemãnarea lui.
 

Ia tâmpiþi mai sunteþi bã! Care
Dumnezeu, bã? Numai capitaliºtii
cred în Dumnezeu ºi voi! Ar trebui
sã vã împuºcãm pe toþi. Nu înþeleg
cum nu v-au împuºcat pânã acum,
ce bolnavi la cap sunteþi! N-aþi
auzit bã cã marele Lenin a spus
cã religia e opiumul poporului? Voi
sunteþi niºte narcomani, bã! Niºte
burghezi putrezi.
 

Nu suntem burghezi, dar Lenin
n-a avut dreptate, Dumnezeu
existã!

Dar Darwin? Doar el a spus cã
omul provine de la maimuþã!

Darwin era prost. Poate cã el
provenea de la maimuþã, noi de la
Dumnezeu. Auzi, tu de la cine ai
vrea sã provii, de la Dumnezeu sau
de la maimuþã?

Alexandru Vakulovski – scriitor (writer)

Foc la bocanci!
Fire at the boots!
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Nu conteazã. Dumnezeu nu
existã. Doar e demonstrat cã
maimuþele s-au transformat pe
etape în oameni. Unde-i
Dumnezeul vostru? De Lenin ºtiu
cã a existat, ºi acum existã în
inimile noastre, dar Dumnezeul
vostru unde-i?

În cer. El e viu, nu mort ca Lenin
al vostru.

Bã voi sunteþi bolnavi, dacã vã
aude Stepan’na vã dã cu pumnul
în cap pânã vã ies prostiile din cap!

Chiar niciodatã nu ai simþit
prezenþa lui Dumnezeu? Atunci
când eºti singur, când e noapte ºi
þi se face fricã, apoi brusc simþi cã
El e cu tine, te apãrã ºi are grijã de
liniºtea ta?            

Nu. Dacã v-aº asculta pe voi
aº crede cã ºi Marea Revoluþie din
Octombrie a fost înfãptuitã aiurea,
cã Alexandr, fratele lui Lenin
degeaba a fost ucis când vroia sã
ucidã þarul... Dumnezeu’ mã-sii,
bã, cã vi-e plin capul cu cãcat...
 

Am ajuns. Unii aºteaptã sã
coboare pe scara maºinii, alþii sar.
Liiiiniiiiiºte!, þipã Stepan’na.
Începem de la capãtul ãsta.
Împãrþiþi-vã rândurile!
 

Toþi se bat pentru rândurile care
par cu mai multe roºii. Baptiºtii îºi
iau rânduri alãturi de mine. Alãturi
sunt ºi Ghena ºi Igor, când Grasu
deschide gura ºi vrea sã zicã ceva
de Dumnezeu, Igor sare pe el ºi:
hai, cealã! Cerchez, cealã!
 

Tractorul merge în mijlocul
nostru. Când observ cã Stepan’na
nu se uitã, alerg repede lângã
tractor ºi mã prefac cã-mi descarc
roºiile. Evghenia Stepanovna, 21!
Era plinã cãldarea? Plinã,
Evghenia Stepanovna, sã moarã
mama!
 

Dupã ce remorca se umple ºi
tractorul porneºte spre fabrica de
pastã de roºii, noi ne apucãm de
mâncat ce-am adus de-acasã ºi
supã de la colhoz. Bãieþi, zice
Buzatu, îmi împrumutaþi ºi mie
dupã ce mâncaþi o lingurã? Da, bã
îþi dau, ºi-i trag o lingurã în cap, asta
ca sã þii minte ºi sã-þi aduci mâine
una!
 

Ne ascundem cu Igor Poznã,

Ghena Budãi ºi Jãnicã Timofeici
unde-i mai mare iarba ºi ne
apucãm de fumat. Cum stãm aºa
ºi fumãm, apar câteva fete din
clasã. Îºi dau chiloþii jos, se
apleacã, îºi ridicã rochiile ºi se piºã.
Uitaþi-vã, bã, Leana are pãr la
pizdã! Eu am auzit cã se fute...
 

Cum sã se futã, bã, zic eu. Doar
eu m-am uitat la ultimul Congres
al Partidului, acolo o femeie a spus
cã-n URSS nu existã sex ºi toþi
au aplaudat. Cum sã nu existe
sex, bã, eºti nebun? Pãi femeia aia

a spus cã femeile trebuie
însãmânþate ca vacile, nu ca în
þãrile putrede capitaliste...
 

Ei, pula... Ai auzit tu sã fie cineva
nãscut când mã-sa a fost
însãmânþatã ca vaca? Toþi se fut,
bã, iar copiii apar atunci când
pãrinþii se fut. Ce crezi cã pãrinþii
tãi nu s-au futut?
 

Mã enervez ºi mã ridic sã-l
lovesc, dar bãieþii mã þin. Ce te-ai
supãrat, doar nu þi-am zis nimic de

rãu... ªi pãrinþii mei se fut, de-aia
suntem atâþia fraþi. Am auzit cã cei
care se fut mult slãbesc, dar cred
cã nu-i adevãrat, cã vedeþi ce gras
e tata, ºi se fute toatã ziua, cã mama
tot îi spune cã ar trebui sã se
opreascã, sã nu mai facã alþi copii...
  

 Ne apucãm iarãºi de lucru. În
urmãtoarea pauzã Igor o nimereºte
pe Nataºa direct cu o roºie în gurã,
iar Saºa Tulbure pe Evghenia
Stepanovna cu una în picior. Tu-i
dumnezeii mamei voastre! Care a
împroºcat, bã, vã þin pânã mâine
la lucru.
 

Când soarele începe sã apunã,
Stepan’na se uitã la ceas ºi: gata,
marº acasã, trebuie sã înceapã
Sclava Isaura!
 

Seara tãtelu mã întreabã dacã
vin la teatru. Vin. E un teatru de
cãcat de pãpuºi, da’ merge. Ne
ducem dup-aia la finu’ Iura,
împreunã cu pãpuºarii. Finu’
scoate o gãleatã cu vin, se apucã
sã bea ºi sã povesteascã.
Vorbesc de nu-º ce revoluþie. Finu’
Iura tot se duce afarã ºi învârte
antena, apoi se uitã la televizor.
Este! Arãtã o mulþime, cineva þipã.
Uitaþi-vã, e în direct! Vor sã-l dea
jos!
 

Tãtelu, mã bag ºi eu în vorbã,
da’ ce program e ãsta? E al
României. Ce Românie? O þarã
vecinã. Ce fac oamenii ãºtia?
Revoluþie. Ca-n Marele Octom-
brie? Nu chiar.
 

Pãpuºarii cu tãtelu ºi cu finu’
continuã sã bea ºi sã vorbeascã
de revoluþie. Aud la TV: Jos
Ceauºescu! ªi tot felu’ de chestii
pe care nu le înþeleg. Tãtelu, nu
mergem acasã? Încã nu, mai uitã-
te la televizor. Tãtelu, da’ ce în
România tot moldoveneºte se
vorbeºte? Tot moldoveneºte.
Tãtelu, da Eminescu era român
sau moldovean? Moldovean, dar
acum Moldova aia ne-au furat-o
românii. Tãtelu, da’ de ce nu ne-o
luãm înapoi? Pentru cã ºi ei îs
comuniºti ºi nu ne luptãm cu fraþii
mai mici ai Uniunii Sovietice. ªi mai
lasã-mã în pace!

ª
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Neagu Djuvara reuºeºte sã fie
un povestitor cu ºarm ºi totodatã
un redutabil cercetãtor. Datoritã
stãruinþei domniei-sale (dar ºi a
altora, printre care se numãrã
Lucian Boia sau Adrian Cioroianu),
o serie de volume cu tematicã
istoricã s-au menþinut sãptãmâni
la rând pe lista celor mai vândute
cãrþi de pe piaþa româneascã. Cu
toate acestea, critica literarã a
pãstrat o oarecare distanþã faþã de
ele, gest motivat probabil prin faptul
cã nu se preteazã la o cronicã de
carte de uz comun, fiind vorba
totuºi de niºte texte cvasi-ºtiinþifice.
Doar genul memorialistic rãmâne
în continuare în atenþia criticilor,
unde referirile la contextul istoric
sunt secundare, sau chiar
absente.

Neagu Djuvara este ultimul
descendent masculin al unei
distinse familii de boieri, cu un
trecut strãvechi ºi neîntrerupt,
drept care istoria aristocraþiei
autohtone nu îi este ºi nici nu îi
poate fi strãinã. Preocuparea sa
faþã de trecutul boieresc în general
se reflectã cu precãdere în trei
cãrþi ale sale, despre care am
putea spune, la prima vedere, cã
nu au foarte multe în comun. Dar
demersul sãu, privit în ansamblu,
ascunde o încercare de a repara
prestigiul ºifonat al unei pãturi
sociale, dupã atâtea decenii în care
propaganda proletarã a
comunismului le-a insuflat
românilor un dispreþ profund faþã
de acei „opresori ai neamului” sau
„ciocoi”, demonizându-i permanent
atât în literaturã cât ºi în textul
manualelor ºcolare. De aceea,
creionarea unor portrete de boieri
culþi, rafinaþi ºi influenþi apare astãzi
drept un imperativ, cãci s-a scurs
ceva timp de la înlãturarea lor din
þesutul social românesc. Acestei
necesitãþi i-a rãspuns istoricul
Neagu Djuvara, cu ajutorul a trei
formule literare foarte diferite, ºi

Boierii lui Neagu Djuvara
The Boyars of Neagu Djuvara

care nu au dat greº, dupã cum
vom vedea.

O carte „deºucheatã”

Amintiri ºi poveºti mai
deocheate (Humanitas, 2009,
ediþia a II-a) alcãtuieºte, prin cele
cinci povestiri ale sale, testamentul
erotic ºi literar al autorului. Decorul
de epocã are darul de a înduioºa,
amuza, dar ºi de a mâhni cititorul,
în timp ce personajele, umanizate,
sau mai degrabã desacralizate, se
apropie de cititorul actual,

coborând din tabloul estompat al
vremilor trecute. În cel mai rafinat
stil de ºcoalã veche, presãrat cu
franþuzisme bine alese, Neagu
Djuvara ne convinge cã nu greºim
numindu-l un „Ion Creangã al
veacului XXI”.  Cu un umor greu
de inclus într-o categorie anume,
dar ºi cu multã (auto-)ironie,
povestitorul Djuvara îºi ia rolul în
serios ºi relateazã o sumedenie de
amãnunte picante din viaþa câtorva
membri ai familiei sale, cu toþii
oameni cu stare ºi cu titluri, dar cu
moºiile împuþinate în urma
adoptãrii reformei agrare de dupã
Marele Rãzboi. Printre anecdote,
sunt strecurate cu meºteºug

numeroase explicaþii istorice, ceea
ce ne situeazã în faþa unui text
cult, chiar dacã frazele curg într-
un limbaj puternic oralizat, cu
nuanþe pedagogice. Aflãm, de
pildã, pe neaºteptate, în toiul unei
anecdote cu miez, care este
originea patronimelor Popovici ºi
Popescu (numele acestea le
primeau urmaºii de preoþi din
Ardeal, respectiv din Principate).
Aºadar, istoricul din spatele peniþei
de scris se lasã mereu ghicit, spre
deliciul cititorului, care descoperã
la persoana întâi farmecul unei
epoci din care nu au mai rãmas
decât foarte puþine ruine.

Latura „deocheatã” a
povestirilor se întrezãreºte în
scandalurile care s-au þinut lanþ în
rândul protipendadei familiale; s-au
numãrat printre ele divorþuri cu
rãsunet, dar ºi excentricitatea unor
„personagii” parcã scoase din
romanele cavalereºti. O paginã
memorabilã o constituie povestea
blenoragiei cu care s-a ales fratele
autorului în urma unor vizite
nocturne ºi prea înfocate într-un sat
cu þigãnci frumoase. În alta, o
femeie rãpitoare ºi „rea de muscã”
încearcã sã-l cucereascã pe junele
Neagu, care însã era „un specialist
al ratãrilor, un fel de campion al anti-
donjuanilor”.

Dar nu toate întâmplãrile
adãpostesc un ton umoristic, ba
chiar unele redau destine tragice,
repovestite însã cu delicateþe. Un
astfel de caz este cel al
domniºoarei Mia: din angajatã în
diplomaþie, ajunge sã spele
podelele într-un spital, având ºi un
copil din flori de crescut, iar acesta
e doar începutul poveºtii ei. Dupã
1947, tragedia avea sã-i loveascã
pe alþi membri ai familiei, anume pe
cei care purtau nume vechi
boiereºti ºi care, tocmai din
aceastã cauzã, au sfârºit în
diverse închisori comuniste.

În linii mari, observãm un proiect
intelectual de romanþare a vieþii
boiereºti de dupã 1917, adicã în
plinã perioadã de adaptare la traiul

Autoarea acestui eseu este tra-
ducãtoare ºi eseistã (The author is a
literary translator and essayist)

Oana Presecan
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sãrãcit de reformele sociale ºi de
rãzboaie. Personajele feminine
care populeazã cele cinci povestiri
pãstreazã o aurã cvasi-mitologicã
ºi o forþã greu de redat, cãci pe
atunci o boieroaicã ºtia ºi sã
conducã de una singurã o
gospodãrie întreagã, dar ºi sã
dovedeascã ample cunoºtinþe de
francezã. Acesta este jurnalul
deocheat ºi elegant deopotrivã, pe
care Neagu Djuvara l-a scris în cel
mai ludic limbaj din literatura
românã a ultimilor ani.

Boierul, altfel decât în
manuale

Între Orient ºi Occident. Þãrile
Române la începutul epocii
moderne (Humanitas, prima ediþie:
1995) este o carte de facturã
istoricã, destinatã marelui public,
scrisã iniþial în limba francezã ºi
apãrutã la editura Publications
Orientalistes de France în 1989.
Ea se doreºte un studiu complex
al þesutului social ºi mentalitar din
Principatele române, la începutul
epocii moderne (1800-1848),
prezentat sub o formã narativã
accesibilã. Una din calitãþile
acestui volum provine tocmai din
faptul cã fusese gândit pentru un
public strãin, cãruia trebuia sã-i fie
expuse aspectele culturale într-un
mod atrãgãtor, pentru a-i trezi
curiozitatea faþã de aceste þinuturi
cu un trecut complet ignorat în
Occident. Iar din frumoasa
traducere româneascã a Mariei
Carpov reiese foarte clar fraza
fermecãtoare ce caracterizeazã
stilul djuvarian. Dupã modelul
francez de literaturizare a istoriei,
prin surprinderea cu precãdere a
aspectelor sale sociale, Neagu
Djuvara propune o istorie a
Orientului european, vorbind, pe
rând, despre þãrani, bisericã, oraº,
domni, boieri ºi þigani, fiecare într-
un capitol distinct. Acestea sunt
urmate de un util glosar de termeni
ce clarificã numeroasele dregãtorii
ºi articole vestimentare specifice
epocii, apoi de o bogatã bibliografie
ºi de 145 de note explicative.
Aºadar, aceastã lucrare de popu-
larizare þinteºte totuºi un public
relativ restrâns, deþinãtor al unui
bagaj cultural solid ºi dispus sã
urmãreascã pânza de pãianjen ce

forma contextul istoric moldo-valah
în prima jumãtate a veacului al XIX-
lea.

În capitolul dedicat boierilor,
instrumentul de lucru este lectura
imagologicã, mai precis o selecþie
de texte provenind din diverse
jurnale de cãlãtorie ale epocii, dar
ºi din mãrturiile istoricilor autohtoni.
Seria de citate este întreruptã de
comentariile ºi de nuanþãrile
autorului, care, uneori cu umor,
alteori cu ironie, este un ghid
preþios în labirintul interpretãrilor
istorice. Deºi epoca avutã în
vedere este cea modernã, autorul
nu ezitã sã facã mici incursiuni ºi
în istoria mai îndepãrtatã, în Evul
Mediu bunãoarã, pentru a cãuta
începuturile acestei pãturi sociale
(pe atunci denumitã prin sintagma
maiores terrae). Rezultatul este o
reconstrucþie a imaginii boierului,
bogatã în exotism, surprinsã în
plinã trecere de la bizantinismul
tradiþional la o occidentalizare
asumatã.

Din jurnalele de cãlãtorie ale
unor feþe ilustre care au vizitat
Principatele în anii aceia, reiese
uimirea lor (prinþilor ºi generalilor!)
în faþa opulenþei boierimii române
ºi a veºmintelor care „întrec orice
închipuire”. Deºi turbanele de
mãtase ºi ºalvarii roºii începeau sã
fie înlocuiþi cu costumul croit în
atelierele de la Paris ºi Londra,
multe dintre obiceiurile orientale
rãmãseserã neschimbate:
dulceþurile servite la micul dejun,
divanele acoperite de þesãturi ori
ritualul pregãtirii pipei. Spiritul
mimetic al aristocraþiei din
Principate friza pe alocuri ridicolul:
peste noapte, toþi boierii ºi-au adus
în casã bucãtari francezi ºi au
început sã vorbeascã franþuzeºte,
lãsând greaca deoparte. Sau, un
exemplu ºi mai izbitor: când s-a
aflat cã la Paris este foarte bine
vãzut ca femeia sã aibã un amant,
toate cucoanele ieºene ºi
bucureºtene ºi-au ales câte doi-
trei, ca sã nu fie mai prejos!

În ceea ce priveºte cultura,
boierii erau stãpânii unor biblioteci
onorabile, care au precedat
apariþia celor publice, iar unii au fost
chiar ºi traducãtori, fiindcã educaþia
le asigura cunoaºterea mai multor
limbi. La o scarã mai redusã, ei
jucau rolul unor mecena rurali,

asigurând educaþia multor copii de
boieri de rang inferior, ba uneori
chiar ºi pe cea a copiilor de þãran.
Dar rolul lor nu se opreºte aici,
politica fiind o oglindã fidelã a puterii
lor de influenþã: „Clasei boierilor i
se pot pune în cârcã toate pãcatele
acestei lumi. Ca orice aristocraþie,
ea a fost lacomã, egoistã, ºi
adesea uºuraticã. Însã douã
constatãri se impun în mod obiectiv:
mai întâi cã, dintr-o „minoritate
activã”, ieºitã din sânul boierimii, s-
au ivit toþi doctrinarii renaºterii
naþionale, mai toþi fruntaºii revoluþiei
de la 1848 ºi reformatorii de dupã
Unire; apoi, cã inteligenþei politice
ºi stãruitoarei activitãþi diplomatice
a unui mãnunchi de mari boieri îºi
datoreazã probabil þãrile române
norocul, la mijlocul veacului trecut,
de a nu fi fost prefãcute în simple
gubernii ale împãrãþiei þarilor.“
(p.356)

În acest volum prinde contur,
aºadar, o nobilime cu un profil
inconfundabil, blocatã în drama
alegerii pe care o putem deduce
chiar din titlu, neºtiind cum sã
regleze balanþa între orient ºi
occident. Tocmai din cauzã cã în
istoria Principatelor nu existase
un sistem feudal propriu-zis,
evoluþia aristocraþiei româneºti a
fost una ineditã ºi a permis
asimilarea unui numãr mare de
influenþe strãine.

Un demers lãudabil, dar cu
titlu înºelãtor

Ce au fost boierii mari în Þara
Româneascã? Saga Grãdiºtenilor
(secolele XVI-XX) (Humanitas,
2010) este un volum greu de
clasificat. Dupã cum mãrturiseºte
autorul însuºi, demersul a izvorât
dintr-o „pietate filialã” faþã de
ramura maternã a familiei, cu
scopul de a scoate în evidenþã
anumite ierarhii din sânul boierimii,
ierarhii neclarificate suficient pânã
astãzi. Astfel, categoria avutã în
vedere în decursul acestei
cercetãri este cea a boierilor mari,
care au influenþat cu adevãrat
mersul þãrii. Cartea îºi datoreazã
originalitatea unui amãnunt
suplimentar: ea oferã o serie de
anexe inedite, care vin sã coloreze
textul istoric din volum (printre ele,
tablouri ale strãmoºilor, imaginea
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schiturilor ctitorite de aceºtia, ba
chiar hrisoave, blazoane ºi fotografii
cu conacele aflate cândva în
proprietatea familiei Grãdiºteanu,
totul culminând cu o colecþie de
genealogii care îºi au punctul de
plecare în veacul al XIV-lea).

Cartea este structuratã pe
ºase capitole, dintre care doar
primul ºi ultimul sunt accesibile
cititiorului nespecialist. Celelalte,
deosebit de valoroase sub aspect
istoric, atât prin minuþia detaliilor
cât ºi prin rigoarea cronologicã ºi
factualã, devin labirintice pentru
publicul cult neavizat, drept care
considerãm titlul cãrþii lipsit de
onestitate. Saga implicã o cronicã,
o culegere de povestiri, sau chiar
un roman, adicã ceva ce acest
volum nu este, decât în pãrþile sale
narative, de început ºi de încheiere.

Revenind însã la conþinutul
propriu-zis al cãrþii, ni se vorbeºte
încã de la început despre erodarea
treptatã a sensului pe care l-a avut
termenul de boier, acesta
dobândind prin veacul al XIX-lea o
conotaþie aproape exclusiv

negativã. Cu toate acestea,
capitole întregi de istorie politicã ºi
culturalã li se datoreazã lor. Iatã,
de pildã, în ce fel au contribuit unii
mari boieri ºi dregãtori la evoluþia
limbii ºi la rãspândirea traducerilor,
de la cea a Bibliei pânã la altele,
mai recente: „A existat deci o elitã
intelectualã cunoscând neapãrat
slavona de bisericã ºi de
cancelarie, unii ºi greaca ºi turca
ºi iatã, în cazul lui Udriºte, ºi latina,
destul de temeinic încât sã se
încumete sã traducã din latinã
faimoasa Iminatio Christi, cartea
misticã cea mai rãspânditã ºi
popularã din occidentul catolic.”

O altã posturã a boierului este
cea de proteguitor al credinþei
ortodoxe ºi, totodatã, de ctitor al
locaºurilor bisericeºti. Aflãm
aºadar cã un strãmoº pe linie
maternã al lui Neagu Djuvara, pe
nume Bunea Grãdiºteanu, a fost,
în secolul al XVII-lea, unul dintre
ctitorii mitropoliei din Bucureºti.
Cercul povestirilor cu ºi despre
boieri se închide tot cu un fragment
de memorialisticã, de astã-datã

întregit de diverse documente
istorice. Astfel, spre sfârºitul cãrþii,
reapar personajele menþionate deja
în Amintiri ºi poveºti mai
deocheate, dintre care cele mai
demne de empatia cititorului sunt
mãtuºile autorului, femei aproape
legendare, care au trecut de la
straiele boiereºti la cele de þãrancã,
atunci când necesitatea le-a impus
o astfel de mãsurã. Ele meritã atât
atenþia povestitorului cu har, cât ºi
pe cea a istoricului, în proiectul de
rescriere neîngrãditã a trecutului.

Abstract: Neagu Djuvara is a
reputed writer and historian, whose
main interest is the evolution of the
boyars, who used to form Romania’s
aristocracy. He himself being a noble
descendant of a very powerful family,
Neagu Djuvara has adopted an original
approach of re-writing History, which
has resulted in several flawless works.

Keywords: History, Romanian
nobility, memoirs, eccentricity,
genealogy.

Cuvinte cheie: istorie, boierimea
românã, memorii, excentricitate,
genealogie.
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Orice lecturã din opera lui Gellu
Naum este, dincolo de o
hermeneuticã necesarã, întâlnirea
fericitã dintre o blibliotecã
deschisã, un jurnal de uz strict
personal (ºi care, neapãrat, trebuie
distrus dupã folosire) ºi o masã de
scris improvizatã, luate ca atare ºi
împreunã, ºi nu ca simboluri sau
imagini separate. Aceasta se
întâmplã pentru cã poezia lui Gellu
Naum (prin care înþeleg tot ceea
ce scrie ºi face poetul) are o
calitate destul de rar întâlnitã printre
artiºti, aceea de scriiturã gestualã
– ea pleacã de la gesturi
existenþiale ºi vitale ºi cheamã
gesturi din partea cititorului. De
altfel, în Calea ªearpelui (2002), el
scria: „[...] am dreptul de a-þi cere
sã nu crezi cã ai înþeles dupã ce
ai citit o datã, chiar dacã eºti
convins de asta, chiar dacã ai
înþeles realmente. Nu ai înþeles
decât atunci când aceste cuvinte
vor deveni gesturile tale [...] Înþelegi
liber atunci când înþelegerea ta a
devenit gestul tãu [...]” Chiar dacã
era vorba acolo de o asumare
intimã ºi în cel mai înalt grad a unei
deveniri personale, spiritul ei se
leagã de întreaga operã a lui Gellu
Naum.

Aº „citi” ºi aº „cita” tot ca
asemenea prelungiri gestuale o
serie de fapte care s-au petrecut
sau se vor petrece în 2010-2011,
legate probabil de cei zece ani
care aproape au trecut de la
încetarea din viaþã a poetului, pe
29 septembrie 2001. Mai întâi, a
fost volumul Gellu Naum – Vârsta
semnului, de la Editura Casa
Radio, pe care eu l-aº vedea mai
curând ca un ready-made auditiv,
într-un discurs uneori ºarmant
teoretic, alteori tãios ºi ironic, dar,

Gellu Naum and The Gestures of Poetry
Florin Balotescu

în orice caz, întotdeauna eliptic
(aceasta, spunea Gellu Naum, ºi
pentru a „nu înlocui o maºinã cu
alta, vreau sã spun nu face din
cele ce þi-am spus o dogmã.”); aici
s-a putut auzi pe o frecvenþã
fericitã vocea lui Gellu Naum prin
câteva înregistrãri de poeme ºi
interviuri, tot aici se poate citi un
text surprinzãtor de actual ºi de viu
ca discurs intelectual, despre
poezia care „se compune din
spaþiul propriei necesitãþi” sau
despre „suprafaþa solidaritãþii
poeþilor din lumea întreagã” care
„pare fragmentatã” din pricina
inconsecvenþelor de susþinere a
spiritului poetic sau a nefericitei
aderenþe la dogme.

Ar fi apoi cele trei spectacole
de la Teatrul Naþional din Cluj –
Zenobia (regia Mona Marian) ºi
Florenþa sunt eu (regia Alexandru
Dabija), dar ºi spectacolul Insula,
cu o nouã muzicã, tot de Ada
Milea; ºi aceeaºi Insula, într-un
spectacol-lecturã (tradusã în mai
multe limbi) lansat la Sibiu în 3 iunie.
Piesa, cunoscutã deja foarte bine
pentru muzica halucinantã
realizatã de Ada Milea ºi
Alexandru Bãlãnescu), s-a aflat
acum în regia lui Vlad Massaci,
într-un spectacol susþinut de
studenþi de la Secþia de Artã
Teatralã a Universitãþii „Lucian
Blaga“ din Sibiu, cu traduceri de
Lora Nenkovska (Bulgaria),
Joanna Kornas (Polonia), Faustine
Vega (Franþa), Elena Borrás
García (Spania), Kerstin Ahlers
(Germania) ºi Rãzvan Purdel
(Italia).

Volumul Exactitatea umbrei, de
la Editura Paralela 45, readuce
figura lui Gellu Naum, aºa cum
spune titlul colecþiei, ca unul dintre
cei 20 de „Poeti laureaþi ai Pre-
miului Naþional de Poezie Mihai
Eminescu“, într-o antologie alcã-
tuitã de Simona Popescu, cu note
bio-bibliografice de Aurel Sasu ºi
postfaþã de Vasile Spiridon. Un alt
volum important este cel dintr-o
serie de Opere, prima fiind Poezia,
apãrut la Editura Polirom, sub

îngrijirea Simonei Popescu; el nu
înseamnã numai o recunoaºtere ºi
reevaluare a operei suprarealiste
a poetului, ci ºi o viziune criticã de
graniþã, care întoarce discursul
înalt teoretic spre experienþa
poeticã, spre afinitatea esenþialã
dintre poet ºi receptorul sãu. Ediþia
vine la câþiva ani dupã un volum
masiv, Pohesie. Samtliche
Gedichte (Pohezia. Opera poeticã
completã), publicat în 2006 de
Editura Urs Engeler Editor din
Basel (Elveþia) ºi Weil am Rhein
(Germania), care cuprindea toate
cele 31 de cicluri de poeme ale lui
Gellu Naum, traduse de Oskar
Pastior si Ernest Wichner ºi dupã
alte câteva apariþii marcante în
literatura românã ºi europeanã.

ªi ar mai fi: articole publicate în
diverse periodice ºi felurite
platforme virtuale, nenumãrate
amintiri, citãri, revolte, parafraze ºi
memorii de facturã naumianã pe
bloguri, teze de doctorat în
desfãºurare care au ca obiect un
studiu serios al operei lui Gellu
Naum; apoi un festival naþional de
poezie Gellu Naum, al cãrui
mentor este Octavian Soviany, ca
ºi contextele culturale publice în
care se vorbeºte despre Gellu
Naum ca unul dintre cei mai
importanþi suprarealiºti de peste tot
ºi unul dintre cele mai serioase
repere în poezia modernã, asta
dacã echivalãm „modern” cu
„adevãrat ºi permanent”, alãturi de
nume ca Breton sau Ginsberg sau
Pessoa (aºa cum s-a întâmplat la
discuþiile din conferinþa Ruxandrei
Cesereanu, Ficþiunea de interior a
poeziei de la Teatrul Naþional
Bucureºti, la mai multe dintre ediþiile
Cafenelei critice conduse de Ion
Bogdan Lefter, în emisiuni radio ca
Noua revistã vorbitã a Adelei
Greceanu sau Comment «a va?
realizatã de Raluca Rãdulescu ºi
Anca Ionescu); apoi pregãtirea
unui nou numãr din Athanor,
Caietele Fundaþiei Gellu Naum, ºi
tot aºa.

Nu am fãcut aici nicidecum o
cronicã riguroasã a ceea ce se

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

Gellu Naum si gesturile poeziei,
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petrece în jurul operei lui Gellu
Naum, însã toate acestea sunt
semnele unei altfel de mentalitãþi,
aceea care poate recunoaºte
faptele poetice. ªi care, de fapt, are
mai întâi sã-ºi recunoascã tocmai
aceastã disponibilitate. Am po-
menit toate acestea venind cumva
în contra direcþiei naumiene, cãci
poetul credea, se ºtie, cum ai zis
un nume, ai cãpãtat o rudã; vãd
însã aceste nume, unele binecu-
noscute, altele mai puþin, ca pe un
fel de ecouri a ceea ce numea Gellu
Naum favorabilitate, acest act prin
care identitatea se converteºte
într-un rol adevãrat ºi determinator
dintr-o reþea liberã, permeabilã,
inevitabilã. Aceasta pentru cã „nu
avem decât avantajul prezenþei
noastre”, scria Gellu Naum în Patul
de crini (text din Poetizaþi,
poetizaþi..., 1945). Într-adevãr,
aceastã prezenþã e cea care
conteazã în cele din urmã, atât
pentru ideea de autor, cât ºi pentru
procesul uneori delirant care se
creeazã în jurul receptãrii, editãrii,
analizei ºi care solicitã extensii
paradigmatice reale (aºa cum,
uneori, limba academicã e forþatã
sã admitã cuvinte care ar fi fost
considerate cândva erezii
gramaticale). ªi mai conteazã la
Gellu Naum privirea cititorului,
pentru cã textele lui sunt ºi pentru a
fi privite, cu un hazard al privirii sau
o privire-hazard care trimite ochiul
în mediul experienþei poetice, iar
acolo creºte... ceva. Aºa, probabil,
s-a nãscut suprarealismul. Aºa,
probabil, a ºi supravieþuit.

Ceea ce face opera lui Gellu
Naum atât de atractivã, ceea ce
creeazã, paradoxal, atât discursuri
critice excelente, cât ºi rateuri, tot
critice, de înalt ridicol, este unul ºi
acelaºi lucru, adicã un fel de
rafinament raw and uncut (dacã ar
fi posibil aºa ceva); o excelenþã a
cuiva care vorbeºte simultan de
„marea responsabilitate a
masculinitãþii” (în Castelul orbilor),
de erezia poeziei, dar ºi de
cãlugãrul care umblã gol toatã
viaþa ºi mãturã praful din faþa lui
pentru a nu deranja cel mai sensibil
echilibru al lumii. Cred cã
asemenea lucruri sunt necesare,
ba mai mult, aproape o datorie:
pentru poezie, pentru timpul în care
Gellu Naum nu mai putea vorbi sau

ieºi din casã, pentru când cãrþile
de poezie erau târâte prin cenzuri,
pentru când dragostea, poeticã
ºi ea, pentru Lyggia Naum, su-
pravieþuia într-o lume întunecatã
aproape complet.

De curând, au fost relansate
douã cãrþi heraldice ale poeziei
postmoderne, Cinci ºi Aer cu
diamante. Le-aº aºeza aici pentru
cã ele îmi amintesc, ca gest, tot
de „universul” naumian, de
momentul suprarealist. Nu ca
inspiraþie sau model de creaþie, ci
ca spirit. Gellu Naum a fost parte
a unui grup suprarealist. ªi cu toate
acestea, avea sã spunã mai târziu
cã n-ar mai face grup cu ei (în
dialogul cu Sanda Roºescu) ºi aºa
a ºi fost, cãci Gellu Naum n-a mai
fãcut grup; mai degrabã auto-
iniþiere, mai degrabã viaþa pe
muchie de cuþit, mai degrabã
discursul cãtre pietre, dar nu grup.

Întrebarea ar fi, deci, cât de departe
este de noi disponibilitatea de a
regãsi asemenea nuclee poetice,
cât de departe este recunoaºterea
poeziei ca gest esenþial ºi zonã
realã ºi cât de departe este
consecvenþa poeticã? Faptele
notate mai sus ar putea fi un
început de rãspuns.

Abstract: This essay is the first of
a serie dedicated to the Surrealist poet
Gellu Naum. Is it meant as a subjective
and personal approach of both his work
and cultural reception, in 2011, at five
years from his death.

Keywords: Gellu Naum, hazard,
Lyggia Naum, paradigmatic, poetry
heresy, poetic facts, self-initation,
surrealist, writing, Zenobia.

Cuvinte cheie: Auto-iniþiere, erezia
poeziei, faptele poetice, Gellu Naum,
hazard, Lyggia Naum, paradigmatic,
scriiturã, suprarealist, Zenobia.
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Deºi Liviu Maliþa s-a impus în
atenþia publicului românesc mai
ales ca istoric ºi estetician al
teatrului, ultima sa carte,
Extremele artei (Cluj-Napoca,
Editura Accent, 2010), oarecum
neaºteptatã, îl vãdeºte ca pe un
subtil teoretician ºi istoric al artei
(vizuale). Consacratã fenomenului
artistic occidental postbelic,
lucrarea de faþã pleacã de la
constatarea cã e greu sã se
traseze repere de comprehesiune
ºi criterii de valorizare în labirintul
multinivelar ºi pluripolar al artei
contemporane. Autorul gãseºte
totuºi o soluþie de bun-simþ, a cãrei
simplitate însãºi o face pertinentã:
dupã un model oferit de teoria
literaturii, Liviu Maliþa „citeºte” arta
contemporanã în funcþie de
mutaþiile suferite dupã cel de-al
doilea rãzboi mondial (ba chiar ºi
înainte, mergând pânã în ultimii ani
ai veacului XIX) de conceptele de
operã, autor ºi receptor. Fiecare
dintre cele trei concepte s-a
transformat – odatã cu moder-
nitatea – în „paradox”, aºa cã sec-
þiunile principale ale cãrþii includ
acest substantiv extrem de ofer-
tant în titlurile lor respective.

Paradoxul operei atrage atenþia
cã Opera, spre deosebire de
modul cum o înþelegeau anumite
curente artistice tradiþionale, nu
mai poate fiinþa decât parodiatã,
decãzutã, criticatã, viol(ent)atã,
ne(de)limitatã, pusã mereu sub
semnul întrebãrii. Operei de artã
contemporane i se chestioneazã
legitimitatea ontologicã, funcþia
socialã, importanþa ideologicã,
durabilitatea (conceptele de artã
biodegradabilã ºi de artã au-
todistructivã par sã fie foarte la
modã!), mijloacele de producþie
etc. Însãºi materia artei se supune
unui acut proces de banalizare, ba

chiar degradare: practica artistului
de azi nu mai urmãreºte
transmiterea unuia sau mai multor
sensuri imateriale, ci expunerea
voitã ºi desacralizantã a unei
materialitãþi opresive. Opera devine
sinonimã cu materia din care este
fãcutã – mai ales când aceasta
este programatic respingãtoare:
cãcat (Piero Manzoni, Merda
d’artista), sânge menstrual (Petra
Paul, Menstrual Blood Pictures) –,
sau se confundã cu mediul (în
cazul artei virtuale).

Paradoxul autorului aratã cum
creatorul pierde aura de geniu
romatic sau de damnat modern,
pentru a deveni un simplu „faber”,
un fabricant, un foarte abil
comersant, chiar ºi atunci când
submineazã legile pieþei prin
discursul sãu artistic. Deºi se
dovedeºte cel mai bun impresar al
propriilor producþii, realizate în
condiþii de maxim profesionalism,
artistul contemporan încearcã sã
acrediteze ideea cã oricine poate
produce „opere de artã”, cã nu e
nevoie de studii de specialitate, nici
de talent, nici de muncã asiduã, ci
numai de un soi de Kunstwille,
asemeni celeia teoretizate de Alois
Riegl, însã asezonatã cu un sos
pe gustul zilei. Artistul contem-
poran mimeazã ignoranþa, deºi
dispune de o culturã adesea
impresionantã, ºi nu dã dovadã de
nici un soi de respect pentru trecut,
la care se referã cel mai adesea
prin citat ironic ºi preluare ludicã;
nu ni-l putem deloc imagina copiind
cu asiduitate vreo pânzã a unui
mare maestru, cum se obiºnuia în
atelierele Renaºterii, la ucenicii
care-ºi fãceau mâna. Mai mult
decât atât, urmând o direcþie de
raportare la artã lansatã de
avangarda „istoricã” (Marcel
Duchamp), artistul contemporan
devine un vandal iconoclast,
propovãduitor al distrugerii artei
precedente, sau – în cel mai bun
caz – al „intervenþiei” concrete
asupra operelor din muzee, pieþe
etc. (vezi cazul miºcãrii Art
Intervention).

Ariadne’s Thread in Contemporary Art
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Firul Ariadnei în arta contemporana
)) )))

Paradoxul receptãrii aduce în
prim-plan chestiunea publicului,
care se aflã într-un continuu pro-
ces de diversificare, masificare,
ramificare ºi diseminare. În con-
diþiile unei proliferãri halucinante a
cererii ºi ofertei pe piaþa artei, ar-
tistul trebuie totuºi sã capt(iv)eze
oameni cu care adesea nu mai are
nimic în comun, cu care nu mai
împãrtãºeºte un set de valori
etice, gnoseologice ºi estetice
fondatoare. Pentru ca publicul sã
fie þinut aproape de artã, i se acordã
un loc activ nu doar în constituirea
sensului operei (ceea ce pânã ºi
prima modernitate a fãcut deja), ci
chiar în realizarea operei ca atare.
Performativitatea ºi interactivitatea
sunt elemente constitutive ale
faptului artistic contemporan:
artistul – transformat în perfomer
– îºi aduce producþia în faþa
consumatorului, care este „rugat”
sã-ºi dea cu pãrerea, sã intervinã,
sã colaboreze (a se vedea
miºcarea Mail Art, inventatã de
Ray Johnson, cu forma ei
particularã de mare succes în
SUA, Post Secret, sau anumite
forme de artã care exploateazã
resursele Internetului).

Singura observaþie pe care îmi
permit sã o fac pe marginea triadei
propuse de Liviu Maliþa este cã mi
s-ar fi pãrut mai potrivitã pentru
demersul sãu o intervertire a
Paradoxului operei cu Paradoxul
autorului, din simplul motiv cã – în
logica strictã a producþiei artistice
– întâi avem un „autor” ºi abia apoi
o „operã”, care ajunge sau nu sã
intre în dialog cu publicul. E cu atât
mai surprinzãtor cã nu s-a recurs
la o asemenea partiþie a materiei
tratate în Extremele artei, cu cât
preocuparea lui Liviu Maliþa pentru
psihanalizã este bine cunoscutã!

Dupã triplul parcurs prin diverse
forme de artã vizualã, în funcþie de
(cele) trei „paradoxuri” de neevitat
ale faptului artistic, cartea lui Liviu
Maliþa propune, în încheiere, o
dezbatere pe tema viabilitãþii
esteticii în contemporaneitate,
pornind de la faimoasa tezã
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hegelianã a morþii artei,
esenþialmente ambiguã, deci
interpretabilã. La ce se referea
Hegel? La moartea artei pur ºi
simplu, ca practicã umanã? Sau
doar la dispariþia unei anumite
forme de artã, care se credita pe
sine ca manifestare privilegiatã a
suprafirescului, a supranaturalului?
Trecând în revistã pe mai multe
pagini diversele interpretãri pe care
Croce, Paul de Man, Derrida,
Arthur Danto sau Vattimo le-au dat
ideii hegeliene, Liviu Maliþa pare sã
încline spre a doua linie de
înþelegere. Deºi arta tratatã în
calitate de manifestare predilectã
a supranaturalului a murit, nu e mai
puþin adevãrat cã în practica
artiºtilor de azi supravieþuiesc
teme religioase, adesea ironizate,
blasfematorii, detracate, însã ºi
profund umanizate prin chiar
gestul iconoclast care le
subîntinde: Herman Nitsch, Cina
cea de tainã sau Aktion I, Andy
Warhol, The Last Supper, Chris

Ofili, Sfânta Fecioarã Maria,
Gottfried Helnvein, Adoraþia
magilor, Andres Serrano, Piss
Christ, Elisabeth Ohlson, Ecce
Homo ºi Crucifix. Plasându-se sub
zodia unui relativism elegant, Liviu
Maliþa conchide cã estetica mai
trãieºte, cu toate cã s-a contaminat
de un „defetism” universal, cã arta
ca practicã umanã nu a murit, în
ciuda „imposibilitãþii unui verdict
pertinent despre starea [ei]
actualã”. Godot se lasã aºadar în
continuare aºteptat, deºi
Extremele artei ne dovedesc în
mod convingãtor cã poate ºi trebuie
sã vinã!

Cartea lui Liviu Maliþa, elegant
tipãritã, cu numeroase reproduceri
de bunã calitate, poate fi cititã nu
doar în funcþie de structura
tripartitã, didacticã în sensul bun
al cuvântului, pe care am retrasat-
o mai sus, ci ºi în funcþie de o serie
de centri de interes aproape
obsesivi ai autorului (ºi ai artiºtilor
abordaþi): corpul, politicul, ecologia,

raportul artei cu sacrul, sau dia-
lectica dintre theoria ºi praxis...
Justeþea ºi abundenþa informaþiei
dialogheazã bine cu voluptatea
bibliofilã a cititorilor ºi cu
imaginaþia pe care operele
reproduse ºi comentate cu acribie
o reclamã de la consumatori.
Extremele artei este un volum
care se impune ca un obligatoriu
fir al Ariadnei în labirintul artei
contemporane!

Abstract: This book review pays
the due attention to the beautiful
volume Extremele artei (The Extremes
of Art, 2010), by Liviu Maliþa. The
author offers the reader a precise guide
in contemporary art, taking as a start
point three very old concepts of
aesthetics: work of art-author-
reception.

Keywords: contemporary art, work
of art, author, reception, aesthetics.

Cuvinte-cheie: artã contemporanã,
operã de artã, autor, receptare,
esteticã.

The Extremes of Art or the Seductive Collapse of Aesthetics

Extremele artei sau colapsul
seducator al esteticului

)) )))
Andreea Cerbu

Este curios cum incursiunile în
arta contemporanã universalã sunt
rarisime printre istoricii ºi criticii de
artã români. Pe de o parte, se
confruntã cu riscul rãtãcirii în
capcanele concep-tuale curente,
iar pe de altã parte promovarea
artei autohtone actuale este de o
mai mare urgenþã. Dincolo de asta,
trebuie amendatã inclusiv penuria
traducerilor din domeniul arte-
lor vizuale actuale. În rãspãrul
acestei situaþii de fond, o editurã
clujeanã minorã publicã volumul
Extremele Artei (Accent, 2010) al
lui Liviu Maliþa, decan al Fa-cultãþii
de Teatru ºi Televiziune, Cluj-

Napoca, eveniment editorial cu
atât mai surprinzãtor cu cât autorul
este de formaþie filolog.

Fãrã a intenþiona o listare seacã
ori exhaustivã a “-ismelor”
postbelice, Liviu Maliþa pro-
blematizeazã ºi inventariazã
mutaþiile care s-au produs în
epistemologia contemporanã,
interesul lui glisând spre
metastazele fenomenelor estetice.
“A te plasa în scandal devine/
rãmâne condiþia predilectã pentru
a te menþine în interiorul artei
contemporane” (p. 45), observã el.
Deºi sesizeazã incongruenþa ºi
desuetudinea unei metodologii
tradiþionale în raport cu arta
contemporanã, în absenþa unei
formule noi ºi în virtutea unei
limpeziri de fond, autorul îºi
structureazã volumul în funcþie de
cele trei paradoxuri: al operei, al
autorului ºi al receptãrii.

Cei doi “piromani” ai artei,
instigatori ai metamorfozelor
artistice viitoare, pe care autorul îi
alege în prefaþa studiului sãu sunt
Marcel Duchamp ºi Constantin
Brâncuºi. Primul, odatã cu
recontextualizarea readymade-ului,
stã la originea esteticii postbelice
care transformã aleatoriul în
artã.Nu mai existã de aici înainte o
caracteristicã intrinsecã prin care
operele de artã sã fie distinse de
obiectele obiºnuite, utilitare. Al
doilea, prin procesul notoriu din
1928 cu vama Statelor Unite
(despre statutul de obiect de artã
al Pãsãrii mãiastre), conduce la
abolirea criteriilor taxonomice,
provocând definiþiile tradiþionale ale
artei. Începând cu anii ’60, toate
miºcãrile artistice merg pe direcþia
denunþãrii ºi sustragerii din sfera
sistemului ideologic dominant
(politic, social ori religios, practica
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terfelirii simbolurilor creºtine intrând
în aceeaºi categorie).

Fenomenul de o noutate ab-
solutã în istoria culturii devine
anarhizarea voitã a tipologiilor ºi
supradimensionarea sferei este-
ticului care ajunge sã-ºi revendice
pânã ºi actele anti-culturale ºi
inumane (acþionismul vienez, shock
art), îngurgitându-le precum gura
Leviathanului. Mulþi dintre artiºtii
neo-avangardei sunt recuperaþi de
instituþii (dupã exemplul lui Duchamp
al cãrui Pisoar-Fântânã este expus
acum în Tate Gallery din Londra).
Iconoclaºtii se preschimbã în ar-
tiºti canonici.

Conceputã sub estetica ºocului,
arta se confruntã constant cu
paradoxul. Denunþã violenþa prin
folosirea ei (arta corporalã a lui
Orlan). Devine vehicolul unui
proces de desublimare. Criticã
sarcastic cliºeele culturii de consum
(Pop art, replica sa europeanã Arte
Povera). Se declarã anti-elitistã
(Fluxus sau arta conceptualã care
eºueazã cumplit din aceastã
perspectivã). Conservã ºi
resemantizeazã deºeurile în
opoziþie cu consumismul compulsiv.
Artiºtii se lanseazã în acþiuni
demistificatoare (happening) ºi
dezbateri identitare, sau mizeazã
pe efemer ºi produc opere care îºi
conþin principiul de auto-anihilare
(arta autodistructivã).

Arta contemporanã chestionea-
zã obsesiv raportul dintre realitate
ºi ficþiune, dintre practica artisticã ºi
viaþã, iar estomparea graniþelor
înseamnã cã artistul înceteazã sã
mai lucreze cu iluzia depãºind
estetica mimesis-ului (punctul cul-
minant atins de hiper-realism).
Epoca reproducerii mecanice ºi con-
secinþa abolirii haloului de unicat
al operei de artã amplificã criza.

Scopul artei devine trans-
estetic, opera de artã vrea sã de-
maºte aºadar realitatea ºi carac-
terul auto-referenþial al culturii.
Liviu Maliþa argumenteazã cã în
pofida saþietãþii de mediere
culturalã, aºa-zisa abolire a
reprezentãrii ºi întoarcere la obiect
în sine (Fluxus, Pop Art) nu face
decât sã reinstaureze repre-
zentarea, dar într-o manierã mai
insidioasã, mai greu detectabilã,
aºadar mai eficientã.

Fenomenul estetic devine im-
posibil de distins între celelalte

fenomene, când miza este mini-
malizarea diferenþei dintre artã ºi
cotidian. Citându-l pe Hannes
Bohringer (În cãutarea simplitãþii: o
poeticã), autorul clujean ia în
considerare arta ca formã de religie
modernã, aºadar singura care te
poate proteja de jurisdicþia puterii:
“Atunci când religia ºi filosofia îºi
pierd puterea de convingere, când
par ficþiune sau poezie, când în
prim-plan trece caracterul lor de
artã, arta preia funcþiile religiei ºi
filosofiei, ea devine filosoficã ºi
capãtã aura religioasã a unui je ne
sais quoi.”

În acest sens se produce
dematerializarea operei de artã
în performance ºi happening.
Accentul se deplaseazã de pe
obiect pe producþie, sau chiar
pe experienþa esteticã în sine.
Pentru happening, materialul
este realitatea trãitã, dorinþa de
estompare a graniþei dintre artã
ºi viaþã determinã evadarea
din muzeele care pietrificã.
Performance-ul în schimb capãtã
deseori trãsãturile unei ceremonii
de tip ritualic, devine experienþã
cvasi-religioasã în absenþa zeilor
(Marina Abramovic).

La mijlocul distanþei dintre
dematerializarea artei ºi inten-
sificarea iluziei realiste se aflã arta
virtualã. Dar saltul mortal este
executat odatã cu arta con-
ceptualã, când tabloul e suprimat
de concept, reacþia esteticã e
redusã la idei pure iar meºteºugul
artistic e anulat. Intens intelec-
tualizatã, volatilã ºi imprecisã, arta
ajunge sã fie înlocuitã de discursul
despre artã pânã la indistincþie.
Accentul se mutã de pe reprezen-
tarea exterioarã (stimulul vizual e
minim, de multe ori lingvistic) pe cea
interioarã (declanºatã printr-un
efort de imaginaþie). În istoria artei,
arta conceptualã marcheazã limita
prin care spiritul tinde sã se
debaraseze de materie, fiind
contaminat de filosofie. Propen-
siunea spre idee devine o atitudine
anti-formalã ºi anti-esteticã care
sfârºeºte într-un iconoclasm
paroxistic. O altã formã de
iconoclasm care devine criticã în
ceea ce priveºte procesul de
radicalizare progresivã a formei
este arta apofaticã. Sintagma
vizionarã a autorului, transportatã
din zona teologiei negative, trimite

la exprimarea inexprimabilului ºi la
fascinaþia “nimicului” sau a
“neantului” (Kazimir Malevici, Pãtrat
alb pe fond alb sau monocromiile
albastru-marin ale lui Yves Klein).

Ochiul critic al lui Liviu Maliþa
deconstruieºte în finalul volumului
estetica lui Hegel care declamã
“moartea artei” (prin pierderea
contactului cu sacrul). Reactivatã la
mijlocul anilor ’50 de cãtre Clement
Greenberg ºi mai departe, aceastã
spaimã defetistã a cunoscut mul-
tiple nuanþãri necesare. Înþeleasã
ca deces ideologic, epuizare a
filonului creativ sau apogeu (prin
eliberarea de constrângeri), un
verdict categoric devine hazardat.
Arta nu mai e o clasã de obiecte, ci
un mod de a privi lucrurile, deve-
nind aºadar inclasabilã. În acelaºi
timp însã, ea nu reuºeºte sã-ºi
delimiteze un câmp autonom de
manifestare, pentru cã se defineºte
(prin opoziþie) tot în raport cu arta
tradiþionalã. Ambele coexistã într-
un sincronism al extremelor.
Standardele ºi criteriile nu s-au
volatilizat, ci au devenit suficient de
permeabile pentru a-i alarma pe
tradiþionaliºti.

Raportul autorului în urma sur-
volãrii acestor fenomene extreme
este cã arta a supravieþuit morþii
sale estetice, iar exemple dintre
cele mai recente îi atestã poziþia.
Surpriza editorialã a volumului lui
Liviu Maliþa (al cãrui aport filologic
se dovedeºte preþios) meritã o
mai mare vizibilitate în cercurile
artistice ºi mai mult decât atât ar
trebui sã facã parte din biblio-
grafiile de specialitate, sau din
bibliotecile oricãror amatori de
artã (ca sã nu spunem de
frumos!).

Abstract: This review takes into
account the multiple transgressions
of contemporary art and the use of
extreme methods to shock the
viewer into emotional or intellectual
response.
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June 22nd 1941, Seventy Years Later
Ovidiu Pecican

„Ostaºi, vã ordon: treceþi
Prutul!” a fost deviza sub care, la
22 iunie 1941, România intra în al
doilea rãzboi mondial. Ratase deja
mai multe ocazii în urmã cu o varã
când pierduse, întâi, Basarabia,
apoi nord-vestul Transilvaniei ºi, în
cele din urmã, Cadrilaterul, asis-
tând la dezagregarea acceleratã
a proiectului – ºi efemerei realitãþi
– desemnate cu numele de Ro-
mânia Mare. Cele trei lovituri primi-
te erau pentru þara de la Carpaþi,
Dunãre ºi Mare nu doar prilejul
înregistrãrii unor consistente pier-
deri teritoriale ºi materiale ori de
populaþie, ci ºi momentul unei
chemãri majore la luciditate.
Dirigenþii trebuiau sã recunoascã
faptul cã proiectul însuºi al unei
Românii redimensionate prin
pacea de la Versailles la dimen-
siuni capabile sã înglobeze ma-
joritatea vorbitorilor de românã
s-a spulberat. Nici ultimatumul so-
vietic, nici diktatul politic de la
Viena ºi nici pierderea sudului
Dobrogei nu au fost întâmpinate cu
vigilenþã militarã ºi prin reacþii
armate prompte. Era o epocã de in-
stabilitate ºi dezagregare internã
maximã, când armata pãrea
chematã mai degrabã sã menþinã
calmul între frontierele statului ºi nu
împotriva agresorilor sau inamicilor
externi. Acest lucru a devenit vizibil
nu numai în participarea ostaºilor
la ajutorarea evacuãrii basara-
benilor, ardelenilor ºi dobrogenilor
din teritoriile pierdute, ci, mai ales,
în timpul ciocnirilor dintre gu-
vernanþii începutului de an 1941:
legionarii lui Horia Sima ºi militariºtii
lui Ion Antonescu. De altfel, în lunile
urmãtoare evenimentelor din
ianuarie, armata a fost implicatã ºi
în reprimãrii Gãrzii de Fier.

Datoritã acestor împrejurãri,
ordinul de trecere a Prutului dat de
mareºalul Antonescu în 22 iunie
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1944 a avut mai multe semnificaþii
în acelaºi timp. Prima dintre ele (ºi
cea mai importantã) era aceea cã
România renunþã, în fine, la
acceptarea umilinþei de a fi des-
puiatã de teritoriile sale fãrã re-
plicã, deºi era limpede cã alianþa
cu Germania nazistã – care con-
tribuise la consifscarea nord-
vestului Ardealului ºi la redistri-
buirea lui cãtre Ungaria  –  nu putea
aduce toate teritoriile pierdute
înapoi. Ce e drept, însã, se putea
spera cã printr-o asumare corectã
ºi chiar zeloasã a rolului de aliat
pe Frontul de Est, România ar fi
putut reprimi ºi zona transilvanã
înstrãinatã. Chemarea la luptã din
22 iunie a avut, astfel, o valoare
civicã ºi eticã importantã,
înlãturând depresia ºi resemnarea
pasivã prin acþiune mobilizatoare
ºi luptã. Pe de altã parte, se
deschidea astfel perspectiva
recuperãrii efective a provinciei
nord-estice pierdute cu un an
înainte. Totodatã, devenea acum
clar pentru toatã lumea cã
angajarea politicã ºi economicã a
României alãturi de Germania – o
putere aflatã în acel moment pe
culmile succesului politico-militar –
devenea ºi mai profundã,
acceptarea unei þãri mici din
Europa de sud-est alãturi de
Wehrmacht având pentru mulþi
semnificaþia asocierii la un succes
politic garantat.

Un alt semnal implicit pe care îl
da ordinul mareºalului societãþii
româneºti era acela cã, de aici
înainte, armata românã se
reîntorcea la slujba care îi era
destinatã, anume apãrarea þãrii în
faþa pericolelor strãine, ºi nu
implicarea ei în guvernarea internã
cotidianã. Aceasta însemna pentru
mulþi o anume garanþie cã
atmosfera internã se va relaxa,
depãºindu-se atât exproprierile
evreilor ºi pogromurile, cât ºi
rãfuielile cu arma în mânã între
români ºi… români.

Promiþãtoarele semne au fost
însã numai în parte însoþite de

aºteptatele confirmãri. Campa-
nia armatei române dincolo de
Prut ºi recâºtigarea teritoriului
mãrginit de Nistru s-a produs cu
promptitudine, reprezentând va-
rianta (parþial) româneascã a
Blitzkrieg-ului. De fapt, deja din 15
iunie, Antonescu nu mai era la
comanda armatei noastre, fiind
înlocuit de militarii germani puºi în
acþiune prin Directiva 21 emisã de
Hitler, cea care inaugura punerea
în operã a versiunii modificate
a Planului Barbarossa. Armatei
noastre îi revenea, „cel puþin la
început”, sã susþinã cu „forþe de
elitã” flancul de sud german, sã
fixeze duºmanul acolo unde nu
sunt forþe germane ºi sã presteze
servicii auxiliare în spatele fron-
tului. (Cu excepþia rãzboiului de
independenþã din 1877 – 1878 ºi a
campaniei din 1917 cam aºa ceva
a revenit ostaºilor români ºi pe
când însoþeau oºtile turceºti cãtre
Polonia sau Viena, în sec. al XVII-
lea ºi al XVIII-lea, ºi când, mult mai
recent, s-au regãsit în companie
americanã pe câmpurile de luptã
din Irak ºi Afganistan). Într-o
analizã recentã însã, Alex Mihai
Stoenescu arãta cu argumente
greu de contestat cã dupã 22 iunie
1941, când armata germanã
condusã de generalul-colonel E.
von Schobert, care primea ordine
de la eºalonul sãu superior,
Südwest Front, condus de
feldmareºalul von Rundstedt,
pãrãsea prin luptã teritoriul
României, el „transfera comanda
«spaþiului românesc» Misiunii
Militare germane din România, ca
în situaþia unui stat ocupat ºi
administrat de germani” (Historia).
Comedia rãzboiului sfânt pentru
reîntregire – care, pentru mulþi
ostaºi ºi ofiþeri români a însemnat
tragedia pierderii propriilor vieþi – a
fost deci pusã în scenã de Hitler
cu grijã, mizând atent pe frustrãrile
ºi sentimentele intense din teritoriu,
în cadrele unei dominaþii politico-
militare de facto a teritoriului
românesc de cãtre Germania

22 iunie 1941, dupa 70 de ani

)) )))
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nazistã. Preþul colaborãrii de bunã
voie la acest episod al pierderii
independenþei a Conducãtorului
statului, Mareºalul, a fost
promisiunea recuperãrii Basarabiei
care, oricum, rãmânea sub
autoritate germanã împreunã cu
restul României.

Acestea sunt faptele, aºa cum
se prezintã ele astãzi, în lumina
celor mai recente cercetãri.
Datoritã dominaþiei comuniste de
dupã 1947 ºi care a durat pânã în
1989, ºi pentru cã, în urma victoriei
aliate, Basarabia a reintrat în
componenþa URSS, episodul
rãzboiului aºa cum l-a trãit
România între 22 iunie 1941 ºi 23
august 1944 a fost socotit ba o
inadmisibilã eroare strategicã, ba
o dovadã de aliniere la impe-
rialismul nazist dezlãnþuit, ba ex-
presia unei ostilitãþi ideologice de
extremã dreaptã contra URSS.

Evident, toate aceste interpretãri
sunt simultan corecte, cãci regimul
militarist românesc girat de Ion
Antonescu nu viza în conflagraþie
obiective de naturã democraticã.
Cum însã acest rãzboi viza în mod
declarat ºi nedemagogic recupe-
rarea teritoriului înstrãinat în 1812
ºi recâºtigat în chip plebiscitar ºi
democratic de România în 1918,
care se dezvoltase vreme de douã
decenii în interiorul Regatului
Român, alãturi de celelalte
provincii istorice care îl alcãtuiau,
oricât de parþialã, burlescã ºi
oarecum de operetã ar apãrea
astãzi, campania armatei române
împotriva URSS trebuie socotitã
ca atare. Garanteazã pentru
aceastã interpretare ethosul ne-
îndoielnic al ostaºilor ºi ofiþerilor
rãpuºi pe front, cãzuþi în
prizonierat sau rãmaºi teferi ºi
întorºi acasã.

Respingând orientarea ideolo-
gicã a Mareºalului, abuzurile ºi
abaterile de la etica creºtinã ºi uma-
nitarã pe care aceasta – sau alte
impulsuri ºi ordine – le-au prezidat,
în mod regretabil, rãzboiul împotri-
va URSS meritã sã fie însã vãzut
ca o paginã de bravurã militarã ºi
ca un semn de demnitate naþionalã
manifestate într-un moment de
crizã majorã, când românii pãreau
– ºi chiar erau – încã o datã înge-
nunchiaþi de împrejurãri.

Abstract: After 70 years from the
opening of the Romanian participation
to WW2, against the USSR, for
recovering the territorial losses, but on
Germany’s side, how w evaluate this
decision now?
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Romania, Mareºalul, teritorii,
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Profesorul Mihail Dragomirescu
a fost (ºi rãmâne) una dintre figurile
cele mai originale din cultura
noastrã literarã, putând fi prea
lesne considerat ca purtãtor al unei
imagini de cavaler al... himerelor.
Aceasta deoarece ca teoretician
de anvergurã, a cãutat sã pãtrundã
în mecanismul intim al creaþiei
artistice, dincolo de ceea ce oferã
ea primei priviri, pentru a putea
identifica izvoarele, pe de-o parte,
ale acesteia, iar pe de alta,
sensurile semnificative care le
adaugã la zestrea de frumuseþi a
firii. A fost cel care a teoretizat
genialitatea ºi a propus un cod al
fiinþãrii ºi receptãrii capodoperei.
Dar teoria sa, privind purismul
estetic absolut, demonstrat în
ªtiinþa literaturii (1926), pãrea
multora oarecum hilarã, în orice
caz hibridã, iar conceptul de
capodoperã a rãmas fãrã sprijin
atâta vreme cât criteriile de
evaluare se dovedeau nu doar
labile ci ºi profund subiective, cu
toatã argumentaþia din Capo-
dopera, opera de talent ºi opera de
virtuozitate (1929). Din tot acest
arsenal de comentarii teoretice,
desfãºurat, lipsea ceva. Lipsea un
reazim comparativ, practic, pentru
a putea revela identitatea – într-o
anume contextualitate – a actului
creator superior, desãvârºit.
Discuþia ar putea fi reluatã acum
din urmã, datoritã unui studiu rãmas
în manuscris – din care a publicat
doar fragmente, în Gândirea
(1930), Tinerimea românã (1931),
Raza literarã (1932) – ºi adus în
cele din urmã la lumina tiparului prin
grija neobositului cercetãtor
Nicolae Scurtu (Mihail Dra-
gomirescu, Viaþa lui Isus. Ediþie
conceputã ºi restituitã de Nicolae
Scurtu, cu un scurt cuvânt in-
troductiv al acestuia: O biografie a

lui Isus ºi cu o Prefaþã, încã ºi mai
succintã, a lui Mihail Dragomirescu
însuºi; cu Adden-da, în care sunt
aluvionate fragmente rãmase în
afara formei finale a studiului, cu
citate din Evanghelii ºi chiar cu un
poem al lui Panait Cerna, Isus,
Editura Ars Docendi, Bucureºti,
2009.

Intitulat Viaþa lui Isus, studiu ce
nu are în intenþia sa vreo legãturã
directã cu teoria literarã, chiar
dacã, la vremea respectivã,
Nichifor Crainic þinea sã precizeze
într-o notã din 1930, în revista pe
care o conducea, cã avem de-a
face cu „concluziile la care un critic
literar ca d. Mihail Dragomirescu a
ajuns în cercetãrile sale faþã de
cartea cãrþilor, Sfânta Evan-
ghelie”. Trimiterea însã a rãmas
suspendatã atâta vreme cât
studiul integral era necunoscut.
Citindu-l acum, dintr-odatã teoria
esteticianului de odinioarã,
primeºte alt temei, alt suport. „Unii
îºi închipuie – scrie aici Mihail
Dragomirescu – cã o capodoperã
literarã sau artisticã se face ca o
masã, ca o oalã sau ca un articol
de gazetã. În realitate capodopera
constã în gãsirea unei armonii
eterne între un fond sufletesc a
cãrui pricepere variazã de la om
la om chiar ºi la acelaºi om în
diferite timpuri ºi între o formã
materialã invariabilã. Aceastã
armonie nimeni nu o poate
schimba, deºi ea se aflã stabilitã
între douã existenþe absolut
contrarii”. ªi, mai departe:„E o
minune pe care n-o poate înfãptui
decât genialitatea creatoare, care
este o forþã inconºtientã, dincolo
de conºtiinþã ºi care adesea se
sãlãºluieºte în fiinþe simple ºi
umile. E o minune evidentã. Cãci,
cum e cu putinþã sã împreuni într-o
armonie eternã, într-un tot unitar,
ceva material cu ceva spiritual.
Cum se poate ca Sufletul ºi Natura
sã se îmbrãþiºeze unul cu cealaltã
ºi în acelaºi timp sã se nimiceascã

unul prin cealaltã? Cãci marmura
materialã pusã de Michelangelo în
Moise al sãu, sau cuvintele de
bronz întrebuinþate de Vigny în
minunatul sãu poem Moise, nu mai
e marmurã fizicã, nu mai e cuvânt
material. Aºa cum sunt ele nu pot
exista fãrã armonia dintre dânsele
ºi concepþiile sufleteºti pe care le
exprimã, pe care le întrupeazã. La
rândul lor, aceste concepþii sufle-
teºti nu mai sunt sufleteºti, pentru
cã ele se confundã, la una cu
sinuozitãþile fizice ale marmurei,
la celãlalt cu modalitãþile, re-
zonanþele ºi ritmul cuvintelor.
Fizicul se transformã în psihic ºi
se nimiceºte într-însul. Psihicul se
preface în fizic ºi într-însul se
nimiceºte.// Aceste minuni care
sunt suprafizice ºi suprafireºti s-
au sãvârºit de cãtre genialitatea
creatoare a artiºtilor ºi poeþilor ºi
noi o pricepem ºi în priceperea
aceasta sufletul vibreazã, dar nu
o pricepem cu raþiunea, care nu
poate împreuna invariabilul cu
variabilul, ci numai cu inima, cu
partea misticã a sufletului nostru”.
Tocmai de aceea, zice mai departe
profesorul, „trebuie sã ne obiºnuim
cu ideea cã în afarã de faptele pe
care le putem analiza cu raþiunea
ºi le putem pune în rândul
obiºnuitului, mai sunt alte fapte de
naturã misticã, pe care raþiunea nu
le poate birui, dar care nu sunt mai
puþin existente”. Puterea aceasta
este a omului, fãrã îndoialã, care a
primit harul creativitãþii din sursã
divinã. Nu este o idee nouã; o în-
tâlnim la grecii antici. Dar Mihail
Dragomirescu introduce în dis-
cuþie, pentru a deosebi tocmai
creaþia divinã de cea umanã,
însãºi prezenþa lui Isus, care prin
tot ce a fãcut pe pãmânt a adus
însemnul puterii în veºnicie a
tocmai creaþiei divine, cãci
învãþãtura lui „întrece înþelegerea
omeneascã deºi sufletul simplu o
primeºte ºi nu o judecã”, aºa cum
face cu opera de artã, cea genialã
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în primul rând. Omul de geniu, pre-
cizeazã esteticianul, „prinde tot,
reþine tot ºi preface tot ce-i vine la
auz ºi deci e mai învãþat decât
orice alt om pe lume”. Opera lui
creatoare, cu alte cuvinte, e de
naturã pãmânteascã ºi rezultã din
aceastã putere de sintezã
iluminatã dincolo de care însã
rãmâne mereu creaþia divinã, cu
care nu se poate compara – omul
are chipul ºi asemãnarea
Creatorului – dar ea rãmâne ca
produs al conºtiinþei. Aici,
alãturarea cu învãþãtura lui Isus
este revelatoare. „Capodoperele
artistice  ºi literare – noteazã
exegetul – pornesc din pãtura
inanalizabilã, misticã a aceleiaºi
conºtiinþe”, însã „cuvântul lui Isus
îºi are izvorul ºu puterea de dincolo
de conºtiinþa clarã sau de
conºtiinþa obscurã ºi inanalizabilã
a adâncului sufletesc. El izvoreºte
de dincolo de dualitatea materie ºi
suflet, pe care le gãsim împreunate
în armonizare eternã în capodo-
perele artistice ºi literare. Ea îºi are
sursa în acea parte a fiinþãrii unde
nu se mai poate face deosebirea
între Materie ºi Suflet, unde ele,
fãrã nici o intervenþie exterioarã, fac
una”. Desigur, Mihail Dragomiescu
scriind viaþa lui Isus nu ºi-a propus
nicidecum sã abordeze chestiuni
de terorie literarã, dar faptul cã
învãþãtura acestuia ca operã de
gândire, este dãinuitoare într-un alt
sens decât opera artisticã, l-a
obligat sã ilumineze, implicit, deo-
sebirea dintre acestea: „Sã com-
parãm cuvintele lui Isus cu ale pro-
feþilor”, zice esteticianul. „Profeþii
au fost oameni inspiraþi cu darul
etic ºi poetic. Ei au plâns vitregia
vremilor ce bântuiau poporul lui
Israel, au vãzut cã de vinã sunt
pãcatele acestui popor ºi au vestit
speranþa de mâine, cu condiþia
curãþirii de pãcate. Oricât de
biruitoare a vorba lor, oricât de
fulgerãtor le e cuvântul, oricât de
departe le merge vederea în vii-
tor, ei vorbesc omeneºte, dintre
oameni ºi pentru oameni.(...)
Înþelesul lor ne uimeºte prin
potrivirea acestor fapte, dar ele
rãmân doar cuvinte pãmânteºti ce
tind sã zboare dumnezeeºte”. O
altã operã de genialitate, mult mai
apropiatã de noi în timp, este
aceea a lui Shakespeare: „...sã

comparãm cuvintele lui profunde,
nenumãratele lui cuvinte profunde,
cu vorba lui Isus. Îndatã ne dãm
seama cã cuvintele genialului
pornesc de la el ºi se încrusteazã
în stãrile sufleteºti ale unui per-
sonagiu, ca ºi când ar fi vãrsate
într-o fiolã. Ele sunt þinute acolo ca
sã facã serviciu într-un anume loc,
într-un anume timp, pentru anume
înlãnþuire cauzalã (...) Dar Cuvân-
tul lui Isus, pornind de la El, se
resfirã în largul lumii, nimic nu
scapã de atingerea lui (...) El vine
din adâncuri nepãtrunse ºi rãz-
bate-n spaþii nemãrginite”. ªi, mai
departe: „cuvântul lui Isus a ieºit,
simplu ºi firesc, din adâncuri de
dincolo de aceastã genialitate, din
adâncurile unde se torc firele înseºi
ale existenþei universale, unde
întreaga naturã ºi întregul suflet
formeazã una în afarã de conºtiinþa
umanã (...) fãrã sã vrem, simþim în
ele ceea ce n-am simþit în nici unul
din cuvintrele omeneºti: simþim
Dumnezeirea”. Aici rezidã dife-
renþa enormã dintre cuvântul  lui ºi
cuvântul oamenilor, creatorilor
geniali. ªi numaidecât se cer a fi
lãmurite întrebãri esenþiale: „De
unde aceastã putere care
oropseºte cuvântul lui Platon în
rafturile bibliotecilor, iar pe ea o
poartã strãlucitoare deasupra
veacurilor, hranã de toate zilele a
miriade de suflete ? (...) De unde
aceastã putere care întrece
înþelegerea omeneascã deºi
sufletul simplu o primeºte ºi nu o
judecã?” Ajuns aici, Mihail
Dragomirescu se mãrturiseºte,
formulând în acelaºi timp ºi sensul
desluºirilor sale:„Cel ce scrie
aceste rânduri e un gânditor
obiectiv care ºi-a însuºit substanþa
evangheliilor ºi care îºi dã seama
cã Isus, chiar omenesc, aºa cum
îl interpreteazã unii scriitori, este
aºa de sus faþã de oameni, este
aºa de înãlþat faþã de ceea ce
omenirea a produs mai însemnat,
încât atributul de <divin> ce-i dã
creºtinismul nu este nici exaltat,
nici înºelãtor”. Întrucât „tãria
acestor cuvinte nu are nimic
omenesc“ fiindcã ele contrazic
însãºi firea omului (...) acele
cuvinte pe care le primim, deºi
cotrazic firea noastrã, îºi au ori-
ginea dincolo de misticismul din
adâncuri pe care-l pipãim în ca-

podoperele mãrunte din geniali-
tatea creatoare”. Este punctul
din care teoreticianul literar,
esteticianul exeget al creaþiei
omeneºti de geniu, vine sã
defineascã  nu prin demonstraþie
teologicã prioritarã, ci prin cer-
cetarea puterii cuvântului, opera lui
Isus, care se confundã cu viaþa lui
însãºi, ºi care este reper exis-
tenþial al fiinþãrii noastrte. Aºadar,
Mihail Dragomirescu nu ne dã
romanul vieþii lui Isus, aºa cum se
aºteaptã, probabil, cei ce se
întâlnesc, întâmplãtor sau nu,
cu titlul acestei cãrþi. Nu. Autorul
ei cerceteazã viaþa lui Isus din
perspectiva operei sale, a cuvân-
tului sãu de o putere suprana-
turalã, „cu mult mai mare decât
genialitatea creatoare”. E vorba
aici de o „supraspiritualitate”,
de înþelesul sãu „nespaþial, ne-
temporal ºi necauzal”. Faþã de
acesta, toate celelalte opere sunt...
omeneºti: „Religia lui Confucius
este moralã, a lui Brahman este
mitologicã, a lui Buddha e filosoficã,
a lui Moise este politicã, a lui
Mahomet este militarã”. Faptele
omeneºti pornesc, aºa dar din
,,pãtura analizabilã, luminoasã a
conºtiinþei”. Cuvântul lui Isus vine
„de dincolo conºtiinþa clarã sau
obscurã ºi inanalizabilã a adân-
cului sufletesc”, de acolo de unde
„nu se mai poate face deosebirea
între Materie ºi Suflet, unde ele,
fãrã nici o intervenþie exterioarã, fac
una”. Demonstraþia acestei reve-
laþii se aflã în tocmai viaþa lui Isus.

Pentru a o putea înþelege, Mihail
Dragomirescu parcurge treptele
evoluþiei acesteia. De la încre-
derea în cuvântul Evangheliilor
care îi consemneazã faptele. „Câtã
vreme a fost în viaþã – spune
esteticianul – faima lui a fost unicã
pe lume ºi nu ne-o explicãm decât
prin originea ei supraspiritualã ºi
dumnezeiascã”. Genialitatea lui
Isus se revarsã în învãþãturile pe
care le propovãduieºte ºi care
conþin „concepþia împãrãþiei lui
Isus” pe care „în acelaºi timp o
pipãim cu sufletul ºi o înþelegem
cu inima pe deasupra raþiunii”,
concepþia împãrãþiei care „nu e
din lumea aceasta” ºi „n-o gãsim
nicãieri altundeva”. Ea este „su-
prema originalitate a lui Isus ºi
icoana ei este numai a lui”.
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Cuvântul sãu are putere prin
„încântare” ºi „fapt”, „imaginile ce
se deºteaptã în suflet nu sunt
legate de personagiu, de o situaþie,
de o acþiune; ele sunt legate de
fiinþa noastrã ºi de fiinþa tuturor”.

Naºterea lui Isus – atrage
atenþia Mihail Dragomirescu – s-a
produs în contextul împlinirii unor
minuni, „fenomene” care „nu s-au
putut întâmpla decât o datã”, ele
þinând de „supraspiritualitatea lui
unicã”, de aceea trebuie sã vedem
în aceastã putere „ideea dum-
nezeirii”. Încã din copilãrie el „ºi-a
dat seama cã e de altã esenþã
decât cea pãmânteanã” ºi acest
fapt îl confirmã, între altele, fãrã
dubii, replica pe care a dat-o,
aflându-se în templu, celor care îl
cãutau aiurea: ”Au nu ºtiþi cã sunt
în casa Tatãlui meu?”. ªi exegetul
reþine numaidecât ideea: „Va sã
zicã, tatãl sãu nu era sfântul Iosif;
Tatãl era Dumnezeu ºi casa lui era
templul”.

Mihail Dragomirescu analizea-
zã cuvintele lui Isus tocmai din
perspectiva supraspiritualitãþii celui
ce se rostea, revelând astfel
tocmai esenþa lor divinã. Acest fapt

îl denunþã Ioan Botezãtorul când
spune: „Cel ce vine dupã mine este
mult mai mare decât mine ºi nu
sunt vrednic sã-i deznod
încãlþãmintele”. Se recunoaºte aici
cã Isus era „de altã esenþã decât
dânsul”, învãþãtura ce avea s-o
propovãduiascã fiind „cereascã”.
Pe acest fir al afirmãrii dumnezeirii
lui Isus se desfãºoarã itinerariul
analitic al lui Mihail Dragomirescu,
desluºind esenþa vieþii lui, cu timpul
petrecut în pustie, cu alegerea
ucenicilor („Veniþi dupã mine ca sã
intraþi în împãrãþia cerurilor!”), cu
doctrina lui, aceea a iertãrii –
„iertarea” se leagã „cu mila ºi cu
iubirea”, puncteazã Mihail
Dragomirescu, astfel cã „sãracul
este mai aproape de Împãrãþia lui
Dumnezeu. Iar dumul pe care
merge acolo este drumul iertãrii”.

Discursul analitic asupra vieþii
lui Isus se fixeazã pe coordonatele
ideatice ale mesajului ce susþine
comportamentul acestuia, reþinând
severitatea lui, umilirea pãmân-
teascã, înãlþarea cereascã,
iubirea, fericirea, curajul, patimile
ºi învierea, aceasta din urmã fiind
„piatra de încercare a explicitãrii

evangheliilor”. Pentru ca în final,
observând starea lumii contem-
porane – sub acest aspect studiul
conþine ºi o notã polemicã, im-
plicitã – Mihail Dragomireascu sã
se exprime fãrã echivoc: „Fiinþa
care a croit aceastã ordine uni-
versalã a avut formã de om. Dar
spiritul, care a supus pe oameni ºi
le-a dat o regulã de purtare peste
care nu pot trece, e dumnezeiesc”.

Studiul lui Mihail Dragomirescu,
având o tentã pronunþat eseisti-
cã, este fãrã îndoialã de o profundã
originalitate. El analizeazã des-
criptiv ºi nuanþat esenþa cuvântu-
lui, a operei lui Isus, implicat
teologic dar explicat în perspecti-
va perfecþiunii creaþiei care este
mereu supraspiritualã, dumne-
zeiascã.

Abstract: A studz concerning the
estetic take of Mihai Dragomirescu on
Jesus Life in a Challenging text.
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Sfârºitul anului 2010 ºi începutul
anului 2011 au prilejuit câteva
anchete literare în care era
chestionatã ºi problematizatã
relaþia dintre autori (poeþi, prozatori)
ºi criticii literari care opineazã
asupra produsului estetic.
Rãspunsurile au fost, în
majoritatea cazurilor, nemulþumite,
turbulente ºi turbionare, întrucât
producãtorii de literaturã s-au
dovedit a fi iritaþi de felul în care
sunt receptaþi ºi validaþi/invalidaþi.
O primã iritare era indicatã ca fiind
cauzatã de verdictul (inabil,
neprofesionist sau injust) al criticilor
– nu vreau sã insist asupra acestui
reproº, întrucât consider, principial
vorbind (ºi logic), cã e dreptul
criticilor sã guste sau nu o operã
literarã ºi sã se pronunþe în acest
sens. O altã iritare era, însã,
cauzatã de sesizarea unor grupuri
de interese ºi a unor “mafii” ale
criticii (se impun neapãrat
ghilimelele de rigoare) care
funcþioneazã în spaþiul literar
autohton pe bazã de clientelism ºi
dirijism, manipulând, adesea,
receptarea unei cãrþi ori chiar
premiile literare. Or, acest al doilea
reproº mi se pare întemeiat ºi cu
adevãrat sancþionabil.

Dupã prãbuºirea regimului
communist au avut loc în România
scriitoriceascã diverse valuri care
au propus revizuiri ºi revizitãri ale
literaturii române din secolul XX mai
cu seamã. Acest fapt a fost firesc
ºi igienic, fãrã niciun dubiu. Un prim
val a avut loc în perioada imediat
urmãtoare dispariþiei dictaturii
ceauºiste (între 1990-1991); un al
doilea val, mai temperat, a fost
iniþiat prin 1995; un al treilea val,
previzibil, s-a concretizat la

Quicksands of Literary Criticism
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trecerea dintre milenii; iar un al
patrulea val, întrucâtva fãrâmiþat ºi
pulverizat, are loc pe tot parcursul
primului deceniu din mileniul trei.
Þintele principale ale discuþiilor pro
ºi contra au fost: canonul,
autoritatea (legitimã sau ilegitimã a)
criticii literare, onestitatea versus
mercenariatul (politic, cultural)
criteriilor de validare. În cartea sa
recentã, Benzile desenate ºi
canonul postmodern, Ion
Manolescu discutã percutant
aceste lucruri (a se vedea cronica
literarã a subsemnatei din Steaua
nr. 6/2011).

În orice literaturã existã tabere
de susþinere (promovare) a unei
cãrþi ori a alteia – nimic nou sub
soare (fie cã este vorba despre
campanii editoriale programatice
sau de iniþiative ale unei grupãri).
În critica literarã româneascã
existã, însã, ceva inedit, în sens
negativ: mici tabere de lichidare a
unui scriitor sau altul, în funcþie de
grupurile de interese. Dacã
lucrurile ar depinde de vreo
paradigmã canonicã – nu ar fi atât
de blamabil; dar, de obicei, este
vorba fie de umori personale, fie
de snobism literar (care snobism,
ce-i drept, poate funcþiona ºi pro,
ºi contra – de pildã, un autor
instituþionalizat poate fi susþinut cu
surle ºi trâmbiþe, indiferent de
produsul sãu literar recent, infe-
rior, tocmai pentru cã este
instituþionalizat – sau poate fi
demolat cu voluptate, tocmai din
acelaºi motiv, chiar dacã produsul
sãu literar este pozitiv estetic); în
al treilea rând este vorba de dirijism
pe baza intereselor de grup. Ati-
tudinea resentimentarã, care se
manifestã în critica literarã actualã
de la noi, este cultivatã, uneori, ºi
numai pentru cã este la modã ºi
atrage atenþia (nu trebuie pierdutã
din vedere aceastã nuanþã).

Corectitudine de politicã literarã
ºi culturalã nu existã în România

actualã. Flexibilitatea (sau elas-
ticitatea, cum o numeºte Ion
Manolescu) de percepþie criticã –
nici ea nu mai existã. Demersurile
criticii literare de la noi sunt, în
majoritatea cazurilor (deºi excepþii
existã, fireºte), înfeudate unei
perspective canonice rigide, inerte,
arogante sau dogmatizate (depinde
de grup). Polemicile, atunci când se
ivesc, sunt mai totdeauna umorale
ºi lipsite de cordialitate.

Fenomenul dezagreabil pe care
îl constat (ºi nu sunt singura) este
acela cã maturii ori mai tinerii critici
literari uzurpã, într-un anumit fel,
funcþia ºi rolul literaturii, ajungând
sã fie ºi sã parã (prin grupul de
interese pe care îl reprezintã ºi prin
presupusul canon pe care îl sus-
þin ºi prin care, la o adicã, ma-
nipuleazã opinia cititorilor) mai
importanþi decât chiar literatura pe
care o comenteazã. Faptul acesta
este cât se poate de nesãnãtos,
cãci prilejuieºte un risc major: va
ajunge literatura sã fie scrisã ºi sã
depindã de “mafiile” ºi umorile
criticii literare? În caz cã da, ne
aflãm pe un teren minat de nisipuri
miºcãtoare, care nu exclude, fie
ºi doar metaforic ori simbolic, o
micã “apocalipsã” râvnitã tocmai
de critica literarã… virusatã!

Abstract: The present essay aims
to discuss the relation between
authors and literary critics in
contemporary Romania as well as the
indictments brought by writers to
literary critics.
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Modernitatea a însemnat în
istoria umanitãþii un progres enorm,
dar – în acelaºi timp – ea n-a adus
nici pe departe numai lucruri bune.
Aceasta pare a fi concluzia
generalã a lui Roger Scruton din
cartea sa publicatã în 1998,
Cultura modernã, subintitulatã
semnificativ pe înþelesul oamenilor
inteligenþi ºi apãrutã de curînd ºi
în limba românã (Editura Hu-
manitas, 2011, traducere ºi note de
Dragoº Dodu), a doua de care
dispunem, dupã Vestul ºi restul.
Globalizare ºi ameninþare teroristã,
datînd din 2002 ºi tradusã la noi în
2004. Autorul este o personalitate
marcantã a mediului intelectual
britanic, profesor de filosofie,
gînditor independent ºi publicist
militant, despre care aflãm
amãnunte relevante, mai ales
pentru sprijinul sãu faþã de disidenþii
est-europeni, din cartea Jessicãi
Douglas-Home, A fost odatã, în
alte vremuri (Editura Humanitas,
2001). Mai puþin cunoscut pînã în
prezent în România, el a predat
cursuri la renumite universitãþi ºi
este autorul a numeroase lucrãri,
multe traduse în diferite limbi printre
care, acum, ºi româna.

Dacã Vestul ºi restul s-a nãscut
fireºte din puternica impresie
produsã de atentatul din 11
septembrie 2001 ºi pune într-o
pertinentã paralelã civilizaþia
occidentalã ºi cea islamicã,
cealaltã carte, de care ne ocupãm
aici, se apleacã exclusiv asupra
culturii noastre europene, în in-
tenþia de a-i determina starea în
epoca modernitãþii. Iar aceastã
stare nu îi apare în cele mai fru-
moase culori. De cînd Nietzsche
a proclamat cã Dumnezeu e mort,
baza religioasã a culturii occi-
dentale s-a ºubrezit. R. Scruton
distinge între cultura comunã ºi
popularã, identitarã, pe de o parte,
ºi cultura înaltã, „care e o formã
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de cunoaºtere specializatã” (p. 10)
ºi orientatã în trei direcþii: „a
cunoaºte cã, a cunoaºte cum ºi a
cunoaºte ce” (p. 27). Concepþia
autorului despre cultura înaltã nu
vede în ea „o sursã de cunoaºtere
ºtiinþificã sau tehnologicã (a
cunoaºte cã ori a cunoaºte cum),
ci o sursã de înþelepciune practicã
(a cunoaºte ce). Înþelesul ei rezidã
în viziunea eticã pe care o per-
petueazã ºi în ordinea ce rezultã
de aici pentru emoþiile noastre. Într-
o asemenea viziune, cultura
ºtiinþificã nu-ºi mai are locul, dupã
cum nu ºi-l are o religie ºtiinþificã;
cultura, ca ºi religia, se ocupã de
întrebarea la care ºtiinþa nu
rãspunde: ce sã simþi? Cunoa-
ºterea pe care ne-o dãruieºte nu
este una despre fapte ori mijloace,
ci despre scopuri: cea mai
preþioasã cunoaºtere pe care o
avem.” (pp. 29-30). Ideea domi-
nantã a lui Scruton este aceea cã,
dintotdeauna, cultura înaltã s-a în-
temeiat pe o tradiþie religioasã (p.
34), în cadrul cãreia arta a ocupat
un loc central ºi cãlãuzitor. Odatã
cu alienarea adusã de epoca
modernã ºi cu declinul religiei
comune, consecinþe ale moºtenirii
iluministe, „esteticul a început sã
înlocuiascã religiosul ca principal
filon al educaþiei. Arta ºi literatura
au încetat sã fie modalitãþi de re-
creere ºi au devenit studii, închi-
nate, aºa cum divinitatea fusese
închinatã, instruirii ºi rafinãrii
sufletului” (p. 46). Estetica s-a
substituit teologiei, încît „tocmai
în sentimentul frumosului ne este
sugerat în chip straniu ºi in-
traductibil conþinutul, ba chiar
adevãrul doctrinei religioase” (p.
47). Deºi altundeva R. Scruton se
nunaþeazã pînã la limita con-
trazicerii (p. 93), rãmîne în afara
oricãrui dubiu cã experienþa
esteticã asigurã continuitatea
culturii înalte, întrucît „arta a crescut
din viziunea sacrã asupra vieþii. De
aceea a ajuns arta proeminentã
dintr-o datã în Iluminism, odatã cu
eclipsa lucrurilor sacre. De atunci

încoace, arta a devenit act salvator,
iar artistul a pãºit în locul lãsat liber
de profet ºi poet” (p. 59). Arta are
ea însãºi, sau / ºi preia din religie
funcþia de sensibilizare ºi de
modelare a omului, astfel cã, de la
iluminism încoace, se poate spune
cã „opera de artã e cea care ne-a
oferit paradigma culturii înalte. ªi
existã un temei pentru asta. Cînd
o culturã comunã intrã în declin,
viaþa eticã poate fi susþinutã ºi
reînnoitã doar printr-o lucrare a
imaginaþiei.” (p. 67).

Din atitudinea iluministã faþã de
estetic a ieºit posibilitatea
romantismului, care – la rîndul lui
– a generat nemijlocit cultura
modernã, manifestîndu-se, dupã
Scruton, drept „ultima trezire
înspãimîntatã a culturii înalte la
adevãrul lumii moderne – lumea
unde totul, inclusiv sacrul, e de
vînzare” (p. 78). Cu privire la
aceastã lume modernã, opiniile
autorului sînt în majoritate severe
ºi intratabile. Într-un capitol special,
intitulat chiar Modernismul, autorul
identificã prin el întreaga culturã a
epocii, fãrã de care nu putem
înþelege nici o evoluþie ulterioarã,
inclusiv postmodernismul. Cei
care au deschis perspectivele
modernitãþii estetice ºi ale
modernismului artistic au fost
Baudelaire, Manet ºi Wagner. „ªi
toþi trei – ne mãrturiseºte Roger
Scruton – bîntuie opera lui T. S.
Eliot, cel mai mare scriitor
modernist de limbã englezã, cel
care a inspirat gîndurile din
aceastã carte” (p. 96).

Cea mai interesantã ºi mai
originalã tezã a autorului nostru
priveºte relaþia dintre modernism
ºi tradiþie: „reînnoirea tradiþiei e
motivul artistic cel mai modern”
(p. 107). Preocuparea artistului
modernist urmãreºte recuperarea
viziunii etice, de unde ºi nevoia lui
religioasã, care „strãbate esteticul
ºi-l învesteºte cu urgenþa ºi forþa
sa” (p. 115). Acolo unde fundamen-
tul religios, recuperator al tradiþiei,
dispare, proiectul modernist eºu-

Autorul este Profesor la Universi-
tatea din Bucureºti ºi critic cunoscut.
(The Author is Professor at Bucharest
University and a well-known critic)
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eazã. În genere însã, „modernismul
n-a fost un asalt asupra tradiþiei
artistice, ci o încercare de-a o
salva” (p. 118). Instituþionalizarea
modernismului a pregãtit calea
apariþiei acelor fenomene care
prefigureazã postmodernismul,
precum kitschul, comerþul,
publicitatea ºi rutinizarea. Pentru
Scruton, postmodernismul însuºi
este un „kitsch preventiv”, adicã
deliberat tocmai din frica de el
însuºi, „kitschul rîzînd insolent de
sine însuºi” (p. 128). Concluzia
cade fãrã cruþare: „Nu veþi putea
pricepe cum se cuvine cultura
modernã înaltã, mi se pare, dacã
nu veþi vedea cã o mare parte a ei
– poate cea mai mare parte – e o
pretenþie ºi o prefãcãtorie” (p. 132).

La fel de categorice sînt
delimitãrile lui Roger Scruton faþã
de alegaþiile lui Foucault în legãturã
cu dominaþia maleficã a puterii, y
compris ºi mai ales burghezã, faþã
de promotorii turiferari ai
„corectitudinii politice” ºi faþã de
ideile deconstructiviste ale lui
Derrida, al cãror relativism
dizolvant e fãcut responsabil de
degringolada contemporanã,
conducîndu-ne finalmente într-o
adevãratã „lume a diavolului” (p.
187). Totodatã, opþiunea lui Scruton
se îndreaptã spre cultura înaltã ºi
nu spre multiculturalism, indiferent
de variantele ºi ipostazele sale. În
mai multe rînduri, gînditorul englez
subliniazã importanþa spiritului
critic ºi necesitatea lui împotriva
„teoriei” ºi a „studiilor culturale”,
care concep cultura ca ideologie,
iar pe aceasta ca o „mascã a
puterii”. Mai cu seamã mobilizeazã
opoziþia lui Roger Scruton ceea ce
el numeºte cultura repudierii
valorilor, care anuleazã orice
ierarhie spiritualã, cum se întîmplã
ºi în cazul „ºcolii resentimentului”,
incriminatã de Harold Bloom. Însã,
în pofida criticii sale dure la adresa
establishmentului cultural actual,
Scruton se declarã mai încrezãtor
în viitorul sãu decît fusese, la
vremea lui, Oswald Spengler faþã
de Occident. Lumina vieþii nu s-a
stins de tot, iar arta poate contribui
ºi contribuie cu siguranþã ºi astãzi
la revigorarea ºi efectul ei
binefãcãtor. „Însã trebuie sã ne
eliberãm de acele ultime iluzii
romantice – inclusiv de iluzia cã

iubirea e rãspunsul. Ea nu e
rãspunsul, ci întrebarea, lucru ce
ne determinã sã cãutãm sensul
într-o lume din care sensul s-a re-
tras. ªi atunci, cum sã trãim, cînd
trãim dincolo de credinþã?” (p. 198).

Nu e nici o surprizã dacã Roger
Scruton ne spune, în încheierea
cãrþii sale, cã soluþia tuturor intero-
gaþiilor ºi frãmîntãrilor noastre vine
de la Confucius, care „dezaproba
inovaþia, dispreþuia ideea de pro-
gres uman ºi spera într-o rasã de
oameni care ar pune învãþatul,
studiul ºi ceremonia mai presus de
plãcere, profit ºi putere. Practica o
filosofie ce privea cu profunzime
înapoi, apreciind trecutul mai mult
decît prezentul ºi preferînd autori-
tatea tradiþionalã puterii uzurpa-
toare” (p. 199). ªi chiar dacã învãþatul
chinez „nu ne-a dat credinþa”, el
„ne dã speranþa” (p. 201). Aºa îºi
sfîrºeºte Roger Scruton excursul
sãu demonstrativ, destul de puþin
obiºnuit în ambianþa actualã a inte-
lighenþiei postmoderne. Idealism
retoric ºi ineficace, sau conserva-
torism luminat ºi bine temperat,
specific britanic? Oricum ar fi, ne re-
gãsim fãrã dificultãþi ºi cu deplinã
satisfacþie în considerarea artei ºi a
culturii înalte ca pîrghii ale salvãrii
ºi, în oarecare mãsurã, implicit în ple-
doaria pentru un echilibru necesar
între tradiþie ºi înnoire.

Este suficient pentru a elogia o
carte remarcabilã, bogatã în idei
stimulatoare ºi mai ales în nuanþe
surprinzãtoare, care ne soseºte
tocmai acum, la momentul cel mai
propriu al oportunitãþii, al acþiunii ºi
al influenþei sale. Pentru cã e într-
adevãr nevoie, urgentã ºi
imperativã, de o mai mare fermitate
în opera de cîntãrire ºi de selecþie
a spiritului critic, ca ºi în rezistenþa
înþeleaptã, dar severã faþã de
veritabila invazie din ultimii ani a
unor forme fãrã fond, lipsite din
pãcate de puterea de a produce
altceva decît eroare ºi zãdãrnicie.
Sincronism – da, însã organic, aºa
cum îl dorea ºi Lovinescu.

Demonstraþia lui Roger Scruton ne
poate fi de inestimabil folos. Argu-
mentele sale atîrnã greu în balanþa
cãutãrilor noastre ºi ne limpezesc
propria cale de urmat. Ceea ce con-
teazã mai presus de toate!

Abstract: This paper analyzes
Roger Scruton’s book, Modern Culture,
recently translated into Romanian. It
emphasizes the moderation of the
British thinker, who tries to reach an
equilibrium between innovation and
tradition, on the basis of a vibrant plea
in favor of art and value.

Keywords: art, culture, modernity,
tradition.

Cuvinte-cheie: artã, culturã,
modernitate, tradiþie.
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Bogdan Suceavã rulea-
zã, ca romancier, registre
cât se poate de diferite: de
la Venea din timpul diez, din
2004, la Miruna, o poveste,
din 2007, sau la Vincent ne-
muritorul, din 2008, nu se
vede doar o modificare de
temã (dinspre metaficþiunea
istoriograficã înspre resu-
recþia interioritãþii prin amin-
tire sau înspre fascinaþia
realitãþilor alternative), ci
ºi o reconfigurare stilistic

discursivã. De la discursul mimat neutru, ludic ºi iro-
nic, autorul trece cu uºurinþã spre o formulã magic-
incantatorie, asumat subiectivã, sau la o variantã de
scriiturã clinic descriptivã, aproape ciberneticã.
Aceastã versatilitate de formulã este, dintr-o anumitã
perspectivã, garanþia unui foarte bun prozator, pentru
care stilul nu este „omul însuºi”, adicã nu reprezintã
o marcã discursivã indiferentã la ceea ce exprimã,
neutrã faþã de tipul de construcþie în care este implicatã,
ci, mai degrabã, un rãspuns la chemarea pre-
existentã (sau interdependentã) a unui conþinut, a unei
teme sau a unei structuri de lume ficþionalã. În aceastã
ordine, opþiunea stilisticã din ultimul roman trebuie
vãzutã ca reacþie la un subiect cum nu se poate mai
dificil: Revoluþia din 1989. Noaptea când cineva a murit
pentru tine (Polirom, 2010) este romanul unor zile
decisive (25 ºi 26 decembrie 1989, în Bucureºti) filtrate
de subiectivitatea unui singur personaj, „înmormântat
în tenebrele clipei”, student la matematicã ºi fost TR-
ist în singurul pluton „ai cãrui militari erau îmbrãcaþi în
gri-albastru”, respectiv în trupele de securitate. În
aceste condiþii, îmi place sã cred cã Bogdan Suceavã
înþelege patetismul voit, excesiv, al scriiturii ca pe o
amprentã obligatorie în tratarea narativ-confesivã a
unui atare subiect.

Critica a observat, la fiecare dintre romanele sale,
efecte ale formaþiei de matematician, dar aº spune
cã aici se vede mai ales formaþia de poet a autorului:
poetic nu este numai titlul romanului; la fel sunt ºi titlurile
capitolelor: a se vedea, pe sãrite, „Capitolul al doilea.
Plumbul dens în eter, lumina nopþii densã în întunericul
zilei” sau „Capitolul al treilea. Moºtenirea lui Riemann
s-a preschimbat în labirint, iar timpul circular curge în
cadenþe abstracte” sau „Capitolul al ºaptelea. Amurgul
tuturor iluziilor observat din focarul de maximã

“Your Brother is Really You...”
Mihaela Ursa

deformare a luminii. Porþile þi se deschid. Cãci
strãlucirea nu are legãturã cu vederea realitãþii reale,
ci cu a realitãþii din spatele ei”. Într-un fel, cel mai
„realist” dintre romanele sale (la nivelul subiectului)
devine astfel, prin formulã, ºi cel mai „poetic” - ceea
ce spune multe despre felul în care Bogdan Suceavã
percepe poezia ºi relaþia ei cu „adevãrul”.
Concentrarea temporalã a acþiunii este compensatã
prin deschiderea a douã posibilitãþi de dilatare: înspre
trecut, prin rememorarea lunilor de armatã, cu tot
arsenalul lor de eschive de la capitularea totalã în faþa
absurdului cazon, a spãlãrii propagandistice a
creierului, ºi înspre viitor, prin desfacerea unei subtile
reþele prospective („pe atunci nu aveam de unde sã
ºtiu cã...”). Altfel, derularea evenimentelor are
lentoarea specificã prozei conºtiinþei, cu volutele ei
rememorative (pe lângã recuperarea tragi-comicã a
armatei, existã ºi un filon nostalgic, al cãrui actor
principal este Cristi, furierul prea blând ºi prea
ghinionist pentru a ieºi la timp din malaxorul istoriei) ºi
cu parantezele ei teoretice (despre istoria
matematicilor româneºti, despre solidaritate,
patriotism, eroism, libertate, haos, gramatica ºi istoria
limbii etc.). „Deºirarea” lumii, la care naratorul ia parte
scriind prima variantã a statutului Ligii Studenþilor,
fãcând de gardã neînarmat în clãdirea Facultãþii de
Geologie, alãturi de Tudor ºi de Faþã, doi dintre cei
trei camarazi din armatã, este consecinþa derulãrii unei
istorii a cãrei curgere începe precis, „într-o zi de
primãvarã, când aveam ºaptesprezece ani ºi
aºteptam sfârºitul clasei a unsprezecea. Scrisesem
un articol de combinatoricã pe care-l dusesem la
„Gazeta matematicã”. Nu era prima oarã când scriam
ceva, dar eram prima oarã când ºtiam cã are sens.”
În acest mod, haosului „lumii noi” i se asociazã, în
regimul subiectivitãþii, trezirea la logicã, la
raþionamentul acut ºi la adevãr. Prin urmare, douã
sunt modurile de apropriere a prezentului: senzorial
(simþurile sunt ascuþite la maximum în toate aceste
ore în care „se schimbã þara”) ºi geometric (Riemann
ºi Feuerbach devin reperele proiective ale
matematicianului aruncat în lumea unde nu numai
intersecþiile „sunt decise de hazard” ºi unde „adevãrul
nu e de ajuns”). Chiar ºi aºa, în descoperirea
rãspunsului la întrebarea „cine sunt?”, nici matematica
nu pare sã fie de mare ajutor. Roman al identitãþii în
aceeaºi mãsurã în care este un roman al Revoluþiei
(respectiv al transformãrii individului în „participant”
la mulþime), Noaptea când cineva a murit pentru tine
trateazã lãmurirea de sine în raport cu trei repere
majore: mulþimea, fratele ºi tatãl. Identificarea în
ambele sensuri cu „fratele” este cea mai vizibilã: cheia
nu este creºtinã, ci mai degrabã magicã. Cristi sau
soldatul cel tânãr, cu care începe romanul, sunt
reprezentaþi preluând încãrcãtura nefastã de care
naratorul scapã. În locul logicii þapului ispãºitor,
romanul apeleazã la o logicã a superstiþiei istorice,
faptul de a scãpa de moarte devenind mai degrabã o
chestiune de hazard favorabil, de noroc. Mult mai
problematicã este invocarea tatãlui care „a purtat
uniforma gri-bleu de la nouãsprezece ani”, crezând
„în ordinea socialã”. „Unde o fi Ceauºescu la ora asta?

BOGDAN SUCEAVÃ

Polirom, 2010

NOAPTEA
CÂND CINEVA

A MURIT
PENTRU TINE

Autoarea este lector la Facultatea de alitere din Cluj
(The Author is lecturer at the Faculty of Letters in Cluj).
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[...] Unde e tata? Unde e vãrul meu?” este seria de
întrebãri care completeazã interogaþia eului. Fãrã sã
meargã pânã la reconsiderarea relaþiei cu tatãl (dupã
modelul lui Esterházy din Ediþie revãzutã), Bogdan
Suceavã introduce douã episoade care ar fi meritat
poate dezvoltate: episodul interogatoriului la care
brigada ad-hoc de luptãtori antitero îl supun pe tânãrul
aflat în drum spre Facultatea de Matematicã ºi episodul
rechizitoriului mult mai dureros la care îl supune fratele
sãu de arme Faþã, în garda improvizatã ºi inutilã din
noaptea de 25 decembrie 1989. Dezvrãjirea rapidã a
tensiunii romantic-eroice a momentului þine ºi de
aceste dezvãluiri ale limitelor „frãþietãþii”.

Receptarea acestui roman va avea de înfruntat
douã riscuri majore: primul este ridicat de limbaj.
Patetismul aproape liric din Noaptea când cineva a
murit pentru tine reprezintã o opþiune discutabilã, chiar
dacã, în scrisul lui Bogdan Suceavã, rãmâne pânã la
capãt de un gust impecabil (antipatizând genul
declarativ, am urmãrit cu sufletul la gurã echilibristica
stilisticã a scriiturii, pe care am fost obligatã sã o
recunosc perfectã). Cred cã aºa se explicã parte din
reticenþa criticii faþã de acest nou roman al autorului.
Totuºi, nu mã pot gândi la o altã rezolvare a
reprezentãrii: critica n-a fost mai generoasã nici atunci
când Mircea Cãrtãrescu a tratat aceleaºi zile
problematice în cheie alegoricã în Orbitor-ul sãu. Al
doilea risc îl reprezintã aderenþa cititorului la subiect:
pentru generaþia „decreþeilor”, romanul nu poate fi citit
fãrã o serioasã investiþie emoþionalã, identificatorie
(încurajatã de poetica naratorului însuºi: „Dar nu
suntem noi toþi totuna? [...] Eu sau el sau oricare dintre
ei, acelaºi trup, nu-i aºa? Singurul lucru diferit este
carnea. ªi durerea. Durerea o simþim fiecare.”). Cu
alte cuvinte, pentru o întreagã generaþie, romanul va
fi citit mai degrabã ca un „document” subiectiv, pentru
reactivarea unor depozite de amintiri similare, decât
ca un foarte bun roman, ca o foarte bunã bucatã de
literaturã. Sigur, se poate rãspunde ºi cã una fãrã alta
nu existã. Însã, pentru generaþiile care nu vor mai miza
pe lectura unui univers familiar, a unei lumi deja trãite,
lectura va fi cu totul alta, abia atunci puterea scriitorului
de a-ºi spune convingãtor povestea verificându-se
pânã la ultima consecinþã. Fãrã sã susþin cã unii vor
avea mai multã dreptate decât alþii, cred cã ultima carte
a scriitorului va avea parte de douã receptãri cu totul
diferite din partea celor douã tipuri de cititori, aceasta
constituind proba de foc a romanului de care literatura
noastrã avea absolutã nevoie.

Abstract: The present text is a review of Bogdan
Suceavã’s last novel, entitled Noaptea când cineva a murit
pentru tine (The Night When Somebody Died For You), edited
by Polirom in 2010. It stresses the strong points (the seldom
visited theme of the Revolution in 1989, the profound
implications of mathematics and chaos coliding at every
level) and the weak points of the novel (a certain liricism and
an intentional pathos of discourse), recommending it as one
of utmost importance in our recent literature.

Key-words: present-day Romanian novel, December
Revolution, consciousness criticism, fiction and document.

Cuvinte-cheie: romanul românesc actual, Revoluþia din
Decembrie, critica conºtiinþei, ficþiune ºi document.

The Poor Dionisia

Existã un optzecism
care se dezvoltã ca proiect
literar în afara textualismului
ºi a influenþei lirice ame-
ricane din care, iniþial, s-ar fi
zis cã s-a pornit. Va fi
cândva interesant sã se
urmãreascã traseele litera-
re ale celor care rãmân re-
prezentativi pentru lumea
tânãrã din ultimul deceniu al
dictaturii roºii afirmatã prin
cenaclurile – „de Luni”,
„Junimea”, „Universitas”,

„Echinox”, „Pavel Dan”, cele ieºene – active între, sã
zicem, 1980 ºi 1989, prin revistele literare studenþeºti
ºi, în chip miraculos, prin editurile existente. În orice
caz, urmând – cronologic vorbind – calea
cãrtãrescianã, poeþii ºi-au descoperit, de la o vreme,
vâna de prozatori, atacând romanul. Aºa a fãcut Marta
Petreu, de curând, ºi aºa se întâmplã acum ºi cu
Magda Cârneci, autoarea ce debuteazã în arta
naraþiunii de lung parcurs prin FEM (dacã descifrez
bine, este vorba de primul voleu dintr-o construcþie
mai amplã, dupã cum anunþã cifra „I” de pe pagina de
gardã), apãrut la Cartea Româneascã, în 2011, 208 p.

Nu degeaba fac apropierile de faþã. Cartea
Magdei Cârneci, aventurã abisalã a existenþei proprii
– dar nu ºi personale, unul dintre pariuri fiind tocmai
relatarea evadãrii din personal ºi individual cãtre
arhetipal-abisal ºi dincolo de existenþa înghesuitã în
biografic -, aduce cumva, printr-un aer de familie, cu
orgia psihanalizabilã din prozã lui Mircea Cãrtãrescu,
începând cu Nostalgia, continuând cu Travesti ºi
culminând cu Orbitor. Tot în aceeaºi logicã a rãdãcinilor
care se întretaie în acelaºi subteran, FEM – radical
din care provine „femina” împreunã cu familia sa de
cuvinte „feminin”, „feminitate”, „efeminare”º.a., devenit
acronim ºi siglã, emblemã ºi simbol hermetic, mandalã
ºi mantrã – ajunge, ca ºi în Acasã, pe câmpia
Armaghedonului – istoria unei actualizãri a latenþelor
profunde ale existenþei, a stratului „mumelor” ºi a
„dihãniilor de deasupra” firii ºi a omului…

Proiectul porneºte dintr-un program pe care îl
regãsesc într-un eseu al Anei Blandiana, cuprins în
Calitatea de martor (1970), „Antijurnal”: „Dacã jurnal
înseamnã viaþã înregistratã ºi comentatã, viaþã de la
o zi la alta, atunci jurnalul unui poet este o noþiune
lipsitã de sens, pentru cã viaþa poetului nu are absolut
nicio importanþã. Poetul existã ºi rãmâne numai prin
ceea ce reuºeºte sã nu trãiascã ºi, netrãind, sã

Sarmana Dionisia

)) )))

Ovidiu Pecican

MAGDA CÂRNECI

Cartea Româneascã,
2010

FEM

Autorul este istoric, profesor la Universitatea Babeº-
Bolyai, dar ºi prozator ºi eseist. (The Author is Professor
at  the University Babes-Bolyai, but also novelist and
essayist.)
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creeze doar. (…) Nu lucrurile întâmplate le voi
comenta, ci pe cele care aº vrea sã se întâmple. ªi
chiar dacã voi comenta fapte, ele nu vor fi decât
îndepãrtate pretexte pentru gândurile mele. (…)
Pentru creator arta sa are o valoare aproape
terapeuticã, ea seamãnã pãpuºilor de cearã
strãpunse cu un ac înroºit în practicile vrãjitoreºti.
(…) Scriitorului totul nu-i este decât pretext pentru
sine, viaþa însãºi nu este decât pretext pentru a scrie”
(Calitatea de martor, ed. a II-a revãzutã ºi adãugitã,
Bucureºti – Chiºinãu, Ed. Litera internaþional, 2003,
pp. 18-19). Scris ºi publicat în Contemporanul în 1968,
program pentru o rubricã de publicisticã literarã ºi,
totodatã, confesiune auctorialã cu iz programatic,
textul face, iatã, prin poeþii optzeciºti convertiþi la prozã
(ori prin artiºtii totali a cãror adolescenþã s-a consumat
în interiorul poeziei pentru a pregãti aventuri ale
prozatorilor în care urmau sã se preschimbe) ce par
a i se subsuma confratern, o carierã de lung parcurs.

Desigur, pornind de aici, fiecare aleargã în modul
cel mai propriu cu putinþã, graþie talentului cu care
este înzestrat ºi al unor opþiuni temperamental-
intelectuale, într-o direcþie diferitã de a celorlalþi. În cazul
Magdei Cârneci, acest traseu nu mai este, ca la
Cãrtãrescu, o aproximare a identitãþii de gen (Travesti)
sau o imersiune în istoria micã ºi mare prin alchimiile
memoriei care coboarã ºi se nutreºte din
subconºtient, ºi nici împingerea în mitologiile pãgâne,
pre- ºi trans-creºtine care colcãie sub stratul vag de
istoricitate ºi de biografic al personajelor din romanul
Martei Petreu, explodând în conflictul tragic ce uneºte
ºi destramã, simultan, o familie, prin zeitãþile ei.
Scenariul Magdei Cârneci pare sã fie cel al
protagonistului ce pãrãseºte corul antic pentru a
deveni o voce ºi o mascã individualizatã numai pentru
ca prin ea sã se rosteascã Zeul. Aici însã Zeul a
devenit strã-zeiþa, Marea Mamã, Ghea, aºa cum o
descifrãm în Venus din Willendorf, steatopigã ºi
carnal-bolovãnoasã, închisã ermetic în tãcerea ei prin
care vorbeºte cu un miliard de guri nesãþioase, eterne,
sau cum poposeºte, lascivã, oþioasã ºi îmblânzitã de
versul rapsodului, în La Géante a lui Charles
Baudelaire…

Mi se pare cã, dincolo de tribulaþiile ºi imersiunile
ego-ului narator, profund personal în premisele sale,
dar ºi depersonalizat prin adâncirile repetate în mereu
alte straturi, FEM urmeazã un scenariu platonician.
Miza nu este, astfel, scufundarea în sine în cãutarea
resurselor identitare, ci dimpotrivã, resorbirea în lumile
tot mai tasate, conservate etanº în debordanta lor
vitalitate demnã de Rousseau Vameºul, care
formeazã coconul invizibil, rezistent, de fapt mediul
de fecundare, gestare, expulzare ºi împlinire a
evoluþiei omului în tridimensionalitatea cotidianã,
biograficã.

Suntem, în FEM, deasupra ºi dedesubtul
omului, înãuntrul ºi în afara lui, într-o ilustrare
originalã, acuratã, a haosmosului cosmoidal anunþat
de cãrþile de poeziei ale celei care semna, nu tocmai
demult, Magdalena Ghica. Ceea ce trãim, traseele
pe care alunecãm în epic ºi modul cum regresãm,
într-un etern du-te – vino în afara lui, cãtre premise ºi

finalitãþi transcendente, joacã rolul de cãpãtâi în acest
dialog epistolar cu un partener de sex opus, care dã,
într-un fel, rãspunsul simetric opus discursurilor
paralele masculine ale protagoniºtilor prea puþin vizibili
ai Nunþii în cer de Mircea Eliade. În aceastã convenþie
exis-tenþialã, în care dilatarea ºi traversarea regimurilor
realului face ca totul sã se comprime într-o reacþie de
identificare, iar eul sã se resoarbã în intimitatea cu orice,
un posibil poster cu „Big Brother is watching you” ar
deveni, fãrã îndoialã, Ochiul prin care restul existenþei
priveºte înspre, în ºi dincolo de tine, zãrindu-te.

Romanul FEM al Magdei Cârneci, rod al unui
deceniu de târcoale în paginã, marcheazã intrarea în
arena literelor noastre actuale a (încã) unei romanciere
pe care, în loc sã o stinghereascã, harul de poetã o
ajutã sã se miºte printre cuantele prozei cu delicateþe
ºi acurateþe, fãrã stingherealã ori paºi nesiguri.
Totodatã, apariþia cãrþii mai permite împlântarea unui
steguleþ pe harta generaþiei mature de creatori ai
momentului actuale, îndemnând la o lãrgime ºi
nuanþare a înþelegerii optzecismului nostru literar, a
cãrui vigoare se manifestã astãzi la o altã vârstã decât
cea incipientã de odinioarã, cu noi ºi desfãºurate
argumente.

Abstract: FEM is a novel written by Magda Cârneci,
a well-known poetry author of the „Generation 80", where
the target is to be brought into light the deepest foundations
of the womanhood not in terms of gender, but as a „mask”
of the Great Godess Earth (a metaphore of the Existance
itself) that makes us live and be real.

Keywords: novel, Magda Cârneci, FEM, archetype,
kosmos

Cuvinte-cheie: roman, Magda Cârneci, FEM, arhetipal,
cosmos
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Full of Jacks with Queens

BOGDAN COªA

Cartea Româneascã,
2011

POKER

Full de valeti cu
dame

,

Cîºtigînd concursul de
debut al Editurii Cartea
Româneascã cu romanul
Poker, Bogdan Coºa se
plaseazã în ipostaza favo-
rabilã a scriitorului care-ºi
începe cariera cu un premiu
înainte chiar ca volumul sã
ajungã pe rafturile librãriilor.
Posturã fericitã, dar implicit
generatoare a unor aºteptãri
ridicate. Premianþii nu sînt ni-
ciodatã campionii simpatiilor.

Deºi se citeºte cu
uºuriþã în cîteva ore, deºi eºti tentat sã o califici rapid
drept simplistã, deºi te trezeºti anticipînd ºabloanele,

Victor Cubleºan
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Ãdeºi acumulezi o continuã neîncredere faºã de
plauzibilitatea istorisirii, deºi recunoºti rapid suita de
influenþe aproape nedisimulate, cartea lui Bogdan
Coºa se dovedesºte o construcþie mult mai solidã
decît suma acestor neajunsuri. Titlul romanului este
prost ales, ºi, fie cã meritul îi revine proastei inspiraþii
a prozatorului, fie marketingului editurii, nu reuºeºte
decît sã inducã în eroare. Pokerul este prezent în
roman, dar nu este un element central, ci un fundal
care asigurã culoare, context ºi la care se apeleazã
în mod previzibil pentru metaforizãri ºi simbolisticã. E
greu de spus cît de mult se pricepe Bogdan Coºa la
joc, sau cît de mult element autobiografic curat
subzistã în pagini, dar paginile despre poker sînt mai
degrabã informative, într-o manierã wikipedistã,
tributare unor ºabloane bine înregimentate în literaturã
ºi film ºi par lipsite de implicarea emoþionalã adiacentã
implicitã pentru un joc care a trecut de mult la nivel de
viciu, drog, industrie ºi element iconic. Jocurile de
noroc sînt mai degrabã un fundal pe care se deruleazã
evenimentele care fac naraþiunea interesantã  - o
poveste de dragoste, dinamica unui grup de prieteni,
viaþa trãitã ca un refuz al înregimentãrii. Surprinzãtor
pentru un roman care aparent e o înºiruire de scheme
narative, Poker reuºeºte sã îºi atribuie parþial statutul
de poveste a unei generaþii, ridicînd în prim-plan o
serie de atitudini, emoþii ºi ipostaze care definesc
momentul contemporan al României.

Romanul e povestea lui Tudor, jucãtor
profesionist de poker. De fapt, mai degrabã un profitor
al sistemului de joc on-line, decît un jucãtor adevãrat,
un tînãr care trãieºte din hibele ascunse ale
cazinourilor virtuale. Prietenii sãi sînt ºi ei implicaþi în
aceleaºi tribulaþii. Dar pokerul este doar un mod de a
cîºtiga bani, o schemã care le permite o viaþã mai
bunã ºi mai puþin umilitoare. Jocul în sine nu este nici
o clipã generator de dependenþã sau de probleme de
viaþã ºi de moarte, jocul nu e un scop, ci doar o cale
de ieºire din mizerie. Problemele care alimenteazã
motorul narartiv vin dinspre lãcomie, nesiguranþã,
relaþii neîmplinite, aspiraþii latente înãbuºite, adicã
dinspre o psihologie deloc specificã, deloc
înregimentatã jucãtorului compulsiv. Cele cîteva zile
feliate din viaþa personajului principal îl surprind pe
acesta încercînd sã depisteze ce s-a întîmplat cu unul
dintre prietenii sãi care aparent i-a înºelat pe toþi fugind
cu o parte din banii afacerii comune, îl surprind
ascunzîndu-se de oamenii unui interlop care îl urmãresc
în urma unei daravele destul de puþin plauzibilã ºi, mai
ales, îl surprind la rãscrucea dintre douã relaþii
amoroase, cu superficiala, snoaba, dar magnetica Ada
ºi focoasa, fatala fatã rea-bunã, Andreea.

Bogdan Coºa este un profesionist, ºi nici un dubiu
nu ar trebui sã planeze asupra acestei afirmaþii.
Stãpînind perfect construcþia pusã în scenã, lucrînd
cu fraze bine strunite, fãrã a cãdea în capcana
descrierilor inutile sau în poza gratuitã a scriitorului
care finiseazã de zor imagistica, punînd în paginã un
dialog alert ºi viu, prozatorul livreazã un produs fãrã
cusururi evidente. Este însã un artist? Bogdan Coºa
este un autor tînãr ºi asta se simte. Se simte în tentaþia
de a poza, din spatele rîndurilor, mereu, într-o posturã

cool. Privind retrospectiv romanul realizezi cã foarte
mult din el e tributar unor atitudini, unor posturi arogate
de narator, unor cliºee intrinseci, mai mult decît unei
experienþe de viaþã transfiguratã. Autorul pare sã ºtie
cum ar trebui sã vorbeascã despre una sau alta, dar,
adeseori pare sã vorbeascã din auzite. Ceea ce face
ca adeseori lucrurile sã devinã contradictorii ºi
deconcertante. Grupul de prieteni surprins este unul,
desigur, cool, anti-sistem, dar visele fiecãrui membru
sunt cele de a ajunge în sistem (unul dintre jucãtori
doreºte sã facã un MBA, altul face afaceri – „tunuri” –
cu un tatã afacerist model pentru România de azi,
chiar ºi personajul principal este pe un traseu de
„îmburghezire”). Atitudinea anti-corporatistã e mimatã.
Atmosfera naraþiunii este mai degrabã tributarã
filmelor englezeºti cu gangsteri (hello Layer Cake,
Snatch, Rock’n’Rolla etc.) decît atmosferei balcanice
interlope binecunoscute oricui a intrat mãcar odatã
într-un bar prost famat. Într-un mod ciudat romanul
pare o transcriere a unor scenarii de film românesc
contemporan (Furia, dar nu numai), transpunînd
minimalismul cinematografic în cheie literarã. Poker
nu este un roman rãu, dar materia din care e plãsmuit
pare sã nu fi fost digeratã suficient înainte de a fi
transpusã în universul de hîrtie, prea multe trimiteri ºi
ºabloane rãmînînd recognoscibile.

Ceea ce face interesant ºi, într-o mãsurã,
captivant, romanul, este psihologia personajelor,
modul în care tinerii de douãzeci de ani vãd ºi percep
România, modul în care se raporteazã la valorile
prieteniei ºi dragostei, modul în care îºi vãd viaþa.
Pentru cititorul unei alte vîrste este descoperirea unei
superficialitãþii extrem de credibile, descoperirea
generaþiei produse de eterna noastrã tranziþie. Ceea
ce este uman ºi viu se refugiazã în dragoste, în
eternele ºi neschimbãtoarele ei chinuri ºi nesiguranþe.
Poker  este romanul iubirilor aproape adolescentine,
cu implicare totalã ºi idealizare (dincolo de masca
superficialã a nepãsãtoarei atitudini cool). În rest, viaþa
e un lung ºablon de materiale publicitare ºi culturã
urbanã: maºini cool, interlopi fascinanþi, atitudine anti-
sistemicã din inerþie, tripuri, umbra (desigur, cool)
halucinogenelor, credinþa cã a trece prin viaþã înseamnã
a face ceva cool. Existã atît de multã pozã în paginile
(puþine) despre culturã încît par o transpunere a unui
talk-show. Imaginea de ansamblu e a unei genera-
þii aisberg: cool ºi în derivã. Tot ce existã este trãirea
intensã de azi, propria percepþie a lumii dã valori de
profunzime existenþialã. Convingãtor ºi trist.

Poker este departe de a fi un roman bun. Pe de
altã parte este o promisiune extrem de solidã a unui
prozator care încã nu a reuºit sã se desprindã de
modelele sale, dar care demonstrazã solide calitãþi
de narator. Bogdan Coºa are toate ºansele de a
deveni un autor excelent. În momentul în care va
deveni matur.

Abstract: A review of the award winning novel Poker
by Bogdan Coºa, focusing on its depiction of the young
generation.

Keywords: Bogdan Coºa, contemporary romanian
novel, poker, young generation

Cuvinte cheie: Bogdan Coºam, roman românesc
contemporan, poker, tînãra generaþie
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Oricine-ar putea spune azi:
„Domnule Foucault, ai grijã ce-þi
doreºti, c-ar putea chiar sã se
întîmple!”

Schimbãrile psiho-cognitive
(unii filozofi le numesc chiar
schimbãri paradigmatice) ale
triadei percepþie-repezentare-
inserþie, petrecute în cadrul aºa-
numitei Generaþii Digitale, se
dovedesc atît de complexe, încît
neurologii, psihologii, analiºtii
comportamentali, sociologii sau
matematicienii par copleºiþi de
procesul analitic ºi teoretic al
acestora, aparent fãrã sfîrºit. Mai
întîi de toate, pare evident ca
acþiunea noilor tehnologii asupra
creierului uman, expus de la ani
fragezi (între 3 ºi 5) unor activitãþi
conºtiente de comunicare virtualã
ºi mai puþin unora centrate pe
obiect ori pe comunicare inter-
personalã, a reuºit sã producã
mutaþii profunde. Altfel spus,
„alfabetizarea computaþionalã”
care precede achiziþia propriu-zisã
a competenþelor de scriere ºi
numãrare schimbã fundamental tot
ceea ce, în nod tradiþional,
credeam cã ºtim cu privire la
inserþia într-o culturã, la consumul
cultural ºi, poate mai important, cu
privire la reprezentarea sinelui ºi
la construcþia de identitate.

În aceastã ordine de idei, ar

Interludiu: Noul spectator? Câteva
ipoteze (I)
Interlude: The New Spectator? Some Hypothesis
Miruna Runcan

Ne putem lesne imagina o culturã
în care discursurile ar circula liber,
fãrã nici o necesitate cu privire la
autor. Discursurile, orice statut, formã
sau valoare ar putea avea, ºi idiferent
de maniera în care-ar fi mînuite, ar
putea cãdea într-o anonimitate
atotcuprinzãtoare.

Michel Foucault (Language,
Counter-Memory, Practice:
Selected Essays and Interviews,
1977)

trebui sã admitem cã pînã ºi
revoluþia vizualã care semnala
decesul  erei Guttenberg - aºa cum
a fost descrisã ºi comentatã de
McLuhan (1967) – pare astãzi mai
puþin revoluþionarã: inventarea
televiziunii nu a afectat în aceeaºi
mãsurã ca inventarea compu-
terului configuraþiile noastre
nervoase/cerebrale, comporta-
mentele noastre cotidiene si re-
ferinþele ºi practicile noastre cul-
turale tradiþionale (cu originea în
secolul XIX).

De fapt, care ar fi simptomele
principale ale acestor mutaþii?
Orice persoanã care a trecut de
treizeci de ani le-ar putea rezuma
pe baza simplei observaþii:

· O de-legitimare - treptatã dar
definitivã - a practicilor de muncã/
învãþare, deplasate puternic din
poziþia lor centralã la copiii de peste
6 ani, poziþie consertvatã pînã cu
vreo douã decenii în urmã.
Compensatoriu, practicile e joc-
învãþare au avansat din poziþia lor
marginalã, exclusiv dedicatã primei
copilãrii, acoperind nu numai o
bunã parte din aºa-zisul „timp liber”
zilnic,  ci invadînd de-a dreptul
timpul/spaþiul fizic ºi imaginar,
cîndva rezervat practicilor
educaþionale bazate pe muncã1.

· Descreºterea dramaticã a
interesului ºi practicilor spec-
tatoriale (scurtarea timpului de
concentrare în raport cu toate
tipurile specifice de discurs al
artelor performative, lipsa rãbdãrii
ºi interesului cognitiv în raport cu
lanþurile narative tradþionale);
mutaþia e compensatã, pe de-o
parte, de o capacitate crescutã de
a citi/cartografia ºi interpeta
discursuri vizuale simultane,
derulate cu o vitezã fãrã precedent,
iar pe de altã parte, de abilitatea
de a interacþiona rapid ºi competent
în comunicarea instantanee în
reþea, ca ºi în spectrul larg al
activitãþilor de joc ºi creative.

· Scãderea hemoragicã a
practicilor de lecturã, compensatã
de abilitatea de a gãsi ºi combina
informaþie din surse virtuale.

· Compresia alarmantã a
vocabularului oricãrei limbi naturale
(pare previzibil cã, într-un deceniu
sau douã, aproape toate limbile
naturale, în formele lor vorbite ºi
scrise în secolul XX, vor fi
percepute de cãtre vorbitorii nativi
ca limbi strãine, ori mãcar ca forme
extrem-arhaice); fenomen care
trebuie coroborat cu reducerea
capacitãþii persoanei de a produce
discursuri complexe ºi expresive,
în special în scris. În compensaþie,
pe de-o parte, folosirea unui argou
aproape universal, atît vorbit, cît ºi
scris, bazat pe limba englezã,
acoperind aproape integral
substantivele ºi verbele cu funcþii
computaþionale, dar ºi o sintaxã/
semanticã specificã comunicãrii
virtuale. Pe de altã parte, o tendinþã
profundã de a crea blocuri argotice
de comunicare inter-personalã
(lexic-sintaxã-semanticã), specifice
unui grup anume de vîrstã ori inte-
rese de cunoaºtere, prin folosirea
ca suport a referinþelor  la cultura
popularã ºi la iconi stereotipi, dar ºi
prin actualizarea unor experien-
þe specifice de grup ca proto-
mitologie.

· Disoluþia treptatã (dar uimitor
de profundã) a valorilor tradiþionale
cu privire la drepturile legale de
autor sau de producãtor, ba chiar
o treptatã delegitimare a filozofiei
juridice, aºa cum era ea constitui-
tã de cîteva secole încoace, cu
privire la proprietatea intelectua-
lã în ansamblul ei. Comunicarea
virtualã, evoluþia noilor medii ºi
a tehnologiilor lor specifice, ca
ºi practicile de consum cultural
în virtual au avut ca efect compen-
sator nu numai o transformare
radicalã a atitudinii faþã de
autor i ta tea moralã º i  lega-
lã  a autorului-producãtorului-

Autoarea este critic de teatru ºi
profesor la Facultatea de Teatru ºi
Televiziune din Cluj / The author is a
theater critic and Professor PhD a in
theater, at the Faculty of Theater and
Teelevision in Cluj
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proprietarului, ci ºi apariþia unei
relaþii „de colaborare” ºi „activ-
creativã” cu produsele culturale ca
atare.

În vreme ce interactivitatea
implicã adesea o capacitate
intrinsecã de a transforma,
structura ºi particulariza textul în
raport cu dorinþele autorului, ea
capaciteazã ºi încurajeazã uneori
dorinþa de a transforma textul în
direcþii care scapã controlului unui
autor sau altul, în acord cu dorinþele
individuale ale unui membru din
public sau ale unui utilizator2.

· Drept consecinþã directã a
acestui fenomen, finitudinea
textualã (ca ºi valoarea patri-
monialã) a produsului cultural
(cîndva numit „operã”, sau chiar
„operã de creaþie”) se dizolvã într-
o infinitate de posibilitãþi de
reeditare, remixare, rescriere de
cãtre destinatar, în timp ce graniþa/
distanþa dintre autor ºi beneficiarul
produsului cultural dispare de-a
dreptul.

Natura interactivã ºi digitalã a
comunicãrii mediate de computer
produce multiple tensiuni noi în
relaþia autor-public, în special prin
ºtergerea liniei de separaþie între
autor ºi public, erodînd modelele
tehnologice ºi politice con-
venþionale cu privire la „controlul”
asupra textului, asupra secven-
þialitãþii sale narative ºi asupra
distribuþiei sale. Se poate spune cã
autorii ºi producãtorii media care
continuã sã opereze în paradigma
dominantã a proprietãþii intelectuale
s-au angajat într-o bãtãlie
dramaticã împotriva acestui fel de
implicaþie interactivã, atît prin
mijloace legale cît ºi prin protecþie
tehnologicã, în timp ce publicurile
continuã sã riposteze la rîndul lor,
cu tehnologii ºi mai noi, capabile
sã înfrîngã orice astfel de tentative
de control3.

Într-un asemenea context, ce
putem spune despre distanþa
comparativã dintre condiþia
tradiþionalã de spectator ºi
capacitatea publicurilor tinere ºi
digitale de a interpreta produse
ale artelor spectacolului? Mai
mult decît atît: putem noi
observa ºi analiza cu adevãrat,
în mod coerent, schimbãrile
individuale ºi sociale încã în
desfãºurare?

Joc vs. cinema?

Sã pornim de la primul ºi cel mai
banal dintre punctele enumerate în
lista schiþã de mai sus, referitoare
la deplasarea modelului muncã/
învãþare în beneficiul modelului joc/
învãþare. Atît condiþia de spectator
cît ºi cea de jucãtor al jocului video
împãrtãºesc aparent aceeaºi
nevoie de reguli convenþionale ºi,
desigur, ambele par sã producã
efecte similare de absobþie în
lumea ficþionalã. Mai mult, o bunã
parte din jocurile de rol (RPG), ca
ºi alte tipuri de joc pe computer,
împrumutã din film ºi teatru vehi-
culii narativi ºi dramaturgici,
decoruri statice ºi dinamice, ca ºi
- evident – distribuþia personajelor.
În miezul acestei competiþii de
împrumut ºi provocare, ar trebui sã
ne concentrãm o datã în plus pe
distanþa dintre cele douã pozi-
þionãri:

Existã, de asemenea, o
legãturã importantã, sau mãcar o
similitudine funcþionalã între jocurile
pe computer ºi aºa-zisele forme
inferioare de cinema, mai ales în
genurile care excitã reacþii fizice în
spectator, incluzînd aici
melodrama (lacrimi), comedia (rîs),
horrorul (fricã) ºi pornografia
(excitaþie sexualã). Unele simulãri,
în special cele încãrcate cu acþiune
ce trebuie îndeplinitã prin reacþii
rapide ºi printr-o excelentã
coordonare ochi-mînã, produc
adesea reacþii fizice ºi fiziologice
care trebuie controlate în interesul
major al jucãtorului.4"

În consecinþã, dacã similaritãþile
adîncesc diferenþele fundamentale,
de ce sã reecranizezi suporturi
dramaturgice aºa de subþiri ºi
lanþuri narative atît de puþin
interesante ca cele ofertate de
jocurile pe calculator? Ca sã aflãm
ce motiveazã publicurile tinere
(formate prioritar din pacticanþi ai
jocurilor pe calculator ºi fani RPG)
am apelat, împreunã cu un mic
grup de cercetãtori, acum doi ani,
la un set de douã dezbateri online,
alãturi de cîþiva adolescenþi. Prima
conferinþã a fost dedicatã prac-
ticilor de joc video ºi în special
RPG-urilor, problema centralã fiind
aici relaþia dintre propria identitate
ºi avatar. A doua dezbatere s-a
concentrat în mod strict pe

motivaþiile ºi reacþiile create de
urmãrirea filmelor bazate pe RPG-
uri. Cu doi intervievatori ºi ºase
subiecþi entuziaºti ºi inteligenþi
(între 15 ºi 16 ani), cele douã dez-
bateri s-au dovedit, pentru noi,
revelatorii.

În rezumat, tinerilor (fete ºi bã-
ieþi) le plac cel mai mult questurile
ºi situaþiile pline de aventuri, care îi
fac sã se simtã puternici ºi
inteligenþi, chiar vicleni. Pe de altã
parte, misterele ºi atmosfera
exoticã ºi stranie conteazã enorm
penru fanii Final Fantasy, care sunt
de asemenea fani de seriale TV de
tip japonez, manga sau anime.
Entuziaºtii consumatori de jocuri
online adorã „sã fie altcineva” ºi sã
„comunice”, ori sã „interacþioneze”
cu alþii, mai mult sa mai puþin
necunoscuþi, sã-ºi construiascã
spaþii virtual-ficþionale ºi chiar sã
fantazeze cu privire la adevãrata
identitate a persoanelor care se
ascund sub avatarurile cu care se
întîlnesc.

Întrebaþi cum definesc genul
specific de plãcere pe care le-o
oferã jocul – în special RPG – ,sunt
înclinaþi sã diferenþieze cel puþin
douã tipuri de satisfacþie, egal de
importante. Mai întîi, cad de acord
cã plãcerea principalã e aceea de
„a face lucruri extraordinare”; ori,
mai limpede, de „a face lucruri pe
care nu le-ai putea încerca-visa cã
le faci în viaþa realã”. Cu toate
astea, conversaþia vireazã drastic
atunci cînd unul dintre subiecþi
întreabã: „Dar cum rãmîne cu
victoria? Nu-i asta plãcerea cea
mai mare?” „Cîºtigatul e orgas-
matic!”, cad cu toþii de acord.

Ulterior, minuscula dar fruc-
tuoasa noastrã inverstigaþie se
concentreazã pe felul în care
adolescenþii ºi tinerii jucãtori
percep ºi reacþioneazã faþã de
filmele bazate pe jocuri video.
Producþia unui astfel de film pare
logicã ºi necesarã, din punctul lor
de vedere, „pentru cã majoritatea
producãtorilor n-au imaginaþie ºi
atunci trebuie sã-mprumute de la
alþii”. Dar ºi pentru cã „... e vorba
despe un produs care trebuie sã
se extindã. Ai un produs, jocul, ºi
oferi un sub-produs, filmul!” Totuºi,
majoritatea subiecþilor admit faptul
cã reacþia finalã, dupã vederea
filmului (al cãror public þintã sunt,
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desigur, chiar ei) e întru cîtva
dezamãgitoare. „De obicei sunt
complet frustrat dupã ce l-am
vãzut. Lipseºte ceva”, rãspunde
unul dintre tineri. Actorii pot fi buni
ºi celebri, decorurile ºi animaþiile
digitale pot fi spectaculoase, cu
toate astea grupul e unanim cu
privire la faptul  cã se simte frustrat
de comparaþia dintre film ºi jocul
originar. Ce lipseºte? „Faptul cã
eºti acolo! Posibilitãþile!”...

La urma urmelor, pentru un
jucãtor, ecranizarea unui joc nu
reprezintã o plãcere completã. ªi-
atunci, de ce se mai duce sã vadã
filme de felul ãsta? „Fiindcã sunt...
frumoase?! ªi trebuie sã mã duc
la mall sã vãd niºte filme, s-o fac
ºi pe mama fericitã?!”

Abstract:  This article is a fragment
of the author’s book, in progress, Signore
Misterioso - The Anatomy of the
Contemporary Theatre and Film
Spectator. The fragment tries to sketch
several hypothesis and tries to raise
some questions about the changed
paradigm in self identity discourses and
representations of young people that are
commonly known today as The Digital
Generation, focusing on the differences
between the traditional “spectator
condition” and the level-stratified
experiencing of the computer game user.
The third part tries to discuss and
exemplify several tendencies of video
and performing arts – technologically
based or not - in order to activate the
young audiences’ participation.

Keywords: Spectator, Audience,
Theatre, Film, Video Games

Cuvinte-cheie: spectator, audi-
enþã, teatru, film, jocuri video
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În ceea ce-i priveºte pe aºa-
numiþii abridgers (nici de aceastã
datã, nu avem, în limba românã,
un termen potrivit), pãrerile au fost
de la bun început împãrþite.

Fiindcã era, în linii mari, un
conservator, Jonathan Swift i-a
privit, în vestita lui „A Digression
in Praise of Digressions“, cu un
ochi mai degrabã sceptic. Cel ce
rezumã (sau compileazã sau
indexeazã) e doar o fãpturã
parazitã. Rezumatul, crede Swift,
este, de cele mai multe ori, inutil ºi
întotdeauna vãtãmãtor. Peste ani,
în schimb, eseistul Isaac D’Israeli
a elogiat, într-una din notele sale
miscellanee, fãrã nici o reþinere,
stirpea scriitorilor de rezumate. În
opinia mea, nu a greºit cîtuºi de
puþin. Articolul sãu, intitulat - sã mai
spun? - „Abridgers“, se citeºte ºi
astãzi cu interes ºi folos. Nu spun
un secret: simpatia lui D’Israeli mi
s-a transmis.

Fireºte, parafraza în genere, id
est reformularea unui text pretins
„original“ în alþi termeni (dar existã
oare, propriu vorbind, un text
original ºi originar, un prim text, o
sursã a textelor?), a fost un
exerciþiu retoric strãvechi.
Parafraza succintã, la fel. Sã
notãm, de exemplu, observaþiile
binevoitoare din tratatul lui Marcus
Fabius Quintilianus, De institutione
oratorica (10: 5).

Mai mult: Platon însuºi a
rezumat, se ºtie, un episod din
Iliada (Cîntul I: 12-16) ºi anume
versurile care povestesc umilirea
preotului Chryses ºi nenorocirile
care se abat, în consecinþa acestei
nedreptãþi, asupra oºtirii aheilor.
Totuºi, dupã gustul modern, Platon
nu a fost suficient de concis:
simpla transpunere a hexametrilor
homerici într-o prozã abstractã era,
oricum am privi lucrurile, o
gratuitate (dacã nu o fatuitate). În
schimb, acelaºi episod din Homer,
abreviat de modernul Gérard
Genette, devine un model didactic,

Bref
Valeriu Gherghel

demn de atenþia oricãrui student la
Clasice: „Chryses cere sã-ºi
rãscumpere fata; Agamemnon
refuzã ºi-l alungã pe Chryses“.
Simplu ºi, mai ales, just! Dacã nu
e la înlþimea originalului (ºi nu poate
fi!), parafraza lui Genette ia pur ºi
simplu mai puþin timp la lecturã
decît versurile lui Homer ºi,
desigur, decît rezumatul lui Platon.
Ar reprezenta, cum s-ar zice, un
rezumat al rezumatului, o scurtare
a prescurtãrii, o picãturã dintr-o
picãturã. Într-o vreme obsedatã de
rapiditate ºi de creºterea ignoranþei
(în fiece zi se tipãresc o mie de
cãrþi, dar noi nu putem citi decît
una), doar scurtimea conteazã.

În eseul de faþã, mã voi referi
exclusiv la parafraza rezumativã,
la breviar, în sensul de expunere
economicã a unui discurs mai mult
sau mai puþin excesiv. ªi care
discurs nu e, în definitiv, excesiv?

Un prim exemplu, aºadar. Aº
începe investigaþia cu franciscanul
Alexander de Villa Dei (1175-1240,
dar datele sînt aproximative, ca în
cazul multor medievali). Cãlugãrul
minorit, a rezumat, într-un singur
poem mnemotehnic, de 200 de
hexametri, intitulat Summarium
biblicum, întreaga Scripturã.
Fireºte, Alexander nu e singurul
cãrturar din Evul Mediu care a
suferit de mania versificãrii. Au
poematizat, înaintea lui, alþii mult
mai cunoscuþi. Dintre toþi însã,
Alexander de Villa Dei a fost
negreºit cel mai harnic. A rezumat
în versuri cele 66 de cãrþi ale
Bibliei. Nu s-a mulþumit cu atît. A
rezumat gramatica latinã, dupã
Donatus ºi Priscian, într-un
manual de 2600 de hexametri
leonini, sub titlul Doctrinale
puerorum. A rezumat aritmetica ºi
radicalii, în Algorismes seu
Carmen de Algorismo seu De Arte
Numerandi. E vorba, de data asta,
de cîteva sute de hexametri
dactilici. Voi transcrie aici unul
singur. Pentru a fixa o regulã
matematicã, Alexander de Villa Dei
spune în Carmen de Algorismo în
chipul urmãtor: extrahe radicem
semper sub parte sinistra, adicã

„rãdãcina se extrage întotdeauna
pornind de la stînga“. Luminos!

În sfîrºit, în scopul de a reduce
în mod drastic Scriptura, cãlugãrul
franciscan a abreviat fiecare carte
din cuprinsul Bibliei printr-un singur
cuvînt, dupã un criteriu mai
degrabã obscur. A desemnat
creaþia lumii prin cifra sex, episo-
dul Edenului ºi al pomului cu-
noaºterii prin cuvîntul prohibet,
episodul cãderii prin termenul
peccant ºi aºa mai departe pînã la
diluviu (simbolizat prin arca lui
Noe). Ca urmare, primul vers din
Summarium biblicum se înfãþi-
ºeazã în chipul urmãtor: „Sex
prohibet peccant abel enoch et
archa“. Altfel spus: sex, cele ºase
zile ale creaþiei; prohibet = a
interzis, e vorba de interdicþia
divinã de a mînca din pomul
cunoaºterii; peccant = au greºit,
cuvîntul se referã la Adam ºi Eva;
Abel = cea dintîi victimã; Enoch =
cel ce a umblat cu Dumnezeu trei
sute de ani: „apoi nu s-a mai vãzut,
pentru cã l-a luat Dumnezeu“;
archa = corabia mult încãpãtoare
a lui Noe etc.

Se înþelege: compunerea lui
Alexander de Villla Dei (dacã este
a lui ºi nu avem de a face ºi în
acest caz cu o atribuire greºitã,
ceea ce e mai mult decît probabil)
nu se remarca, vai, prin trans-
parenþã. Era ilizibilã precum un
vers dadaist, precum un poem de
Breton, precum haosul. Din acest
motiv, în unele manuscrise tîrzii, cei
200 de hexametri din Summarium
biblicum sînt însoþiþi de note
explicative. Notele tind sã fie chiar
mai bogate decît întinsul Scripturii.
Cum observãm, conciziunea ºi
inteligenþa se contrazic. Nici avarul
Heraclit nu e pe înþelesul tuturor.

Aº putea ilustra, mã gîndesc,
arta breviarului prin exemple
luate din culegerile de locuri
comune ale Renaºterii, din
Margarita philosophica a lui Gregor
Reisch, o enciclopedie în XII
capitole, care prezintã pe scurt
materia tuturor artelor liberale,
din Cyclopaedia lui Ephraim
Chambers (1728), din enciclope-
dia metodicã a lui Joseph
Panckoucke. Riscul de a rãtãci ar
fi prea mare. Exemplele recente
sînt, în opinia mea, cele mai
captivante.

Autorul este Lector la Facultatea
de Filosofie, Universitatea din Iaºi
(The Author is Lecturer in Philosophy,
University of Iaºi)



44

Nu e locul sã discutãm minuþios
(im)posibilitatea de a parafraza
specia poeziei lirice ºi, în general,
orice scriere de imaginaþie. În
principiu, poezia liricã nu se poate
rezuma decît cu preþul nimicirii
sale neîntîrziate. Nu poþi abrevia
fãrã rest The Raven al lui Poe, un
sonet de Eminescu („S-a stins
viaþa falnicei Veneþii“), una din
elegiile duineze ale lui Rilke (ºi
sînt zece în total), The Waste
Land, compoziþia glossolalicã a
lui T. S. Eliot (cuprinde versuri în
englezã, germanã, latinã, greacã
etc.), Cantos LXXXV de Ezra
Pound sau Variazioni su nulla, poe-
mul lui Giuseppe Ungaretti.

Îmi amintesc, cu acest prilej, cã
Emil Brumaru, într-o conversaþie
privatã, a negat scurt orice
posibilitate de a reduce la o fiºã
austerã vreuna din poeziile lui.
Adevãr grãia! Singura abreviere
corectã a unui poem dificil e sã-l
reproduci aidoma, în exact
aceleaºi cuvinte ºi dupã aceeaºi
prozodie, la modul tautologic… ªi,
oricum, e un fapt dovedit cã
metaforele nu se pot prescurta.
Soarele negru al melancoliei
rãmîne soare, rãmîne negru ºi
rãmîne pentru totdeauna sã
vegheze melancolia (ºi sã se
confunde cu ea). În plus, nu e locul
sã vorbesc, în acest eseu, despre
banala realitate cã orice rezumat
e numai o ipotezã interpretativã cu
privire la unul din multele sensuri
ale cutãrui poem.

Dacã abreviezi brutal ºi, poate,
incorect, The Raven, poemul lui
Edgar Allan Poe, prin enunþul
prozaic „un eu liric nenumit
presimte cã nu o va mai vedea
nicicînd pe Lenore“, sau prin
propoziþia mai abstractã „nimic,
niciodatã, nu se repetã“, sau prin
sentenþa anti-nietzscheanã „e
în van sã invoci o eternã reîn-
toarcere“ sau, în mod radical de
aceastã datã, prin termenul
„nevermore“, farmecul creaþiei lui
Poe dispare cu totul. Ai prins o
semnificaþie aproximativã, dar ai
pierdut poezia. ªi nu primeºti de
niciunde vreo garanþie cã ai sesizat
corect, pînã la urmã, intenþia lui
Poe, intenþia textului, sau intenþia
cititorilor din 1845, anul publicãrii
poemului. Dar dacã Edgar Allan
Poe s-a exprimat alegoric în poezia

The Raven (deºi, în Filosofia
compoziþiei, nu menþioneazã
explicit acest fapt), cum vei
rezuma (ºi) aceastã semnificaþie?
Vom avea o singurã poezie
intangibilã ºi douã rezumate, unul
pentru semnificaþia literalã (un corb
pãtrunde - sau nu -  în odaia poe-
tului, se aºazã pe bustul zeiþei
Atena ºi repetã mecanic cuvîntul
„niciodatã“), altul pentru sem-
nificaþia alegoricã (un mesager al
lumii de dincolo retrage poetului
speranþa de a întîlni, aici sau în altã
parte, pe frumoasa Lenore).

Dar specia burghezã a prozei
(nuvela, romanul) se pot rezuma
în vreun fel? De-a lungul vremii, nu
au lipsit cîtuºi de puþin încercãrile.
E simplu ºi uºor de dovedit
aceastã afirmaþie. Umberto
Eco (1991: 77-78) a propus sã
reducem romanul lui Stendhal,
Roºu ºi negru, la formula:
„Napoleon a murit la 5 mai 1821“.
Cred, totuºi, cã Umberto Eco se
referea la pre-textul cãrþii, fiindcã
Roºu ºi negru nu relateazã bio-
grafia lui Napoleon, ci imposibili-
tatea ambiþiosului Julien Sorel de
a repeta biografia lui Napoleon.
Mult mai aproape de tema
romanului este, în schimb, o altã
sugestie a lui Eco: povestea lui
Julien ar figura „parabola unui vis
bonapartist întîrziat“

E. M. Forster a spus apãsat în
mai multe rînduri cã Moby Dick se
referã cu maximã precizie la
„capturarea unei balene“, cu toate
cã tocmai eºecul acestei vînãtori
îl preocupã pe Melville. Nu ar fi
inutil, am impresia, sã citim încã o
datã afirmaþia lui Forster: „That is
what the book is about, and Moby
Dick was about catching a whale“.
Fraza lui Edward Morgan Forster
e îndreptatã, dacã nu greºesc,
împotriva acelor exegeþi care
dispreþuiesc preceptul lui Ockham
ºi venereazã alegoriile complicate.
Dar Forster aplicã, el, principiul
simplitãþii în interpretare. Nu e
numaidecît un literalist, dar e un
comentator parcimonios. Spune
mult în puþin. Un rezumat veritabil
al romanului Moby Dick va trebui
sã ofere evidenþa (semnificaþia
imediatã a cãrþii), care e una ºi
aceeaºi pentru toþi criticii „raþionali“.
Alegoriºtii nu þin seama de ea. E o
superbie sã ignori tocmai intenþia

vãditã a lui Herman Melville ºi sã
nutreºti gîndul absurd cã un
interpret l-ar putea înþelege mai bine
pe Melville decît s-a înþeles el
însuºi.

Dar, în treacãt fie spus, nu sînt
deloc sigur cã evidenþa este
negreºit ºi întotdeauna evidentã. ªi
nu sunt deloc sigur cã evidenþa e
negreºit ºi întotdeauna literalã. Vom
mai vorbi.

A urmat, bineînþeles, Marcel
Proust ºi confuzia iniþialã a criticii,
care nu a priceput tema acestei
epopei digresive. La ce se referã
În cãutarea timpului pierdut?
Gérard Genette a spus cã aceastã
„confesiune“ nu e decît dezvol-
tarea minuþioasã ºi obsesivã a unui
enunþ minimal: „Marcel devi-ne
scriitor“. La rîndul lui, Vincent
Descombes a pretins cã re-
zumatul cel mai potrivit al
romanului ar fi „Marcel devine un
mare scriitor“. Acelaºi Gérard
Genette a conchis cã abrevierea
exactã a romanului proustian ar fi
„Marcel sfîrºeºte prin a deveni un
mare scriitor“. Dar ºi prescurtarea
lui e prea ramificatã. E suficient, am
impresia, sã reducem topicul
romanului la propoziþia „Marcel
scrie“, deoarece aprecierea cã a
devenit un mare scriitor nu aparþine
lui Marcel (Marcel nu e mai
mitoman decît Marcel însuºi!), ci
e o judecatã postumã a cititorilor
care au observat, strãbãtînd În
cãutarea timpului pierdut, abilitatea
narativã a lui Marcel.

Aº face adaos, în treacãt,
altceva. Orice ar spune adepþii
teoriei despre intentional fallacy,
rezumatul care nu se poate
dezminþi în mod serios aparþine
autorului însuºi. Cunosc multe
cazuri. În acest articol, voi
menþiona numai douã. Minunatul
poem al lui Christian Morgenstern,
Fisches Nachtgesang, se rezu-
mã desãvîrºit prin „Fisches
Nachtgesang“, ceea ce înseamnã
„cîntecul de noapte al peºtelui“,
fiindcã poemul nu are versuri, ci
numai titlul Fisches Nachtgesang
ºi se adreseazã în exclusivitate
celor care pricep cîntecul peºtelui
noctambul. Moartea lui Ivan Ilici,
povestirea lui Tolstoi, se poate
abrevia fãrã nicio îndoialã prin
„moartea lui Ivan Ilici“, întrucît
Moartea lui Ivan Ilici consem-
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neazã exact moartea lui Ivan Ilici
ºi nimic mai mult ori mai puþin
decît moartea lui Ivan Ilici.

Din pãcate, norocul comenta-
torilor e o divinitate rarã. Poeþii,
dramaturgii ºi prozatorii nu au
procedat întotdeauna precum
Christian Morgenstern ori Lev

Nikolaevici Tolstoi. Au evitat sã
punã operelor titluri descriptive ºi au
recurs la titluri arbitrare. Sã ne gîndim,
de pildã, la Cîntãreaþa chealã...

Abstract: The present essay
investigates a few moments in the
history of abridgement. It analyses the
relationship between the literary

interpretation and the rhetorical figure
of the concise paraphrase.

Keywords: Summary and para-
phrase, literary interpretation,
hermeneutics

Cuvinte cheie: Rezumat, pre-
scurtare, interpretare de text,
hermeneuticã

Inspirat de vastitatea Deltei
Dunãrii care traverseazã
România sa natalã, cu lagunele ºi
trestiile sale, cu ascunziºurile ºi
satele izolate, arta lui Claudiu
Presecan ne vorbeºte despre
miºcare, schimbare, ºi, într-un mod
poetic, despre continuitate. Cu
toate acestea, lucrãrile nu fac
portretul unui peisaj anume, ci mai
degrabã mãrturisesc o experientã
care transcede locul ºi timpul. 

În seria sa  „Urme pe apã”, tres-
tia este un simbol al individului, al
liberþãtii ºi rezistenþei, în pri-
mul rând o forþã a vieþii care per-
sistã. În lucrãrile sale actuale,
imagistica trestiei devine mult mai
abstractã, lãsand în spate o urmã,
un tremur al fiinþei sale. Miºcarea
înlocuieºte configuraþia ºi forma
ocupã spaþiul aºa cum dansatorii
îºi miºcã corpul, transfigurând pen-
tru moment spaþiul înconjurator.
Pentru Presecan spaþiul repre-
zintã, într-un fel, o metaforã pentru
stãrile psihologice ºi spirituale
interioare care primesc structurã
ºi o anumitã permanenþã prin
materialitatea picturii. Presecan
face referire la un “univers acvatic”
în care lumea noastra interioarã se
amestecã adesea lin cu peisajul
exterior. Apa, în opera lui Prese-
can, simbolizeazã întinderea care
reveleazã simultan ºi continuu
un micro si macro univers. Privi-
torul este confruntat nu atât cu un
loc, ci cu un moment trecãtor. Este
ca ºi cum o micã parte a unui
mediu a fost mãritã printr-o lupã,
creând o redare aproape micro-
scopicã sau o secþiune trans-

versalã. Prin acest procedeu se
constatã o îndepãrtare a stra-
turilor care compun mediul, reve-
lând o combinaþie abstractã de
culori, forme ºi linii aflate într-un
stadiu de înaltã vibraþie, amintind
de faptul cã materia este compu-
sã din molecule care nu sunt
niciodata complet statice, ci
în continuã miºcare. Un fundal
difuz albastru, verde este presã-
rat cu forme plutitoare asemã-
nãtoare celulelor ºi linii roºii
orizontale care traverseazã
suprafaþa, sugerând putere ºi
vitalitate mai mult decât forþã
sau despãrþire. Tuºa lui Presecan
are o trãsãturã caligraficã, un
limbaj misterios care pare sã
þâºneascã dintr-o civilizatie

veche ºi de mult uitatã.
 Spre deosebire de picturã, în

care culoarea este predominantã,
desenele artistului  sunt create în
principal cu pastel negru. Cãlãtoria
de-a lungul Dunãrii prin zonele
rurale este atemporalã în ceea ce
priveºte peisajul ºi România pe
care o reflectã. Ca întotdeauna în
lucrãrile lui Presecan, miºcarea
este portretizatã într-o maniera
fluidã, melodicã. Liniile dintre
abstract ºi figurativ se amestecã
ºi sunt estompate. Forme negre
circulare, biomorfe se revarsã în
peisaj ºi par sã pluteascã printre
copaci pentru a se pierde în cer.
Aceste forme simple ordoneazã ºi
unificã spaþiul, întocmai ca niºte
dansatori. Starea pe care o
creeazã este, sub multe aspecte,
o stare de contemplare religioasã
sau spiritualã, încurajând ceea ce
Presecan denumeºte “libertate de
spirit”, o viziune ce înlãnþuieºte ºi
strãbate întreaga sa operã.

„Urme pe apa“

)) )))

Claudiu Presecan’s Paintings
Christine R. Holderness

Christine R. Holderness este
Directorul Muzeului din Brattleboro,
Vermont, SUA.
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În peisajul liric al secolului XX, Attilio Bertolucci
(1911-2000) face o figurã aparte, situatã de criticã
între un impresionism târziu, cu o poezie
descriptivã, de un “autobiografism elegiac”, fãrã
mari performanþe metaforice (ca la debutul cu Sirio,
din 1929,  urmat de Focuri în noiembrie – 1934). O
„oscilaþie între descriptivism ºi narativitate“ –
P.V.Mengaldo) a fost remarcatã în Cãlãtorie de iarnã
(1971), pentru ca în La camera da letto – Dormitorul
(publicat în anii 1984-1988) sã se afirme plenar un
remarcabil suflu epico-liric, într-o amplã naraþiune
ce constituie un soi de saga familialã. Din acest
ultim volum, A. Popescu a tradus cu câþiva ani în
urmã prima parte,  tipãritã la editura clujeanã  Casa
Cãrþii de ªtiinþã.

TORENT

Spumegândã, rece,
înfloritã apã a torenþilor,
o încântare îmi dai
cum nu am mai
cunoscut alta la fel de frumoasã;
zgomotul tãu m-asurzeºte,
se nasc ecouri în inima mea.
Unde sunt oare? Printre mari stânci
ruginite, arbori, pãduri
strãbãtute de umbroase cãrãri?
Soarele mã face puþin sã asud,
mã poleieºte cu aur. O, acest zvon liniºtit,
singurãtatea asta.
ªi acea moarã ce se vede ºi nu se vede
între castani, pãrãsitã.
Mã simt obosit, fericit
ca un nor sau un copac ud de ploaie.

TRANDAFIRUL  ALB

O sã culeg pentru tine
ultimul trandafir din grãdinã,
trandafirul alb ce-nfloreºte
în primele ceþuri.
Lacomele albine l-au vizitat
pânã mai ieri,
dar e încã atât de dulce
încât te face sã tremuri.
E un portret de-al tãu la treizeci de ani,
cu memoria puþin pierdutã, cum vei fi atunci.

IDILE  DOMESTICE

I
Asta e blânda iarnã de-aici
ce poartã fum între salcâmi, bãtrâni vagabonzi,
jos din Apenini pe strada ce duce-n oraº,
o atât de veselã liniºte-n jur.

Soare ori ceaþã, nu conteazã, blânda searã
vede copii strigând în triste jocuri
pe cerul de apus, fie cenuºã sau aur,
târzii, târzii, pânã ce luminile se aprind.

Attilio Bertolucci II
Atât de intim începe ziua
în cenuºia toamnã, atât de încet trece
dimineaþa dincolo  de geamurile curate
unde lumina târzie-aþipeºte.

E-aceastã liniºte arigintie apusul
anului, viaþa noastrã
se schimbã abia dureroasele sãrbãtori ale inimii,
memoriile ce migreazã ca niºte nori.

ANII

Dimineaþa anilor noºtri pierduþi,
mãsuþele în umbra-nsoritã a toamnei,
camarazii ce se duceau ºi se întorceau,
camarazii
ce nu se vor mai întoarce, m-am gândit la ei
bucuros.

De ce ziua asta de septembrie  strãluceºte
atât de încântãtor în vitrine în ore
asemenea celor de-atunci, cele de-atunci
curg acum într-un paºnic timp,

mulþimea e la fel pe treptele aurii,
numai cenuºiul ºi violetul
se schimbã în verde ºi roºu dupã modã,
pasul e cel încet ºi vesel al provinciei.

PORTRET  DE  OM  BOLNAV

Cel pe care-l vedeþi zugrãvit cu creion roºu ºi
                                                                         negru
ºi care ocupã tot  spaþiul ramei
sunt eu la vârsta de patruzeci ºi nouã de ani,
                                                                 înfãºurat
într-un larg halat care ciunteºte pe jumãtate

mâinile, ca ºi cum ar fi flori, nu lasã sã se vadã
dacã trupul e  culcat ori ºezând : aºa se întâmplã
                                                              cu bolnavii
ce stau în faþa unor ferestre care-ncadreazã ziua,
o altã zi îngãduitã ochilor repede obosiþi.

Dar de-l întreb pe pictor, fiul meu de paisprezece
                                                                          ani,
ce-a vrut sã zugrãveascã, el spune-ndatã
„unul dintre poeþii chinezi pe care m-ai fãcut sã-i
                                                                           citesc,
în timp ce priveºte afarã, una din orele lui ultime.“

E sincer, acum îmi amintesc cã i-am dat acea carte
ce-nveseleºte inima cu râuri cereºti
ºi brune frunze de toamnã; în ea poeþi înþelepþi, ori
                                                     care fac pe-nþelepþii
îºi lasã cu graþie viaþa ridicând paharul.

Sunt eu cel ce aparþin unui veac care crede
cã nu minte, cel ce mã recunosc în acel om bolnav
minþindu-mã singur : ºi scriu
ca sã mã vindec de-un rãu în care cred ºi nu cred.

                                                 Traduceri de Ion Pop

ª
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De ce se sinucid unii scriitori
care au dobândit o anume
notorietate în lumea literarã? Poate
fi consideratã sinuciderea
acestora doar o consecinþã a unor
disfuncþionalitãþi psihice sau tocmai
faptul cã erau scriitori (creatori,
artiºti) le-a potenþat obsesia morþii?
În acest sens, actul de a scrie este
terapeutic pentru nevrotici sau
doar acutizeazã nevroza aces-
tora? Poate fi înþeleasã opera
scriitorilor sinucigaºi drept o lungã
scrisoare de adio adresatã lumii?

Înainte de a vedea dacã se
poate specula, în cazul Annei
Sexton, celebra poetã americanã
care s-a sinucis în anul 1974,
despre existenþa unui rãu mintal
creator, voi inventaria câteva
elemente de naturã sociologicã,
etiologicã ºi psihiatricã, pe care
câþiva specialiºti în domeniu le-au
investigat, cu privire la simptoma-
tologia artiºtilor sinucigaºi. Spre
deosebire de Sylvia Plath sau
Virginia Woolf, Anne Sexton fãcea
din boala ei o paradã teatralã în faþa
publicului, devenind în anii ’60
poeta-divã nevroticã a Americii.
Din acest motiv, în special biografia
Annei Sexton va constitui obiectul
acestui studiu, mai ales cã în
recenta sa carte, publicatã în
2011, Linda Gray Sexton, fiica mai
mare a poetei, oferã indicii esenþiale
despre modul în care boala a
funcþionat ca motor creativ,
indispensabil în cariera de succes
a Annei Sexton, chiar cu preþul
traumatizãrii fiicelor sale.

În studiul  Suicide in Artists:
National Epidemiology, Steven
Stack a realizat un profil al artistului
sinucigaº (implicit al scriitorului),
pornind de la un model sociologic
al profesiei ºi sinuciderii, compus

About Suicide and Anne Sexton

din patru componente majore:
componenta demograficã, stresul
profesional, morbiditatea psihi-
atricã preexistentã ºi factorii
favorabili suicidului (Stack 169).
Psihiatrul ºi criminologul de la
Wayne State University a observat
cã profesia de artist conþine un risc
suicidal crescut, independent de
factorii demografici (Stack 170),
stresul asociat cu munca perfor-
mantã contribuind la potenþarea
acestui risc (Stack 171). Spre
deosebire de alte profesii, poeþii ºi
prozatorii nu îºi realizeazã opera
împreunã cu altcineva (ceea ce
Stack numeºte “izolare socialã”);
totuºi, receptãrile critice negative
ale operei lor sau respingerea din
partea editurilor constituie chestiuni
extrem de personale (Stack 171).
Numeroase studii au demonstrat
o incidenþã crescutã a tulburãrilor
psihice în rândul artiºtilor eminenþi
(actori, dansatori, designeri,
muzicieni, pictori, scriitori etc.),
inclusiv tulburãri emoþionale, care
sunt cele mai propice suicidului.
Totodatã, s-a estimat cã 50% din
15 artiºti eminenþi manifestã
anumite forme de tulburãri mintale,
în special dezordini afective ºi
obsesii ale morþii (Stack 173). În
acest sens, s-a constatat cã
productivitatea artisticã este cu atât
mai mare, cu cât este stimulatã de
o serie de tulburãri afective (Stack
174). Acestor forme de depresie li
se adaugã ºi abuzul de alcool ºi
stupefiante, care constituie, de
asemenea, un factor decisiv în
sinuciderea artiºtilor. Aºa încât, pe
perioada a opt ani, 1284 de scriitori
au murit, dintre care 58 sau 4,5%
s-au sinucis (Stack 177). În
schimb, nu se cunoaºte cu
certitudine dacã factorii care
conduc la sinuciderea artiºtilor
eminenþi sunt identici cu factorii
care favorizeazã sinuciderea
artiºtilor lipsiþi de succes (Stack
174).

În studiul Suicide in Creative

Women, David Lester realizeazã
o investigaþie sociologicã asupra
biografiei a ºase femei-artist
sinucigaºe: Diane Arbus (1923-
1971, fotograf, sinucidere prin
barbiturice), Dora Carrington
(1893-1932, pictoriþã, sinucidere
prin împuºcare), Sylvia Plath
(1932-1963, poetã, sinucidere prin
afixiere cu gaz), Anne Sexton
(1928-1974, poetã, sinucidere prin
asfixiere cu gaz de eºapament),
Sara Teasdale (1884-1933, poetã,
sinucidere prin otrãvire) ºi Virginia
Woolf (1882-1941, romancierã,
sinucidere prin înec). Dintre
acestea, doar Dora Carrington nu
suferea de tulburãri psihice, în timp
ce Diane Arbus, Sylvia Plath ºi
Virginia Woolf manifestau tulburãri
depresive (în cazul lui Plath ºi
Woolf se poate vorbi chiar de o
tulburare bipolarã sau maniaco-
depresivã), Anne Sexton – nevrozã
istericã, tulburare depresivã ºi
abuz de alcool ºi medicamente, iar
Sara Teasdale – stãri depresive
(Lester 192). Pe lângã aceºti
factori suicidali, de naturã
psihiatricã, mai pot fi identificaþi o
serie de factori care vizeazã rolul
jucat de creativitate în viaþa
femeilor-artist. Doar Diane Arbus
ºi Anne Sexton nu pãreau afectate
de carierele lor artistice; în schimb,
Dora Carrington ºi-a pierdut
încrederea în abilitãþile ei de
pictoriþã, romanul Sylviei Plath, The
Bell Jar, a fost receptat cu reticenþã
de critica literarã, Sara Teasdale s-
a confruntat cu respingeri severe,
venite din partea altor scriitori, iar
Virginia Woolf trãia o anxietate
acutã în timpul ºi dupã publicarea
romanelor sale (Lester 193). Patru
dintre cele ºase femei sinucigaºe
erau divortaþe sau separate de soþii
lor. În cazul Sylviei Plath, ruptura
de soþul ei ºi ataºamentul faþã de
imaginea tatãlui mort au avut un rol
major în sinuciderea acesteia. Pe
Diane Arbus, Anne Sexton ºi Sara
Teasdale despãrþirea de partenerii
conjugali le-a izolat complet, deºi
ele au fost cele care au iniþiat
procedura de divorþ. Pot fi oferite
douã posibile explicaþii ale
dezechilibrului psihologic ºi familial
în aceste cazuri: 1. lipsa unei
stabilitãþi conjugale a contribuit la
problemele psihiatrice ale acestor
femei; 2. tulburãrile mintale au mãrit
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probabilitatea instabilitãþii maritale.
Doar douã dintre aceste artiste
sinucigaºe au rãmas orfane de un
pãrinte (Virginia Woolf ºi Sylvia
Plath): aceasta din urmã a fost
extrem de afectatã de moartea
tatãlui, scrierile ei indicând faptul cã
suicidul era motivat de fuziunea cu
imaginea tatãlui iubit-detestat,
perceput prin extreme (Lester 191).
Dora Carrington, Sylvia Plath,
Anne Sexton ºi Virginia Woolf au
realizat “acþiuni suicidale nonfatale”
(adicã tentative eºuate de suicid):
în afarã de Dora Carrington,
celelalte trei au avut un
comportament suicidal nonfatal
pentru o lungã perioadã de timp
(Lester 192). Suicidul este mai
frecvent în cazul persoanelor care
abuzeazã de droguri sau alcool
(Anne Sexton), acest abuz
constituind o formã de sinucidere
pe care specialiºtii o numesc
“sinucidere cronicã” (Lester 192).
Trei dintre artistele sinucigaºe au
primit tratament psihiatric (Diane
Arbus, Sylvia Plath ºi Anne
Sexton), iar douã au fost spitalizate
pentru tulburãrile lor mintale (Sylvia
Plath ºi Anne Sexton). David
Lester a analizat ºi biografiile
bãrbaþilor artiºti sinucigaºi ºi a
ajuns la concluzia cã tulburãrile
psihice ale bãrbaþilor sunt mai
grave decât cele ale femeilor:
acestor tulburãri li se adaugã
epilepsia ºi paranoia (însoþitã de
complexul de persecuþie),
simptome absente în cazul
femeilor (Lester 196).

Având în vedere aceastã
simptomatologie psihiatricã,
biografia poetei Anne Sexton pare
previzibilã în ceea ce priveºte
suicidul, întrucât respectã grila
deterministã, pe care o regãsim ºi
în biografia altor scriitori cu tulburãri
psihice. Anne Sexton, însã, a
început sã scrie poezie în scop
terapeutic, la îndemnul psihiatrului
sãu, ceea ce însemna, pe de o
parte sublimarea catharticã a
nevrozei, iar pe de altã parte
distanþarea intelectualã de stãrile
sale distructive (Lester ºi Terry
264). Dacã pentru persoanele
depresive, fãrã abilitãþi artistice,
exprimarea în scris a emoþiilor ºi a
gândurilor nevrotice poate fi
periculoasã, întrucât fixarea
excesivã pe conþinutul psihic

bolnav acutizeazã depresia, în
cazul lui Sexton transpunerea
poeticã a stãrilor traumatice a
presupus ulterior stilizarea formalã
a poemelor, adicã detaºarea de
conþinutul nevrotic ºi concentrarea
intelectualã asupra conþinutului
formal. Specialiºtii considerã cã
tocmai acest ultim travaliu, de
stilizare detaºatã a formei
poemelor, a avut un rol terapeutic
mai eficient decât transcrierea
brutã a trãirilor nevrotice (Lester ºi
Terry 265). Evident este însã faptul
cã, dacã iniþial poezia a salvat-o
pe Sexton de tulburãrile ei psihice,
spre sfârºitul vieþii a scrie a
însemnat pentru poetã actua-
lizarea continuã a nevrozei, mai
ales cã poezia ºi boala deveniserã
deja un spectacol în faþa lumii.
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Spre deosebire de alþi ani, în
care gãseam cu greu câte o piesã
ionescianã pe panourile de afiºaj,
primãvara teatralã parizianã 2011
pare sã fi redescoperit ºarmul
dramaturgului franco-român, poate
ca o prelungire, coadã a cometei
comemorative de anul trecut. ªi nu
este vorba despre orice teatru, ci
tocmai de Théâtre de la Ville –
Sarah Bernhardt, aflat faþã în faþã
cu Théâtre du Châtelet, cele douã
mari teatre „ºic“ din centrul Pari-
sului, ca sã nu spun „burgheze“,
cã poate nu i-ar fi plãcut lui Ionescu
cel de dinainte de intrarea în
Academia francezã. Când am
vãzut acea salã imensã de
aproape ºapte sute de locuri, plinã
pânã la refuz, nu m-am putut abþine
sã nu mã gândesc la ironia istoriei
care îl împingea pe Ionescu sã
afirme, în anii sãi de început
dramaturgic, ºi nu fãrã o bunã dozã
de orgoliu rãnit, cã teatrul sãu este
doar pentru cei puþini aleºi, pentru
„o minoritate”. Ei bine, pe lângã
câteva doamne ºi domni mai
eleganþi, se înghesuiau o mulþime
de tineri, mai mult sau mai puþin
gãlãgioºi, cupluri între douã vâr-
ste ºi un numãr considerabil de
strãini, pesemne turiºti amatori de
culturã.

„Mergeþi sã vedeþi Rinocerii lui
Demarcy-Mota?“ mã întrebase la
sfârºitul unui curs (coincidenþã,
despre Ionescu) o studentã de
anul trei cu mici veleitãþi regizorale,
„e un tip la modã, deºi nu-mi place
neapãrat ce face“. Nu aveam cum
sã emit judecãþi de valoare în
necunoºtinþã de cauzã. Acum, da,
nu mã mir cã e la modã ºi de data
aceasta o spun cu un accent
pozitiv, lãsând loc, evident, pentru

La Théâtre de la Ville, Rinocerii
umplu sala (I)
At the Théâtre de la Ville, the Rhinocéros Fill the Auditorium
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toate nuanþãrile de rigoare.
Emmanuel Demarcy-Mota e un
tânãr regizor, mare amator al
teatrului ionescian, nu numai dupã
cum o recunoaºte el însuºi, ci ºi
dupã vizibila încercare de
aprofundare scenicã a perso-
najului principal, a unui Bérenger
însingurat, în luptã timidã cu el
însuºi ºi cu lumea în care trãieºte,
un Bérenger care se auto-
marginalizeazã pentru cã nu se
gãseºte pe sine decât acolo, la
marginea societãþii ºi nu în mijlocul
ei zgomotos. Începând prin a vorbi
despre Bérenger, dezvãlui ºi linia
principalã, firul roºu (ºi la propriu
ºi la figurat, fiidcã roºul este una
dintre culorile esenþiale în
cromatica scenicã propusã) al
interpretãrii piesei jucate la Théâtre
de la Ville. Regizorul (în acelaºi
timp ºi director al acestui teatru)
este interesat nu atât de rinoceri,
cât de Bérenger ca individ solitar,
poate singurul rinocer autentic, cel
mai apropiat, aº spune, de natura
adevãratã a animalului asocial ales
de Eugen Ionescu ca imagine a
înregimentãrii. Aceastã opþiune
regizoralã transpare de la bun
început, prin acordarea privilegiului
unui monolog personajului
principal, care deschide astfel
spectacolul cu o mãrturisire-prolog
pronunþatã între salã ºi cortina de
fier ce ascunde „piesa în trei acte
ºi patru tablouri”.

Compus din citate preluate din
Solitarul, unicul roman al lui Eugen
Ionescu, acest prolog îºi propune
sã schimbe unghiul de lecturã al
piesei, aºa cum o recunosc
iniþiatorii acestei inserþii, Emmanuel
Demarcy-Mota ºi François
Regnault: „E un monolog despre
singurãtate ºi copilãrie, despre
viaþa speriatã ºi populatã de umbre
ºi fantome, de vii ºi de morþi, de
figuri fantasmagorice. Spectacolul
începe astfel prin intim ºi nu prin
colectiv. Raportarea la indivi-

dualitate este cea pusã pe masã
de la bun început ºi nu trans-
formarea societãþii, ceea ce
permite spectatorului sã
urmãreascã parcursul gândirii lui
Bérenger ºi dificultatea existenþei
sale (mal-être) în lume.”1 O viziune
asumatã deci, care îl apropie pe
eroul nostru mai degrabã de
Strãinul lui Camus decât de fiinþele
mecanicizate ce-l înconjoarã ºi cu
care ne-a obiºnuit dramaturgul. De
fapt, dintre diferitele ipostaze ale lui
Bérenger, aceasta este singura
care îi permite sã rãmânã în
picioare la finalul parcursului, deºi
forþa care îl animã nu e nici cea
eroicã a justiþiarului din Ucigaº fãrã
simbrie, nici înalta poziþie ierarhicã
din Regele moare, ci extrem de
omeneasca fricã, fricã de ceilalþi
dar ºi fricã cu ceilalþi, fricã ce nu
lasã nici o clipã sã se opreascã
mecanismul interior al conºtiinþei
de sine, salvatoare, în acest caz,
pentru cel ce se va numi cu atâta
patimã „ultimul om“ ºi „om pânã la
capãt“.

„Eram aruncat în lume ºi o
conºtientizam ca ºi cum ar fi fost
pentru prima oarã. Voiam sã
regãsesc aceastã stranietate a
lumii pe care mi se întâmplã
câteodatã sã o dobândesc. E ca
ºi cum ne-am trezi la un spectacol,
ca ºi cum aº fi fost deoparte,
distanþat, nemailuând parte,
nemaifiind acel actor sau acel
figurant ce sunt, ce suntem, din
obiºnuinþã. Înconjurat de lume dar
nu al lumii. Câteodatã asta îmi
creºtea angoasa, însã de cele mai
multe ori, o fãcea, dimpotrivã, sã
disparã. „Ei“ nu mai erau semenii
mei, încercam din rãsputeri sã nu
mai înþeleg cuvintele pe care le
rosteau oamenii [...] Numai eu mai
existam cu adevãrat.“2

Iatã o parte din cuvintele ros-
tite de Serge Maggiani, actorul
care opereazã trecerea de la o
cvazi-confesiune auto-biograficã
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ionescianã la trãirile scenice ale
personajului Bérenger, frate întru
singurãtate ºi stranietate cu
autorul. Tremurãtor, nesigur,
neºtiind ce sã facã cu mâinile,
blând ºi puþin lunatec, dar cu o
inteligenþã francã ºi naiv-
copilãroasã, puþin trecut ca vârstã
(figurã de burlac înrãit), neglijent
îmbrãcat ºi neîngrijit, Bérenger-ul
lui Demarcy-Mota reuºeºte sã
acapareze atenþia spectatorilor,
însã nu într-atât încât aceºtia sã
uite de elementul fabulos al piesei:
rinocerii. ªi tocmai aici apare
problema.

Mã aºteptam ca rinocerii sã fie
cu mult mai prezenþi, vreau sã
spun, cu adevãrat prezenþi ºi eram
chiar curioasã sã vãd ce solutie
regizoralã ºi scenograficã va fi
gãsitã pentru aceastã grea piatrã
de încercare. De ce spun „grea“?,
pentru cã ºtim cu toþii cât de uºor
este sã cazi în kitsch sau cel puþin
în discordant, în momentul în care
trebuie introdus un animal pe
scenã. Opþiunea rinocerului viu?
Exclusã, transformã scena de
teatru în arenã de circ (deºi s-au
mai vãzut cai vii în teatrul naturalist
al lui Antoine...); Rinoceri de pluº?
Ridicol ºi total neverosimil (deºi
mari regizori ca Andrei ªerban au
putut cãdea în aceastã capcanã
în cazul unor anumiþi ºobolani
artificioºi); rinoceri mecanici, roboþi,
sau manipulaþi de cãtre actori
ascunºi sub carcase? De ce nu,
însã cu mult prea costisitor pentru
bugetul de crizã al teatrelor (pânã
ºi franceze). Mãºti? Capete
cornute de rinocer care sã trimitã,
prin metonimie, la uriaºul animal?
Aici orice regizor ar avea de unde
alege, dacã are imaginaþie ºi
mijloace tehnice, artizanale, de
realizare a mãºtilor, adicã un
adevãrat creator de mãºti la
îndemânã, ceea ce nu se gãseºte
chiar pe toate gardurile. Iar
Demarcy-Mota se pare cã nu l-a
gãsit sau nu l-a cãutat. În fine, nu
cã în acest caz nu l-ar fi pândit
destule pericole: masca trebuie sã
se potriveascã ºi cu lectura piesei,
cu interpretarea; o cheie de lecturã
burlescã permite un anumit tip de
mãºti cu valenþe comice, de ce nu
din carton, grotescul va accentua
trãsãturile caricaturale dar ºi
înspãimântãtoare ale rinocerilor, o

interpratare „fantasy“, mizând pe
fabulosul prezent în piesa
ionescianã, va împrumuta mãºti
faciale de genul celor de cauciuc
sau silicon care sã pãstreze o
anumitã candoare sau inocenþã
prosteascã a bietelor animale,
trãsãturã ce se poate modifica
total, într-o cheie radicalã tip
„horror“, care sã mizeze pe
spaima în faþa unor monºtri
rãzboinici infernali (de genul
armatelor de orci din Stãpânul
Inelelor al lui Tolkien). Evident, lista
nu se încheie aici, mecanicizarea
ºi forþa BlitzKrieg-ului subiacent
poate apãrea o datã cu animale-
platoºe miºcãtoare, cu capete-coif
metalice, iar metamorfoza lumii
omeneºti într-o lume animalicã se
poate face prin jocuri de lumini ºi
umbre, rinocerii abstractizaþi
putând primi o substanþã
fantomaticã, care totuºi nu ar fi
poate suficient de concretã faþã de
modul în care ºi-a imaginat-o
Ionescu în momentul în care a
desenat sigur planºe cu posibile
capete scenice de rinocer. ªi în
final, sã nu uitãm zâna bunã a
teatrului contemporan: tehnica
video, manipularea imaginii în douã
sau trei dimensiuni, proiecþiile,
suprapunerile caleidoscopice,
marea fabricã de iluzii optice: ar da
naºtere unor rinoceri fabuloºi, vii
ºi stranii în acelaºi timp, prezenþi
ºi totuºi transparenþi, uriaºi, masivi
ºi purtãtori de neant...

Dar nu, spre marea mea deza-
mãgire, Demarcy-Mota a ales
varianta cea mai puþin riscantã, ºi
de aceea ºi cea mai puþin
interesantã: rinocerii sunt bineîn-
þeles niºte imagini, proiectate pe
fundalul negru al unei cortine ce
ascunde culisele, ca ºi cum
captele ar ieºi de acolo, din
întunecimea unui dincolo de
scenã. Impunãtoare fãrã a fi
gigantice, capetele se miºcã încet,
bãlãngãnindu-se parcã într-un
mers pe loc; dispuse liniar,
apãrând în numãr de cinci la
începutul actului III, în momentul
atracþiei exercitate asupra lui
Dudard, ele se vor dubla,
atrãgând-o ºi pe Daisy la sfârºitul
piesei. Ochii umezi, lucioºi,
pendularea molcomã a capului fac
din aceºti rinoceri niºte fiinþe care
nu mai au nimic agresiv, ba

dimpotrivã, privesc cu o anumitã
tandreþe dominatoare ultimii doi
oameni, ecou al cuplului
primordial. Din pãcate, dincolo de
statismul neinteresant al acestor
imagini, proiectarea lor pe o
suprafaþã care rãmâne totuºi platã,
verticalã (ca niºte poze vii, tablouri
tridimensionale), produce o
oarecare iluzie naturalistã, însã
creeazã astfel ºi un dezechilibru
faþã de restul concepþiei scenice.

Sã revenim puþin asupra
acesteia. Cortina de fier se ridicã,
dupã ieºirea „prologului“, deasupra
unei scene voalate de un heblu prin
a cãrui texturã-plasã se pot vedea
o mulþime de scaune de plastic
rãspândite geometric, în rânduri
alterntive, ocupând întreg spaþiul
de joc. În faþã, la dreapta spec-
tatorului, în rândul al doilea, Jean
(Hugues Quester), aºezat, umflã
roata unei biciclete. Miºcarea altor
personaje, apãrute prin cele trei
intrãri frontale, tãiate în zidul de
plexiglas din fundul scenei, de-
terminã ridicarea heblului ºi
începerea efectivã a acþiunii pe un
fond muzical ritmat allegro. Deºi
punctul de plecare vizual nu are
nimic din didascaliile inþiale date de
Eugen Ionescu („O piaþã într-un
orãºel de provincie. În fund, o casã
alcãtuitã din parter ºi etaj. La parter,
faþada unei bãcãnii. Se intrã pe o
uºã cu geam, precedatã de douã
sau trei trepte [...] se zãreºte, pe
deasupra casei unde se aflã
bãcãnia, departe clopotniþa unei
biserici. [...]“ etc.), aceastã imagine,
care trimite mai degrabã la
suburbiile modernizate ale
Parisului de astãzi, trezeºte în
mod explicit în memoria spec-
tatorului ºi amintirea Scaunelor
ionesciene. Spectatorul este deci
puþin deconcertat într-o primã fazã,
de aceastã abstractizare a
spaþiului, care aduce mai degarbã
a salã de spectacol, sau eventual
a loc public de odihnã (într-un parc
de genul Jardin du Luxembourg-
unde existã astfel de scaune),
decât a piaþetã comercialã cu o
cafenea ºi un mini-market. Or lu-
mea în care se miºcã personajele
ionesciene este tocmai lumea
banalã, cea mai prozaicã cu
putinþã a gospodinelor, a micilor
comercianþi ºi a funcþionarilor.
Trecând însã peste acest detaliu,
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putem înþelege dorinþa regizorului
de a depãºi cotidianul strict
determinat, ºi de a renunþa la un
naturalism desuet. Însã atunci, de
ce mai aduce chelneriþa tava cu
pahare? Când acestea, prozaice,
puteau fi perfect sugerate ºi
folosite in absentia, precum
mesele cafenelei, inexistente pe
scena lui Demarcy-Mota? Deºi
este vorba, ºtim cu toþii, de o
„viziune“ regizoralã asumatã ºi
dusã la capãt pe aceeaºi linie a
hibridizãrii, a unui amestec de
realism ºi abstracþionism geo-
metric, nu neapãrat deranjant,
totuºi nu mã pot împiedica sã nu
observ lipsa unui anumit tip de
coerenþã a codurilor estetice
folosite, care joacã în genral în
detrimentul organicului unui
spectacol artistic.

Ceea ce pentru un spectator de
rând s-ar putea traduce prin simple

întrebãri mai mult sau mai puþin
conºtientizate de genul: ce cautã
atâtea scaune pe scenã ºi de ce
se plimbã personajele printre ele
cand vorbesc depre cumpãraturi?
sau de ce aruncã Jean cu haine
colorate, feminine, în Bérenger,
când ei vorbesc despre durearea
de cap a lui Jean?, pentru un
spectator avizat, aceste momente
de nelãmurire corespund unor
tahicardii ritmice ale spectacolului.
O reprezentaþie teatralã, care se
vrea o operã de artã desfãºurãtã
în timp real, nu-ºi poate permite
greºeli de combinare ale diferitelor
elemente... nici opriri necalculate în
receptarea imaginilor propuse.
Problema þine de dificultatea
atingerii unei organicitãþi, a potrivirii
ritmului de joc scenic cu cel al
spectatorului, cu pulsul receptãrii.
Ceea ce reuºesc, de fapt, numai
marile figuri ale teatrului, marii

artiºti regizori... sã facã în aºa fel
încât sã nu existe rupturi, nici
stridenþe neluate în calcul la
nivelul semiotic general al
spectacolului.

NOTE
1 Interviu acordat lui Véronique Hotte,

în La Terrasse, n° 188, mai 2011, p. 6.
2 Eugen Ionescu, Solitarul, (Le

Solitaire, Paris, Mercure de France, coll.
Folio,1973, pp. 65-68)
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Personaje
Harry
Paul
Vocea lui
Vocea ei
Vocea

ACTUL I
Scena I

La foarte micã distanþã de Centru,
pe culoarul lor, Harry ºi Paul.
Înainte ºi înapoi, totul extrem de
alb. În rest, nimic.

Harry: Uite cã mori din nou.
Paul: ªi tu.
Harry: Eu nu. Tu.
Paul: Tu, tu.
Harry: Ba tu.
Paul: Tu. Eu nu.
Harry: Bãi dementule, nu mai ai
patru ani.
Paul: Da’ câþi?
Harry: Înceteazã.
Paul: ªi tu, primul.
Harry: Taci în aia mã-tii.
Paul: Mã-tii, mã-tii, mã-tii.
Harry: Paul, vorbesc serios. Tu
mai crezi în ceva, crezi?
Paul: Fac ceva pe-ntrebarea ta, e
mereu aceeaºi. Sunt în a douãzeci
ºi opta sãptãmânã înaintea
revenirii. M-am plictisit, da’ m-am
plictisit…
Harry: Paul, o sã ne revedem aici
doar peste ºaptezeci ºi ceva de
ani. E o-ntrebare simplã. Directã.
Paul: Dureazã din ce în ce mai
mult.
Harry: I se zice „speranþã crescutã
de viaþã”. Nesuferitule! De ce m-oi
fi nimerit sã fac rotaþiile cu un…
Paul: Un?
Harry: Un ins mediocru ºi vulgar.
Paul: Puteai sã-l alegi pe Homer.
Harry: Bunã glumã. Puteam pe
dracu’.
Paul: Cred…
Harry: În?
Paul (îndepãrtându-se): În…

Scena II

Harry, acum Gore, o posibilã
rotaþie.
Gore: M-am nãscut în familia

Teatrul românesc ºi strãin de azi
FLAVIUS LUCÃCEL

tatãlui ºi a mamei mele. Acelaºi
tatã ºi aceeaºi mamã. Copilãria.
Aceeaºi copilãrie ºi adolescenþã,
cu mici diferenþe. Odatã ce trec de
douãzeci de ani, mã transform în
altceva. Acum sunt medic. Câteva
cuvinte despre pacienþi. Aproape
toþi se aºteaptã ca eu sã fac
minuni. Despre mine. Am învãþat
suficient cât sã-mi permit un
cabinet central, bine iluminat,
pavat, placat cu marmurã, ticsit de
tablouri. ªi ce-mi mai place sã le
privesc. Am învãþat suficient cât sã
pot înþelege culorile. Nu formele
neapãrat. Despre boli. Unele se
trateazã singure, altele niciodatã.
Lumina e foarte importantã. Nu mã
pricep la luminã. Existã specialiºti
care ºtiu cum trebuie sã cadã.
Pentru fiecare tuºã e un unghi, o
ºtiinþã. Prietenul meu Stepan, ºi el
medic, cunoaºte foarte multe
despre boli. Despre suferinþã.
Niciodatã, niciodatã nu va avea
cabinet în centru, e prea prins cu
bacteriile, iar cuvintele îi sunt ieftine.
Cuvintele mele au greutate. Chiar
ieri i-am ºoptit unui pacient: „O sã
mori dacã nu te operezi. Dacã eu
nu te operez, ºansele-þi sunt
minime.” ªtiind cã-mi place pictura
mi-a adus un Chagall. Operat, nu-
i dau mai mult de un an. Trebuie
sã ai ºansã. În aceastã revenire,
visul meu e sã-l colecþionez integral
pe Chagall. Emoþional sunt orfan.
Varzã. Am o soþie, superbã,
albanezã. ªtie despre amanta mea,
cum ºi eu ºtiu despre cheliosul ei.
O arde lunea ºi joia, acasã la mine.
Când sunt de gardã. Un prãpãdit.
În rest… e absentã, cu aceleaºi
dureri apãsãtoare în zona
tâmplelor pe care eu, marele
medic, nu reuºesc sã i le tratez.
Trântim amândoi lucruri. Ne
vizitãm repetat psihologii personali.
Psihologi de top, bineînþeles. Cu
cabinete în centru, pavate, placate
cu marmurã, ticsite de tablouri.

Scena a III-a

Paul, acum Dusan.

Dusan: Câte douã focuri în ceafã.
Sã nu-þi parã rãu de ei. De ãºtia
nu-i pãcat. Nici un pic de milã. Sigur
oi fi fost coleg în Politehnicã cu
careva dintre prãpãdiþii ãºtia. Om
fi ascultat vreun concert rock prin
capitalã, poate chiar colegi de
camerã am fost. Patru câte patru
în cãminul ãla cu dulapuri duhnind
a seu de oaie. Patru câte patru, dar
foarte puþin patrioþi, încã de pe
atunci, exagerat de multe curve ºi
nesimþiþi. Mã gândeam, studiind
fundaþiile, acolo în Politehnicã, cum
o sã le-ndrept eu pe toate, eu,
Dusan, studentul costeliv, unul din
cei patru creºtini fãrã bursã. Poate
în armatã, ofiþer, sau în partid, aº fi
ajuns sã le-ndrept pe toate, eu,
Dusan, studentul costeliv. Nu-i lipi
þeava de piele. Riºti sã te umpli de
sânge. Ba mai rãu, sã-þi miroasã
mâna a praf de puºcã ars. Mie-mi
place s-o fac tihnit. Stau aici pe
terasã cu un coniac, îmi aprind
pipa privindu-i în ochi, apoi le întind
biletul. Chipurile un bilet de
eliberare. Toþi se îndreaptã imediat
grãbiþi, plini de încredere, de
speranþe, pe aleea aceea îngustã
ºi lungã. Îmi place foarte mult aleea,
aºa flancatã de arbuºti pitici, ticsitã
cu vrãbiuþe. Înspre capãt te-ai
aºtepta sã auzi mica portiþã
metalicã izbindu-se, speriindu-le ca
de obicei pe fragilele zburãtoare.
Când bãieþii mai au doar un pas,
când sunt gata-gata sã pãºeascã
în marele bulevard, îi pleznesc
scurt de douã ori în ceafã. Doctore!
Rãzboiul acesta nu eu l-am pornit.
ªi dacã acum e de fãcut curãþenie,
de ce ai sta tu deoparte? Apasã în
morþii mã-tii pe trãgaciul ãla. Nu eºti
cu nimic mai bun decât mine.

Scena a IV-a

Harry, acum Gore.
Gore: Când am intrat aici… Aici e
fosta casã a pãrinþilor mei. Casa
mea. Dusan, comandantul civil al
lagãrului. Vila mea, fostul meu
paradis, acum e lagãr de
exterminare. Nespãlatul ãsta mi-a

The Cat’s Pass
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zis: „Soþia ta nu mai vine. S-a întors
la ai ei. La albanezii ei.” Apoi mi-a
ordonat, mie, în casa mea: „Lasã,
dom’le, fiþele astea de mare chirurg.
Pune mâna pe pistol ºi ajutã-mã
sã-i curãþ pe ãºtia, cã la noapte vin
alþii. ªi aºa o sã tot vinã, pânã
scãpãm de toþi.” Avusesem o zi
bunã, altã operaþie reuºitã, un alt
Chagall, ascultasem ºtirile locale
ºi naþionale. Nici un cuvânt despre
un conflict. Pe stradã, Hunela,
singura mea vecinã roºcatã, mi-a
fãcut câteva semne timide dar
caraghioase. Nu am înþeles atunci.
Sigur gunoierii trecuserã, dar, ca
niciodatã, containerul zãcea
rãsturnat într-o baltã de sânge la
capãtul dinspre stradã al aleii.
Nimic. Nicio bãnuialã cã cineva ar
fi putut porni un rãzboi într-o zi atât
de perfectã. Cã cineva ºi-ar fi putut
permite, aici în oraºul unde sunt
respectat de toþi, sã-mi
rechiziþioneze vila pentru a o
transforma într-un lagãr de
exterminare. Mi-am apelat imediat
prietenii, foºtii mei pacienþi. ªeful
poliþiei, procurorul general, primarul
… Suna ocupat peste tot. Dusan
mi-a aruncat cu furie paharul de
vin, vinul meu, între ochi: „Toþi sunt
implicaþi. Fac parte din proiect.
Pune mâna pe pistol ºi fã ce þi-am
spus.”

Scena a V-a

Harry: Nu ai intrat?
Paul: Unde mã-sa e?
Harry: Unde e, unde e? Aº mai fi
fost aici dacã o gãseam? Credeam
cã tu eºti mai norocos.
Paul: Nu te agita. Nu am gãsit-o
nici eu, nici tu. Atunci nu e.
Harry: Nu e, nu e… De mici ni se
spune cã sigur existã o ieºire.
Paul: ªi ce legãturã are asta cu…?
Harry: Poate n-o vedem, cã-i
avem închiºi. (îºi aratã înspre ochi)
Paul: Tu-i mai þii închiºi?
Harry: Eu? Nu, deloc.
Paul: I-am deschis imediat ce am
scãpat de adunãtura aceea
sinistrã.
Harry: Nu i-am închis deloc.
Priveam printre gene. Nu s-a prins
nimeni. Deºi unii s-au aplecat
deasupra mea, repetat. Ba mi-au
lipit oglinzi de nãri, ba mi-au pus
urechea pe buze.
Paul: Vrei sã cred cã ai fost atât
de profi, stând tot timpul cu ei

deschiºi?
Harry: Întredeschiºi. Ha, ha, ha!
Unde e, mãi omule? E a douãzeci
ºi opta sãptãmânã. Dacã o ratez
ºi acum, mã sinucid.
Paul: O ratezi sigur. Asta cu
sinuciderea e cea mai mare prostie
ce-þi putea ieºi.
Harry: Din ce în ce mai greu te
suport. Tu nu ai pic de voinþã.
Mãcar întinde mâinile ºi pipãie,
poate dai de ea.
Paul: De cãcat pe bãþ. Ai jucat în
copilãrie jocul ãsta stupid.
Harry: Te mai întreb a cincizeci ºi
noua oarã: Nu crezi cã în tot
amarul acesta de vreme ne-au
pãcãlit?
Paul: Ce vrei sã spui?
Harry: Dacã ai dreptate ºi nu este
nici o uºã?
Paul: Nu am vorbit serios.
Harry: Dacã nu e nimic?
Paul: Chiar nimic, nimic?
Harry: Da, mã, nimic, nimic. Bine,
faza cu poarta, cu acela care stã
acolo se uitã peste acte… care ce,
care cum… asta eu nu am
muºcat-o niciodatã.
Paul: Eu nu nici nu am ascultat-o.
Harry: De aceea eºti aºa câinos
de fiecare datã când te-ntorci.
Paul: ªi de aceea, dar mai rãu e
cã nu am simþit nevoia sã cred în
ceva, în cineva.
Harry: Eu m-am îndoit mereu.
Paul: Fac ceva pe îndoielile tale.
Harry: Dacã tot i-ai deschis
imediat, pe cine ai mai vãzut pe-
acolo?
Paul: M-au educat sã cred. Apoi
sã nu cred. Apoi iar sã cred. Apoi
iar sã nu…
Harry: Erau albanezi?
Paul: Ce-þi veni, naiba sã te ia?
Harry: Ai vãzut vreo femeie de-a
lor? Pãºind greu, cu buzele
învineþite.
Paul: Taci, nenorocitule. ªi ei au
fãcut multe tâmpenii. Tâmpenii
asemãnãtoare ºi alþii au fãcut
înainte, tot timpul…
Harry: Vreun copil din acela
acoperit cu fes alb, trist ºi îngãlbenit
de foame.
Paul: Te fac eu sã taci, javrã.
Harry: Caraghiosule! Ai uitat? Aici
nu poþi sã mã atingi.
Paul: Pot.
Harry: Ba nu.
Paul: Tu pe cine ai vãzut? Am
auzit cã acum cinci minute a trecut
pe culoar Chagall.

Harry: Trecut pe dracu’. Ãla a intrat
de mult pe ea.
Paul: Vorbeºti prostii. Pe unde sã
intre, dacã nu e?
Harry: Zici cã ai ochii deschiºi?
Paul: Îi am.
Harry: ªi eu.
Paul: ªi?
Harry: Dacã nu o vedem, asta nu
înseamnã neapãrat cã nu existã.
Spune-mi te rog pe cine ai vãzut
dincolo.
Paul: O grãmadã de cãcãnari din
familie. Jumãtate din dulapuri mi le
goliserã la douã minute dupã…
Harry: Mie-mi spui? Mi-au zgâriat
pereþii.
Paul: Costumele Armani, pantofii
Gucci ºi ceasurile Rolex, toate s-
au evaporat. Uite am rãmas în
curu’ gol.
Harry: Hai, hai… Nu eºti chiar în
curu’ gol. Þi-ai mai pus câte ceva
deoparte.
Paul: Eu? Tot ce-am adunat de la
amãrâþii aia, cam o jumãtate de
tonã proteze din aur pur, a rãmas
acolo. Nu am apucat sã iau nimic
cu mine. Sper sã mã reîntorc, altfel
o sã se cocleascã în bãncile
pântecoºilor elveþieni.
Harry: Þi le-au pitit elveþienii?
Paul: Normal. Ãia iau orice, îi
doare-n cur de toþi. ªi-apoi nu scria
pe molari nici Ahmed, nici Khaled.
În capitalã nu am lãsat nimic.
Harry: Nimic, zici?
Paul: Ministerul nostru de interne
te cautã ca la carte.
Harry: Mie-mi spui? (îndepãr-
tându-se).
Paul: Am îngropat totuºi câte
ceva, pe ici, pe acolo. (înde-
pãrtându-se).
Harry: Pe unde?
Paul: Mã crezi prost? N-o sã
gãseascã nimeni nimic. Sunt
comune… locuri comune.
Harry: Gropi comune, neno-
rocitule.

Scena a VI-a

Paul, acum Sam, mare petrolist, în
biroul lui vorbeºte la telefon.

Sam: S-a spart. Am înþeles. Cât
de adânc? Patru mii? Oceanul e
mare… Se scurge? În pizda mã-
sii! Ce cautã balenele în zona mea
de extracþie? Alungaþi-le! Puneþi
sonarele pe ele! ªi rechinii? Ce-i
cu rechinii? … Posturile noastre
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de ºtiri sã prezinte câteva cazuri,
persoane sfâºiate în diferite locuri
prin lume. Ce nu sunt? Agresivi?
Inventaþi! Folosiþi o drujbã
subacvaticã! În þãrile… în care
activiºtii ecologiºti sunt cei mai
agitaþi. Daþi-le acolo cât mai multe
cazuri cu rechini demenþi, zilnic….
(Pauzã lungã) Foarte bine, foarte
bine! Mã informezi la cât o-nchizi.
Hai pa! Aloooo… Repetã! Cum?
Eºti concediat! Incompetentule!
Preia Sun! Dã-mi-l pe Sun! Alo!
Sun! Eºti noul ºef al platformei! Nu
o sã faci tot posibilul! O sã-mi
raportezi în ºase! Ba nu, în patru
ore, cã ai închis-o! Sun! Înþelege!
Nu sunt dispus sã arunc în ocean
cu banii mei! Cu fiecare orã scursã,
eu pompez fãrã sã vreau în apa
aia împuþitã douãzeci ºi ºapte de
milioane de dolari! Este
inacceptabil ca eu sã pierd atâta
þiþei! (Pauzã scurtã). Ce sunt
acelea probleme ecologice? Dã-le-
n pizda mã-sii! Tu nu vezi cã mi se
scurg banii în cãcatul acela
nesfârºit? Sun, ascultã-mã cu
atenþie! Închide-o! Eu mã ocup de
restul. (Pauzã scurtã). Cine?
CNN? Îi dau un cap în gurã la
opãritul acela de CNN! Aici e
vorba de securitate naþionalã!
Avioanele noastre nu au cu ce se-
ndopa! Stai un pic! (Vorbeºte pe
un alt telefon). Da, pisicuþo!
(Ascultã încântat. Pauzã lungã).
Tare, tare de tot! Pe cuvânt…
Continuã… Nu te opri, miaule!
Miaule, mã ucizi! Miaule! Au, inima!
(Se prinde de penis râzând). Gata,
mâþã prãpaditã! Du-te fã un duº!
Am treabã. Resunã-mã în trei ba
nu, în douã ore. (Îºi ºterge mâinile
cu un teanc de hârtii de pe birou,
apoi ridicã celãlalt telefon). Cum
stãm, Sun? Eu tocmai mi-am scos
þeava din revizie… Era o glumã.
Þi-o explic când vin pe continent.
Cum stãm? E groasã? (Râzând).
ªi aici… Lasã, lasã cã-þi explic.
Sunã-i pentru orice eventualitate pe
cei de la asigurãri. Fã-þi treaba, mã
ocup eu. Mã ocup de tot.

Scena a VII-a

Harry ºi Paul, acelaºi culoar.

Harry: Gaura neagrã.
Paul: Gaurã?
Harry: Neagrã… Cum ai auzit.
Am putea fi într-o… gaurã neagrã.

Paul: Gaurã neagrã? Dar aici albul
dominã. Ce dominã? Totul e alb.
Harry: ªi?
Paul: ªi…
Harry: ªi ce dacã albul dominã ºi
totul e alb?
Paul: În cel mai rãu caz e o gaurã
albã.
Harry: Bã, dobitoc galactic! Poate
fi neagrã pe dinafarã ºi albã pe
dinãuntru. De unde ºtii tu cum aratã
o gaurã neagrã pe dinãuntru?
Paul: Tu ºtii?
Harry: Eu… Bine, nu e…. ªi chiar
dacã aº ºti…
Paul: Atunci nu mai spune
cuvintele astea. Mi-e fricã.
Harry: Þi-e fricã de douã cuvinte?
Paul: Brrr…
Harry: Fãrã glumã, dacã suntem
în ea, am pus-o.
Paul: Am pus-o oricum.
Harry: Gãurile negre nu au ieºiri.
Paul: Bine cã au intrãri.
Harry: Imagineazã-þi. Dacã
suntem într-una, cum arãtãm?
Aºa, perfecþi, frumoºi, înconjuraþi
de milioane de stele, steluþe,
planete, planetuþe…
Paul: Sateliþi, sateliscoi…
Harry: Taci dracului, strici totul.
Paul (Se uitã în jurul lui, miop):
I-am deschis degeaba.
Harry: Cum degeaba?
Paul: Uite aºa, degeaba. Descrie-
mi ce vezi.
Harry: Alb, albuþ, albeaþã, albiturã.
Paul: Asta e tot ce vezi? Dacã am
vedea, atunci le-am vedea.
Harry: Pe cine, animalule?
Paul: Stelele, steluþele, planetele,
planetuþele…
Harry: Tu pe mine mã vezi?
Paul: (Privindu-l absent. Râde). O
grãmadã mare de rahat, de care
nu reuºesc sã scap ºi am ajuns la
a cincizeci ºi noua revenire.
Harry: Rotaþie. Se numeºte rotaþie.
Atunci înseamnã…
Paul: Înseamnã…
Harry: Cã dacã mã vezi, nu ne-
am pierdut vãzul ºi suntem într-o
gaurã neagrã. Iar toate stelele,
steluþele sunt extrem de mici,
microscopice, imposibil de
vizualizat cu ochiul liber.
Paul (Plin de o falsã admiraþie):
Tare, mã. Tare de tot. ªi noi cum
de suntem la fel de mari? Eºti
aceeaºi lichea de un metru
ºaptezeci ºi optzeci ºi cinci de
kilograme.
Harry: Iar tu eºti un cretin, da’ un

cretin… (Se îndepãrteazã). Fãrã
organ nu ai cum pãtrunde ºtiinþa.
Sunt mult prea mici în comparaþie
cu noi. Mari în cosmos, mici în
gaura neagrã.
Paul: Ce chestie.
Harry: În asta cred eu.
Paul: Bã, ce chestie. Da’ eu tot nu
cred cã…
Harry: Acum înþelegi? Existã o
ieºire, invizibilã pentru nesemni-
ficativi. Pentru noi, sigur urmeazã
sã se producã ceva mãreþ.
Paul: Baþi câmpii. Nu e nici o gaurã
neagrã, nu e nimic. L-ai colecþionat
integral?
Harry: Dacã mi-ai atins vreunul,
îþi rup degetele de la mâini unul câte
unul, uite aºa.
Paul: Rãspunde simplu. Câþi ai
adunat? Câþi erau?
Harry: În ziua când am simþit
senzaþia aceea fulgerãtoare în
ceafã ºi pentru câteva clipe un
miros înecãcios, îmi lipsea doar
unul.
Paul: Nu am vorbit niciodatã
despre asta. Dar ºi eu am simþit
aceeaºi senzaþie fulgerãtoare în
ceafã ºi un miros înecãcios. Aºa
m-am trezit aici cu tine. Tu erai deja
venit?
Harry: Stãteam amândoi pe
terasã. (Îl podideºte plânsul).
Paul: Ascultã, prietene, locul
acesta nu e chiar atât de naºpa.
Harry: Îmi admirai Chagall-urile,
afarã se rãcise. Te-ai ridicat sã mã
acoperi cu o pãturã, apoi m-a
pocnit chestia aia în ceafã.
Paul: Nu ºtiu ce sã spun.
Harry: Pãtura era în camera
cealaltã. Nu te-am auzit ieºind.
Paul: Ieºisem. Tu moþãiai.
Harry: Nu dormeam adânc?
Paul: Când am reintrat, nu mai
erai. M-am gândit cã te-au chemat
la clinicã.
Harry: Ar fi trebuit… în seara
aceea, seara ultimului Chagall.

Scena a VIII-a

Harry, acum Sun, inginer petrolist.

Sun: Dobitoc de capitalist! Animal
râios! (Imitându-l pe Sam). Repar-
o, Sun! În ºase, ba nu, în patru ore!
Amãrâtul naibii! Þi-o trimit eu la fund,
ºandramaua! Nu mi-a ieºit din
prima cum trebuia. S-a belit un pic
þeava, pompa de presiune ar fi
trebui sã dea peste cap conducta
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ce aprovizioneazã rezervorul
general, am ratat o explozie de
toatã frumuseþea. Te fac eu sã vii
aici, diavol imperialist! Cu tot cu
þevuºca ta scoasã din revizia est-
europencelor! Nu vã mai saturã
Buddha de est-europence! Cum
nici pe ele nu le saturã nimeni de
dolari. Când mi-atacat patria,
aruncând de-a valma bombele, mi
s-au desprins plombele. Când mi-
aþi atacat patria, þãriºoara mea
cuminte nu fãcea parte din nici o
axã. Noi acolo ne vedeam liniºtiþi
de comunism ºi viaþã. Când mi-aþi
atacat patria, comandantul nostru
suprem, lumina vieþilor noastre, mi-
a ordonat: „Sun! Du-te pe ocean
ºi taie-le macaroana! Reteazã-le
hot-dogul!” Atunci când mi-aþi
atacat patria mea, curatã,
ordonatã, muncitoare, iubitoare,
închisã la toþi nasturii pânã-n gât…
Pânã-n gât… I-a ajuns coman-
dantului nostru suprem, care mi-a
zis: „Sun, du-te pe ocean ºi trimite-
le la fund ºandramaua aia! Taie-le
aprovizionarea! Trimite-o cu tot cu
Sam pe fundul oceanului! Sam e
în spatele la toate!” (Îi sunã
telefonul). Da, ºefu! Vã aºtept,
sigur… Sigur… Sigur… Se face,
bineînþeles… Bineînþeles cã… se
face… Vã aºtept pe punte. Ies
acum dintre þevi… ªtiu, ºtiu, m-am
prins, era o glumã. Îl vãd.
Elicopterul dumneavoastrã cu
vulturul pe bot.

Scena a IX-a

Vocea ºi Vocea ei.

Vocea: Se vãd perfect.
Vocea ei: Sunt foarte mici.
Vocea: Aparent.
Vocea ei: Totul e bine?
Vocea: Perfect.
Vocea ei: Atunci…
Vocea: Ne vedem luna viitoare.
Vocea ei: Mulþumesc.
Vocea: Pentru puþin.
Harry ºi Paul acoperiþi de arsuri,
tot acolo pe culoarul alb.
Harry: Ce-a fost cu flash-urile
astea?
Paul: Doare.
Harry: Þi-ai prãjit ceva?
Paul: Tu miroºi a prãjealã.
Harry: Te-au fãcut la grill.
Paul: Pe tine la proþap.
Harry: Când naiba ne-au rumenit,
cã eu nu am pus geanã pe geanã?

Paul: Nici eu.
Harry: Au o tehnicã avansatã
ãºtia… Ne-au fãcut ca la KFC.
Paul: Cine ne-a fãcut?
Harry: Cine, cine… Împieliþaþii,
tartorii, cu ºeful lor Scaraoschi.
Paul: Mã sperii.
Harry: Eu te sperii? Uite în ce hal
suntem.
Paul: E limpede, nu e o gaurã
neagrã. E nimicul, adicã celãlalt loc.
Harry: Þii minte ce te-am întrebat?
Paul: Ce?
Harry: În ce crezi?
Paul: ªi þi-am rãspuns?
Harry: Nu.
Paul: Îþi zic acum. În nimic.
Harry: Spune-i cum vrei. Mai bine
am încerca sã ne amintim cum am
ajuns în halul ãsta.
Paul: Aterizam cu elicopterul,
motãnelul, miaul meu încã era pe
fir.
Harry: Dopul de ciment nu avea
cum sã þinã. Presiunea pe þeavã…
Paul: Care dop?
Harry: Ce elicopter?
Paul: Miaul…
Harry: Miaul are legãturã cu o
pisicã anume?
Paul: Pisicã… Eu nu cresc pisici.
Sunt alergic.
Harry: Nici eu.
Paul: Atunci înceteazã, sunt
dezorientat. Încerc sã-mi
amintesc.
Harry: În celãlalt loc, focul arde
veºnic.
Paul: Nu se stinge? Ce pun pe el?
Harry: Fraieri. Fraieri ca noi. Dacã
eram mai deºtepþi ºi ne puneam
bine cu ºeful mare, acum
huzuream. Nu eram douã fripturi
reci, locatari ai nimicului.
Paul: Ne punem bine acum.
Harry: Prea târziu.
Paul: Am citit ºi eu câte ceva la
viaþa mea. Reþin cã scria pe
undeva „Cei din urmã vor fi cei
dintâi”.
Harry: Þi se pare corect?
Paul: În situaþia asta mã fac frate
cu dracul. Îl aburim ºi când ne-am
vãzut intraþi dincolo îi tragem clapa.
Harry: Totuºi, crezi în ceva.
Dincolo… însemnând… Dar cum
îi tragem clapa?
Paul: Cum, cum? Odatã ajunºi
dincolo, îi subminãm autoritatea, iar
cu puþin noroc îi luãm locul.
Harry: Te gândeºti sã-i luãm locul
Lui?
Paul: ªefului mare, Domnului…

Cum l-o chema. Trebuie sã fie
cineva care face curat ºi întreþine
locul acela. Te-ai ramolit?
Harry: Eºti o leprã… Da’ ºi-un
prost… Dacã totuºi existã, vrei sã-
l înlãturãm, pe El, care duce tot
greul? Îþi dai seama câtã treabã e
de fãcut acolo? Noi totuºi o ducem
bine aici.
Paul: Nu-mi amintesc ce-ar trebui
fãcut ca sã-i atragem atenþia.
Harry: Eu m-am ramolit? Fapte.
Fapte bune. Ai nevoie de cât mai
multe.
Paul: În pustietatea asta, cu ce,
pentru cine?
Harry (Râde): De pildã, pentru
mine. Scarpinã-mã pe spate.
Paul: Fã-o singur. (Îndepãrtându-
se). Mi-am amintit o ºmecherie. Eu
sunt mic, tu fã-mã mare, eu sunt
slab… Cum dracu’ era? Mã ajuþi?
Hai, te rog, ajutã-mã. Sunt slab…
sau slãbuþ.
Harry: Ai dat-o pe poezie. Ajutã-
te singur, ramolitule. Parcã ziceai
cã nu crezi în nimic.
Paul: Tu eºti.
Harry: Tu.
Paul: Tu, tu, tu, tu… (Iese).

Scena a X-a

Harry, acum Ion.
Ion: Mi-am tras Mercedes, dar îl
þin în ºurã, sub fân. L-a adus vãru-
meu Tase de la Berlin. A dracului
nemþi, cine i-o fi învãþat sã facã aºa
bijuterii. S-au dat cu extratereºtrii.
Asta-i tehnicã UFO. Dai din urechi
ºi se porneºte muzica. Tuºeºti, se
deschid geamurile. Tase l-a luat din
garajul unuia Gerhardt, care mai
avea încã douã. Nu o sã-i simtã
lipsa. Eu nu aveam niciunul. Înainte
noaptea scoteam de sub fân o
Dacia berlinã, vai de mama ei. Era
moale la furat. Viteza e vitalã. M-
am ales primar acum doiºpe ani.
ªi-i o sãrãcie… Copiii pe la ºcoli,
bani, bani, bani. Soþia plecatã în
Italia, economia nu merge, fur ºi eu.
Fur ºi eu una-alta de pe la sãteni,
noapte de noapte. Uneori în week-
end Tase mã ia la Paris, la Berlin…
Ce mai, am vizitat cu el toate
capitalele îmbuibate. Era sã mint.
La Moscova nu am fost. Tase zice
cã e mai bine aºa. Sã nu iei nimic
de la ruºi. În noaptea asta abia am
sosit. Mi-a mers rãu. Patru gãini, o
bibilicã, doi rãþoi ºi ºase pensii din

(continuare în pag. 57)
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La Editura Dacia XXI a fost
inauguratã o colecþie stranie, care
poartã chiar numele Stranioteka.
Splendor, romanul care deschide
colecþia Stranioteka, este într-
adevãr un roman bizar, nu numai
din cauza imaginilor cu iz
suprarealist, ci ºi din cauza scriiturii
fracturate care permite cititorului
sã-ºi însuºeascã, în funcþie de
forþa imaginaþiei, lumea propusã de
Florin ºi Irina Balotescu.

Aceastã lume în care imaginile
visului se confundã treptat cu cele
ale realitãþii, aºa încât totul se
construieºte tiptil ºi doar cu
ajutorul cititorului, este, fireºte, una
a splendorii. Practic, folosind
cuvântul lume nu mã refer, aºa cum
se întâmplã de obicei, la un
cronotop construit în afara
cititorului, ci la o situaþie spaþio-
temporalã care se construieºte în
chiar interiorul acestuia. De altfel,
o lume a splendorii n-ar putea fi
niciodatã construitã undeva în
afarã, dupã cum chiar autorii
romanului menþioneazã („splen-
doarea este chiar membrana
interioarã a lumii” – p. 134), fapt
pentru care a dobândi splendoarea
îl constrânge pe cititor sã închipuie
lumea lui Splendor chiar în interiorul
sãu, de unde ºi o posibilã mizã
catharticã a romanului: „Ghiceam
cumva cã starea iniþialã a lumii este
splendoarea ºi cã una dintre
condiþiile omului, de a fi adicã în
aceastã stare, nu era de privitor,
analizator, explicator, ci de adorator
ºi uimit” (p. 63). Cu alte cuvinte,
starea catharticã este pregãtitã
treptat, prin adoraþie continuã,
apogeul sãu fiind atins prin uimire.
Aceasta din urmã are ºi nu are loc,
totul depinzând de stãrile cititorului
ºi de asumarea libertãþii pe care
lumea magicã i-o propune,
asumare care trebuie realizatã prin
spirit, nicidecum prin raþiune:
„ ...lucruri pe care cititorul va trebui

Stranioteka
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cumva sã le înþeleagã fãrã prea
intense apeluri raþionale” (p. 323).

Indiferent însã dacã uimirea se
declanºeazã sau nu, Splendor
înseamnã cu certitudine o
deschidere continuã de uºi-vise,
uºi-amintire ºi uºi-stãri care, pe
mãsurã ce sunt trecute, se
zãvorãsc. Cititorul, neavând cale
de întoarcere, este prins în fiecare
încãpere a acestei lumi, fiind
constrâns sã supravieþuiascã ºi,
în acelaºi timp, sã sufere un soi
de renunþare la tot ceea ce
presupune lumea realã. Imaginile
fie pocnesc înaintea lui, fie iau
contururile unor obiecte diforme
care ajung sã-l nãuceascã. Toate
acestea conduc la ideea morþii
sale simbolice. Numai trecând prin
experienþa acestui travaliu intens
cititorul devine capabil sã-ºi
însuºeascã lumea splendorii
construitã sub forma unui vortex,
înþelegând cã el este, de fapt,
Splendor. O datã obiºnuit cu noua
sa funcþie, acesta se poate
întoarce la începutul textului, însã
nu oricum, ci reparcurgând
încãperile în care s-a iniþiat câte
puþin; sau are libertatea de a
imagina în continuare lumea
splendorii.

Cât priveºte scriitura romanului,
aceasta este construitã intenþionat
în scop incantatoriu,
fragmentarismul sãu neîntrerupând
însã continuitatea imaginilor.
Acestea ºi textul chiar brodeazã o
dantelã pigmentatã cu goluri infinite,
în care cititorul se pierde ºi se
regãseºte, se regãseºte ºi se
pierde din nou, într-un tãvãlug
nãucitor. Pe de altã parte, aceastã
dantelãrie, ce solicitã din plin
privirea, poate deveni sufocantã la
un moment dat. Fragmentarismul,
vocile textului ºi abundenþa
imaginilor voluptuoase pot sã nu
convingã întotdeauna cititorul sã se
transpunã în lumea-vortex
propusã de roman. Or, dacã asta
se întâmplã, înseamnã cã
Splendor riscã sã fie ºi un text care
îºi poate rata cititorii.

În orice caz, bogãþia ºi, implicit,
valoarea esteticã a acestui roman

constã, înainte de orice, în
mãiestria cu care imaginile sunt
cusute, ºi nu este deloc exageratã
folosirea acestui verb în cazul de
faþã; în al doilea rând avem de-a
face ºi cu acurateþea cu care
imaginile cusute sunt expuse în
faþa cititorului. Tocmai claritatea
spunerii imaginilor este cea care
faciliteazã transpunerea cititorului
în text. Posibila contopire dintre
text ºi cititor este foarte importantã,
întrucât cel din urmã este firul roºu
care strânge toate imaginile
acestui roman într-un cheag al
splendorii, astfel declanºându-se
jocul iniþiatic din Splendor.

Totul este sens

Dacã primul roman din
Stranioteka marºeazã pe con-
struirea unei lumi interioare care se
dezvoltã pe mãsurã ce cititorul
cautã splendoarea, romanul lui
Dorin Mureºan, Oraºul nebunilor,
marºeazã pe construirea unei lumi
exterioare acestuia, în care
principala mizã, în absenþa unei
trame clasice, este încercarea de
a da un rãspuns afirmaþiei: „totul
este sens”. Însã acestei afirmaþii
nu i se rãspunde urmându-se o
formulã narativã oarecare, în care
acþiunile personajelor ºi sugestiile
auctoriale creeazã timpul ºi spaþiul
romanului, ci rãspunsul la afirmaþia
laitmotiv din roman este dat tocmai
prin lipsa unei acþiuni. Personajele,
încât ele existã în ciuda absenþei
tramei, sunt de fapt niºte fantoºe
prin care se cautã ºi se dau
rãspunsuri legate de importanþa ºi
neimportanþa existenþei ºi none-
xistenþei sensurilor.

Faptul cã întregul roman este
construit prin folosirea verbelor la
condiþional optativ dã cititorului o
aparentã libertate. De ce apa-
rentã?, întrucât chiar dacã textul
este construit dintr-un manunchi
de posibilitãþi (toate date prin
condiþionalul optativ), orice
posibilitate sau potecã ar alege
cititorul este, pânã la urmã, un
drum prestabilit: „...dacã autorul ar
folosi amintirile lui Salasa atunci n-
ar afla mare lucru despre trecutul
lui Zahára”(p. 114). Ca atare, fie cã
cititorul imagineazã cã Lausdisk,
de pildã, se trezeºte ori nu în patul
lui Salasa sau cã autorul foloseºte
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pânã la urmã ori nu amintirile lui
Salasa, el va urma, de fapt, un
drum din timp trasat de personajul
vizitator care imagineazã Oraºul
X, Oraºul nebunilor, personajele
celor douã oraºe, autorul, pânã ºi
pe dumnezeu. Cu alte cuvinte,
cititorul este liber sã imagineze
Oraºul X ºi Oraºul nebunilor,
intrând în rolul personajelor-
fantoºã, însã orice potecã ar alege
aceasta îl va conduce la concluzia
prestabilitã de personajul vizitator.
El va porni la începutul textului de
la ideea cã: „sensul are o viaþã
proprie prin aceea cã existã ºi atât”
(p. 16), idee ce va deveni leitmotiv
al romanului, ajungând la concluzia
primã cã: „ne vom învârti, fãrã
niciun sens, în jurul propriei
noastre personalitãþi, inutilã fãrã un
celãlalt”(p. 244). A doua concluzie
a sa este datã prin contradicþia a
douã personaje-fantoºã, Intrigatul
ºi Mâþa, iar a treia prin Epilogul
romanului, unde dumnezeu-
fantoºã îi propune autorului,
convins cã personajele sale vor
muri odatã cu el, sã accepte rolul
de personaj, doar pentru a-i
demonstra cã: „fãrã sã ºtiþi, sun-
teþi propriul dumneavoastrã
Dumnezeu”(p. 253). Care ar fi
legãtura acestor trei concluzii cu
leitmotivul romanului? Ei bine,
prima concluzie marºeazã pe
ideea cã omul fãrã ceilalþi nu are
niciun sens, cea de-a doua pe
ideea cã rezolvarea conflictului
dintre sens ºi nonsens nu se poate
rezolva decât prin accederea la o
altã dimensiune existenþialã, iar a
treia pe ideea cã sensul ºi
nonsensul sunt stabilite prin fiecare
individ în parte.

Aducerea timpului scriiturii atât
de aproape de timpul citirii propriu-
zise a textului duce la zãmislirea
unei interlumi, pe ecranul cãreia
se proiecteazã de fapt Oraºul
nebunilor ºi Oraºul X, temporali-
tatea abolindu-se. A presupune cã
în spatele acestui ecran ar putea
fi gãsit Autorul este greºit, întrucât
adevãratul pãpuºar al textului este
Cititorul. Ca atare, numai el se
poate situa în spatele acestui
ecran. Astfel, acesta din urmã
hotãrât sã gãseascã în text un
rãspuns concret la întrebarea
leitmotivicã a romanului, gãsindu-
se dincolo de text pe sine, va

ajunge sã se întrebe dacã
existenþa lui are un sens sau nu.
Lipsa concretã a timpului ºi a
spaþiului acþiunii îl determinã, la fel
ca în cazul romanului Splendor, sã
construiascã el însuºi un timp ºi
un spaþiu, doar cã proiecþia nu este
fãcutã intrinsec, ci extrinsec. Pe tot
parcursul romanului el va trãi cu
impresia cã se petrec ºi nu se
petrec lucruri, cã existã ºi nu existã
un sens al romanului, cã este ºi
nu este autor al acestui text.

De vreme ce cititorul rãmâne
fixat undeva în timpul prezent al

citirii romanului, timp din care doar
imagineazã universul propus de
roman, este cert cã el niciodatã nu
se proiecteazã propriu-zis în text,
în ceea ce imagineazã, ci doar în
spatele textului, fiind sforarul
desãvârºit al romanului. Contopi-
rea instanþelor narative într-una
singurã face ca Oraºul nebunilor
sã fie un text valoros ca scriiturã
ºi construcþie narativã, lumea
creatã din aparentele condiþionãri
dacã, atunci sau ar fi... arãtând
când totul trebuie ºi nu trebuie sã
aibã sens.

acelea mici, de C. A. P. E rãu. Unul
Pantelimon, fost brigadier la C. A.
P. s-a trezit sã se piºe. Când eu îi
cotrobãiam sub saltea. Ce era sã
fac? L-am sugrumat. Apoi i-am pus
frumuºel cureaua în jurul gâtului.
Mâine îl vãd sigur la ºtirile orei cinci.
Nu mi s-a mai întâmplat aºa o belea.

(urmare din pag. 55) De obicei pe ãia care urmeazã sã-
i operez, îi pun la muncã în folosul
comunitãþii. Sapã un ºanþ, dreg un
pod, iar noaptea cad laþi. Cu
Pantelimon ãsta mai este o belea.
Fiu-sãu Brehuescu e în Legiunea
Francezã. Vine acasã acum de
sãrbãtori. Dacã miroase ceva, dacã
acesta mã simte, m-am ars.

Peisaj la Veneþia
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Debutul Cãlinei Bora, Pãsãroiul
(a treia carte din colecþia
Stranioteka) prezintã configuraþia
unui microunivers rezultant al
punerii în scenã a unor voci
narative contrapunctice. Nucleul
tematic, corespunzãtor unui
conþinut autobiografic, are drept
mobil traversarea unui travaliu de
doliu ce se obligã la o auto-
chestionare prin raportare la
imago-ul patern, respectiv matern,
iar intuiþia primã a faptului de a fi
martor al finitudinii creeazã
oportunitatea constatãrii naturii
intraductibile în mod univoc a unui
eveniment funest („între lacrimi ºi
mort nu existã legãturã.”- p. 20).
Ambiguitatea duratei acestui
proces se reclamã de la
ambivalenþa fundamentalã ce
marcheazã atât doliul, cât ºi
melancolia, iar corolarul nemijlocit
constã în „revelaþia unui timp intim
al fiecãruia”, a cãrui dinamicã ºi
structurã marcheazã accesul la o
înþelegere retrospectivã  a
fenomenului îndurat.

Pornind de la aceste postulate,
Pãsãroiul se inaugureazã prin
evidenþa ineluctabilã a trupului inert
al mamei, a cãrui vibraþie sfideazã
temporalitatea actualã, instigând la
reintegrarea în paradisul
intrauterin: „Greutatea degetelor
mele, amorþite încã, avea în gând
sã sape o gaurã în epiderma
ei.Voiam sã mã strecor din nou
înãuntru.” (p. 8). Drama care
survine este circumscrisã într-un
spaþiu populat de marionete imune
afectiv, în schimb afectate de o
plagã a indiferentismului faþã de
miracolul propriei existenþe. În
deplin contrast cu acestea, eul
epico-liric posedã harul unui simþ
lãuntric hiperacut, abil în
radiografierea „unor lucruri pe care
cei ce nu cad, cei ce nu se lovesc

ºi cei ce nu alunecã nici nu le
bãnuiesc.” (p. 30).

Fãrã a decãdea în pãcatul unei
aforistici artificiale, fiorul ideatic se
angajeazã la o reconstrucþie a
realului, inventariat printr-o
specularitate cvasi-expresionistã,
iar anumite fragmente descriptive
îºi vãdesc apartenenþa la categoria
unor poeme nescrise.
Descentrarea survenitã prin
durere aduce subiectivitatea
auctorialã în pragul posibilitãþii
anulãrii deliberate de sine, imediat
anulatã prin delimitarea unui crez
în datoria salvgardãrii unei
demnitãþi de a se traduce pe sine
prin creaþie, eludând astfel
„handicapul neexprimãrii”.

Alternativa ce se deschide
constã în asumarea unei condiþii
de Uroboros, subzistând prin
autodistructivitate, sau în postura
unui observator vorace al realitãþii
imediate a celorlalþi, ce devin
materialul unor tehnici de
reconstrucþie inerente ochiului
proliferant al fanteziei. Prin
intermediul acestuia, se ajunge la
dezvãluirea unor suite de
potenþialitãþi ºi profunzimi ale
profilurilor umane vizate, fãrã
sacrificarea sanctitãþii de
persoane în carne ºi oase, iar
acest proces întreþine un joc
dialogic al dublilor.

Amplitudinea dictonului „voi
închipui” (p. 23) comportã o
neobositã tendinþã de a surmonta
limitele autoreflexivitãþii, care
urmeazã o dialecticã a încercuirii
ºi a extensiei orientatã spre
restaurarea unei destinalitãþi
proprii. Contururile fluide ale Sinelui
sunt transgresate de
schematismele unei geografii
imaginare, constând în
hiperbolizãri bogate în efecte
suprarealiste, ce contribuie la
redefinirea esenþei circuitului Eului
cugetãtor: ”Uneori, mã gândesc cã
toþi oamenii sunt în capul meu. Eu
îi gândesc pe ei. Dacã astfel ar sta
lucrurile, ar însemna cã continui sã
mãnânc din mine.” (p. 43).

Ana Ionesei
Meritul ce revine mãrturiei

autoarei constã în insolitul de a
deghiza subtilele efuziuni dintre
datul cotidian ºi amintire, precum
ºi interstiþiile raporturilor dintre
proiecþiile eroilor, valorificând
abundenþa unui climat fantas-
matic în mod perpetuu conver-
gent cu o resemantizare auto-
constitutivã.

Profesiunea aventurierului
precoce

Prin Memoriile unui cãscat (a
patra carte de prozã din colecþia
Stranioteka), Tudor Ispas
avanseazã o infuzie de adrenalinã,
savuratã cu precãdere de cãtre
cititorul dispus la virãri insolite ale
vectorului naraþiunii, astfel cã firul
roºu al microromanului poate fi
reperat, cu mai mulþi sorþi de
izbândã, urmând sinuozitãþile
ritmului capricios al scriiturii.

Universul fantasmatic este într-
atât de pestriþ, încât operaþiunea de
a spera în recuperarea unui sens
în mod convenþional este sortitã
eºecului;  în schimb, impresia de
neobositã goanã senzorialã are
farmecul ei, ca marcã a unei dorinþe
mimetice, întrucât cãscatul trãieºte
actualizând un apetit aparent infinit,
suscitat de o multitudine de femei
fatale à la Brijibardo, de maºini
scumpe ºi bucate alese.

Imperativul  unei fervori a
revoltei anticipative se manifestã
în cultul fotbalului, ce face corp
comun cu fascinaþia pentru tot
ceea ce poate constitui o sursã de
plãcere, întrucât ludicul reprezintã
emblema sportului absolut numit
viaþã, guvernatã de un complex de
legi ce parvine unei resemnificãri
improvizatorii constante, în funcþie
de premiul râvnit (fiinþã ori obiect).

Cãscatul pare a fi eternul
adolescent care, predispus la
absolutizarea unei mirãri cauzate
de o avalanºã de fenomene
eteroclite, se lasã victimizat de
propriile sale propensiuni idolatre:
„O luase razna cu Brijibardo, cu
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spectacolele vãzute ºi revãzute în
fiecare zi, cu teancul de postere
crescut ca pandiºpanul în cuptor.”
(p. 45).

Tot ceea ce pare comestibil, ca
produs ori ca experienþã, este
demn de a fi introiectat, iar acest
înduioºãtor infantilism corespunde
unei viziuni a spectatorului pasiv,
respectiv a consumatorului
compulsiv, care urmãreºte un
beneficiu de plãcere imediat ºi nu
în mod necesar meritat.

 Cu toate acestea, pseudo-eroul
vãdeºte o aprehensiune a propriei
tendinþe de a-ºi forma o panoplie
din fiinþele posedate, iar accentele
de Bildungsroman ale volumului se
concretizeazã tocmai prin
sesizarea unei lipse de finalitate a
acestui stil de viaþã. Astfel, printr-
un proces al dedublãrii empatice,
„muza” Veronica îi sugereazã
cãscatului cã s-ar complãcea într-
o condiþie inerþialã morbidã: „Trãiam

alte vremuri (...) Îmi plãcea cã nu
erau ale mele. Cã erau ale altora
ºi rãmâneau aºa. Iar eu stãteam
în spate ºi priveam totul. Doar una
din ele îmi zice cã nimeni nu fuge
în paginile ãstea, nimeni nu face
de fapt nimic serios.” (p. 60).

Atmosfera de boemã ºi extaz
perpetuu chestioneazã existenþa
unui rest post-orgiastic, astfel cã
textul, în ciuda avântului mimat, se
auto-semnaleazã adesea ca fiind
ezitant în construcþie, prin
incoerenþe simpliste („Smuceli de
tigaie sub clãtite ºi smuceli în
dormitor, în obraji dilataþi. Smuceli
de cuvinte, înjurãturi ºi scuipãturi.
Smuceli în fãlci de moldoveni” - p.
47). Vocabularul tipic al
derbedeului onest ºi-ar fi pãstrat
impactul sugestiv chiar ºi prin
inserarea unor nuanþãri
eufemistice, iar menþiunile unor
denominaþii comerciale sonore ar
fi fost cu atât mai inspirate cu cât

mai parcimonios dozate, întrucât
abundenþa lor creeazã uneori
impresia unui inventar superfluu.

În ciuda acestor observaþii,
Memoriile unui cãscat se
valideazã tocmai prin ingenuitatea
de a dispune de un foarte amplu
registru al licenþelor tematice ºi
stilistice, indicând un cadru creativ
în care Tudor Ispas se dovedeºte
a fi nu numai iniþiat, ci ºi prezumtiv
perfectibil.

Abstract: „Stranioteka“ is a
collection of young writer’s novels
taking the side of byzare and
uncommon, taunting the sense of
reality. Cãlina Bora is talking about the
novels Splendor and City of fools while
Ana Ionesei is discussing Big bird and
Memories of a...

Key  Words: new romanian novels,
fantastic literature,.

Cuvinte cheie: romane româneºti
contemporane, literaturã fantasticã,
literaturã absconsã,

Nuferi V
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Mai multe etape ºi momente din
discursul istoric românesc con-
temporan asupra Secolului Lumi-
nilor au stabilit, de-a lungul evoluþiei
lui, dacã ar fi sã ne gândim la
contribuþiile ºi concluziile lui Nicolae
Iorga, Dimitrie Popovici, Zenovie
Pâcliºanu, Lucian Blaga, David
Prodan, I. Tóth Zoltán, Pompiliu
Teodor, Keith Hitchins, Ladislau
Gyémánt, Cornel Tatai Baltã, Ioan
Chindriº, Iacob Mârza, Ovidiu
Ghitta, Niculina Iacob, Greta
Monica Miron, Laura Stanciu,
Daniel Dumitran, Gabriela Mircea,
Cristian Barta, Ciprian Ghiºa,
Zaharia Pintea  º. a., semnificaþia
culturalã ºi politicã a dialogului
bisericã, tipografie, ºcoalã,
societate, cu raportare
directã la orãºelul de la
confluenþa Târnavelor1.
Astfel de termeni sunt in-
terpretaþi, legic ºi organic,
dupã cum se poate con-
vinge oricine de bunã
credinþã, care parcurge bi-
bliografia asupra Blajului
iluminist, drept condiþia
„sine qua non” a unei fi-
nalitãþi fireºti în istoria
românilor ardeleni din
Transilvania veacului al
XVIII-lea, în efortul lor
social, politic ºi naþional,
ilustrat ºi de complexul
ecleziastic ºi instituþional
de la Blaj2, unde epis-
copia, tipografia ºi ºcoala
erau elemente constitutive
ale unui univers istoric
suficient de unitar în
epocã, nelipsit de conotaþii
ºi frãmântãri culturale,
bisericeºti ºi, nu în ultimul
rând, naþionale.

Lucrarea de faþã, pe cât de
temeinicã pe atât de elegantã, asu-
pra cãreia aº dori sã atrag atenþia
în cele ce urmeazã, este rodul
colaborãrii dintre un laic, prof. univ.
dr. Cornel Tatai Baltã, recunoscut
specialist în istoria artei, sem-
natarul a numeroase cercetãri ºi
investigaþii ºtiinþifice, mai ales
asupra fenomenului artistic
românesc, manifestat sub cupola
unor instituþii reprezentative pentru
Blajul iluminist, revoluþionar,

romantico-liberal, modern ºi
contemporan3, ºi un preot, pã-
rintele protopop, vicarul Ioan
Fãrcaº, de o bunã bucatã de timp
slujitor activ la Catedrala Greco-
Catolicã „Sfânta Treime”. De fapt,

pânã la un anumit moment al dis-
cursului istoric, lucrarea consa-
cratã iconostasului Catedralei
blãjene pledeazã pentru adevãrul
exprimat de o sintagmã istorio-
graficã italianã, la patria, la chiesa
e la memoria, lansatã nu demult în
anumite medii europene (Simona
Troilo), mai ales dacã avem în
vedere contextul ºi momentul
construirii Catedralei, al înzestrãrii
cu un monumental iconostas, ºi ce
se urmãrea de cãtre comanditar –
curajosul Vlãdicã Inochentie Micu-
Klein (1700-1768) – ºi de meºterii
creatori, în speþã Johannes

Martinelli, prin realizarea unui astfel
de mãreþ program artistic ºi
managerial (1738, 1749, 1765). Un
astfel de efort conjugat s-a finalizat
cu un monument arhitectonic,
ecleziastic ºi artistic, emblematic
pentru Biserica Greco-Catolicã din
România, clãdirea fiind martora
multor evenimente ºi momente
istorice cardinale din devenirea
naþionalã a românilor.

Nu este cazul, în acest context,
sã intrãm într-o descriere ori na-
raþiune amãnunþitã asupra biseri-
cii de tip salã, boltitã cu calote
suspendate pe travee dreptun-
ghiulare ºi cu o cupolã fãrã tambur
(pictatã la mijlocul secolului al XVIII-

lea de Iacov din Rãºinari),
în faþa iconostasului,
considerat cel mai mare
din România, sculptat de
tâmplarul Aldea din Târgu
Mureº, icoanele fiind
pictate de ªtefan Teneþchi,
pentru ca icoanele pro-
rocilor ºi Crucea Rãstig-
nirii cu molenii sã le da-
torãm lui Grigore Ranite
(Hranite) din Craiova.
Privit dintr-un anumit
unghi, monumentul suge-
reazã imaginea unei
clepsidre! Detalii asupra
construcþiei ºi cladirii
Catedralei ºi a iconosta-
sului le poate gãsi orice
iubitor de istorie româ-
neascã ºi de artã au-
tenticã, dacã ar rãsfoi
atractiva lucrare, tipãritã
„În memoria arhiereilor ºi
preoþilor greco-catolici,
victime ale regimului
comunist ateu”. De fapt,
lucrarea rãspunde întru to-

tul unei idei majore a crea-þiei
ºtiinþifice autentice: „A scrie
însemanã o pro-vocare, o mãnuºã
aruncatã vieþii” (Gheorghe Grigurcu).

Beneficiind de Cuvântul Prea-
fericitului Lucian Mureºan, dar ºi
de Cuvântul Primarului Gheorghe
Valentin Rotar, dupã care ur-
meazã o densã ºi binevenitã
Introducere (pp. 9-11), discursul
istoric, de istoria bisericii ºi a artei,
structurat raþional în paginile
volumului, invitã la o veritabilã
perieghezã prin universul artistic,
bisericesc ºi istoric sintetizat de
faimosul iconostas printr-o sec-

Clepsidra
de la Blaj

Iacob Mârza

The Hourglass
from Blaj

Iacob Mârza is Professor, Faculty
of History Alba Iulia, ex-dean and ex-
rector.
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venþã, morfologic neutrã doar în
aparenþã, însã plinã de informaþii
esenþiale, câteva date despre
catedralã ºi iconostasul acesteia.
Abia dupã aceea sunt analizate,
cu aplicaþie ºi sistem, ºi interpre-
tate credibil pãrþile organice ale
monumentului, între care: Uºile
împãrãteºti; Uºile diaconeºti;
Icoanele împãrãteºti; Icoanele
marilor sãrbatori; Registrul apos-
tolilor; Registrul prorocilor; Crucea
Rãstignirii cu molenii. În cele din
urmã, lectorul beneficiazã de mai
multe credibile ºi raþionale
constatãri finale, adunate sub titlul
În loc de concluzii.

Cartea de faþã, care întruneºte
coordonatele unui adevãrat festin
cultural, nu poate fi apreciatã ºi
judecatã, chiar în urma unei lecturi
în diagonalã, dacã nu s-ar þine
seama de universul iconografic
remarcabil, plasat în partea finalã
a textului. Graþie înzestratului
fotograf Sergiu Bãcioiu, care,
nefiind la prima întâlnire cu lumea
plinã de artã, culturã ºi istorie a
Blajului, a lucrat nu numai cu
mintea, ci ºi cu inima, imaginile
fotografice. Cãci iconostasul
Catedralei Greco-Catolice „Sfânta
Treime” din Blaj, monument de artã
româneascã autenticã, dupã cum
au remarcat, la timpul potrivit,
istorici ºi specialiºti din diferite
generaþii (între alþii Vasile Drãguþ,
Alexandru V. Grama, Eugenia
Greceanu, Grigore Ionescu,
András Kovács, Alexandru
Lupeanu-Melin, Viorica Guy
Marica, Horia Medeleanu, Dorina
Sabina Pârvulescu, Coriolan
Petranu, Elena Popescu, Marius
Porumb, Nicolae Sabãu, I. D.
ªtefãnescu, Cornel Tatai-Baltã,
Virgil Vãtãºianu º. a.), apare în
toatã mãreþia ºi splendoarea lui, prin
ilustraþiile propuse de apreciatul
maestru. În fond, ar merita, cel
puþin pentru câteva clipe, ca lectorii
sã rãsfoiascã  lucrarea, unde vor
întâlni superbe imagini, încãrcate
de materie autenticã ºi de spirit
creºtin, realizate într-o atare
manierã, care îþi creazã senzaþia
de lucru vechi, patrimonial, peste
care s-a aºezat – implacabil –
patina timpului. De fapt, imaginile,
în marea lor majoritate color, care
înnobileazã cartea lui Cornel Tatai-
Baltã ºi Ioan Fãrcaº, pledeazã

pentru binefacerile  materiale ºi
culturale ale fotografiei în cerce-
tarea ºtiinþificã autenticã, astãzi
vorbindu-se tot mai mult de o
alchimie, dacã nu chiar de o me-
tafizicã a mesajului fotografic
(Marius Iosif). De fapt, autorii
mãrturisesc: „[...] am dorit sã
punem în evidenþã valenþele
artistice, sursele iconografice ºi
stilistice ale iconostasului ºi sã-i
decriptãm, atât cât a fost posibil,
semnificaþiile simbolice de ordin
teologic”.

Lucrarea Iconostasul Cate-
dralei Greco-Catolice „Sfânta
Treime” din Blaj (sec. XVIII), care
se bucurã de o lansare pe mãsurã,
într-un spaþiu sacru, unde se odih-
nesc doi dintre ctitorii Blajului,
Episcopul Inochentie Micu Klein ºi
Cardinalul Alexandru Todea,
atrage atenþia cititorilor, dar ºi
iubitorilor de artã româneascã
autenticã, nu numai prin discursul
istoric propus de autori, în
cunoºtiinþã de cauzã, ci ºi prin
metoda de lucru aplicatã, care se
aflã în spatele discursului, la care
lectorii grãbiþi nu se gândesc ºi nici
nu se prea uitã. Ne referim, în
acest sens, la grupajul de
rezumate în limbile francezã,
englezã, germanã ºi italianã, la o
impresionantã Bibliografie, care ar
merita discutatã, separat, de-a
lungul unui eseu, ºi, nu în ultimul
rând, la cele douã secvenþe bine
gândite ºi lucrate de  drd. Anca
Elisabeta Tatay, Indice de nume ºi
Indice tematic.

Nu este cazul sã mai insistãm
asupra formei grafice ºi a
conþinutului prezentei lucrãri,
interesantã ºi provocatoare prin
prin conþinut ºi atractivã graþie
þinutei grafice, apãrutã prin con-
tribuþia Arhiepiscopiei Majore
Române Unite cu Roma, Greco-
Catolicã ºi a Primãriei Municipiului
Blaj. În fond, volumul pentru care
ne gândim, cel puþin câteva clipe,
la înaintaºii noºtri, uitând de
problemele zilnice, poate fi
cumpãrat, el gãsindu-ºi – cu
certitudine! – un loc special în
bibliotecile Dv., iubitori de artã,
culturã ºi istorie, chiar dacã mulþi
dintre cei prezenþi, „cives
Balasfalvenses”, pot privi ºi
admira, „quotidie”, în mãrime
naturalã, Catedrala Greco-

Catolicã „Sfânta Treime” din Blaj
(sec. XVIII) ºi impozantul ei
iconostas. Aveþi în faþã o piesã de
rezistenþã în universul sculpturii
baroce din România, monument
despre care Nicolae Iorga nota, pe
la începutul veacului trecut, de-a
lungul unei calãtorii prin Ardeal ºi
Banat, cã este, „prin întindere ºi
bogãþie”, cel mai impunãtor din
„toatã românimea”. Închei, fãrã sã
vã propun o nuanþã pateticã a
momentului, chiar dacã ne aflãm
într-o Agorã scumpã  românilor de
pretutindeni ºi timpurile ne-ar
permite, întrebându-mã, pornind ºi
de la un inteligent eseu al Ioanei
Pârvulescu: „Sunt în stare cãrþile
sã ne consoleze?” La îndemâna
elegantei cãrþii, inteligent gânditã ºi
raþional scrisã de Cornel Tatai-Baltã
ºi Ioan Fãrcaº, înzestratã cu
inspiratele fotografii ale lui Sergiu
Bãcioiu, rãspunsul meu este
afirmativ!

NOTE
1 Alocuþiune rostitã, la 19 mai 2011,

în Catedrala Mitropolitanã „Sfânta
Treime“ din Blaj, în cadrul Programului
artistic, bisericesc ºi cultural „20 de
ani de la <Întoarcere acasã>”.

 2 Cornel Tatai-Baltã, Ioan Fãrcaº,
Iconostasul Catedralei Greco-Catolice
„Sfânta Treime” din Blaj (Sec. XVIII),
Alba Iulia, „Altip”, 2011, 236 p. (rez. l.
franc., eng., germ., ital.).

3 Cf., între altele: Secvenþe din arta
plasticã blãjeanã (sec. XVIII-XX), Blaj,
1993, 88 p. + [6] f.; Gravorii în lemn
de la Blaj, Blaj, „Eventus”, 1995; Pagini
de artã româneascã, Blaj, 1998, 126
p. + [1]f.; Din arta ºi cultura Blajului,
Alba Iulia, „Altip”, 2000, 159 p. + [1]f.;
Blajul în imagini, Alba Iulia, „Altip”,
2002, 92 p.; Interferenþe cultural-
artistice europene, Blaj, „Astra”, 2003,
183 p.; Iuliu Moga (1906-1976), Blaj,
„Astra”, 2004, 67 p.; Scrieri despre
artã, Alba Iulia, „Altip”, 2005, 152 p. +
[2] f.; Ipostaze cultural-artistice, Alba
Iulia, „Altip”, 2007, 236 p.; Vasile ªt.
Criºan (1949-2003), Alba Iulia, „Altip”,
2009, 112 p.
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Una dintre caracteristicile bene-
fice ale jazzului este capacitatea
lui de a se integra firesc fluxului
existenþial, de a se „plia” vieþii, de
a deveni – în cele din urmã –
materie intrinsecã, definitorie, a
unei biografii. Avusesem aceastã
revelaþie încã de la începuturile
pasiunii mele filo-jazzistice.
Începând din jurul anului 1970,
constatarea iniþialã avea sã fie
reconfirmatã constant, adãu-
gându-ºi noi ºi noi motivaþiuni,
întâmplãri, descoperiri, surprize,
coincidenþe, convergenþe, expe-
rimente, reconfirmãri/revizuiri...
aglutinate ºi aureolate prin ace-
laºi factor coagulant: spiritul
jazzistic.

În primãvara anului 2011 avui
parte de o nouã experienþã
marcantã, în concordanþã cu
premisa schiþatã mai sus: am fost
invitat sã conferenþiez în cadrul
Jazz Appreciation Month
Montenegro. Aparent, încã o par-
ticipare la o acþiune similarã celor
deja trãite pe diverse meridiane. În
realitate, o ºansã aºteptatã – cu
speranþã ºi aprehensiuni – din
august 1965. Atunci se petrecuse
prima ieºire în strãinãtate a familiei
Mihaiu. Din fericire, ai mei
aleseserã o destinaþie mirificã:
Iugoslavia. Vetustul Opel Kapitän
(fabricat în 1934 ºi achiziþionat de
tata la mâna a ºasea) reuºi sã ne
poarte pe toþi patru – pãrinþi cu doi
fii – peste o bunã parte din acel
tãrâm al frumuseþii ºi libertãþii.
Pentru cei doi elevi clujeni, Virgil
(14 ani) ºi Horaþiu (12 ani), totul
pãrea o descindere în paradis:
cosmopolitele metropole Beograd,
Zagreb ºi Ljubljana; râuri ºi lacuri
verzi-albãstrii, însoriþii Alpi Dinarici,
azurul Adriaticii; tunelurile prin care
se strecura ºoseaua spre divinele

(Re)întâlniri muntenegrene
aureolate de jazz (I)

þinuturi montenegrine; impetuoa-
sa revãrsare de frumuseþi din
canionul râului de smarald,
Moraèa; impresionantul lac Scutari
acoperit de nuferi; coborârea pe
cele 30 de serpentine „în ac de
pãr”, din cerurile de la Cetinje spre

fiordul Kotor; traversarea acestuia
pe ferry-boat, printre insuliþe pe
care abia încape o mãnãstire
vegheatã de siluetele câtorva
chiparoºi...

De atunci, trãisem cu vaga
speranþã cã voi mai apuca sã
revãd miracolul muntenegrean
înainte de a muri. În 2001, la
Festivalul de Jazz de la Novi Sad,
am întâlnit-o pe fina muzicianã
Maja Popovic. Deºi foarte tânãrã,
ea se afirmase deja ca  principalã
coordonatoare a vieþii jazzistice
din Muntenegru. I-am comunicat ce
frãmântãri sufleteºti mã legau de
patria ei. Dupã un deceniu, planul
nostru comun s’a materializat,
într’un context completamente
diferit: în 2006, Muntenegru (pe
limba þãrii: Crna Gora, în limbaj
internaþional: Montenegro) a re-
devenit stat independent; iar din
acelaºi an eu mi-am adãugat la CV
un episod în diplomaþie (ca
reprezentant cultural al României

în Portugalia). Actualmente Mon-
tenegro aspirã sã fie admis în
Uniunea Europeanã, dar – surprizã
– euro-ul este deja moneda oficialã.
În treacãt fie zis, când o asemenea
fascinantã þarã se întinde pe numai
13.812 km² (Dobrogea noastrã are

15,500 km²), cu o populaþie de
650.000 (aproximativ cât Braºovul
ºi Sibiul luate împreunã), evident
cã spre a subzista îi e necesar un
acut simþ diplomatic. În condiþiile
date, voiajul meu de la Lisabona
pânã în capitala Muntenegrului,
Podgorica, a avut urmãtoarele
etape: avion al companiei TAP pe
ruta Lisabona-Zagreb, cu escalã
la Bologna, urmat de o cursã
aerianã Zagreb-Dubrovnik cu
Croatian Airlines; de pe aeroportul
croat fui preluat de vajnicul ºofer
muntenegrean Mihailo Celebic,
care m’a purtat într’o Skoda Fabia
pe sinuosul traseu Igalo – Herceg
Novi – Kamenari/Lepetane (tra-
versarea Fiordului Kotor cu bacul)
– Tivat – Budva – Cetinje –
Podgorica. Aici am fost depus la
Hotel Crna Gora – reper al
urbanisticii locale, edificat în
1953 dupã proiectul arhitectului
Vujadin Popovic (o mostrã a artei
arhitecturale moderniste pro-

Virgil Mihaiu

Perast în Fiordul Kotor, Muntenegru

Meeting Montenegro (Again) in Jazz Glory
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movate de Iugoslavia lui Tito, în
flagrantã opoziþie faþã de normele
staliniste). Din pãcate, Podgorica
a fost distrusã aproape total de
bombardamente, pe timpul celei
doua conflagraþii mondiale, astfel
încât n’au supravieþuit decât puþine
edificii istorice (dintre oraºele
României interbelice, de o soartã
oarecum asemãnãtoare avu parte
Chiºinãul). Încerc sã condensez,
în cele ce urmeazã, segmentul
din Jazz Appreciation Month
Montenegro 2011 la care am fost
martor ºi participant direct.

Ca autor al unei monografii
dedicate lui F. Scott Fitzgerald –
creatorul „brand”-ului The Jazz
Age – nu se putea sã nu reþin un
detaliu din capodopera sa The
Great Gatsby (publicatã în 1925,
aproape simultan cu prima audiþie
a Rapsodiei albastre de Gershwin).
Se face referinþã acolo la o medalie
având ca provenienþã „little
Montenegro”. E de presupus cã
Fitzgerald nu ºtia despre „micul
Muntengru” nici mãcar cât Bram
Stoker despre Transilvania. Fapt
e cã, în 2006, strãvechiul ºi cu-
tezãtorul cuib statal dintre Ma-
rea Adriaticã, Serbia, Bosnia-
Herþegovina, Dalmaþia ºi Albania
a reapãrut pe harta lumii. Un stat
a cãrui infimã dimensiune con-
trasteazã cu infinitele-i frumuseþi
naturale. Însã Muntenegrul e foarte
dispus sã-ºi afirme ºi potenþialul
artistic. Dupã cum o demonstreazã
evoluþiile jazzului din ultima
jumãtate de secol, acest tip de
muzicã posedã capacitatea de a
transfigura etosul postmodern al
diverselor naþiuni în inedite estetici
sonore. De aceea, în pofida
numãrului restrâns de locuitori,
noua þarã cu adânci rãdãcini
istorice s’a miºcat rapid în acest
domeniu. Comunitatea jazzisticã
muntenegreanã ºi-a aflat o
expresie organizatoricã adecvatã
prin Jazz Art Association. Fondatã
în 2009 la Podgorica, JAM a reuºit
sã catalizeze eforturile muzi-
cienilor, educatorilor, învãþãceilor,
spectatorilor, prin intermediul unor
bine concepute concerte, ateliere,
festivaluri, cursuri, promovare în
mass media etc. Încã din acel an,
permanent convingãtoarea Maja
Popovic i-a propus contra-
basistului american Patrick

O’Leary sã compunã  The
Montenegro Jazz Suite. O lucrare
alcãtuitã, programatic, din nuclee
melodice ale unor cântece
populare muntenegrene restilizate
într’o structurã de tip third stream
(termen împãmântenit la noi sub
formula jazz simfonic), pentru cor,
ansamblu de coarde ºi cvartet de
jazz. Ambiþioasa compoziþie a fost
interpretatã, pe scena KIC (Centrul
de Culturã & Informaþie) din
Podgorica, de cãtre un cor ºi o
orchestrã de coarde alcãtuite din
foarte tineri ºi dotaþi muzicieni lo-
cali, plus un cvartet de maeºtri
improvizatori: Stjepko Gut,
trompetistul numãrul unu al
Serbiei, împreunã cu americanii
Ehud Asherie/pian, Tom Melito/
baterie ºi compozitorul însuºi la
contrabas.

Nu e de mirare cã Maja
Popovic ºi echipa ei (alcãtuitã
quasi-exclusiv din industrioase &
ambiþioase june) au îmbrãþiºat cu
entuziasm, încã din 2007, proiectul
de a organiza anual câte o „lunã
de apreciere a jazzului” la nivel
naþional. Ideea, provenind de la

Smithsonian Institution din
Washington D.C./USA, are ca
scop primordial difuziunea
încântãrilor jazzului spre tãrâmuri
cu o mai redusã expunere ante-
rioarã la aceastã muzicã. Maja
însãºi descrie versiunea munte-
negreanã a evenimentului ca
fiind adaptatã la necesitãþile vieþii
culturale autohtone, prin interme-
diul concertelor, prelegerilor, pro-
gramelor educaþionale, filmelor,
atelierelor de creaþie, conexiunilor
cu alte domenii artistice etc. Toate
acestea sunt menite sã atragã
un auditoriu de toate vârstele –
studenþi, profesori, amatori,
profesioniºti. Aºa se face cã, în
scurt timp, pe scenele de aici au
apãrut ca invitaþi muzicieni de jazz
legendari, precum Carla Bley,
David Murray, Jason Moran...

Abstract: The first part of a study
about the Montenegro and it’s special
jazz.
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