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Comitetul Director, cu participa-
rea preºedinþilor de Filiale, din 19 iulie
a fost informat de activitatea USR ºi
a Filialelor din primul semestru al
anului 2011. Reuniunea a fost convo-
catã ºi în ideea de a rãspunde acu-
zaþiilor din ultima vreme ale unor membri ai USR,
nemulþumiþi de o pretinsã lipsã de transparenþã a
conducerii. Menþionãm cã informaþiile cu pricina au
fost aduse periodic la cunoºtinþa Comitetului Director
ºi ale Consiliului USR ºi publicate pe site-ul USR. S-
a considerat necesarã reluarea lor tocmai spre a
elimina orice suspiciune legatã de lipsã de activitate
a USR (aceasta fiind cea mai blândã dintre acuzaþii,
pe celelalte lãsându-le pe seama conºtiinþei celor care
le-au fãcut!).

În programul actualei conduceri a USR s-a aflat
redefinirea raporturilor dintre USR ºi statul român, cu
alte cuvinte, punerea statului în faþa obligaþiilor care îi
revin prin lege referitoare la cultura vie de azi,
patrimoniul de mâine. Din decembrie 2010, guvernul
României a început alocarea unei sume importante
pentru susþinerea publicaþiilor culturale, ale USR, ca
ºi ale altor Uniuni de Creatori. În aceste condiþii, USR
poate finanþa în totalitate revistele România literarã,
Luceafãrul de dimineaþã, Viaþa Româneascã, Ramuri,
Orizont, Helikon, Steaua, Convorbiri literare, Apostrof,
aflate în proprietatea sa. De asemenea, USR sprijinã
financiar ºi revistele Secolul XXI, Euphorion ºi Me-
moria. Prin fonduri atrase, USR a reuºit într-un an de
austeritate, sã mãreascã la un nivel decent salariile
angajaþilor revistelor, precum ºi fondul de colaborãri.
Trebuie reamintit ºi faptul cã USR a încheiat anul
financiar trecut fãrã pierderi sau datorii.

În pofida crizei, care n-a cruþat nici USR, au fost
menþinute indemnizaþiile de merit (ba chiar sporite ca
numãr) ºi suplimentul de pensie. Un nou proiect al
legii taxei de timbru, iniþiat de USR, menit între altele,
sã împiedice frauda fiscalã, ºi sã corecteze textul
anterior, devenit insuficient odatã cu diversificarea
tipurilor de carte ºi de difuzare, a trecut de votul
Senatului ºi se numãrã printre urgenþele Camerei
Deputaþilor în sesiunea din toamnã.

USR a reuºit sã finanþeze, din fonduri proprii sau
atrase, un numãr de programe, chiar dacã mai puþine
decât înainte de 2008. E vorba de premiile anuale,
cele mai importante din punct de vedere profesional
din þarã ºi totodatã într-unul din cuantumurile cele mai
ridicate, de lecturile publice (200 în 2011), de
indemnizaþiile de cãlãtorie în strãinãtate ale membrilor
USR invitaþi de asociaþii, instituþii sau persoane în
interes literar (46 de indemnizaþii în acest an) sau de
schimburi culturale (5 în 2011). Alte programe, unele
cu sprijinul autoritãþilor locale, au fost: Colocviul anual
al  tinerilor scriitori de la Alba Iulia, o expoziþie itinerantã
cu fotografii ale lui Ion Cucu, douã ediþii, în Bucureºti

ºi în þarã, ale Târgului  alternativ de
carte, Lansãrile de la Miezul Nopþii,
cu ocazia Nopþii Muzeelor, la care au
trecut prin sediul USR peste 800 de
persoane, Festivalul Eminescu de la
Botoºani, Festivalul Arghezi de la Tg.

Jiu, Festivalul Bacovia de la Bacãu, Festivalul
internaþional din zonele de confluenþã etnicã de la
Timiºoara, Serile Antares de la Galaþi, Congresul
Naþional de poezie de la Botoºani, Zilele „Convorbirilor
literare” de la Iaºi, Tabãra de creaþie de la Sãvârºin,
Colocviul „Iustin Panþa” de la Sibiu,Simpozionul
„Cercul literar” de la Sibiu, A doua ediþie a colocviului
de literaturã pentru copii ºi tineret „Cezar Petrescu”
de la Buºteni, finanþat de USR ºi primãria oraºului
gazdã, manifestãri permanente precum Clubul
Drmaturgilor ºi Clubul de proza ale ASB, ultimul în
colaborare cu MNLR. USR a alocat acestor din urmã
programe aproape 70.000 de lei. Sã nu uitãm
programe care nu ne-au costat nici un leu cum ar fi
Ora de românã, prin care nouã scriitori din toate
generaþiile s-au întâlnit cu elevi ºi profesori sau Con-
ferinþe ale unor scriitori reputaþi în Sala cu Oglinzi de
la sediul central al USR, A doua ediþie a Colocviului
de literaturã SF ºi Fantasy ºi iniþierea premiilor „Ion
Hobana” de cãtre ASB, cu sprijinul MCPN, ºi prima
ediþie a Colocviului secþiei de criticã al ASB, finanþat
de Primãria sectorului 2 Bucureºti . Am continuat ºi
concursul de manuscrise pentru tineri sub 35 de ani,
operele selectate urmând a fi tipãrite de Cartea
Româneascã.

Unul dintre cele mai importante evenimente
anuale este „Festivalul Zile ºi Nopþi de Literaturã” de
la Neptun-Mangalia, festival cu participare
internaþionalã, aflat în iunie 2011 la a 10-a ediþie, cu
premii în valoare de 15.000 de euro, din care MCPN
ºi Primãria Mangalia au acoperit 13.000 iar USR
2.000. Un alt contributor tradiþional a fost Institutul
Cultural Român. Reamintim cã Marele Premiu a
revenit anul acesta lui Milan Kundera ºi cã, printre
laureaþii din alþi ani, se numãrã doi laureaþi Nobel.

USR a acordat ajutoare sociale, unele de
urgenþã, membrilor sãi sau urmaºilor lor în valoare
de aproximativ 130.000 lei.

Au fost încheiate lucrãrile de renovare ºi de
amenajare a spaþiului de la Casa Vernescu din Calea
Victoriei 133.

Acestea ºi altele sunt dovada faptului cã USR
nu se aflã nici în crizã, nici în vrie, dupã cum au afirmat
unii dintre contestatarii noºtri. Le þinem tuturor la
dispoziþie datele necesare. Totul, fireºte, cu prezumþia
de bunã credinþã din partea celor pe care îipreocupã,
dintr-un motiv sau altul, soarta USR.

Comitetul Director al USR
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„Excesul de alteritate, pe de o
parte, excesul de identitate, pe de
altã parte, nu provin oare adesea
tocmai dintr-o inadecvare a
schemelor binare de a surprinde
structura policefalã a formelor?”
(Jean-Jacques Wunenburger,
Raþiunea contradictorie)

Profeþia neoconservatorilor,
reprezentaþi mai cu seamã de
Arnold Gehlen, conform cãreia
postistoria coincide cu finalul
proiectului cultural al postmo-
dernismului, evoluþia ideilor
epuizându-se, nu se verificã într-
un areal ce a suferit de pe urma
cenzurii comuniste ºi care, acum,
este doritor sã recupereze ºi sã
se sincronizeze. Dupã 1989 s-a
experimentat în toate direcþiile, dar
în special în cele care fuseserã
total interzise. S-a ajuns astfel la o
cvasiisterie a etalãrii visceralului ºi
a trivialului (a se vedea ºi cartea
lui Radu Voinescu, Trivialul). Or,
canonul îºi formuleazã principiile
de selecþie ºi promovare în condiþii
de echilibru, când creaþia este
autenticã, iar nu mimeticã. Artiºtii
generaþiei 2000 au cedat în mare
mãsurã imboldului de a arde
etapele Beat-ului american ºi ale
noii ºcoli de prozã ruseºti (Viktor
Pelevin, Vladimir Sorokin, Victor
Erofeev ºi Venedikt Erofeev), cea
care a înfãptuit critica mentalitãþilor
intensificând imaginile violente ºi
mizerabiliste. În fond, toþi aceºti
creatori se refereau, mai mult sau
mai puþin conºtient, la teza lui Jean-
François Lyotard, conform cãreia
tentativa modernitãþii de a impune
noi universalii s-a prãbuºit tragic
odatã cu punerea în funcþiune a
lagãrului de la Auschwitz. A fost
eºecul care a compromis
metanaraþiunile.

Redefining the Canon in the Contemporary Romanian
Literature
Felix Nicolau

Faptul cã evoluþia modernis-
mului în cultura românã a fost
retezatã de instalarea regimului
comunist a determinat o decalare
faþã de cultura europeanã. În timpul
Primãverii de la Praga, când a avut
loc o relaxare a cenzurii ºi în spaþiul
românesc, s-a încercat recupe-
rarea grãbitã a etapei finale a
modernismului. Or, aºa cum se
cunoaºte, aceastã sincopã a avut
ca rezultat întârzierea declanºãrii
postmodernismului cu cel puþin
douãzeci de ani. Chiar ºi aºa,
postmodernismul Generaþiei ’80 a
fost considerat unul mimetic,
livresc ºi limitat ca manifestare, dat
fiind contextul ideologizant,
represiv. Încercând sã delimiteze
cele douã apartenenþe, Virgil
Nemoianu considera cã moder-
nismul ar continua idealurile ra-
þionalismului iluminist, în timp ce
postmodernismul, datoritã voinþei
de descentrare ºi de asimetrie, ar
împãrtãºi exultanþa romanticã.
Sincronizarea culturalã a survenit
totuºi mereu, în pofida barierelor
ideologice. Astfel, în domeniul
poeziei, recuperarea lirismului
autentic a început cu Nicolae
Labiº, pentru ca la sfârºitul anilor
’60 sã irumpã generaþia poeþilor
numiþi simultan postblagieni ºi
neotradiþionaliºti. În mod pa-
radoxal, recuperarea moder-
nismului a însemnat un apel la
tradiþie. Sã fie cultura românã
condamnatã la un decalaj
perpetuu?

În numãrul 3 din 2001, revista
„Viaþa româneascã” a demarat o
anchetã avînd ca subiect canonul.
Ancheta va fi continuatã în revista
„Paradigma”, iar rezultatele
dezbaterii se vor concretiza în
publicarea volumului Canon ºi
canonizare, Editura Pontica, 2003.
Deja Ion Simuþ, în revista „Familia”
din septembrie 2000, analizase
cum, în pofida ideologiei co-

muniste, începând cu deceniul al
ºaptelea al secolului trecut s-au
impus ierarhii valabile din punct de
vedere valoric. Ion Bãlu considerã
cã dupã 1990 se face simþitã
sciziunea între canon ºi axiologie.
ªi Ioan Buduca este de pãrere cã
actualul canon este o formã de
împrumut, preluatã din Occident,
ceea ce creeazã impresia de
artificialitate. Leo Butnaru afirmã cã
literatura prezentului este
transcanonicã, în sensul obliterãrii
canonului. Aceastã literaturã în
devãlmãºie ar fi în legãturã cu
limbajul transraþional al cubofu-
turiºtilor ruºi. Concluzia este cã
literatura s-a degradat pânã la
stadiul de paraliteraturã, adicã
„literaturã de o para”. Mai optimistã,
Marina Cap-Bun se bazeazã pe
cartea lui Harold Bloom când
susþine cã oricâte transformãri
ambigue va suferi canonul, el va
funcþiona tot ca normã de selecþie
ºi de impunere, acþionând la fron-
tiera comunã a mai multor orientãri,
sub presiunea ideologiilor extra-
estetice. Relaxat în privinþa derutei
canonice actuale, Livius Ciocârlie
percepe canonul ca pe un haos
fertil, une auberge espagnole unde
îþi aduci mâncare de acasã.
Dezamãgit de ideea lui Harold
Bloom de a propune o listã de opere
acreditate, teoreticianul timiºorean
neagã existenþa unui canon
atemporal. Viziunea lui este a unui
canon ca o tribunã dintr-o piaþã
publicã, pe care se suie tot felul de
vorbitori. Unii sunt aclamaþi, alþii
huiduiþi sau huiduiþi dupã ce
fuseserã aclamaþi – ºi viceversa.
Un speakers’ corner într-un Hyde
Park textual. Canonul nu ar
însemna atât listã, cât modalitate
specificã de lecturã. Exemplul în
speþã este cel al optzeciºtilor, care
i-au relansat pe scriitorii ªcolii de
la Târgoviºte. Avansând în
demonstraþie, Livius Ciocârlie

Autorul esste Conferenþiar, Uni-
versitatea “Hyperion”, Bucureºti (The
author is Associate Professor,
University Hyperion, Bucharest)

Redefinirea canonului în literatura
româna contemporana

)) ))) )) )))



5

lanseazã ipoteza canoanelor
paralele, în funcþie de nivelul
cititorilor. Aºa cum în perioada
postbelicã au coexistat un canon
oficial, ideologizant, ºi altul critic.
ªi Alexandru Condeescu con-
testa valabilitatea canonului
optzecist care, deºi forjat de
„generaþia în blugi”, a fost limitat de
textualism, evazionism ºi inter-
textualism. Niciodatã nu s-a ajuns
la o veristã poeticã a realului. Paul
Cornea se întreabã în ce mãsurã
canonul mai oferã legitimitate. În
epoca postcolonialã, acesta este
perceput adesea ca un instrument
de promovare a valorilor asociate
cu Centrul, cu Sistemul, excluzând
minoritãþile ºi esteticile periferice.
Aceastã suspendare à la Sextus
Empiricus a canonului nu poate fi
decât beneficã în condiþiile post-
totalitare ale spaþiului Europei de
Est.

În ce mãsurã priveºte dez-
baterea postcolonialã cultura
românã? În mod oficial, noi nu am
fost colonia nimãnui. Am fost
incluºi doar într-o sferã de
influenþã, ceea ce poate echivala
cu o colonizare mascatã. La fel,
românii nu au avut colonii, însã au
adãpostit enclave etnice semni-
ficative. Iatã de ce este necesarã
ºi recuperarea abordãrilor teo-
retice care ne-au fost interzise.
Avem nevoie sã depãºim opoziþi-
ile binare specifice structura-
lismului, avem nevoie de de-
construcþia post-structuralistã
care sã conteste noþiunea de
calitate esenþialã a relaþiei
dominante într-o ierarhie. Numai
prin deconstrucþie se pot corecta
sistemele de cunoaºtere care
genereazã iluzia înþelesului unic.
Cu siguranþã, strategiile literaturii
post-coloniale pot eradica
mentalitatea de colonist ºi, în felul
acesta, pot contribui la obiec-
tivitatea elaborãrii canonului. Ca-
nonul este o formã de rezistenþã
la noua colonizare, mediaticã de
data aceasta, americanã.
Procesele de „scriere inversã”, de
„rescriere” ºi de „recitire”, precum
ºi „naraþiunea anti-cucerire” au
capacitatea de a elimina vasalitãþile
intelectuale ºi complexele culturii
minore. Canonul nu trebuie forjat
în sistem de francizã, rezultat al
unei obedienþe provinciale.

În acelaºi timp, trebuie remarcat
cã nu mai trãim vremuri ale
criticului unic, care lanseazã
decrete (a se vedea Nicolae
Manolescu, „ca-nonul se face, nu
se discutã”). Totodatã, trebuie
privitã critic ºi afirmaþia lui Matei
Cãlinescu, care îl însãrcina pe
cititor cu asam-blarea canonului.
Pentru a nu confunda canonul cu
un clasament, cu un top – modã
pe care au îmbrãþiºat-o ºi revistele
literare – ar fi bine sã avem în
vedere punctul de vedere al lui
Bogdan Ghiu, care observa cã
normele sunt cele care su-
pracodificã formarea canonului.
Construcþia s-ar închega, aºadar,
a posteriori, iar nu a priori. În cartea
mea din 2009, Anticanonice,
propuneam un canon de tranziþie,
un vice-canon, pânã când se vor
limpezi cãutãrile teoretice. La nici
doi ani de la intervalul de respiro

pe care îl solicitam atunci, constat
cã a venit timpul sã punem bazele
ºantierului necesar construcþiei
canonului postpostmodern. Ceea
ce nu se poate realiza decât prin
dezbatere, negociere ºi cercetare
multi-/trans-disciplinarã.

Abstract:The literary and aesthetic
canon, as Harold Bloom saw it, is not
only a hierarchical tool for building
cultural paradigms, but an instrument
against political colonialism.
Especially the globalizing society,
praising pragmatic pseudovalues can
be fought against by highlighting those
works of art able to sustain a complex
beauty. The canon is bulwark against
anticultural colonialism.

Keywords: colonialism, globalism,
canon, intertextuality, transculturalism

Cuvinte cheie: colonialism,
globalism, canon, intertextualitate,
transculturalism

Serge Vasilendiuc
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Daniel Bãnulescu: E ca ºi
cum te-ai autopsia singur

1. E ca ºi cum te-ai autopsia
singur. ªi-ai face-o ºi în vitrina unei
librãrii.

Nu vreau sã-mi schiþez
autoportretul de scriitor, pentru cã,
pe alocuri, aº fi ispitit sã mã laud
singur. Nu doresc acest lucru. Aºa
cã autoportretul meu de scriitor
rãmâne ºi fericit ºi secret.

2. O carte bunã e o faptã bunã.
E de ajuns sã scrii o singurã carte
bunã ºi vei deveni mai vizibil decât
Farul din Alexandria. Restul sunt
mãrunþiºuri.

3. Dupã cercetãri amãnunþite,
am descoperit cã singura calitate
cu adevãrat necesarã unui scriitor
este sã fie genial.

4. Habar n-am.

INVITAÞII REVISTEI:

Guests of Steaua review – interviews with Daniel
Bãnulescu, Nicolae Coande and Robert ªerban

1.  Cea mai vie provocare: un scurt autoportret de scriitor.

2. Ce înseamnã astãzi a scrie poezie/prozã în România mileniului trei? Cât de modern ºi
postmodern este prozatorul/poetul român în comparaþie cu cel strãin? Mai conteazã –ismele
(tehnic vorbind) sau doar talentul ºi publicitatea ajung ca un scriitor sã fie vizibil?

3. Care sunt calitãþile (ºi defectele) unui prozator/poet care ºtie ºi vrea sã fie prozator/poet?

4. Credeþi cã veþi scrie pânã la senectute?

LA „BARUL RÃNII MELE”

Câinele se apropia de mine ºi mã adulmeca.
Îi dãdeam ºi lui sã guste din rana mea.

Îi dãdeam. ªi gusta. ªi se mai întremase niþel.
Câine vagabond. Câine de luptã. Cãþel.

Care ca într-un iad intra ºi se ºi tolãnea pe tejghele.
La mine în suflet. În hrubele sângelui. În “Barul Rãnii Mele”.

Prietena mea se apropia de mine ºi mã adulmeca:
– Habar n-ai ce prostii mormãie prin somn rana ta.

Mã ridicam ºi o lãsam. ªi devenea o pânzã de pãianjen între douã cafele.
La mine în suflet. În „Barul Rãnii Mele”.

Diavolul se apropia de mine ºi mã adulmeca:
– Aº înfiinþa un Institut Teologic în rana ta.

Mã rugam pânã când sudoarea îmi sclipea ca un coº cu lumânãrele.
ªi atunci Dumnezeu îl transforma pe Diavol într-un Diavol împãiat. În

   „Barul Rãnii Mele”.

Acolo unde dos de palmã nu rãstoarnã pahare.
Unde nimeni nu pricepe de nimeni dacã suflet înãuntru mai are.

Sub ferestre. Unde o milã nãprasnicã te izbeºte din spate.
Unde mierla nu cântã. ªi nici vântul nu bate.

Nicolae
Coande

Daniel
Banulescu

)) ))) Robert
Serban,
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Nicolae Coande:
Autoportret cu femeia lui

Kafka

1. Pus în faþa unei asemenea
încercãri, îmi dau seama, precum
un pictor versat, care locuieºte în
culorile sale, cã nu am pensulele
necesare, iar oglinda din faþa mea,
aceea în care mã priveam zilnic,
mai este ºi ciobitã ºi afumatã. Ca
printr-un efect de sfumato în care
totul se amestecã, în mintea ºi ochii
noºtri, pânã la a face improbabil
un ipostas cât de cât veridic, simt
cã în mine sunt mai mulþi inºi, care
vin ºi pleacã dupã un orar subtil ºi
de neprecizat. De aceea e bine cã
trãim în lume: sã ne surprindã alþii,
sã ne facã ei portretul. Dacã aº fi
fost Þuculescu – numai aºa mi-aº
fi fãcut autoportretul, cu o frunzã
bandajându-mi ochiul stâng, cãci
cãlcâiul mi-era de mult vulnerabil,
iar Ahile nu voi fi vreodatã. Am
coborât atât de mult dacã trebuie
sã scriu – ãsta e un vers al meu
care îmi ºterge zi de zi faþa ºi o
recompune dupã felul în care se
rotesc în el cuvintele. Reþine faptul
cã scriu în lume, dar lumea nu
vrea sã ºtie de asta. Aºa am pipãit,
ca orbii, cu degetele, Vãduva
sudezã a lui Kafka, poemul pe
care, cu voia ta, Ruxandra, aº
vrea sã-l propun drept
autoportretul meu oficial, cãci
acela tainic rãmâne de pictat când
voi uita scrisul:

Incredibil singur în viaþã – mã
cred artist/ preocupat de culori ce
imitã sîngele închegat,/ vinul de
inimã e pe sfîrºite,/ îmi numãr pe
degete prietenii din rafturi,/ toþi dorm
în somn otrãvit, zorii nu se vãd
încã,/ poate mi-ar trebui un zîmbet
de seducãtor/ pentru ce va urma,
pentru cã nu ºtiu ce va urma,/
poate mi-ar folosi calificarea unui
traducãtor/ de chipuri ºi figuri,/
blîndeþea unui calm ºlefuitor de
pietre ºi femei/ din rasa uitatã pe
pãmînt/ ºi simt cu disperare
oarecum jucatã, despuiat de virtuþi
de doi bani/ cã sînt lipsit de curaj
fizic,/ mã cred artist beau alcool
mort ºi scriu/ în aºteptarea unei
religii micuþe,/ perfect în viciul meu
de a însufleþi obiecte,/ chiar ºi pe

vãduva suedezã a lui Kafka/ ce
aducea dupã spusele unora cu o
curea de piele/ sau poate cu
sufletul care sub pãmînt,/ precum
fumul, pleacã învelit într-un þipãt – /
ºi mã gîndesc cã viaþa are sub-
înþelesuri/ care nu au de-a face cu
omul.

2. Azi, ca ºi ieri, a scrie
poezie nu constituie vreun motiv de
falã în România, doar dacã nu
cumva fiecare poet mai însemnat
are în vedere titlul de Poet Laureat.
Cum însã onoarea de Poet Laureat
nu se acordã la noi – ci se ia,
conform cu dorinþa vanitoasã care
scoate gheare ºi coarne boureºti
–, majoritatea celor ce scriu poezie
aspirã la a fi citiþi mãcar în coteriile
din care se învrednicesc sã facã
parte. Poeþii laureaþi, de la Montale
citire, se miºcã numai printre plante
rare ºi merg la festivaluri cool. Ca
Ion Mureºan, la Rotterdam, de
pildã.

În ultima vreme mi s-a pãrut cã
poeþii au mãrit stocul (ºi producþia
pe stoc) scriind mai ales pentru a fi
traduºi. Ceea ce nu e atât de rãu
pe cât pare. Dacã aspiri sã porþi o
hainã la modã, înveþi sã mergi mai
elegant. E bun ºi snobismul la
ceva. Ei au asediat ICR-ul cu oferte
de proiecte publicând cãrþi pe
cheltuiala Institutului la diferite
edituri din Occident, mai mult sau
mai puþin obscure. Ce nu am prea
aflat eu ulterior a fost ce impact au
avut aceste cãrþi traduse în
rândurile criticii profesioniste sau,
de ce nu, al publicului strãin.
Senzaþia mea este cã nu prea
suntem pe piaþã, cu mici excepþii,
trecem ca fantome prin aerul
Occidentului, cum spunea cândva
Nora Iuga. Câþiva prozatori au
reuºit sã treacã graniþele ca
profesioniºti, poeþii încã sunt tribali,
cum bine le ºade, de altfel. Secolul
XX a fost al prozei, dupã cum se
ºtie, ºi dupã cum afirmã ºi Bloom.
El, nimeni altul, a spus cã secolul
trecut a fost kafkian ºi cã nici un
poet nu s-a ridicat la mãrimea ºi
forþa literaturii praghezului. Poate
doar Pessoa, însã cine ºtie? Eu nu
sunt Bloom, nici mãcar Dinu
Flãmând...

Cred cã poetul român este
postmodern cât trebuie, modern din
naºtere ºi avangardist prin soartã.

El îºi face o reclamã nebunã în
ultima vreme, convins cã poate fi
propriul sãu PR, în lipsa unui
profesionist. Dar poezia nu se
vinde – iar PR-ul ºtie asta ºi cautã
netulburat romancieri de succes,
cãci se ºtie cã femeile emancipate
citesc prozã, nu poezie. Pentru
poezie îþi trebuie o rãbdare de
Penelopã, pe care nici o femeie
postmodernã nu o mai posedã.
De ce? Cred cã este o enigmã
care are legãturã cu industria
cosmeticã, dar nu aº putea
concret explica. E doar o intuiþie.
Aº putea avansa ºi altã supoziþie,
dacã tot veni vorba de Penelopa:
Femios e un lingãu liric la curtea
lui Ulise, care cântã tuturor peþi-
torilor pentru un blid de linte, pe
când prozatorul este aidoma lui
Ulise, singurul capabil sã întindã
arcul. Femeile iubesc arcaºii
straºnici, nu poeþii lamentuoºi. Îþi
mai spun una, tot despre poeþi, ºi
tot de rãu. Bismarck edicta cã poeþi
ºi prostituate poþi avea pe bani
oricând. Da, zic eu, dar nu oricine
avea mãrci, aºa ca Bismarck. Mai
conteazã ºi moneda în care îi
cumperi...

 Pânã una, alta poetul român
vrea sã publice în þara lui ºi nu prea
gãseºte edituri dispuse sã
investeascã în el. De aceea,
publicã pe barba lui, pe bani mici,
la tot felul de edituri obscure, cãrþi
pe care juriile importante nu le iau
în seamã. Uneori, poetul chiar
publicã niºte cãrþi bunicele, bune
ºi foarte bune, cãci poezia nu e
mofturoasã ºi nu vrea sã aparã în
ediþii de lux. Cu cât cartea e mai
modestã grafic, ca în povestea cu
fata moºului ºi a babei, cu atât s-
ar putea sã avem surprize mai
mari. Cine ºtie de unde pot ieºi
balaurii succesului!

3. Defectele conteazã, cali-
tãþi are toatã lumea. Odatã ce am
stabilit asta, defectele poetului sunt
calitãþi pe care restul lumii nu le
posedã – ºi nici nu-i trece prin cap
sã le aibã. Un defect al poetului ar
fi acela cã e încredinþat de faptul
cã e capabil sã împrospãteze
lumea din jur cu versurile lui,
convins de faptul cã logosul la
purtãtor este purificator ºi încã mai
poate miºca pietrele. Oamenii sunt
demult o cauzã pierdutã, nu mai
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pot fi clintiþí. Cum poetul crede cu
tãrie cã musai trebuie sã fie inactual
(un defect pe care majoritatea
oamenilor nu-l au ºi nu-l observã,
deci, nici la poet), el nu se ia în
serios în prezent, dar nici nu crede
cã e mai bine în lumea de apoi. Aºa
zicând, el este la antipodul poli-
ticianului – care nu vrea decât sã
pipãie ºi sã urle: carpe diem! La fel
ºi nevasta, iubita, amanta poetului
– sunt niþeluº inactuale, deºi ele îºi
doresc, tot niþeluº, sã fie ºi actuale.

Poetului îi stã bine în interval,
însã intervalul ãsta e greu de
surprins în timp ºi spaþiu. Ca ºi
Dumnezeu, cu care seamãnã prin
graþie spiritualã ºi efort ºtiinþific,
poetul nu este interesat dacã
lumea are un început ºi un sfârºit
cert. E de ajuns cã e. Poetului îi

ºade bine la masa de scris ºi la
cârciuma din colþ. ªi la Rotterdam
sunt cârciumi, deci e bine. Mi-e
milã de poeþii care îºi reneagã
alterego-ul de la masa de scris
lansând cãrþi aidoma unui editor de
succes din Caracal, exact în
momentul în care nu mai
funcþioneazã de fapt ca poeþi.
Totuºi, de dragul publicului (ºi al
monedelor din buzunarul lui) trebuie
sã facã ºi asta ºi pot înþelege
oarecum clovneria, însã cred cã
Emily avea dreptate: nu e treaba
poetului sã tipãreascã volume,
treaba lui e sã scrie. De aceea, îmi
plac poeþii ºi scriitorii discreþi ºi
furioºi, în discreþia lor, pe toþi PR-ii
care le vâneazã numele ºi figura.
Nu pledez pentru retragerea
scriitorului într-un buncãr, dar

ghetto-ul e deja construit ºi cineva
trebuie sã-l ocupe (dar asta parcã
a spus-o deja Ahmatova). Marea
calitate a unui poet care ºtie cã este
poet e discreþia în faþa lumii: nici o
laudã nu-l poate atinge, chiar dacã
forþa unora ar putea doborî un
elefant. Un poet bun este un elefant
pe care nu l-a dresat nimeni ºi care
moare departe de ochii indiscreþi
ai Circului. Cam ciudat ce spun,
dar poate cã am nimerit-o.

4. Fiind un poet modern sunt,
evident, livresc, aºa cã voi cita din
Harold Pinter: am scris poezie încã
din tinereþe ºi cred cã voi scrie pânã
voi da colþul. Sunã frumos, ca o
promisiune fãcutã unei femei, nu?
Numai de m-aº þine de ea.

Ce alegi?

Din ce ai vrea sã fie mâna mea, din carne sau din
timp? Dacã din timp este fãcutã atunci mãtasea ei
va ºterge carnea ta, aºa cum ºterge praful de pe
bibelouri vechi un pãmãtuf de aur, fãrã sã-i pese
ce atinge, fãrã sã ºtie ce mângîie, plimbând doar
tije calme pe suprafeþe unde cutremurul se
pregãteºte din adâncuri. Nu e omul un zeu
nepãsãtor. Dacã din carne, dimpotrivã, îþi doreºti
sã fie ea va intra în carne sã te mângâie, dar carnea
este lacomã ºi cere mereu alte mângâieri – te poate
pãrãsi pentru o altã apã. Nimeni nu rezistã singur

în vârtejul ei. Aºadar, ce îþi doreºti, timpul sau
carnea? Clipa dulce sau eternitatea sumbrã? Ce
este fãrã chip sau chipul însuºi în care doi copii se
joacã pînã la sfârºitul vremii neºtiind cã pulberea
pândeºte dupã colþ? Flacãrã aici sau duh dincolo
– ce vrei, de fapt? Nu poþi alege timp ºi carne. Nu
poþi sã guºti plãcerea dintr-un gând doar. Cinci
degete acum se pregãtesc sã îþi cutreiere mãrile
de zirkon ale trupului pânã-n adâncuri, acolo unde
un peºte uriaº e adormit ºi-l vom trezi. În gura sa e
timpul, un inel de aur, iar noi în cercul lui. Dacã-l
trezim, pierim. Dacã nu coborâm în întunericul unde
adoarme, nu ne naºtem. Tu ce alegi? 

Robert ªerban: Cred cã
una dintre calitãþile pe care
trebuie sã le ai ca sã fii scriitor
este sã-þi placã sã citeºti...

1.
Scriu greu. Stau mult în

aºteptarea cuvintelor. Uneori chiar
ºi textele „de vacanþã”, fãrã mizã
mare, îmi iau câteva ceasuri... Nu
pot scrie în orice condiþii ori
context; am nevoie de cel puþin un
element familiar: de nu e biroul
meu, mãcar sã am liniºte încât sã
îmi aud suficient de clar propriile
gânduri, dacã liniºte nu e, mãcar
pe laptopul meu sã pot tasta, dacã
nu am nici laptopul proprietate
personalã, ci unul de împrumut, cu
care nu am apucat sã stabilesc
vreun dialog emoþional, mãcar sã-
mi mai înmoi of-ul într-un pahar de

vin roºu din via tatei...
Obiective literare majore pe

termen lung am ºi n-am. Sigur,
visez sã scriu romanul început în
toamna lui 2009, într-o rezidenþã
în Elveþia, dar viaþa mi-a oferit în
ultimii ani atâtea surprize încât aº
fi uºor... naiv sã îi forþez mâna.
Încerc, cel mult, sã o fac sã
colaboreze. Ca membru al breslei,
ca participant activ la evenimente
culturale (în special la lansãri de
carte), mã situez, cred, undeva
între „ubicuu” ºi „rara avis”. Nu
refuz invitaþiile prietenilor, însã am
devenit mai selectiv cu ocaziile
mondene. Încerc s-o nimeresc în
zona pe care nevastã-mea o
numeºte keeping the balance, iar
pãrintele Steinhardt dreapta
mãsurã.

2.
Scriitorului român a intrat într-o

lume nouã din 1990 încoace.
Cãrþile sale nu mai fac parte din
primele viori ale scenei (publice).
Au devenit… flaute. Uneori,
oboaie. Nici mãcar rarii scriitori-
fanfarã nu mai au audienþa pe care
o aveau acum 30 sau 20 de ani. O
audienþã paradoxalã: deºi chipul
lor nu se mai vedea decât foarte
rar, ei erau prezenþi ºi emanau
forþã. Prin ceea ce scriau. Astãzi,
dacã ai ºansa sã fii mediatizat –
prin apariþii constante la televiziune,
prin rubrici permanente în ziare ori
reviste, prin emisiuni la radio etc.
–, mediatizarea se reflectã, de
regulã, ºi asupra cãrþilor tale. Chiar
dacã tu te expui/ eºti expus nu ca
autor de literaturã, ci ca analist
politic, jurnalist, comentator,
realizator/ moderator de producþii
TV sau radio, cãrþile tale stârnesc
– fie doar printr-un banal proces de
tranzitivitate – curiozitatea
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publicului. Citindu-te, acesta aflã cã
deºi (despre) una vorbeºti la
televizor, alta scrii în carte. Pe
sticlã explici ºi/ sau înjuri realitatea
imediatã (cu toate ale ei, de la
drumuri ºi poduri, pânã la politicã,
turism ºi e-coli), în carte faci
ficþiune ºi (cam) spui poveºti. Eºti
tu om serios? Dacã nu ai ºansa
sã fii mediatizat masiv, cãrþile tale
au parte – în cel mai fericit caz,
dacã sunt bune – de cronici ºi
recenzii literare în reviste ºi, poate,
de câteva premii. Nici unele, nici
altele nu îþi consolideazã statutul
social. Pe cel literar poate cã da.
Doar cã literatura românã e o lume
destul de închisã, în care nu
pãtrund decât câteva mii de cititori.
În schimb, printr-o parte dintre
scriitorii ei, ea e destul de racordatã
la viaþa literarã a lumii. Autori
români sunt traduºi în strãinãtate,
cãlãtoresc, au lecturi acolo, îºi
lanseazã cãrþile, participã la
festivaluri de literaturã, apar în
diverse antologii etc. ªi mi se pare
cã numãrul lor se înmulþeºte,
dincolo de generaþii ºi de –isme.
Publicitatea este importantã pentru
vizibilitatea unui autor. Pentru
validarea ca scriitor, ca autor de
cãrþi care sã conteze în literaturã,
talentul este indispensabil. Dacã
pentru restul lumii nu e aproape
deloc interesant ce ºi cum scrii (ci
doar sã apari la TV), pentru lumea
literarã „paºaportul” þi-e opera. ªi
– îmi place sã cred – caracterul.

3.
În copilãrie, la un moment dat,

cam toþi vrem sã devenim medici.
ªi ne comportãm ca atare: ne
consultãm pãpuºile sau prietenii,
„operãm” câinii, pisicile sau bunicii,
ne ascultãm inimile cu stetoscopul
de plastic ori cu urechea, scriem
reþete, facem injecþii, ne verificãm
reflexele cu ciocanul de bãtut cuie;
ne pregãtim, cum ar veni, pentru
viitorul în halat alb. Numai cã doar
unii dintre noi nu se plictisesc de
toatã doftoriceala asta infantilã, se
iau în serios, învaþã ºi chiar ajung,
dupã ani lungi de facultate ºi studiu,
medici. Îºi cam pierd… inocenþa,
iar când privesc un om, instinctiv
îl „cautã”, îl „radiografiazã”. ªtiu
asta de la medicii care-mi sunt
prieteni. Cred cã, spre norocul
pacienþilor, e grozav cã s-au le-
pãdat de inocenþã ºi au devenit
profesioniºti în ale medicinei. La
fel ºi cu cei care vor sã devinã
scriitori. Mai toatã lumea scrie în
copilãrie ºi în adolescenþã. Puþini
sunt însã cei care au vocaþie, care
nu se simt confortabil în viaþa
adultã dacã nu scriu mai tot timpul.
Cred cã una dintre calitãþile pe care
trebuie sã le ai ca sã fii scriitor este
sã-þi placã sã citeºti. Mult, ºi nu
doar de… plãcere. „Inocenþa”
cititorului care e interesat doar de
cum curge ºi se terminã acþiunea,
doar de emoþiile unei comparaþii
puternice, de surpriza pe care o
genereazã o metaforã spec-
taculoasã, se stinge destul de
repede când acel cititor scrie el
însuºi ºi publicã literatura pe care
o face. Trebuie sã vezi cum scriu
alþii, mai ales cei care au lãsat

literaturii cãrþi fundamentale. Sau,
mãcar, cei ale cãror opuri te lasã
cu gura cãscatã. E posibil sã te
„defectezi” din când în când, sã
începi sã-i imiþi pe unii ºi pe alþii, sã
scrii ca Y, care are prizã la public,
sã nici nu-þi dai seama cã
pastiºezi, sã fii cam… autist.
Important e sã-þi revii repede, este
important ca tocmai conºtiinþa ta
de scriitor (profesionist) sã intre în
alertã ºi sã te atenþioneze cã eºti
în eroare. Sau, mãcar, când o fac
alþii, sã ai puterea sã vezi ºi sã
accepþi cã au dreptate. Îmi place
sã cred cã un scriitor care vrea sã
fie cu adevãrat scriitor nu-ºi pierde
niciodatã luciditatea în ceea ce
priveºte valoarea propriei literaturi;
cât ºi a literaturii care s-a scris ºi
se scrie în jurul lui.  Iar dacã nu e
sigur pe aceastã luciditate, e bine
sã consulte confraþii în care are
încredere sau pe care îi admirã.
ªi sã citeascã mai mult ºi mai…
inteligent!

4.
Probabil cã tocmai la senectute

voi scrie pe rupte ºi voi da cele mai
bune pagini ale mele. Pentru un om
care are un talent, bãtrâneþea e mai
uºoarã, mai simpaticã, ai ce face,
nu te plictiseºti. De preferat e sã ai
un talent artistic, fiindcã unul
sportiv, de exemplu, e mai greu de
pus în valoare la… 74 de ani. Deºi,
cu pastilele astea noi, se poate
orice. ªi oricând. Sã apucãm noi
senectutatea, cã mai povestim
atunci…

Creierul îþi sare dintr-un loc în altul ca un CD

te dor atât de tare dinþii
încât creierul îþi sare dintr-un loc în altul ca un CD
pânã ajunge în clasa a V-a ºi se opreºte acolo
brusc îþi aminteºti de profesoara
care a spus cã dor nu existã decât în limba românã
ºi cã e intraductibil

îþi vine sã râzi
dar orice miºcare a feþei
amplificã pânã la nebunie durerea

te priveºti în oglindã
ºi te abþii încã o datã sã râzi
deºi arãþi ca un mãscãrici
cu ochii injectaþi cu obrajii umflaþi ºi urechile roºii
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te gândeºti cã profesoara aceea
a murit de cancer la ovare
dar nu pentru cã tu ºi alþi derbedei ca tine
vã uitaþi cu oglinda sub fusta ei
sperând sã vedeþi mai mult decât vedeaþi
ci fiindcã acolo nu mai privise de ani buni
decât un singur bãrbat:
medicul
care a consultat-o ºi i-a pus diagnosticul

însã tu ºi ceilalþi derbedei ca tine
v-aþi simþit vinovaþi de moartea ei
colegele voastre v-au reproºat cã din cauza
razelor de la oglinzi a fãcut doamna cancer
v-au arãtat cu degetul ca pe niºte criminali
iar vouã chiar vã venea sã le omorâþi
dar ar fi fost prea multe cadavre deodatã
pentru o ºcoalã de cartier
aºa cã le-aþi tras de pãr
ºi le-aþi dat niºte pumni în coaste
iar fetei înalte cât o prãjinã
din ultima bancã
i-ai ºoptit chiar tu printre dinþi cã-i pui oglinda
dacã mai scoate o singurã vorbã

pe vremea aceea
cancerul era un ghem de viermi albi ºi mici
care înviau la raze ºi începeau sã te mãnânce pe interior

ficat stomac pancreas intestine mãduvã
ovare
dacã aveai
îþi erau devorate fãrã sã simþi
iar ce mai rãmânea din ele putrezea în tine
ºi crãpai
de asta morþii duhneau atât de tare
nu te apropiai de ei decât la bunici în vacanþe
când îi duceau cu alai ºi lãutari spre cimitirul din afara satului
iar pe drum
aruncau cu monede pe care le culegeai
de printre picioarele celor ruºinoºi sã se aplece

au fost morþi care te-au fãcut fericit
sute de bani zburau peste ei ca niºte fluturi metalici
ce-i însoþeau spre rai
pe unii i-ai prins în aer
pe alþii pe pãmânt
toþi pentru paradisul tãu
din caramele napolitane ciocolatã ºi rahat

doamna profesoarã nu mirosea
iar la oraº nu se aruncã bani
ºi
oricum
aþi stat în spatele cortegiului
în urma celor din clasele mai mari
tu ºi derbedeii ca tine
aþi fost ultimii
cu feþe triste
dar bucuroºi
cã nu fãceaþi ºcoalã
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De douãzeci de ani Culianu a
încetat sã mai vorbeascã. Vorbesc
în locul lui textele pe care a apucat
sã le scrie. Multe dintre ele sunt vii
ºi ard. Aºa sunt, mereu, cuvintele
oricãrui autor adevãrat care,
scriind, nu se achitã rutinier de
obligaþii sociale, nu face din scris
un instrument al obþinerii de foloase
administrative ori ierarhice ºi nu
pãrãseºte logica dintotdeauna a
Logosului: purtarea luminii prin
obscuritate.

Aºternându-ºi pe hârtie – ori,
mai târziu – la computer gândurile
(câteva fragmente minuscule din
arhiva video personalã a lui
Culianu surprind camera ame-
ricanã, destul de micã, în care
masa cu computerul personal,
astãzi depãºit, dar atunci, prin
1990, în avangardã, are în stânga
rafturi ticsite cu cãrþi), scriind din
depãrtarea exilului, dar cu efer-
vescenþa ºi pasionalitatea unui
condeier care ºi-a înfrânat multã
vreme dorinþa de a se implica la
vedere în destinul unei culturi din
care provenea ºi el, autorul trãieºte
ºi respirã pe mai departe în aceste
texte. Din spatele lor vine mãrturia
unui „gâfâit” grãbit, energic, semn
al deplinei implicãri, fie ºi de la
distanþã; o distanþã intermitentã, de
altfel, cãci Culianu revenea, de-
acum, acasã, interesat direct de
evenimentele pe care schimbarea
din decembrie 1989 le fãcea nu
numai posibile, ci ºi vizibile. Era
atitudinea practicatã pânã astãzi ºi
de Vladimir Tismãneanu sau de
Moshe Idel, alþi cãrturari plecaþi
definitiv din þarã în timpul dictaturii,
neinteresaþi de o revenire integralã
aici, dar ºi nedoritori de desprinde-
re integralã. La fel ca Vladimir
Tismãneanu în cãrþile dialogale al
cãror co-autor era Mircea Mihãieº,
Culianu acorda interviuri, cu ase-
menea prilejuri, fãcea bilanþuri ºi
analize din mers, critica ºi emitea
opinii referitoare la realitatea social-
politicã ºi culturalã în curs de
facere. (Ulterior, acelaºi stil de
intervenþie publicã l-a încercat ºi
Sorin Antohi, aflat în afara þãrii în
virtutea unei cariere universitare la

Culianu
dupa

douazeci
de ani

)) )))

)) )))

Culianu After
Twenty Years

Ovidiu Pecican

Central European University din
Budapesta).

Caracteristicã pentru publicis-
tica implicatã a lui Culianu era
claritatea ºi radicalismul criticilor
moºtenirii comuniste ºi a primelor
evoluþii din spaþiul public românesc
de dupã schimbarea de regim.
Fãrã îndoialã cã moºtenise,
voluntar sau involuntar, ceva din
caracterul tranºant al paginilor
cioraniene din Schimbarea la faþã
a României ºi din articolele ºi
eseurile anilor din jurul apariþiei
acelei cãrþi. În comparaþie cu el,
Octavian Paler aducea mai
degrabã cu un sceptic de salon,
atent mai ales la stilistica ºi
expresia dezavuãrii unui destin
istoric ºi ale unei situãri istorice
decât precis ºi chirurgical,
neconcesiv ºi direct, cum era
istoricul religiilor, fostul discipol al
lui Mircea Eliade.

Ioan Petru Culianu critica tot, în
cuvinte puþine: de la soarta ºi
inteligenþa româneascã la serviciul
secret ceauºist ºi Biserica
Ortodoxã. El a cãlcat apãsat ºi în
templul interbelicilor români luaþi,
chiar în acel moment, printr-o

opþiune contrastantã faþã de
sloganurile comunismului, dar
insuficient de întemeiatã analitic,
drept model absolut al ebuliþiei
intelectuale româneºti. Pânã
astãzi, de altfel, ecloziunea
culturalã dintre rãzboaie func-
þioneazã atât ca mit compensator
faþã de dezamãgirile jumãtãþii de
secol dominate de dictaturile roºii,
la noi, cât ºi în raport cu tot ce
dezamãgeºte în ultimii douãzeci
de ani, cei ai noii democraþii…
Este, probabil, ºi un efect al
mitologiei naþionale care solicita
imperios, dupã unirea din 1
decembrie 1918, mãrturia unei
eliberãri culturale creatoare de
mari valori. Trãind însã de circa
douã decenii în Europa Occi-
dentalã ºi frecventând Statele
Unite cu speranþa stabilirii defini-
tive acolo, Culianu ieºise destul de
timpuriu de sub influenþa acestor
mituri compensatorii, ceea ce îi
permitea sã observe cã: „Generaþia
antebelicã [= dinaintea celui de-al
doilea rãzboi mondial, n. O.P.] a
inventat o grãmadã de gugumãnii
curente privitoare la situaþia
românilor, cum ar fi aceea a
«nenorocului istoric». Am întâlnit o
explicaþie similarã în memoriile
preºedintelui Sa’adat, care
vorbeºte de «ghinionul istoric» al
egiptenilor. Norocul ºi ghinionul, e
de prisos s-o mai spunem,
popoarele ºi-l fac cu mâna lor. […]
Sã nu-mi vorbeascã românii de
nenoroc istoric. Dacã s-au nimerit
sub regimuri proaste, asta nu
înseamnã cã nu au o parte de vinã.
Mult prea rar ºi-au preþuit liberta-
tea ºi demnitatea umanã atât de
mult încât s-o plãteascã cu
moartea, nedreptatea, sãrãcia vo-
luntarã ºi umilinþele unei naþiuni
dispreþuite. Fiecare are numai ce
meritã” (Lumea liberã, nr. 113, 1
decembrie 1990; reluat în Pãcatul
împotriva spiritului. Scrieri politice,
Iaºi, Ed. Polirom, 2005, pp. 170,
172).

Critica formulatã aici în termenii
unui comparatism cu aplicare în
filosofia culturii, fãcutã de un
maestru al înþelegerii mitologiilor de
facturã religioasã, camuflate sau
nu, are o greutate pe care formu-
larea ei expeditivã nu o anuleazã
în nici un fel. Ea marcheazã cu un
larg semn de întrebare meditaþia

Autorul este profesor la Facultatea
de Studii Europene din Cluj (The
author is professor at the Faculty of
European Studies in Cluj)
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lui Blaga despre „retragerea din
istorie”, paginile – frivole – ale lui
Cioran despre „neantul valah” ºi
cei o mie de ani de „tãcere” din
istoria noastrã ºi trimite pânã
departe, în nervurile actualitãþii
imediate, cãci forþa iradiantã a
acestor metafore izbutite pentru
un gând fãrã temeiuri continuã sã
se facã simþitã pe mai departe.
Despre „stigma” românilor a scris
eseuri ºi Sorin Antohi, despre „firea
românilor” – pãcãtoasã, vezi bine”
– s-a pronunþat ºi Daniel Barbu, iar
Gabriel Liiceanu ºi H.-R.
Patapievici sunt de pãrere cã o
istorie a filosofiei noastre ar fi
imposibilã, câtã vreme nu e sigur
nici cã ar exista o adevãratã rea-
litate româneascã.

Pledoaria lui Ioan Petru Culianu
merge în direcþia unei asumãri
responsabile de destin, atât la nivel
individual, cât ºi colectiv. (Despre
Heidegger spusese, cu un prilej,

cã „…nu e un vulgar etno-ontolog
care abia dacã depãºeºte nivelul
anecdotei”, ceea ce aratã cu
destulã precizie ce opinie avea
despre etno-ontologie în general ºi
despre cei români în particular.)
Termenii în care se referã la
chestiune sunt cei ai unei etici a
efortului susþinut, în direcþia
construirii de sine; ai echitãþii
meritocratice.

Nu ignora forþa de impact a
verdictelor sale. „Un scriitor viu
poate deranja din când în când
Puterea (acest lucru va rãmâne
valabil în vecii vecilor); un scriitor
dispãrut, însã, are capacitatea de
a deranja puterea în mod
permanent, pãgubitor, prin mii de
canale ºi de guri”, scria el încã în
1982 (Ex ossibus ultor…, în
ibidem, p. 13). De atunci încoace,
Puterea a trecut prin mai multe
mâini ºi a îmbrãþiºat diverse
orientãri, fãrã a înceta sã fie ea

însãºi, ºi deci, situându-se în
rãspãr cu vocea Scriitorului.
Sfârºitul brutal al lui Culianu, în
1991, a amplificat, cum prevãzuse
chiar el, reverberaþiile ºi caracterul
sfredelitor, incisiv, ale verdictelor
sale, dându-le un aer profetic.

Recitit cu creionul în mânã,
publicistul Ioan Petru Culianu scrie
pentru atunci, pentru acum ºi
pentru o vreme care încã nu a
venit.

Abstract: The radical critique
practised by Ioan Petru Culianu
regarding Romanian destiny and
politics, in the name of individual and
collective meritocracy and dignity is
still sharp and well-pointed out.

Keywords: Ioan Petru Culianu,
inter-war period, etno-ontology,
meritocracy, prophecy

Cuvinte-cheie: Ioan Petru Culianu,
perioada dintre rãzboaie, ento-
ontologie, meritocraþie, profeþie

Serge Vasilendiuc
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Revlution According to Children
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. Receptarea 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 vizavi 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.

Despre cum mi-am petrecut
revoluþia din decembrie 1989 am
scris, în linii mari, în  volumul de
grup O lume dispãrutã (Polirom,
2004). Revin acum cu precizãri în
linii ceva mai mici. Între timp, doza
de autoironie mi-a crescut.

Aveam 17 ani ºi devenisem de
cîteva luni elev în clasa a XII-a G
la Liceul de matematicã-fizicã
Nicolae Bãlcescu, fost Sfîntul
Sava, din Bucureºti. Eram,
bineînþeles, la curent cu mersul
evenimentelor de la Europa Liberã,
pe care-o ascultam cu religiozitate
searã de searã ºi, uneori, în timpul
zilei, la buletinele de ºtiri, în
apartamentul de la marginea
cartierului bucureºtean Drumul
Taberei, unde locuiam. Îmi aduc
aminte de reluarea obsedantã, la
Actualitatea româneascã, a unei
secvenþe înregistrate la Timiºoara,
pe 17 decembrie, cu pãcãnituri de
gloanþe ºi strigãtul aspru al unei
femei: „Români, mã, români ca
noi!”. Chibiþam de pe margine ºi
speram sã se întîmple o minune,
mai ales cã, de vreo douã luni,
vedeam cum oameni pe care-i
ºtiam ai Secu pãreau convinºi cã
nea Nicu „picã, domle”. Dar n-aº fi
fãcut, personal, nimic sã pun
umãrul, vitejeºte, la rãsturnarea lui,
adicã sã ies în stradã. De ce? De
fricã, dintr-un instinct de con-
servare hipertrofiat de care nu mã
jenam, dimpotrivã. Am fost
întotdeauna de pãrere cã un mãgar

Revolutia pe întelesul copiilor, ,

Simulatoare
Paul Cernat – critic literar ((literary critic)

Simulators
viu e de preferat unui leu mort. Am
urmãrit cu sufletul la gurã
teleconferinþa lui Ceauºescu din
seara de 21 decembrie, dupã
întoarcerea de la Teheran, ºi am
zis slavã Domnului cã tocmai
începuse vacanþa de iarnã. Dacã
ar fi trebuit sã merg la liceu – aflat
în buricul Centrului – sigur aº fi
chiulit. Cînd am auzit cã a început
ºi la Bucureºti zurbaua ºi cã „se
trage”, mã aflam acasã, în
sufragerie, la o meditaþie la Fizicã
(mã pregãteam pentru Politehnicã,
Facultatea de Metalurgie, unde se
intra cel mai uºor, speram sã scap
de armata la un an ºi patru luni).
Profesorul-meditator era înspãi-
mîntat cã soþia lui, care lucra la
Dalles, fusese surprinsã în oraº
de sîngeroasele evenimente…

Pe 22 dimineaþa am auzit din
bucãtãrie, la Radio Bucureºti,
ºtirea cã „trãdãtorul Milea s-a
sinucis”, apoi întreruperea emisiei
m-a fãcut sã explodez de bucurie.
Din momentul în care l-am vãzut
pe micul ecran pe „poetul nostru
naþional” Mircea Dinescu lîngã Ion
Caramitru ºi alþii, strigînd ºi
gesticulînd surescitat „Am învins!
Dictatorul a fugit!” nu m-am mai
desprins de televizor. Iuhuu!
Începea cel mai tare reality show
din istorie (termen care atunci nu-
mi spunea nimic), ºi nici o secundã
nu trebuia ratatã. Era o iarnã
însoritã, seninã, dar vremea avea
sã se strice curînd. M-am aºezat

în faþa geamului de la sufragerie cu
un volum de Bacovia în mînã
(colecþia BpT), privind copacii
scheletici, ºi, aflat într-o irezistibilã
pasã literarã, m-am decis sã
imortalizez interior acel moment de
excepþie. „Peste ani – mi-am zis,
înfiorat de o emoþie mandolinarã –
o sã-mi amintesc poemul pe care
o sã-l recit acum în gînd, în ziua
fugii lui Ceauºescu”. ªi iatã cã mi-l
amintesc ºi azi. Era un poem
oarecare, mai puþin cunoscut,
Sfîrºit de toamnã: „În crîngul cu
stoguri de frunze ruginite/Era un
frig liniºtit/Un roz ºi violet în fîºii/
peste palate se lãsa/Tufiºele erau
pustii/O tãcere nu se ºtie cum a
venit/ªi respirãri oprite/O pãsãricã
modula:/”Vii?”  Nu avem chef sã vin…

Pînã pe 28 decembrie n-am
ieºit în oraº, holbîndu-mã la
televizor ca un suporter fricos,
participînd trup ºi suflet, dar prin
procurã la cãderea regimului
Ceauºescu. Pielea trebuia pãzitã,
trebuia neapãrat sã vãd cum se
terminã filmul ºi, din principiu,
n-aveam de gînd sã mã sacrific
pentru nimeni ºi nimic, totul  e sã
supravieþuieºti. Era filozofia mea
de viaþã, antieroismul meu
adolescentin cu care mã
mîndream, împotriva tuturor
curajoºilor, ºi pe care azi – privind
retrospectiv, cu cinism – n-am nici
un motiv sã-l regret, dimpotrivã,
sunt convins cã am procedat
înþelept. Pe mine sã nu conteze
nimeni, pentru nici o cauzã
colectivã care sã-mi punã viaþa în
pericol... Pe 22 noaptea am auzit
dinspre Parcul Moghioroº, aflat în
apropierea zonei Ghencea, douã
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explozii puternice, care m-au trezit
din somn, panicîndu-mã. Foarte
curînd dupã asta a început sã se
tragã în draci, auzeam rãpãituri de
mitralierã din toate direcþiile, parcã
foarte de aproape.

Zile întregi aveam sã aud
zgomotul acesta infernal venit de
pretutindeni. Foarte curînd, au
început sã circule, dinspre vecini,
informaþii cã ar fi vorba, de fapt, de
niºte simulatoare ale unor securiºti
din blocurile vecine. Dar parcã
puteai sã ºtii? Toatã lumea trãia cu
impresia cã e un fel de rãzboi între
Steaua ºi Dinamo, între Armata
care trecuse de partea poporu-
lui ºi Securitatea fidelã lui
Ceauºescu. Securiºtii, se spunea,
„lucrau” cu teroriºti palestinieni, de-
ai lui Arafat, sau cu copii de suflet
ai dictatorului, crescuþi în orfelinate
speciale conform planului ZZ
dezvãluit de generalul Pacepa în
cartea sa Orizonturi roºii. Se
zvonea cã „teroriºtii” au otrãvit
uzinele de apã, cã s-au refugiat în
bunkerele din subsolul Casei
Poporului, cã atacã la gurile de
metrou etc. Naiv la culme,
întrebam mereu: ºi acum o sã-i
omoare Armata ºi pe X, ºi pe Y, cã
ºi ei sunt securiºti? Tatãl meu, ºef
de lucrãri la Politehnicã, mergea
zilnic sã facã de gardã la facultate
„împotriva teroriºtilor”. El mi-a
povestit, chiar pe 23, despre
coloanele de muncitori conduse –
spuneau oamenii – de securiºtii
întreprinderii, care avansau pe
Stada Bujoreni dinspre cartierul
Militari spre zona Rãzoare, ºi de-
acolo spre Centru, în Piaþa
Palatului. La bloc, locatarii
puseserã mînã de la mînã ºi
închiseserã uºile de la intrare cu
grilaje de fier forjat, pe care le
sudaserã sã nu intre „teroriºtii”.
Bãrbaþii fãceau de gardã cu
schimbul, cîte doi, iar ºedinþele
asociaþiei de locatari nu mai
conteneau – era acolo un adevãrat
paradis al zvonerilor, circa o treime
din familii fiind, dupã evaluãrile
mele, suspecte de legãturi cu
Securitatea. Normal, m-am
întrebat imediat cum se face cã,
deºi avem atîþia securiºti în bloc,
ei ne apãrã de fidelii lui Ceauºescu.
Explicaþia cea mai la îndemînã era
cã existã o Securitate bunã, care
ºi-a dat seama de mersul lucrurilor

în lume ºi a trecut de partea
poporului, ºi o Securitate rea, care
luptã prosteºte, fanatic pentru nea
Nicu. Oricum, toatã lumea capabilã
de asta fãcea de pazã la noi în
bloc, inclusiv cuplul de cîini din faþa
scãrii mele, Troleibuz & Wanda. În
jur, rãpãiau în continuu gloanþe
sau/ºi simulatoare electronice de
te bãgau în rãcori. Auzisem cã
mulþi oameni au murit din greºealã
prin oraº, loviþi pe geam de un glonþ
rãtãcit, aºa cã evitam pe cît posibil
ferestrele ºi, nu o datã, m-a ispitit
ideea sã mã închid în baie, unde
nu erau geamuri. Cei care ieºiserã
în oraº, dupã cumpãrãturi sau la
serviciu, spuneau cã vãzuserã
niºte „teroriºti” descãpãþînaþi în
dreptul MApN, iar trecãtorii izbeau,
plini de urã, cu picioarele în
capetele lor. Cine or fi fost, sãracii…
Eram învãluiþi de zvonuri mai ceva
decît de zgomotele simulatoarelor.
La cotul strãzii Drumul Taberei, într-
un loc zis „la buclã”, lîngã ma-
gazinul Materna de atunci, mai
mulþi copii din cartier ridicaserã o
baricadã din bolovani de cretã ºi
cartoane pe care o pãzeau cu bîte
de brad ºi de acolo vãmuiau
maºinile. Am putut-o admira în
toatã splendoarea ei butaforicã la
prima mea expediþie în afara
blocului (pe 25 decembrie dupã-
amiaza) cînd, însoþit de cîþiva
prieteni, am admirat un glonþ dum-
dum înfipt perpendicular în capota
unei maºini din parcare ºi am reuºit
sã ajung chiar pînã în staþia de
troleibuz, la vreo sutã ºi ceva de
metri distanþã de casã. Numai cã,
odatã ajuns în staþie, au început din
nou rãpãielile de gloanþe ºi am fãcut
stînga împrejur. Cred cã mi-am
doborît atunci, fugind înapoi spre

blocul meu, toate recordurile la
vitezã de la orele de educaþie
fizicã… Între timp, acasã pregãtirile
de Crãciun se derulau neabãtut,
cozonaci, cîrnaþi, restul, e drept –
cu mare atenþie la colindãtori. Pe
25 decembrie, cînd Petre Popescu
a transmis cavernos la Telejurnal
ºtirea execuþiei Ceauºeºtilor
(„Sentinþa a rãmas definitivã ºi a
fost executatã”) am strigat de
bucurie mai ceva decît la meciurile
de fotbal ale echipei naþionale. Nu-
mi venea sã cred, întrebam mereu
dacã nu e minciunã, voiam sã le
vãd cadavrele, sã mã liniºtesc.
     Dar nu eram doar anticeauºist,
ci anticomunist radical, erou de
apartament. Dupã cîteva minute de
speranþã la vederea lui Ion Iliescu
pe ecran, în studioul nu ºtiu cît, pe
22 dupã-amiaza, m-a revoltat
foarte cã lua apãrarea so-
cialismului ºi comunismului
(„întinate” de nea Nicu), ºi cã era
înconjurat de „foºti”, care-ºi
vorbeau numai cu „tovarãºe”.
Trebuia sã se termine cu tot ce
avea legãturã cu comunismul! ªi
dã-i, ºi luptã, înjurînd în faþa
ecranului… Dupã un timp – vreo
douã sãptãmîni – mi-am dat
seama cã teroriºtii fuseserã o
poveste regizatã din culise, ca sã
iasã superproducþia cãderii
regimului, cu tot cu morþi, cã militarii
au fost ghidaþi sã tragã aiurea etc.
Dar atunci, exultam cã le-am
supravieþuit Ceauºeºtilor, cã i-am
învins fãrã drept de apel. În sfîrºit,
puteam sã-mi permit sã fiu
anticomunist pe faþã, fãrã sã mai
risc mare lucru. A trebuit sã treacã
aproape 20 de ani ca sã realizez
cã pînã ºi anticomunismul acela
era plin de simulatoare.

Scrisoare
Adrian Dohotaru – jurnalist (journalist)

Letter
Deºi la Revoluþie aveam doar

cinci-ºase ani, acele momente de
kairos sunt dintre cele mai vii din
viaþa mea, chiar dacã amintirile
sunt nelegate între ele de vreun fir
narativ coerent. Aºa cã am
preferat sã ambalez într-o
Scrisoare cãtre Moº Crãciun
câteva dintre rememorãrile cele
mai pregnante despre acele zile

turbulente de transformãri sociale
vaste, zile când nu doar copii ca
mine ci ºi adulþii erau Buricul
Pãmântului:

Dragã Moº Crãciun,
Eu sunt Adi, am ºase ani, merg

la grãdi în grupa mare, fug bine ºi
îþi scriu scrisoarea cu ajutorul
surorii mele mai mari, Cristina. Am
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fost cuminte anul acesta, am luat
numai puncte roºii, numai o datã
punct negru când ne-am bãtut
bãieþii cu fetele ºi le-am tras de
coadã. Dar atunci mi-au furat Ana
ºi Daria vitocomul cu care fãceam
castel. Îþi scriu acum de  Crãciun
cã nu m-am gândit pânã acum ºi
mi-a zis Cristina cã trebuie sã îþi
scriu o scrisoare ca sã primesc
cadouri. Vreau de Crãciun:

1. Un terorist. A venit tata ºi
m-a luat din parc cã a zis cã au
venit teroriºtii ºi nu ne mai putem
juca pac pac. Vreau sã mã joc cu
teroriºtii pac pac ca acum la
Revoluþie.

2. Gloanþe. La Revoluþie am
gãsit gloanþe în stradã. Oarbe,
zice mama. Dar nu am apucat sã
culeg prea multe cã nu m-au lãsat
cei mari cã le-au cules ei. Sorã-
mea, Ioana, a cules multe ºi nu
vrea sã mi le dea mie. Vreau
muuuulte gloanþe!

3. Un tanc. Am mers cu bunu
sã dãm prãji la soldaþi ºi m-au lãsat
în tancul cu multe butoane ºi
luminiþe, dar nu m-au lãsat sã îl
conduc. Vreau un tanc pe care sã
îl conduc numai eu ºi care sã facã

bum-bum când apar teroriºtii.
Tancul sã nu fie cu atâtea butoane
ca la soldaþi. Patru butoane pentru
înainte, înapoi, lateral stânga ºi
lateral dreapta ºi un buton pentru
bum-bum.

4. Pijama parti: Cristina a zis
cã mai vrea pijama parti ca la
Revoluþie, dupã ora zece seara.
Tata ºi mama sã mai meargã sus
la nenea Mihai sã discute
Revoluþie. Noi sã ne jucãm la noi
mâþã ºi ascunsa cu Tin ºi Andreea,
copiii lui nenea Mihai, ºi sã ne uitãm
la filme pânã dimineaþa.

5. Ocean: nu mai vreau sã
merg la mare, acum vreau la
OCEAN, cã tata a zis cã putem
merge oriunde acum ºi la Atlantic
ºi Pacific sunt balene, delfini ºi
rechini.

6. Sile: vecinul Sile e cel mai
bun la fotbal din cartier. El joacã la
„U”. Sile era cocoþat în vârful
stâlpului ºi se uita la REVOLUÞIE
când am ieºit cu tot cartierul în
stradã… ºi eu vreau sã mã caþãr
aºa sus ºi sã vãd tancurile ºi sã-i
spui la mama sã mã lase. Numai
sã nu mor de curiozitate, cum a
zis mama cã o sã se întâmple cu

Sile dacã cade.
7. Îngheþatã adevãratã ºi

gumã moale. Mama spune când
vine Haini ªulãr din Germania cã
s-a topit îngheþata din Germania
pânã în România, dar am auzit-o
pe Ioana cã a spus cã e iaurt cu
fructe. Nu îmi place iaurtul ºi nu
mãnânc iaurt. Nici acela cu fructe
cã e tot iaurt. Vreau îngheþatã!
Guma de banane e tare ºi nu are
gust. Vreau gumã ca în Germania!

8. Locul I. Am fost la Clujana la
concurs ºi am luat locul II la
alergare, dar Zoli care a câºtigat e
cu un an mai mare ºi mai înalt. La
concursuri sã fie numai de aceeaºi
vârstã, Moº Crãciun, sã le trimiþi o
scrisoare la tantile educatoare sã
le spui!

9. Desene animate ºi filme. La
tv sunt numai 5 minute de desene
sâmbãta cu Tom ºi Jerry. În
fiecare zi sã fie sâmbãtã. Sau sã
fie Revoluþie cã au dat filme cu
nenea Sergiu Nicolaescu ºi alte
filme sã se mai dea cu nenii Cichii
Cen ºi Brus Li.

10. Mai adã Moºule încã o
REVOLUÞIE ca sã ne putem
juca mai mult.

Bianca Burþa-Cernat - critic literar (literary critic)

În preajma revoluþiei
Around the Revolution

Aveam 10 ani la Revoluþie
(haideþi s-o numim totuºi revoluþie,
cîtã vreme nu ºtim ce-a fost...) ºi,
îndrãznesc sã spun, am trãit
evenimentul la fel ca imensa
majoritate a aduþilor: ca mai toþi
,,oamenii mari” obiºnuiþi „ ºi înainte
ºi dupã decembrie ’89 „ sã stea
înfofoliþi în fotolii, rebegiþi de frig, sau
poate mai ales de fricã, ºi
aºteptînd sã vinã Cineva, din
afarã, trimis de vreo organizaþie
ocultã, sã se revolte în numele lor
pentru frigul ºi pentru frica ce le
intrase, deja de decenii bune, în
oase. Cred cã schimbãrile din
decembrie ’89 ne-au prins de fapt
pe toþi, la diferite vîrste, în ipostaza
de copii. Excepþiile sînt puþine. Un
popor de imaturi – formaþi în aºa
fel încît sã depindã perpetuu de alþii
mai puternici, tînjind ºi acum, dupã
mai mult de 20 de ani de la ieºirea
din comunism, dupã autoritatea
unui Tãtuc. O masã de manevrã,

ghidatã de principiul supravieþuirii
la limitã. ªi – e esenþial, pentru cã
asta a zãdãrnicit orice formã de
solidaritate! – de principiul unei
ipotetice salvãri individuale: scapã
cine poate, fiecare îºi urmãreºte
propriul interes, confortul relativ al
propriei familii, satisfacþia propriului
stomac ºi, dupã caz, libertatea ,,cu
voie de la poliþie” a mîinii drepte sau
a mîinii stîngi de a publica „ sfios ºi
isteþ „literaturã esopicã.
Sentimentul meu de revoltã de
atunci dateazã. ªi, cu siguranþã, tot
de atunci, afinitãþile mele cu stînga
– cu acea stîngã autenticã pe care,
evident, nu am avut-o în perioada
comunistã, dupã cum nu o avem
nici acum! –, afinitãþi pe care abia
azi le mãrturisesc pentru cã,
influenþatã la rîndu-mi de
marasmul, inclusiv conceptual, al
ultimelor douã decenii, am avut (ca
ºi alþii) impresia cã „dreapta” „ ºi
numai ea „ e o garanþie a valorilor

democraþiei moderne...
O sã fiu, desigur, întrebatã (ºi

am ºi fost în cîteva rînduri) ce-mi
dã mie dreptul de a ,,judeca” ceea
ce s-a întîmplat pe vremea cînd se
presupune (dar e doar o
presupunere!) cã nu mã interesa
decît jocul cu pãpuºile. ,,Ce ºtii tu
despre comunism, ce ai apucat sã
simþi pe propria-þi piele din
experienþa anilor ’80?” ºi, de
asemenea, ,,De unde ºtii cã,
ajungînd la maturitate, nu te-ai fi
comportat ºi tu la fel ca adulþii pe
care-i acuzi acum de laºitate?”.
Mai întîi de toate: nu acuz pe
nimeni; nu fac decît sã descriu, sã
aºtern pe hîrtie niºte mai vechi
observaþii; încerc sã înþeleg. Cã aº
fi jucat ºi eu, la o altã vîrstã, cartea
laºitãþii – nu exclud. Dar revolta de
care vorbeam îmi pare îndreptãþitã
ºi „ da! „, o spun cît pot de apãsat,
din pãcate am avut timp sã aflu pe
propria piele cîte ceva despre viaþa
în comunism: de n-ar fi ,,decît”
frigul, foamea, experienþa
(auto)supravegherii de fiecare
clipã, îndocrinarea din primii patru
ani de ºcoalã, obligativitatea de a
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cînta zilnic, la începutul ºi la sfîrºitul
orelor, nu doar Imnul de Stat, ci ºi
vreo douã-trei imnuri de proslãvire
a Conducãtorilor (pentru cã
învãþãtoarea mea era mai zeloasã
decît altele!), serile petrecute la
lumina lumînãrii, lecþia
,,sãnãtoasã” a minciunii necesare,
interdicþia de a vorbi despre
Dumnezeu. Þin sã mai spun o datã:
lucrurile acestea nu mi-au fost
povestite post-factum, le-am
cunoscut direct, de vreme ce n-
am fost un copil crescut în puf, ci
unul care s-a bucurat de toate
,,privilegiile” vieþii unei familii din
,,clasa muncitoare”... ªi, apoi, cred
cã ,,pe vremea mea” copiii erau
constrînºi de împrejurãri sã
înþeleagã mai multe. Nu doar aceia
care, ca mine, au crescut ascultînd
searã de searã, semni-clandestin,
emisiunile de la Vocea Americii ºi
Europa liberã „ ºi înþelegînd mai
mult sau mai puþin din ce se discuta
acolo „, ci pur ºi simplu toþi copiii
care, odatã intraþi la grãdiniþã, au
fost obligaþi sã reþinã cuvinte ca
,,partid”, ,,socialism”, ,,comunism”,
,,preºedinte”, ,,politicã”, ,,cincinal”
º.a. N-aveai cum sã nu te politizezi
încã din primii ani de viaþã
conºtientã.

Pe scurt: aveam suficiente
motive, în 1989, sã detest Regimul
comunist, sã-i urãsc (cuvîntul e
exact!) pe Iubiþii Conducãtori.
Mocneam de revoltã ºi visam, naiv,
la un timp cînd aº fi fost în mãsurã
sã-mi exprim public revolta. Mã
închipuiam în ipostaze curajoase,
suicidare. Cînd am vãzut, dupã
2000, Cum mi-am petrecut sfîrºitul
lumii, filmul lui Cãtãlin Mitulescu,
am avut confirmarea bãnuielii cã
nu fusesem singurul pionier al
anilor ’80 care se defulase
încercînd sã-ºi imagineze cum ar
fi sã asiste la moartea lui
Ceauºescu... În aºteptarea
maturitãþii, cînd aº fi putut (îmi
închipuiam atunci) sã schiþez un
gest clar de opoziþie (azi nu mai
sînt deloc sigurã cã nu m-aº fi
rãzgîndit, cã nu m-ar fi anesteziat
total frica), exersam revolta politicã
ºicanînd-o primejdios pe tovarãºa
învãþãtoare – care, fanaticã, nu s-
a obiºnuit uºor cu ideea cã nu mai
existã Ceauºescu. Ne-a cerut o
datã, de exemplu, sã-i scriem pe
o foaie de hîrtie ce ne-am dori în

momentul cu pricina mai mult ºi mai
mult, iar eu am scris un mic text
pe care cred cã s-a grãbit sã-l
distrugã înainte de a o surprinde
cineva citindu-l. Altãdatã m-am
prefãcut cã nu ºtiu cã personajul
Moº Crãciun e tabu ºi l-am
substituit, într-o banalã compoziþie
ºcolarã, agreatului Moº Gerilã. La
fel procedam ºi cu Mircea cel
Bãtrîn, savurînd reacþia Tovarãºei
care, panicatã, se grãbea sã
explice cã supranumele corect al
domnitorului e altul: ,,cel Mare”. Am
început sã fac ºotii de felul acesta
în clasa a treia. Tovarãºa avusese,
de altfel, mai de mult niºte
presimþiri în legãturã cu faptul cã
eram un potenþial element
primejdios: la ceremonia ,,intrãrii în
rîndurile Organizaþiei Pionierilor”
mie mi-a legat printre ultimii la gît
cravata roºie, tratîndu-mã ca pe
elevii slabi ai clasei (deºi nu era
cazul), ºi mi-a ºoptit, printre dinþi:
,,Tu nu meritai sã primeºti cravata
de ponier!” (În momentul acela nu
ºtiam de ce, mai tîrziu am aflat cã
un preastimabil ofiþer de Securitate
trecuse ºi pe la ºcoalã spre a se
interesa de notele ºi de
comportamentul meu ºi al fraþilor
mei mai mari – asta dupã ce
emisari ai aceluiaºi înalt for
strãbãtuserã þara în lung ºi-n lat,
din Muntenia pînã-n Ardeal,
rãvãºind ºi confiscînd corespon-
denþa familiei, pentru cã tatãl meu,
un modest muncitor, fãcuse cîteva
aluzii periculoase în niºte scrisori
particulare; pentru atît numai).

Trãznaia cea mai mare am
fãcut-o (premeditat, fireºte) în
primãvara lui ’89, cînd am rupt
ostentativ, pe sub bancã, într-o
recreaþie „ în aºa fel încît Tovarãºa
sã-mi observe gestul „, un pliant
despre trecutul eroic al Tovarãºilor
Nicolae ºi Elena Ceauºescu. În
fiecare lunã veneau de la Judeþ
(N.B.: locuiam în Cîmpulung-
Muscel) asemenea materiale
propagandistice (azi îmi pare rãu
cã n-am mai pãstrat niciunul) pe
care eram obligaþi sã le cumpãrãm
cu 3 sau cu 5 lei. Am pretextat, cu
jucatã naivitate, cã, din moment ce
am cumpãrat pliantul cu pricina, se
cheamã cã e al meu ºi cã sînt
liberã sã fac ce vreau cu el, chiar
ºi sã-l rup. Ziua e memorabilã
pentru mine, nu am loc aici sã

povestesc mai mult ºi mai nuanþat
„ inclusiv anumite regrete care m-
au cuprins, miºeleºte, în vreme ce
Tovarãºa mã trãgea cu furie de
mînã, pe coridoare ºi pe scãri, spre
cabinetul directorului „; pînã la urmã
s-a muºamalizat totul, n-am avut
de suferit de pe urma gestului meu
,,copilãresc”. Am satisfacþia de a
fi apucat sã-i spun între patru ochi
Tovarãºei, printre lacrimi, ce
gîndeam despre minunata lume
nouã în care mã nãscusem. Apoi
n-am mai avut prilejul sã mã arãt
curajoasã. ªi poate cã, odatã cu
vîrsta, aº fi început sã mã îndoiesc
de eficacitatea unor asemenea
gesturi. Puþin mai tîrziu, cînd, elevã
de gimnaziu, etalam ostentativ pe
bancã, la ºcoalã, rigla de lemn pe
care desenasem sãgeþi ºi
scrisesem cu carioca PNL „
urmãrind cu secret amuzament
privirile deconcertate ale
profesorilor, pe care îi bãnuiam în
mare parte FSN-iºti, dar care nu
îndrãzneau sã obiecteze nimic „
,,fronda” asta oricum nu mai avea
semnificaþiile unui gest riscant.

La sfîrºitul lui decembrie ’89 am
trãit, intens, în faþa televizorului, în
plinã Iluzie. Din 22 decembrie de
la prînz pînã în primele zile ale lui
ianuarie nu m-am desprins de
televizor decît pentru a-mi scrie
temele de vacanþã. Chiar am
crezut cã ceea ce vedeam eu
derulîndu-se pe ecranul
televizorului era imaginea autenticã
a unei reale revoluþii anticomuniste.
Azi nu ºtiu ce s-a întîmplat ºi nici
nu am speranþe cã voi ºti curînd,
mai ales cã îmi amintesc, tot din
zilele acelea, siguranþa cuiva (nu
mai ºtiu dacã Brucan), într-un
dialog televizat, cum cã ,,adevãrul”
despre decembrie 1989 ar urma
sã fie dezvãluit peste vreo
cincizeci de ani. Mã consolez cu
gîndul cã mai am de aºteptat ceva
mai puþin de trei decenii... În orice
caz., copil fiind, am urmãrit cu
sufletul la gurã ºi cu maximã
credulitate ,,prima revoluþie
difuzatã în direct”, fãrã sã-mi pun
anumite întrebãri. Bunãoarã de ce
spune Petre Roman, la un moment
dat, într-o secvenþã din ,,Noaptea
Generalilor”, cã ,,Frontul Salvãrii
Naþionale funcþioneazã deja de
ºase luni”. Ce cautã un personaj
ca Silviu Brucan printre
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„Daþi drumul la televizor!”
Viviana Muºa – psiholog (psihologist)

„Turn on the TV“
Stãteam cu mamaie la masã.

Mâncam fasole scãzutã. Iarna
mâncam în casã, în camera din
spate. Am auzit þipând  din ºopron
„ A cãzut !! A cãzut!!”. Nu vedeam
pe nimeni pe geamlâc, dar am ºtiut
imediat cine e dupã voce, Mãrioara
pitica, vecina noastrã. ªi eu ºi
mamaia ne-am zis imediat cã e
vorba de Moº Labã. Bolnav ºi
greoi, Moº Labã nu asculta de ni-
meni ºi se ducea de nebun singur
sã facã treabã prin curte, prin
magazii. ªi prin magazii butoaie
ºi în butoaie viniºor sau þuiculiþã.
Era normal sã cadã.  S-a des-
chis uºa. Pitica era toatã roºie
ºi  avea baticul alunecat pe
ceafã.

Cine a cãzut, fã, tactu? Nuuu.
A cãzut Ceauºescu Dãscãliþo!!!
Unde a cãzut? Nu mai e, fã!! Gata!!!
Am scãpat de el!!! A fugit cu
Ceauºeasca în elicopter ºi acu e
Revoluþie!!! Aoleo!

Dãscãliþa este mamaie,
nevasta Dascãlului. În 89 tataie
trãia. Cât aveam eu atunci? 89
minus 77 . Fãcusem 12 ani în
noiembrie. Atunci la 12 ani eram
mai mici decât sunt acum copiii de
12 ani.

Daþi drumu la televizor!
Nu ne mai mergea televizorul.

ªi tataie nu era acasã, nu-mi mai
amintesc unde era. Când  credeam
cã sunt anumite lucruri importante
pe care nu ai cum sã le uiþi  mi se
pãrea caraghios sã poþi spune „mã
ºtiu cu cutãricã de 20 de ani”.
Înainte ca Marioara Pitica sã intre
în casã þipând nu mã gândisem
niciodatã cã Ceauºescu ar putea
sã „cadã” sau cã lucrurile ar putea
sta altfel decât stãteau. Adicã mã
gândisem, dar ca un fel de reverie,
nu ca ceva posibil. Ca atunci când
rãsfoiam un catalog Nekermann ºi
visam cum ar fi sã poþi sã comanzi
din el aia ºi aia ºi pe urmã fãceam
temele ºi scriam cum va fi în anul
2000 ºi  povesteam rachete ºi

extratereºtrii. Nu-mi trecea
niciodatã prin cap sã scriu cã în
anul 2000 o sã comand rochii
nemþeºti prin poºtã. Norocul meu.
Pãrinþii altora au fãcut puºcãrie
pentru mai puþin. Pe mama unei
prietene au chemat-o la Securitate
pentru cã ea a zis la gradiniþã cã
Partidul e roºu ca un morcov.
Trebuia sã zici ca inima, ca flacãra,
din astea. Nici nu înþeleg ce i-a venit
cã morcovul nu e roºu. Dacã nu
mergea televizorul am ieºit in uliþã.
Pânã sã ieºim am auzit avioane.

Or fi ruºii!!! Ruºii? Numa ruºii
nu!! Mai bine nemþii!! Da fã, ruºii,
cã cicã sunt teroriºti arabi la
Bucureºti!!! Teroriºti??

În stradã era frig, bãtea  vântul.
Ieºiserã la porþi câteva babe ºi
câþiva moºi. Tot
fãrã televizor
cred. Când au
vãzut-o pe
mamaie au venit
spre noi. Pitica
îºi dãdu cu
presupusu:

Dar dacã trec
ruºii înseamnã
cã teroriºtii arabi
sunt aproape!
Cât de aproape?
Pãi mai ºtii?
Poate or fi chiar la Stâlpu. Stâlpu e
satul de lângã noi, de lângã
Pietrosu. Pãi ºi unde se duc,  ce
interes au sã vinã încoa? Pãi s-or
fi ducând sã atace Buzãul!!! Etee...

Toate babele ºi toþi moºii aveau
copii ºi nepoþi la Buzãu. ªi mama,
tata, mãtuºa mea cu soþul ei ºi
vãrul meu, toþi la Buzãu. Mie mi se
pãrea neverosimilã treaba cu
teroriºtii arabi la Stâlpu, dar
mamaie a cunoscut rãzboiul ºi tatãl
ei a fost soldat în amândouã
rãzboaiele mondiale. Blondã, cu
ochii mari albaºtrii, mamaie era
întodeauna blândã ca luna mai, dar
ea ºtia mai multe ca mine aºa cã
de data aia a zis:

Trebuie sã ne apãram copiii! Pãi
cum fã, Dascaliþo, cu ce? Cu furcile
mã, cu furcile ºi topoarele. Ne
ducem în sus ºi-i aºteptãm acolo,
nu-i lãsãm sã treacã!!! Eu nu
aveam decât 12 ani ºi nu ºtiam
prea multe, dar chiar dacã existau
niºte teroriºti  la Stâlpu sigur nu
treceau prin Pietrosu sã ajungã la
Buzãu, era mai scurt pe la Popas.

Mãi mamaie, dar nu se trece
prin Pietrosu ca sã se ajungã la
Buzãu. ªi, oricum, dacã au tancuri,
nu faci mata nimic cu furca. Au
tancuri? Pãi nu ºtiu, poate au. Ai
cheia de la bisericã? Am. Pai ia ºi
matale lumea asta ºi mergeti sã vã
rugaþi.

Cã alceva ce puteau face?  În
dreptul curþii ei, Mãrioara Pitica s-
a tras din grup ºi s-a dus în casã.
La televizor. De data asta nimeni
nu a zis nimic de ea, cã ºi ei ar fi
fãcut la fel dacã ar fi avut. Ea
oricum nu era cu biserica, se zicea

cã umbla si cu vrãji.  Atunci am
zis ºi eu lui mamaie cã mã duc la
televizor la Vasile Profesorul.
Mamaie a dat din cap ºi s-a dus
mai departe cu ceilalþi. Când s-a
mirat ironic Nea Vasile cã se trag
clopotele la bisericã nu am zis
nimic. Profesorii ne învãþau cã ne
tragem din maimuþã, îmi era ruºine
sã-i zic cã eu am trimis lumea la
bisericã. Chiar dacã eram neamuri
cu el, tot profesor rãmânea.

Apoi s-a întâmplat Revoluþia
cum o ºtim cu toþii de la televizor.
Dincolo de televizor, tata a primit
puºcã ºi trebuia sã apere Fabrica
de Sârmã cu ea. ªi a fost erou cã
a luat o cârpã albã ºi a fluturat-o în

,,revoluþionarii” prezenþi la
Televiziunea Românã Liberã. Cum
se explicã un îndemn iresponsabil,
crud „ rostit în repetate rînduri de la

aceeaºi nouã tribunã ,,liberã” „:
,,Veniþi sã apãraþi Televiziunea cu
piepturile goale!!!”. De ce mor atîþia
oameni nevinovaþi în Piaþa Palatului

(sau în alte locuri din Capitalã),
mitraliaþi de presupuºii teroriºti, în
timp ce în balconul fostului CC nu
ajunge niciun glonte...
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timp ce curajos a mers pânã la
jumãtatea ºoselei spre Fabrica de
Iutã ºi a strigat la ãilalti:

Mãããi, sã nu trageþi în noi cã ºi
noi ne apãrãm fabrica  sã nu vinã
securiºtii!!! Sã nu ne omorâm unii
pe alþii ca proºtii. Clar?!?

Când ne-a povestit, a zis cã atunci
i-a fost cel mai fricã. Dacã erau secu-
riºti dincolo? Nu erau. Au rãspuns:

Bine mã Muºa!
Era unu, Pisoi, un neam de-a lu

mama, îl ºtia pe tata. Au dat toþi puº-
tile cum le-au luat, nu le ardea de
împuºcat, aveau toþi copii acasã.

Mãtuºa mea Gabi nãscuse în

toamna aia ºi nu botezase copilul.
Ea iºi luase apartament proprietate
personalã în niºte blocuri noi, cu 4
etaje, pline de securiºti. Ãºtia
aveau pistoale în dotare ºi trãgeau
cu ele, trãgeau aºa, la întâmplare
pitiþi pe dupã jaluzele. I-au spart
geamul la dormitor, a gãsit glonþul
în casã. Ea se bãgase cu ãla micu
în baie, în cadã. Mai pe urmã l-a
sunat pe naºul ei, care era ºi preot,
ºi pe unchiul Gigi ºi au venit în
noaptea aia la ea ºi l-au botezat
pe vãr-miu în lighean. Mihai Victor.
În acte nu era trecut Victor, dar aºa
l-au bãgat in apã, de la victorie. Mort

nebotezat omul nu ajunge în Rai.
Gigi era soþul Valentinei ºi ea tot o
sorã a mamei. Murise în toamnã.
A fost a doua mea mamã. Avea
36 de ani când a murit. Dupã aia
toþi ne-am zis cã dacã apuca
Revoluþia, ar fi putut sa meargã în
Strãinãtate sã facã un transplant.
Mama a zis ca i-ar fi dat ea un rinichi
ºi eu i-aº fi dat ºi tataie. Puneam toþi
banii pe care-i aveam ºi o salvam.
Banii nu au mai insemnat nimic du-
pã, trebuiau bãgaþi în ceva. Ai mei,
de exemplu, ºi-au luat anul urmãtor
televizor color Funai cu banii de îi
strânseserã  pentru maºinã.

Untitled 6
Constantin Vicã – eseist (essay writer)

Eu la Revoluþie am stat acasã,
aveam ºase ani. Eram în ultimul
an de grãdiniþã, grupa mare, ºi
istoria m-a luat pe nepregãtite. Se
pare cã n-am fost singurul. ªi
Nicolae a pãþit la fel.

„Nicolae Ceauºescu: ªtiþi ce a
spus Lenin în 1903?

M. S. Gorbaciov: Nu ºtiu!
Nicolae Ceauºescu: Oricât de

puþini am fi, tot trebuie sã ridicãm
steagul.” (4 decembrie 1989,
stenograma discuþiei)

Trebuie sã recunosc cã am
puþine amintiri din perioada
Revoluþiei. Existã un cadru general
al lor: o camerã întunecatã ºi
lumina unui televizor alb-negru
deschis încontinuu. Afarã e destul
de întuneric, dar la fiecare geam
se vede vag lumina altui televizor.
Unii aveau color ºi din
apartamentele lor Revoluþia
apãrea ca un curcubeu. Pentru

Mã întorc acasã cu mama, în
seara de iarnã umedã ºi
întunecatã. Stã sã ningã.
Felinarele-s stinse ºi ferestrele
blocurilor, identice, mai placide ca
ochii mortului. Trecem pe lîngã
boscheþi ameninþãtori, pe lîngã
gardurile de tablã ale unor
fantomatice depozite de materiale,
îndãrãtul cãrora camioanele Tatra
huruie tuberculos. Sînt pe
bulevardul Tineretului, sub
coroanele arþarilor, pe o nouã,
neexploratã planetã. În seara de
iarnã umedã ºi întunecatã, mã
întorc acasã cu mama. Lumi-
neazã doar boþul de telemea,
cubic, cumpãrat de la Alimentara
sub privirile adulþilor prost
îmbrãcaþi, înfometaþi. Mama duce
cubul de telemea ca pe un trofeu:
dar eu n-am stofã de prãdãtor ºi
n-am putut sã mint – aºa am fi
putut obþine o a doua raþie de
brînzã, la coadã, sub privirile
adulþilor disperaþi. Pãcãne ploaia-
n pervaz, pãcãne elemenþii
caloriferului. Mîngîiat de griul
mahmur al dimineþii, pentru ca
acum sã spun: „Cu cît se duc
depãrtîndu-se zilele,/ cu atît mai
mult revin în inima
poeþilor.”(Quasimodo)

Fericirile prerevoluþionare:
fotbalul, vagabondajul diurn,
mitologia tehnologicã, judo, Rahan,
pachetele de Camel (goale),
timbrele ºi maºinuþele metalice,
acvaristica.

Fericirile postrevoluþionare:

Ghid tehnic de trãit revoluþia
ªtefan Manasia – scriitor (writer)

Technical guide for living the revolution
þestoasele ninja, pornografia,
bãtãile, blugii Wrangler, rockul,
metafizica de cartier.

Revoluþia: televizorul – Sirius
sau Diamant – la care urmãream
evenimentele alb-negre, albãstrii,
coregrafia-mamut. Mesajele
panicate ale cadavrelor teveriste
(securiºtii buni). Mircea Dinescu &
revoluþionarii (îmbrãcaþi în pulovere
ca urºii panda). Gelu Voican.

prima datã am vãzut televizorul
mergând atât de mult, nici nu ºtiam
cã poate. Era un televizor Sirius,
carcasã neagrã, cu un ecran
rotofei, pe care-l foloseam în
general pentru desene animate ºi
sã mã joc pe HC-85. Din nopþile
alea televizorul m-a fascinat, ca pe
toþi românii. Cu toate cã vãzusem
filme „pe video” cu Van Damme ºi
Bruce Lee, jucasem Pac-Man pânã
la epuizare, televizorul niciodatã nu
mi s-a pãrut mai bizar ca-n nopþile
din decembrie. Nu se mai oprea,
controla vieþile peste voinþa lui
Nicolae. La noi în casã ºi telefonul
devenisem important pentru cã
vorbeam cu bunicii aflaþi într-un vii-
tor oraº martir, iar ei chiar aveau ce
sã ne povesteascã. La Ploieºti, în
jurul camerei unde ardea focul
primitiv al televizorului Sirius, nu s-
a tras. A fost fãrã sânge, dovadã
cã se putea Revoluþie ºi aºa.

Rezervoarele otrãvite, dictatorii
fugari, teroriºtii care n-au (mai)
ajuns (nici de aceastã datã) în
orãºelul nostru oltenesc. Mazilu.
Biblioteca e în flãcãri. Brucan cel
cu danturã de murenã (splendid
observase un poet timiºorean).
Gãrzile patriotice/ Frontul Sal-
vãrii Naþionale. ªi intuiþia mea
femininã, cînd Iliescu se lipise, ca
o ventuzã suprarealistã, de
ecran: Dixtracþia s-a terminat,
reconstrucþia poate începe... N-
am sã uit, tot restul vieþii, feþele
alor mei atunci cînd, încet-încet,
au înþeles asta.
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Nu mai ºtiu dacã am ieºit sã mã
joc pe-afarã în zilele din
decembrie. Înclin sã cred cã nu,
panica era generalizatã, psihoza
creºtea ca un cozonac. Asta cu
cozonac-ul o zic aºa, cã mi-am
amintit c-am mâncat cozonac de
acel Crãciun. Toatã lumea face
asta de fiecare Crãciun. În schimb,
sunt sigur cã m-am jucat pe scara
blocului, în spaþiul interior, protejat
de atacul teroriºtilor sau al altor
personaje pe care le vedeam la
televizor. Pentru cã la noi în bloc
s-a fãcut de pazã pe perioada
psihozei: în ture de câte 3-4 ore,
bãrbaþii, câte doi, cu o panglicã
tricolorã la braþ, stãteau la intrare
ºi verificau cine intrã ºi cine iese.
A fost cel mai tare exerciþiu de
socializare pe care l-au trãit, cred.
În bloc erau vreo sutã de familii, ºi
conducãtorii lor s-au cunoscut
între ei. N-a intrat niciun duºman
ºi nimeni nu a fost rãnit. Aºa au
trãit bãrbaþii din bloc sfârºitul
patriarhatului lui Nicolae. Copiii se
jucau, care pe scarã, care acasã,
Revoluþia mergea mai departe.

La un moment dat am mâncat
niºte ouã mari ºi albe, cu design
de la Ikea. Pentru cã erau ouã
suedeze aterizate nuseºtiecum
(probabil se dãduse drumul la
mâncare) la noi în apartament. Nu
ºtiam de Ikea, dar perfecþiunea

oului nu am cum s-o uit. Ceva
banane au mai fost atunci ºi niºte
pungi albe, de hârtie, în care se
gãseau alune glazurate. Poate cã
tata are dreptate când zice cã
mâncarea a fost scopul Revoluþiei.
ªi Mai ’68 s-a încheiat când a bãgat
de Gaulle benzinã la pompe.

La noi în casã se asculta Vocea
Americii, de acolo tata a aflat cã
peste tot comunismul colapseazã
ºi cã urmeazã capitalismul. Radio
de propagandã,
aºa erau regulile
Rãzboiului Re-
ce. Pe 18 se ºtia
ce se întâmplã la
Timiºoara (chiar,
ce s-a întâmplat
la Timiºoara?), iar
zvonul cã pe mar-
gine se încãlzeº-
te Iliescu circula
deja de vreo 3 ani.
Cu toate acestea
în nopþile din de-
cembrie am vã-
zut la televizor
un spectacol filmat pe care niciun
regizor român n-o sã-l mai poatã
pune iar în scenã. ªi erau atât de
mici oamenii de la televizor încât
umbrele noastre la lumina ecra-
nului pãreau imense.

Am sã mã întorc la Nicolae,
pentru cã el e amintirea mea cea

mai tristã din acele nopþi. S-a tot
aºteptat caseta cu împuºcarea
cuplului dictatorial ºi la un moment
dat au dat-o. Nu ºtiu ce a fost în
mintea pãrinþilor mei, dar eu am
izbucnit în lacrimi ºi am þipat cãtre
toþi: „Ce-aþi avut cu el? A fost un
om bun!” ªi poate chiar fusese,
n-aveam cum sã verific, dar sã
dea un om împuºcat la televizor
nu e chiar în regulã. Mai ales cã
era omul despre care ai fost învãþat

multe lucruri, îl ºtiai mai bine ca pe
prietenii de la scarã. Nicolae
Ceauºescu era tatãl nostru ºi
paricidul ãsta, ar spune orice
psihanalist, naºte angoasã ºi
vinovãþie. Apoi m-am întors la
grãdiniþã ºi în locul tabloului sãu mã
aºtepta o icoanã ortodoxã.

La revoluþie aveam zece ani,
abia împliniþi, eram în vacanþa de
iarnã la bunici, care locuiau într-un
bloc din Balta Albã, între un cimitir,
devenit punct de atracþie al jocurilor
noastre vara, ºi un bloc-turn.
Circula zvonul cã din amândouã
se trage cu puºti cu lunetã, aºa cã
ai mei coborâserã jaluzelele bleu-
ciel, despre care mama, în spaima
ei, se gândea cã poate nu sunt de
ajuns sã ne camufleze apar-
tamentul. Un glonþ trecuse prin fe-
reastra apartamentului unchiului
meu, spãrsese o vazã ºi se oprise-n
perete, spre stupefacþia tuturor
celor din familie, care, din fericire,
nu se nimeriserã în calea lui. Aºa
cã, spre distracþia mea ºi a fratelui
meu, s-au agãþat la ferestre pãturi,

cum se întâmpla de obicei iarna,
când fãceam baie, iar aerul era
efectiv îngheþat în apartamentul de
la etajul patru. Era mereu o
penumbrã, o atmosferã ca în
preajma unui mister, aproape
plãcutã dacã n-ar fi fost mai întâi
ºoaptele speriate ale bunicilor ºi
apoi imaginile neverosimile de la
TV, un grup de oameni care nu
vorbeau „ca la televizor”, care te
priveau fix în ochi de dincolo de
ecran, cum fãceau ºi crainicele,
dar fãrã cadenþa adormitoare a
frazelor lor. În mod ciudat, nu mai
apãrea nimeni la ferestrele blocului
de vizavi, oricât ne zgâiam pe
dupã pãturi, nici mãcar vecinul de
la etajul cinci care umbla, varã sau
iarnã, în pielea goalã, nestingherit,

Crãciunul când Moºul a venit de douã ori
The Christmas When Santa Came Twice

Andreea Rãsuceanu – scriitor (writer) prin toatã casa ºi chiar pe balcon.
Într-una din zile, bunica a hotãrât
cã nu era destulã mâncare în
frigider ºi a plecat la piaþã, fãrã sã
anunþe pe nimeni, mergând ca de
obicei pe lângã gardul cimitirului,
din care a povestit pe urmã cã se
auzeau împuºcãturi ºi strigãte.
Dupã ce în anii 40 trecuse cu bacul
Dunãrea printre obuzele care
despicau apa cu un vuiet pe care
nu l-a mai uitat niciodatã, probabil
cã împuºcãturile astea, cu
pocnetele lor seci, de pistol cu
capse, n-o mai impresionau deloc.
ªi oricum, urca în ea o urã pe care
prea multã vreme ºi-o înãbuºise,
mi-a povestit cã aproape îi stãtuse
inima de tare ce-i bãtea, la fel ca
atunci când intraserã ruºii în
Roºcani ºi ea ºi sora ei, Sofi, se
târâserã sub niºte tufe de mãceº
de pe marginea drumului ºi
stãtuserã aºa cine ºtie câtã
vreme pânã când le recuperase



20

ºi un securist „adevãrat”, pentru
cã vecina noastrã, poreclitã
Pârvulica, fusese contactatã de
securistul la care obiºnuia sã-i
toarne pe cei din bloc, ºi care voia,
cine ºtie de ce, sã vinã pânã la ea;
convinsã cã voia s-o împuºte, a
chemat-o pe bunica sã stea cu ea,
iar bunica s-a dus... Securistul era
un omuleþ speriat care voia niºte
bani ºi nu se ºtie ce-l fãcuse sã
creadã cã la ea avea sã-i
gãseascã dar, cu siguranþã, dacã
bunica i-ar fi avut, i-ar fi dat lui.

Într-o noapte ne-a trezit un
strigãt, era un întuneric beznã de
la pãturile din geam, am crezut cã
visez. Cineva striga sã nu bem apa
de la robinete, cã e otrãvitã. A
sunat a doua zi ºi mama, care, în
cealaltã parte a Bucureºtiului,

încerca sã-l împiedice pe tata sã
se ducã în Piaþa Universitãþii. Totul
era ca un film pe care îl vedeam
parþial la televizor ºi îl completam
apoi cu ajutorul propriei imaginaþii:
oamenii de la televiziune, imaginile
incredibile cu tancuri trecând pes-
te oameni în centrul oraºului, fuga
spectaculoasã a dictatorului, ca
în filmele cu Piedone, mutra de
omuleþ amãrât a acestuia, atât de
departe de expresia sfidãtoare a
conducãtorului iubit din tabloul de
pe peretele clasei noastre. ªi, pe
de altã parte, filmul unui Crãciun
improvizat din care nu-mi mai
amintesc aproape nimic, în afarã de
cadourile de sub brad ºi de  faptul,
distinct, cã bunicul scosese radioul
la care se asculta de obicei Europa
liberã de dupã fotoliul unde-l þineau

ascuns ºi-l lãsase sã stea pe masã,
chiar când suna cineva la uºã. Tot
atunci l-am auzit prima oarã pe
bunicul înjurând, o înjurãturã ca o
rãbufnire dupã ce þi-ai þinut respiraþia
multã vreme, nu printre dinþi, iar
bunica n-a zis nimic, nici mãcar
obiºnuitul, „Sandu, te aud copiii”,
folosit de câte ori considera ea cã
s-a sãrit calul. Îmi amintesc ºi un
drum cu tramvaiul 34, prin Bu-
cureºtiul îngheþat, când se mai
liniºtiserã lucrurile ºi am mers
acasã, în Banu Manta, unde ne
aºtepta molidul cu lu-mânãri aprinse
de mama ºi o surprizã care nu
avea sã se mai repete ni-ciodatã:
alte ca-douri în pungi foºgãitoare,
deci Moºul tre-cuse ºi pe aici, chiar
dacã mai venise ºi în Bal-ta Albã ºi
chiar dacã fusese revoluþie...

Piotr Jargusz
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Despre douã lucruri scriu aici,
amândouã mai degrabã niºte
curiozitãþi personale – unul legat de
faptul cã, mi se pare, poeþii ajung
uneori sã se ocupe din ce în ce
mai puþin de poezie, celãlalt de
posibilitatea ca, în ceea ce priveºte
spaþiul poetic, sã fie nevoie de o
serie de gesturi neaºteptate, ca-
re nu înseamnã exclusiv nici în-
toarceri, nici pãrãsiri, nici trans-
formãri, ci exersãri ale simþurilor
noastre poetice.

 Mi se pare din ce în ce mai
firesc ca, înainte sã scriu despre
un scriitor anume, sã aflu ce se
întâmplã, ce se spune, ce se face
cu viaþa lui, chiar atunci când el nu
mai poate reacþiona fizic ºi direct.
Se spune de obicei cã opera
vorbeºte pentru scriitor, dar, din
nou, mi se pare din ce în ce mai
firesc sã gãsesc vocea lui despre
opera aceea, felul în care a marcat,
dacã se poate spune aºa,
caracterul lumii. Caut pe Internet
numele lui Gellu Naum ºi gãsesc
douã lucruri recente, interesante ºi
din sfere diferite, unul despre
montarea piesei Florenþa sunt eu,
celãlalt despre scriitorul nigerian
Uche Nduka cãruia, printre altele,
îi place poezia lui Gellu Naum.
Despre el n-am sã spun mult, dar
aº gãsi interesant faptul cã leagã
lumea din România ºi de poezia
naumianã ºi cã scrie într-un text
din African Writing Online, 2007,
despre vocea care vine ºi dã totul
peste cap (mai exact, a voice to
burn with/arrives in tripled frenzy/
in cynic precision).

Despre spectacol, spectaculos
ºi ca text, nu am sã spun decât cã
mi se pare a fi cea mai credibilã
prezentare pentru un poet. Aºa

Florin Balotescu

Gellu Naum and The Poetic Integritry

cum Gellu Naum ºi Jules Perahim
îºi determinã personajul numit
Sora, într-un fel sau altul, sã-i
rãspundã lui Dante Florenþa sunt
eu, tot aºa, mai târziu, Gellu Naum
îi va spune într-un poem prietenului
Stelicã, mort în copilãrie, cum sã
se prezinte: „îl învãþam aºa sã le
spui/doamnelor ºi domnilor mã
recomand Stelicã”. Aº aºeza cele
douã formule una lângã cealaltã.
Sunt multe asemenea rãspunsuri
în poezia lui Gellu Naum: lângã
Sora ºi Stelicã poate foarte bine sta
Bãtrânul din volumul Copacul-
animal, care ºopteºte doar NU ºi
atât sau poate teribila doamnã
Gerda care ºtia foarte bine cã „toþi
ne cunoaºtem, dah uitãm
legãtuhile”. Aceste personaje-
proiecþie (dacã nu cumva chiar
personaje-proiect, pe care poetul
le transformã tot timpul), sunt cele
care construiesc identitatea operei,
identitatea adevãratã, iar nu aceea
pe care, într-un interviu acordat lui
James Brook ºi aºezat ca prefaþã
la traducerea americanã a
poemului Tatãl meu obosit, poetul
nu dãdea doi bani. Aceste voci nu
lipsesc niciodatã din poezia lui
Gellu Naum, tocmai pentru cã el
nu face niciodatã statisticã de
memorii, inventar de senzaþii ºi
ecouri slabe ale teoriilor
fragmentarului, ci mai degrabã
anamnezã de uz personal,
experiment ºi fapte poetice. N-ar
fi avut niciun viitor poezia lui (din
care, repet, cred cã face parte tot
ce a scris ºi ce nu a scris Gellu
Naum) dacã ar fi fost una excesiv
de referenþialã, conformistã ºi
excesiv de premiatã; n-ar fi avut
niciodatã un scriitor care „se
ceartã pe blog” ºi care întârzie prea
mult în preajma propriei opere; aºa
cum face în poemul Desprinderea,
ar fi spus cel mult, „înainte de orice
cã n-am ajuns aici ºi nici acolo ci
doar/într-o extaticã desprindere
familiar fiecãruia în parte”. Apoi ar
fi trecut mai departe.

De ce notez toate aceste
lucruri descãrcate voluntar ºi

aproape complet de rigori
academice? Tocmai pentru cã mi
se pare esenþial, mai cu seamã
acum, sã semnalez faptul cã poeþii
tind sã se ocupe tot mai puþin de
poezie, tot mai puþin de experienþa
poeticã. Preferãm adesea sã
vorbim despre suprarealism, dar
nu spunem ºi altceva, aºa cum
rãspundea Gellu Naum în interviul
amintit, anume cã, dupã rãzboi,
când lumea se gãsea ºi mai
întunecatã decât înainte de el, nu
era vorba despre suprarealism ºi
poezie, ci despre faptul cã în acele
zile poezia purta numele de
suprarealism, cã e mereu nevoie
de noutatea unui dada, fãrã
dadaiºti, fãrã dadaism. Poezia,
spunea el, este ceea ce rezistã. ‘i
e straniu cã astãzi, când existã
oameni ºi instituþii dedicate libertãþii,
ajungem tot la ideea de rezistenþã.
Rezistenþã împotriva cui? Ce este
de fãcut? Instinctul poetic? Voilà le
rêve!

Vorbeam la început despre
gesturile pe care, astãzi, le cere
destul de direct spaþiul poetic. În
1999, la editura americanã Green
Integer, a apãrut, spuneam, în
traducerea lui James Brook,
poemul lui Gellu Naum din 1972
Tatãl meu obosit (My Tired
Father/Pohem). Foarte intere-
santã mi se pare acum potrivirea
dintre poezia naumianã ºi
inscripþia de pe frontonul virtual
al editurii: „Essays, Manifestos,
Statements, Speeches, Maxims,
Epistles, Diaristic Jottings,
Narratives, Natural histories,
Poems, Plays, Performances,
Ramblings, Revelations, and all
such ephemera as may appear
necessary to bring society into a
slight tremolo of confusion and
fright at least.” Tocmai acest
sentiment nelãmurit de confuzie ºi
teamã este cel care pune pe
gânduri, pentru cã el se leagã de
întunericul care, simultan, sub-
mineazã ºi determinã magmatic
lucrurile. Întunericul în care se pune
ultima întrebare din poemul lui
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Gellu Naum, întunericul care se
produce în condiþii de luminã mult
prea strãlucitoare, întunericul
mediumnic, dar ºi întunericul rãu,
al lipsurilor de orice fel. Este ceea
ce determinã, de fapt, întoarcerea
la un tip cunoaºtere lãrgit, dispus
sã accepte faptele poetice: cele
care nu sunt nici morale, nici
imorale, nici bune, nici rele, ci sunt
poetice, sunt determinatoare,
revoluþionare, pun lucrurile la
îndoialã, sunt adesea supuse
cenzurii, creeazã unde, inspiraþii,
închid drumurile false ºi vorbesc
adesea în contra direcþiei din
cultura de astãzi sau de oricând.
Cred cã este foarte important sã
gãsim tonul sau vocea care sã ne
permitã sã vorbim ºi sã auzim
poezia în acel firesc care este
simultan specific ei ºi specific celui
care citeºte. ªi mai este ºi
seriozitatea poeziei, ca ºi
seriozitatea realitãþii, care nu are
nimic de-a face cu solemnitatatea,
dupã cum nu are nimic a face nici
cu luarea lucrurilor un pic în glumã.
ªi nici cu realitatea. Poate doar cu
propria sa realitate, a poeziei, dar
ºi cu realitatea celui care citeºte ºi
înþelege despre ce e vorba. ªi fapul
cã acolo nu este vorba de cuvinte,
nici de ceva nemaipomenit  de...
mãreþ, deºi exact despre asta ar fi
vorba. Mai cred cã este esenþial
sã te poziþionezi corect în raport
cu poezia, ca sã nu devii ridicol,
dar, mai ales, sã nu faci ca poezia
sã fie ridicolã. Citind Gellu Naum,
ai cel puþin o certitudine, aceea cã,
din fericire, avem de la ce sã
plecãm.

I se potriveºte lui Gellu Naum
ºi numele acestei edituri
americane – Green Integer - ºi fãrã
a oferi traduceri aproximative, aº
zice cã e vorba despre o fidelitate
rafinatã ºi completã faþã de o forþã
pe care Gellu Naum a numit-o în
repetate rânduri printr-un fel de
relaþie simultanã între dragoste,
libertate ºi poezie. Acum ceva
vreme, pe un blog, cineva îmi
trimitea în urma unui articol numit
Lyggia ºi Gellu Naum sau geniul
de a citi realitatea, câteva
comentarii mânioase la adresa
celor – inclusiv a subsemnatului –
care falsificã biografia lui Gellu
Naum,  vor sã-l impunã ca înaltã
conºtiinþã moralã, el fiind nul ca

expresie poeticã; aceleaºi
comentarii susþineau cã poetul
mistificã descrierea unor episoade
din Diderot ca fiind ale lui ºi multe
altele. Am amintit despre acest
lucru pentru cã am întâlnit aceastã
reacþie în voci mult mai pregnante,
l-am simþit în ceea am numit altã
datã discursuri secundare, adicã
acelea din fundalul spaþiului public.
ªi pentru cã exact despre asta NU
este vorba atunci când vorbesc ºi
când s-a vorbit despre opera
naumianã. Dacã trebuie adoptat
ceva, atunci acest lucru este o
receptare paradoxalã: a-l percepe
ca pe un autor important, fãrã a fi
interesat de a-l transforma într-un
autor mare, de a cãuta chei
suprarealiste, neignorând niciodatã
o prelungire nouã, neaºteptatã a
suprarealismului. Gestul receptãrii
ar trebui, probabil, sã implice
acelaºi grad de ascezã pe care îl
impune gestul poetic iniþial. ªi,
poate, într-un inconºtient al re-
ceptãrii poeziei, am putea pãstra,
pe lângã arhetipul integralei
poetice, pe acela al integritãþii
poetice, cu tot ce ar putea þine de
ideea integritãþii.

Da, probabil cã trebuie sã existe
instituþii culturale, politici ºi reguli
ale artei, rating-uri ºi revizitãri
periodice ale istoriilor literare,
ierarhii ºi recunoaºteri, însã,
dincolo de ele, nu se poate uita cã
spaþiul ºi experimentul poetic
dispar complet dacã nu sunt
dublate de un adevãr particular,
personal, rezistent. El nu poate fi
mimat, nu poate fi fabricat; ceea ce
este interesant, straniu, obscur,

fascinant nu este neapãrat poetic,
iar ceea ce nu se poate ignora este
tocmai faptul cã marile crize ale
umanitãþii au fost adesea anunþate
ºi decelate, nu doar la nivel
simbolic sau de pur discurs
teoretic, ci chiar politic ºi social,
prin miºcãri eminamente poetice,
aºa cum au fost segmente
renascentiste, romantice, supra-
realiste, postmoderne. N-aº spune
cã lipsesc astãzi aceste elemente,
n-aº spune cã nu existã tinerii poeþi
care sã facã asta, dar aº spune
cã sunt blocaþi ºi cã preferã sã
rãmânã blocaþi, pentru cã, la fel la
Dante, unii poeþi trec prin infern,
alþii ajung acolo, alþii rãmân ºi aºa
mai departe. Cred cã, dincolo de
orice demersuri ºi gesturi, trebuie
recunoscut adevãrul, chiar ºi aºa
cum scrie Gellu Naum în Zenobia,
în ciuda lipsei Lui de strãlucire.

Abstract: Gellu Naum’s poetry is
a resilient challenge for contemporary
readers, either professional critics or
merely amateurs. As a proof of high
fidelity to a personal and vivid poetic
experience, it calls for unexpected
interpretation frames of the poetic text,
such as a new, completely
unobstructed Dada.

Cuvinte cheie: Dada, Dante,
discursuri secundare, Florenþa sunt eu,
Gellu Naum, Green Integer, instinct
poetic, James Brook, Jules Perahim,
spaþiu poetic, suprarealism, Tatãl meu
obosit.

Key words: Dada, Dante, Florence
is me, Gellu Naum, Green Integer,
poetic instinct, James Brook, Jules
Perahim, My Tired Father, poetic
space, secondary discourses,
Surrealism.
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Ultimele rapoarte diplomatice de la
Vichy semnate de Eugen Ionescu
Eugène Ionesco’s Last Diplomatic Reports from Vichy

Analizam, în publicaþii literare
centrale, în decembrie 2009,
primele rapoarte diplomatice
expediate în centrala Ministerului
Afacerilor Strãine de tânãrul
secretar de presã sau cultural,
Eugen Ionescu, din Franþa. (cf.
Viaþa Româneascã, 11/2009)
Relevam, în textul respectiv,
vocaþia scriitorului Eugen Ionescu
pentru activitatea de propagandã
culturalã româneascã în mediul
intelectual francez în perioada
rãzboiului. Pe mãsurã ce ostilitãþile
s-au înteþit pe toate fronturile
împotriva Germaniei naziste, în
1943-1944, nevoia de propagandã
a sporit ºi ea pe întreg teritoriul
francez, mai ales cã odatã cu infil-
trarea propagandisticã maghiarã,
care  interesa în mod direct au-
toritãþile româneºti, urmare ºi a
atrocitãþilor comise de ocupatori în
mari pãrþi ale Ardealului.

Misionarismul cultural ma-
ghiar în 1943 la Vichy ºi la Paris

Aceste aspecte îi vor fi sesizate
de oficiul diplomatic de la Vichy
ministrului Mihai Antonescu, dar
ºi subsecretarului de stat al
Propagandei, prof. Alexandru
Marcu, de consilierul de presã,
ºeful direct al lui Eugen Ionescu,
Ion Dragu, în vara anului 1943.
Funcþionar cu ºtate vechi în
Ministerul Afacerilor Strãine, con-
silierul român sesiza faptul cã atât
organele oficiale franceze, cât ºi
„prieteni credincioºi din Franþa” i-au
atras atenþia „asupra proporþiilor ºi
formei pe care oficialitatea maghiarã
înþelege sã le dea de-acum
propagandei lor în Franþa”. (AMAE,
Raport con-fidenþial, 1111 din 11 iulie
1943, AMAE, dosar Franþa-
România, pp. 140-142).

Rezulta, indubitabil, cã Bu-
dapesta dorea sã punã pe prim

plan nu activitatea propagandisticã
obiºnuitã, prin presã sau contacte
informale, ci mergea de-acum pe
„misionarismul cultural”. Aflãm ºi în
ce consta acesta? Budapesta
marºa pe alþi vectori de influenþã
cu mult mai penetranþi în sferele
intelectuale cele mai înalte de pe
spaþiul francez.Ungaria urmãrea,
în primul rând, sã asigure un
schimb masiv de profesori uni-
versitari, scriitori, artiºti, clerici, re-
prezentanþi ai diferitelor sectoare
ale vieþii culturale, cu scopul de a
facilita strângerea colaborãrii
maghiaro-franceze, pe cale
spiritualã, pentru a se facilita în
viitorul apropiat ºi îndepãrtat
„acþiuni politice” în favoarea
Budapestei. Toate aceste mãsuri
trebuiau realizate printr-un program
deja elaborat de guvernul maghiar,
constând în organizarea de: con-
ferinþe, ºezãtori, reprezentaþii tea-
trale, concerte, proiectãri de filme
etc., întocmite fiind deja listele de
per-sonalitãþi ce trebuiau implicate.

Se realiza, scria Ion Dragu,
„stãruitoare îmbieri ungare pentru
manifestãri spirituale franceze în
Ungaria, perindându-se de câteva
sãptãmâni prin Vichy ºi Paris în
chipul cel mai stãruitor ºi mai
promiþãtor”, tot felul de mesageri.

Putem spune cã era meritul
francezilor cã au avertizat partea
românã, prin diplomaþii României
la Vichy, „înainte ca ele (mãsurile
maghiare) sã devinã realitãþi dãu-
nãtoare intereselor noastre”.

Mâhnirea consilierului diplo-
matic român consta în aceea cã
în ciuda numeroasele rapoarte
trimise Bucureºtilor, reacþia po-
zitivã a autoritãþilor se lãsa încã
aºteptatã. Ion Dragu nu ezitã sã
menþioneze cã „ofensiva de acum
a Ungariei ar fi avut mai puþinã
importanþã ºi ar fi gãsit  mai puþinã
receptivitate, dacã propunerile
fãcute de el anul trecut (amintind
numãrul rapoartelor trimise în

aceastã direcþie – ºi în care ºi
Eugen Ionescu se implicase),
privitoare la trimiterea de profesori,
de preferinþã ardeleni, ºi preoþi
greco-catolici, ca misionari în
Franþa, ceea ce ar fi constituit aici:
„obiectul nu numai al unei primiri
bine intenþionate ci al unei imediate
înfãptuiri”.

Cu alte cuvinte, diplomaþii
români de la Vichy fãcuserã fo-
rurilor de resort româneºti pro-
puneri adecvate, care ar fi putut
anticipa expansiunea maghiarã,
dar fãrã rezultate concrete. Se
afirma, corect, cã „Ungurii ajunºi
mai târziu ca noi la evidenþa acestei
forme de propagandã necesarã azi
în Franþa au înþeles ºi au izbutit
s-o realizeze înaintea noastrã”.

Pentru contracarea „lumi-
nilor noi” maghiare

Ion Dragu, ca ºi Eugen Ionescu,
au reluat din nou chestiunea numirii
unui titular la lectoratul de limbã ºi
literaturã românã la Lyon, unde nu
mai funcþiona nimeni de mai bine
de trei ani, ºi unde universitarul
român ar fi trebuit sã vinã sã îºi ia
postul în primire, putând sã de-
pãºeascã instalarea  celui ma-
ghiar, fãcutã cu surle ºi trâmbiþe,
în persoana unui Constantin Rona,
la înscãunarea cãruia a participat
însuºi rectorul universitãþii lyoneze,
profesorul Gau, care a subliniat la
prezentarea maghiarului cuvinte
despre: „lumina nouã ce se aprinde
la Universitatea lyonezã”.

Nu întâmplãtor, aºadar, la 2
decembrie 1943, Eugen Ionescu,
secretar principal cultural (în no-
menclatorul de azi l-am putea identi-
fica cu secretar II) adreseazã un
Raport cu privire la situaþia lectoru-
lui român, E. Tãnase. (Raport 1417
din 3 decembrie 1943 ff. 554-545).

De remarcat cã, în mai 1943,
Eugen Ionescu avusese iniþiativa
de a proiecta, împreunã cu rectorul
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universitãþii din Montpellier, cât ºi
cu decanul facultãþii de litere ºi cu
profesorul Alphonse Dupront,
realizarea unor conferinþe despre
România, la facultatea  de litere, ºi
mai exact, la lectoratul de limbã
românã, pentru anul universitar
1943-1944.

În ciuda intervenþiilor oficiului
diplomatic, Ministerul Educaþiei
Naþionale de la Bucureºti întârzia
numirea lectorului român, E.
Tãnase. Preconizând întârzierile
cu care diplomatul român se obiº-
nuise deja, acesta a programat
organizarea „Sãptãmânii româ-
neºti” spre sfârºitul lunii martie
1944, sperând cã situaþia lectorului
„sã fie aranjatã” pânã atunci.

Eugen Ionescu intrase destul
de adânc în labirintele birocraþiei
de pe Dâmboviþa, ajungând sã se
convingã din plin de inerþia mani-
festatã, tipic balcanicã, fapt su-
bliniat în referat: Întrucât una din
conferinþe ar privi folclorul ro-
mânesc, ar fi necesar sã primim
în termenul cel mai scurt (pentru
ca conferenþiarul – cacofonie
scuzabilã, am zice, N.M.? – sã
aibe timp sã se prepare): discuri
de muzicã româneascã poporanã,
din cele înregistrate de dl. Brãiloiu,
precum ºi un cât mai abundent
material folkloric muzical ºi poetic,
ºi o documentaþie suficiente pentru
a fi cercetate de dl Pitandre, de la
Facultatea din Montpellier, spe-
cialist în folklor, care ne cere sã-i
procurãm acest material în timp
util”.

Rãspunsul Ministerului Pro-
pagandei la adresa respectivã  nu
l-am  gãsit  în arhivele Ministerului
Afacerilor Strãine, instituþia care
realiza curieratul cu misiunea din
Vichy. Nu existã nici dovezi din
partea diplomatului cã ar fi un avut
vreun rãspuns.

Un raport politic privind co-
laborarea franco-germanã

Revenind la contextul din vara
anului 1943, menþionãm cã Eugen
Ionescu l-a contactat pe Paul
Rives, deputat de stânga, director
al ziarului „l’Effort”, partizan al
colaborãrii franco-germane, de la
care a obþinut o seamã de infor-
maþii privind raporturilor franco-
germane în problema  „colaborãrii”

dintre Franþa ºi Germania, inclusiv
pe plan diplomatic. Cu alte cu-
vinte, la un nivel demn de luat în
seamã, Eugen Ionescu încearcã
sã surprindã nu numai dimensiu-
nea culturalã a manifestãrilor din
Franþa, ci ºi pe cea politicã, aspec-
te care în plin rãzboi, interesau în
mod deosebit  Bucureºtii.

Ca un veritabil diplomat politic,
Eugen Ionescu surprinde de la
interlocutor convingerea acestuia
cã  raporturile franco-germane trec
prin „dificultãþi sporite ºi de faptul
cã armata germanã suferã
înfrângeri pe câmpurile de luptã, iar
diplomaþia germanã nu mai în-
registreazã succese”. „Pentru ca
ideea de colaborare sã se în-
vioreze – ar fi menþionat deputatul
francez – ar fi neapãratã nevoie de
o victorie a armatei germane pe
unul din câmpurile de luptã”.

Rives a mai sublinat, în discuþia
cu diplomatul român, cã deºi „si-
tuaþia Germaniei pare precarã, ea
este departe de a fi pierdut partida”;
mai mult, Germania ar mai avea
de jucat „o mare carte diploma-
ticã”. Nu excludem ca pãrerea
francezului sã fi întâlnit minþi cre-
dibile încã la Bucureºti.

Convins cã nu toatã lumea la
Ministerul Afacerilor Strãine ar fi
putut da crezare relatãrilor din
raportul sãu, în ultimã instanþã
acestea erau doar afirmaþii fãcute
de deputatul Paul Rives, Eugen
Ionescu menþioneazã cã inter-
locutorul se aflã în cele mai bune
relaþii cu cercurile germane de la
Vichy ºi Paris, concluzia lui Rives
fiind cã dacã francezii nu sunt uniþi,
atunci „Germanii sunt ºi mai puþin
uniþi”.

ªi lipsa lor de unitate se mani-
festã nu numai în interiorul Ger-
maniei, dar ºi în acþiunea lor politicã
exterioarã, unde diferitele direcþii ºi
curente din interior se manifestã în
sensuri contrarii: lipsa de unitate,
de orientare clarã ºi precisã în
atitudinea Germanilor faþã de
Franþa a constituit motivul principal
al nereuºitei „colaborãri”.

Gãsim în formulãrile respective
elemente de mare gravitate, dacã
ne gândim la stadiul colaborãrii
existente la nivel înalt militar între
România ºi Germania în perioada
de referinþã, aceasta ºi ca urmare
a  întâlnirilor Hitler-Antonescu sau

Antonescu-comandanþii militari
germani de pe frontul sovietic; se
putea trage de decidenþii români
unele concluzii în mod cert.

În plus, Bucureºtii aveau sã afle
unul din gândurile insolite al lui
Rives, acela cã „poporul francez
care are tendinþe anti-burgheze,
anti-capitaliste etc., ºi (el) a devenit
ºi devine din ce în ce mai anti-
german. Francezii au ales astfel
între a rãmâne comuniºti (deoa-
rece naþional-socialismul nu a
organizat „revoluþia”) sau demo-
craþi ori anglofili (pentru cã, cel
puþin, democraþia garanteazã
libertãþile individuale ºi un trai
lesnicios, pe care rãzboiul ºi, mai
ales, ocupaþia germanã l-au
suprimat)”. Nivelul la care se fã-
ceau aceste declaraþii era de luat
în seamã. (op. cit. f. 443).

Pentru propagarea celor mai
de seamã ºi autentice valori
româneºti în presa din sudul
Franþei

Pregãtirea unui numãr special
al revistei „Pyrenees”, consacrat
în întregime culturii româneºti, a
constituit nu numai o preocupare
de suflet a diplomatului, ci ºi un
travaliu susþinut care a necesitat o
corespondenþã intensã cu centrala
Ministerului Afacerilor Strãine ºi cu
Ministerul Propagandei. Cele douã
instituþii au fost þinute la curent de
Eugen Ionescu cu fiecare din
intenþiile sale ºi ale pãrþii franceze,
cu paºii întreprinºi ºi stadiul de
pregãtire a materialelor.

Eugen Ionescu a gãsit oportun
sã transmitã la 11 noiembrie 1943
referatul 1365 (cf., AMAE dosar,
71 Franþa, vol. X ff. 488-489) prin
care raporteazã cu privire la
conþinutul ºi stadiul redactãrii
contribuþiilor ce urmau sã aparã, în
fapt informând Ministerul pe larg
despre stadiul în care se afla
numãrul respectiv din Pyrenees.

Din informare rezultã cã
Ionescu ar fi adunat materialul
francez ºi dispunea de el pentru
redactarea primei pãrþi, ºi anu-
me: un articol de prezentare a
României, semnat de profesorul E.
de Mortonne; un articol privind
istoria României, aparþinând
profesorului Paul Henry (scriitor ºi
diplomat, inclusiv la Bucureºti, la
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sfârºitul rãzboiului); un articol
despre poezia româneascã,
semnat de profesorul Mario
Roques; iar despre spiritualitatea
româneascã (între Occident ºi
Orient), dispunea  de articolul
profesorului A. Dupront.

Rezulta cã Eugen Ionescu se
mai baza pe o seamã de materiale
pregãtite ºi traduse de el,
respectiv: a). pe un eseu de Lucian
Blaga (discursul de recepþie la
Academia Românã; b). Pe un eseu
de Camil Petrescu („Despre
sufletul naþional” din „Teze ºi
antiteze”; c). Pe un fragment din
„Metafizica” – semnat de Nae
Ionescu (privitor la spiritualitatea
ortodoxã ºi rãsãriteanã).

Preciza, Eugen Ionescu, cã pe
cel din urmã l-a tradus împreunã
cu dl. A. Dupront. Scriitorul
diplomat a gãsit de cuviinþã sã
explice de ce a hotãrât sã includã
cele trei contribuþii menþionate mai
sus, ºi pe care  avea sã le includã
în capitolul: „Les Roumains definis
par eux-memes”.

Concluzia lui Eugen Ionescu ºi
a interlocutorilor a fost de bun simþ:
„cultura româneascã este o culturã
care e încã în cãutarea de sine ºi
în plin efort de limpezire”, de aceea
nu cred cã: „trei atitudini diferite, -
care, dealtfel, au ºi unele puncte
de contact, - ar exprima o
dezorientare ci, dimpotrivã, serio-
zitatea unui efort intelectual de
auto-cunoaºterea ºi o dezbatere
vie, pluralã”. Am spune frumoasã
judecatã, în plin rãzboi, manifes-
tarea respectivã de pluralism, care
peste ani  va lipsi în România
atâtea decenii. Mai menþiona
Eugen Ionescu cã  a surprins prin
cele trei contribuþii punctul de
vedere „european” – universalist;
raþionalist (Camil Petrescu);
punctul de vedere mistic-ortodox
(Nae Ionescu) ºi cel mistic ne-
ortodox (Lucian Blaga).

Eugen Ionescu a mai informat
cu privire la portofoliul de texte (am
spune modest) de care mai
dispunea pentru a ilustra eseistica
în economia numãrului preconizat:

1. Poeme ale unor poeþi
contemporani – unele  traduse de
el ºi altele primite de  la Direcþia de
Studii (probabil din Ministerul
Propagandei);

2. O nuvelã de Pavel Dan din

volumul Urcan Bãtrânul în
traducerea Gabriellei Cabrini ºi
Eugen Ionescu,

3. Nuvela lui Brãtescu-Voineºti
Cãlãtorului îi ºade bine cu drumul,
primitã de la Direcþia de Studii, în
traducerea lui Augier.

4. Mai avea în portofoliul de
materiale personale cât ºi în
documentarul  misiunii o traducere
a Mioriþei în transpunerea lui Ange
Pechmeja, francez care a locuit în
România pe la 1860; a precizat cã
traducerea  a fost semnalatã de
prof.  Popovici, de la Facultatea
de litere din Sibiu în revista
„Studii literare”, nr. 1; dispunea de
unele Bocete, în traducerea lui
Lassaigne. Ionescu relevã faptul
cã Mioriþa ºi Bocetele împreunã cu
alte texte poporane au fost deja
citite de el, la Radio-Marseille, în
prima din emisiunile literare, care
a avut loc la 21 iulie, ºi  pe  care
personal a organizat-o.

5. Se vede cã documentarul era
destul de sãrac de vreme ce mai
avea numai „mici cronici de mai
puþinã importanþã, un articol
(probabil al sãu) ºi diferite note  ale
subsemnatului”. Nu ºtim câþi
diplomaþi culturali din lume au azi,
inclusiv la Paris, un portofoliu mai
bogat ºi nici dacã au preocupãri
de a scoate numere consacrate
culturii româneºti. Mã gândesc ºi
la preocupãrile Institutelor
Culturale.

6. Eugen Ionescu surprinde cu
amãrãciune cã, în ciuda unor ce-
reri  oficiale ºi rugãminþi personale
n-a primit din þarã, din partea
personalitãþilor solicitate, mate-
rialele dorite, sau cã a primit altele
decât cele indicate de el ºi de
revistã. „Planul sumarului, dealtfel,
a suferit nenumãrate modificãri
tocmai din cauza neparvenirii
materialului. Am încercat a suplini
nesosirea lui, traducând din câþiva
din autorii întâmplãtori aflaþi la
biblioteca Serviciului nostru ºi doriþi
de noi; adunând din reviste
româneºti, material care sã se cam
potriveascã cu sumarul proiectat”,
etc.

7. Subliniind cã dl. Ferran,
directorul revistei, ºi-a exprimat
dorinþa ca numãrul  special în-
chinat culturii româneºti (numãr
dublu) sã înceapã a se tipãri totuºi,
dupã o „punere la punct rapidã” a

materialului, „noi am dori ca
numãrul sã aparã aºa cum fusese
conceput; cu colaborãri româneºti
de marcã ºi putând constitui o
icoanã fidelã a spiritului românesc”.

8. „Deoarece însã dificultãþile
nu par a se limpezi, vom cãuta sã
terminãm aceastã lucrare cu
materialul pe care îl avem, - ºi care
nu ne satisface,- ºi dând numãrului
special un caracter mai mult
„literar”. Ne-ar trebui însã mãcar
unele articole româneºti, - privind
afinitãþile spirituale franco-române”.
(cf. op. cit. p. 491).

Referatul ionescian ilustreazã
din plin implicarea personalã a
diplomatului-scriitor în propagarea
culturii româneºti în Franþa, în ciuda
mijoacelor destul de precare, cum
se remarca. Rezultã, totodatã,
efortul propriu depus de diplomatul
român pentru a asigura textelor
propuse calitatea pe care o cerea
publicul þintã.

Se remarcã, în acelaºi timp,
buna colaborare cu intelectuali
francezi de marcã, printre care
prof. Paul Morand, care peste
ani va deveni, ca ºi Eugen
Ionescu, membru al Academiei
Franceze.

În plus, implicarea diplomatului
scriitor la emisiunile  literare de la
Radio-Marseille se constituie într-
un pionerat salutabil pentru perioa-
da respectivã. Nu cunoaºtem o
asemenea implicare din partea
altor diplomaþi români din acei ani.
N-am gãsit o asemenea implicare
nici chiar la Aron Cotruº, care a
avut, pe timp de pace,  toate porþile
deschise la Varºovia sau, ulterior,
la Madrid. La fel, credem, din partea
lui Mircea  Eliade, la Londra sau la
Lisabona.

Ar mai fi de subliniat cã la
sfârºitul anului 1943, urmare a
strãdaniilor lui Eugen Ionescu, la
redacþia „Cahiers du Sud” a apãrut
grupajul de traduceri din T. Arghezi,
despre care nu ºtim sã fi fost
consemnat de biografii autorului
Florilor de mucigai. Poeziile în
hainã francezã au fost înserate în
numãrul antedatat noiembrie ºi
traduse de Edouard Valla (afarã de
primul „Fãtãlãul” (l’Androgyne” –
tradus de Eugen Ionescu
personal). Aceste poeme fãceau
parte din culegerea pregãtitã – ºi
care se doreau a constitui „primele
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realizãri dintr-o serie proiectatã din
autori români. (op. cit. f. 38).

Eugen Ionescu a mai informat
centrala Ministerului Afacerilor
Strãine despre apariþia în heb-
domadarul „Demain” a nuvelei
„Sborului de la cuib” (L’abandon du
Nid), scrisã de Pavel Dan.
Traducerea era  semnatã de
Gabrielle Cabrini ºi de Eugen
Ionescu. Diplomatul are grijã sã
trimitã în þarã cinci exemplare din
lucrare.

O serie editorialã proiectatã
cuprinzând autori români

La începutul anului 1944,
revine printr-un referat (cf. op.cit,
raport 1464 din 22 ianuarie 1944,
AMAE, dosar X, ff. 37-38), în care
menþiona cã „din cauza crizei
actuale  de hârtie din Franþa,
nuvela româneascã nu apare în
condiþiile cele mai satisfãcãtoare:
prezentarea  scriitorului – care
trebuia sã aibã ºaptezeci de linii
a fost redusã numai la douã-
sprezece linii, – iar  nuvela nu
poate fi publicatã decât în douã
pãrþi succesive, cu „urmare” ca un
roman foileton. Sperã totuºi ca
asemenea neajunsuri sã fie
înlãturate la apariþia în volum a
nuvelelor lui Pavel Dan, care erau
traduse ºi pregãtite pentru editare.
Dar editura „Fundaþiilor” nu se
învredniciserã sã asigure edito-
rului de la Marseille copyrightul pe
care diplomatul îl solicitase în
corespondenþa anterioarã.

Totodatã, Eugen Ionescu
solicitã din þarã un stoc de hârtie
care ar uºura ºi grãbi editarea
traducerilor.

Sunt inedite elementele pe care
diplomatul le comunicã factorilor
români; Ionescu subliniind stadiul
în care se aflau alte lucrãri în aten-
þie, respectiv: „culegerea de poeme
traduse din T. Arghezi aºteptatã, la
rându-i, autorizaþia autorului,
solicitatã în ultimele noastre ra-
poarte, tot pe numele  editoruluui
Jean Vigneau, din Marseille.

Despre Academia de
humanism din Franþa

La 3 februarie 1944, Eugen
Ionescu redacteazã un referat
succint, rezultat al unei convorbiri

avutã cu Jean Rivain, preºedintele
„Academiei de humanism” despre
obiectivele acestei instituþii
internaþionale din care fãceau parte
personalitãþi de seamã ale
naþiunilor lumii.

Vrem sã credem cã nu în-
tâmplãtor, ci dimpotrivã, din
încrederea pe care i-a produs-o
interlocutorul, acesta i-a solicitat
diplomatului român sã îi prezinte
nume de români care sã fie
cooptaþi ca membri ai acestei
instituþii. Se vede cã discuþia a fost
mai aplecatã cãtre nume concrete
ºi cãtre activitatea  ºtiinþificã des-
fãºuratã de unele personalitãþi
culturale româneºti în vogã în acea
perioadã, de vreme ce Jean
Rivaine a reþinut, deocamdatã,
numele profesorilor: I. Petrovici, G.
Brãtianu ºi Tudor Vianu.

Eugen Ionescu solicita orga-
nelor de resort româneºti sã facã
ºi alte propuneri. El urmãrea însã
cu asiduitate modul în care se
prefigura miºcarea intelectualã
postbelicã ºi va trimite la Bucureºti
numãrul 9 al publicaþiei: „Cahiers
de l’Unite Francaise” – în fapt
buletinul miºcãrii franceze ce îºi
propunea sã contrbuie la „organi-
zarea  intelectualã ºi politicã a
Europei de mâine ºi la formarea
tinerelor cadre viitoare, - într-un
spirit humanist, naþionalist, uni-
versal ºi autoritar: un autoritarism
însã întemiat pe primatul
intelectualitãþii, - într-un sens pla-
tonician, - propunându-ºi o luptã
pentru restabilirea ordinii morale
a ierahiei conducerii lumii, în fruntea
cãreia nu poate sta decât
„intelectualul” ºi nu „politicul” sau
„demagogul”. Erau aprecierile
diplomatului scriitor.

În încheierea referatului, Eugen
Ionescu anunþa cã va întocmi în
curând un raport cu privire la rostul
miºcãrii respective ºi a semnifi-
caþiilor acesteia. Se pare cã n-a mai
apucat sã întocmeascã raportul
respectiv, activitatea  sa diplo-
maticã la Vichy încetând în aprilie-
mai 1944.

Atrage atenþia cã nr. 9 al
publicaþiei respective, tipãrit cu
aprobarea „ºefului statului”,
difuzat în cercuri restrânse ºi care
nu se aflã în vânzare se  aflã
înserate numele noilor membri
români (propuºi de secretarul

pricincipal cultural – Eugen
Ionescu) ºi care se aflau la
paginile VIII ºi IX.

Ultimul raport

Redactat ºi expediat de Eugen
Ionescu de la Vichy este datat la 3
aprilie 1944, în preajma bombar-
damentelor aliate asupra Bucu-
reºtilor. Abordeazã o chestiune
stringentã pentru activitatea lui pe
care o mai semnalaserã, aceea a
asigurãrii hârtiei necesare pentru
tipãrirea traducerilor din literatura
românã.

Eugen Ionescu informeazã cã
se aflã finalizat volumul de nuvele
din creaþia transilvãneanului Pavel
Dan predat editurii Jean Vigneau
din Marsilia, care are aprobarea
primei cenzuri de la Paris, urmând
în sãpãmâna în care se intrase  sã
se înfãptuiascã ºi formalitãþile
propriu zise.

Aflãm cã volumul de  poezii
traduse din Arghezi, - „cu învoirea
autorului” ar fi ºi el aproape gata,
afarã de unele mici modificãri pe
care tocmai i le aducea, acestea
fiind cerute de autor. Erau traduse,
de asemenea,  ºi poemele din
Blaga, din care unele apãruse
(probabil în presa literarã).

Lipsa de hârtie care se semnala
în Franþa putea sã facã imposibilã
apariþia acestor lucrãri. Arãta cã
vitrinele librãriilor sunt pline cu
literaturã finlandezã, estonianã
etc., personal citise romanele
acestor literaturi moderne cât ºi
unele poeme ºi exprima con-
vingerea cã „ele nu depãºesc
niciuna în valoare producþiile
literare româneºti”. (ibidem f. 136).

Informeazã cã proza maghiarã,
mai ales, se realiza din iniþiativa
oficiilor lor de propagandã de la
Budapesta, iar în cazul altor þãri,
editãrile erau „patronate de Legaþii,
iar hârtia adusã din þãrile respective
sau obþinutã pe piaþa liberã sau prin
intervenþia Legaþiilor pe lângã
autoritãþile franceze de resort”.

Eugen Ionescu mai sublinia cã
editorii nu au hârtia decât în cantitãþi
limitate; pânã ºi Gallimard, cea mai
mare editurã din Franþa, cu care
se discutase în vederea publicãrii
unui roman românesc, nu dispunea
de hârtia necesarã. Ungurii au
fost cei care au asigurat hârtia
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necesarã pentru apariþia unei cãrþi
maghiare.

Pentru a se asigura nevoia
stringentã de hârtie, Eugen
Ionescu sugereazã ca aceasta sã
fie trimisã din þarã sau procuratã
pe „piaþa liberã” la preþuri ridicate.
Estimeazã cã pentru apariþia
primelor lucrãri menþionate ar fi
nevoie de aprobarea sumei de
50.000 de franci.

Douã fraze meºteºugite de un
veritabil scriitor semnaleazã, am
spune pentru birocraþi, cã: „nu
descoperim nimica atunci când
afirmãm cã arta singurã exprimã
sufletul adânc ºi permanent al unui
neam ºi a unei culturi. Serviciile pe
care o literaturã bine tradusã le

poate aduce sunt incalculabile
chiar dacã nu toatã lumea poate
înþelege aceasta de la început”.

Eugen Ionescu descurajeazã
ideea ca lucrãrile respective sã fie
tipãrite în þarã, chiar dacã operaþia
ar fi fãcutã în favoarea vreunei
case editoriale franceze. „Cititorul
francez vrea sã vadã o „carte
francezã”, o carte de facturã strã-
inã îl îndepãrteazã.

Eugen Ionescu îºi încheie
ultimul raport cu sublinierea cã
„traducerea din Mihail Sadoveanu
(Hanu Ancuþei) ºi din I. L.
Caragiale (Scrisoarea pierdutã),
iscãlite de Domnii Auger ºi
Bernard, nu se gãsesc în vitrinele
niciunei librãrii din niciun oraº

francez. Ele au fost tipãrite pe
numele editorului Didier, din
Toulouse”.

Nu putem spune decât cã
Eugen Ionescu se dovedea prin
solicitãrile ºi recomandãrile sale un
om potrivit la locul potrivit.

Abstract: The text analyses the
main actions of Eugène Ionesco at the
Foreign Affairs Department during
World War II. Both political and cultural
matters are present in his diplomatic
agenda.

Keywords: diplomacy, propa-
ganda, cultural mission, World War II
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gandã, misiune culturalã, Al Doilea
Rãzboi Mondial
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În Detectorul de emoþii ºi alte
povestiri, Carmen Firan radio-
grafiazã întâmplãri focalizate
înspre ºi dinspre America,
schiþând un serial literar al
emigranþilor care testeazã utopicul
American dream. Publicat la
editura Curtea Veche, Bucureºti,
2011, volumul este definit de
Norman Manea în Introducere, ca
un cocktail ce “alterneazã me-
lancolia cu grotescul, solidaritatea
cu sarcasmul, ardoarea ºi ab-
surdul, insolitul ºi incertitudinea”.

Scriitoarea opereazã puneri în
paralel ale tãrâmului din care ea
provine ºi ale spaþiului american,
înregistrând antagonisme ºi
similitudini pe care le intuieºte în
cultura celor douã lumi ºi în
traiectoriile umane. Observaþiile
sale microscopice se deruleazã
alert în cele ºaisprezece naraþiuni,
mizând pe o desfacere a psihicului
uman care experimenteazã douã
culturi diferite, prin care autoarea
nu îi analizeazã doar pe ceilalþi, ci
se explicã ºi pe sine. În Puterea
cuvintelor, Carmen Firan construia
un univers livresc axat pe decodãri
lingvistice, în care cuvântul era
surprins în toate posibilitãþile sale
de expresie, discursul sãu
amintind de cel al Hertei Müller din
Regele se-nclinã ºi ucide, întrucat
ºi în acest volum este indicatã
încremenirea cuvântului în
dictaturã. Cu totul altfel stau
lucrurile în Detectorul de emoþii ºi
alte povestiri, fiindcã în aceastã
carte, scriitoarea nu mai este
preocupatã de cuvinte, ci mutã
accentul pe evenimente ºi pe
experienþe umane. Totuºi, în
povestirea Vinovat în America,
autoarea aminteºte cã pre-
dispoziþia sa pentru metaforã ºi
pentru încifrãri lingvistice sau
vocaþia sa de narator, nu mai
funcþioneazã în interiorul culturii
americane, unde comunicarea se

Alexandra Georgescu
Emigrant literature

construieºte prin reducþii de
cuvinte. În Premianþii ºi maestrul,
Carmen Firan confecþioneazã un
personaj feminin cãruia îi este
distribuitã o partiturã de prozatoare
voit snoabã, care se dezice de
limba natalã, autointegrându-se în
paradigma scriitorilor americani:
“Eu, poate cea mai importantã
femeie-romancier de azi din limba
românã, vã previn cã m-am
despãrþit de ea. Pentru totdeauna.
[...] Mã consider de acum scriitoare
americanã”.

În timp ce poporului român îi
este ataºatã o dimensiune de
absurd care se simte în toþi porii
structurii sale, sociologiei
americane îi este rezervat
caracterul de “naþie suferindã”,
dezvoltatã pe adicþia de
antidepresive, ca modalitate de
rezistenþã la mediul angoasant. În
naraþiunea care dã ºi titlul
volumului, Detectorul de emoþii,
scriitoarea introduce un iepure de
acvariu care se pliazã cameleonic
la stãrile interioare pe care i le
transmit locatarii apartementului,
alternând de la un comportament
maladiv la stãri de euforie. De altfel,
în acest volum, Carmen Firan îºi
exprimã crezul cã atât animalele
cât ºi lucrurile sunt dotate cu spirit
ºi suflet, purtând conotaþii pe care
oamenii le atribuie din porniri
afective.

Roscov este povestea unui
personaj care îºi proiecteazã
întreg universul prin lecturi,
dezvoltând o anumitã voluptate a
cititului prin care se alieneazã de
lume. Acesta devine cititor model
pentru orice tip de carte,
empatizând cu personajele lui
Dostoievski sau ale lui Kafka, cu
ideile existenþialiºtilor ºi cu stãrile
extatice din literatura romanticã sau
cu cele onirice din literatura
fantasticã. Naraþiunea cuprinde
notaþii despre ingredientele
imperative cu care trebuie sã fie
înzestrat un scriitor: el trebuie sã
se contamineze cu impulsul
creator, întrucât aceasta este

menirea sa, pe care trebuie sã o
urmeze indiferent dacã are har sau
nu. În plus, aceºtia sunt rezultatul
unui “dezechilibru chimic” care îi
face sã trãiascã într-o lume
rãsturnatã, haoticã pe care o
ordoneazã prin scris.  Ultima parte
a povestirii, îl prezintã pe personajul
central, Roscov, în efortul sãu
demenþial de a scrie “cartea vieþii
ºi a morþii”, o carte cosmicã
epuizantã, prin care el ajunge sã
se perceapã ca substitut al
divinitãþii pe pãmânt.

Carmen Firan creioneazã un
volum de prozã citadinã, frag-
mentatã în naraþiuni pe care le
coaguleazã prin talentul sãu de a
prelucra ºi de a însãila scenarii
epice, trãite sau auzite de la cei
care o înconjoarã.

*
În volumul Între douã lumi.

Povestirile unui doctor de femei,
publicat la editura Scrisul
Românesc, Craiova, 2010, Adrian
Sângeorzan penduleazã în
permanenþã între douã tãrâmuri:
cel din România ºi cel din America,
spaþiul realitãþii ºi al ficþiunii, al
literaturii ºi al documentului
memorialistic. Cartea nu urmeazã
un traseu cronologic determinat, ci
prin rememorãri sunt construite
intersecþii ale dimensiunilor
temporale, întrucât evenimentele
se încheagã dupã capriciile
memoriei. Acest evantai de timpuri
care nu acþioneazã simultan este
dublat de un fragmentarism voit
prin distribuirea amintirilor în mai
multe naraþiuni.

Povestirile cuprind un soi de
anatomie a discursului, deoarece
medicul cu vocaþie de scriitor
rosteºte în termeni medicali
anumite episoade din jurnalul vieþii
sale care graviteazã în cea mai
mare parte, în jurul profesiei de
ginecolog. Existã în volum na-
raþiunea  A doua naºtere în care
miezul epic îl constituie chestio-
narea identitãþii ºi a apartenenþei
sociale care nu este bine definitã
nici în România ºi nici în America,
întrucât pretutindeni existã
sentimentul de angoasã ºi de
îngrãdire a libertãþii. Aceastã plutire
în afara sinelui ºi a lumilor este
asemãnatã stãrii prenatale: “Am
trãit aºa rupt între douã lumi, ne-
nãscut, o bunã perioadã de timp”.

Autoarea este masterandã la
Facultatea de Litere din Cluj (The
Author is Master student at the Faculty
of Letters in Cluj)
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Supravieþuirea în România
comunistã îi genereazã scriitorului
obsesia ºi tentaþia trecerii graniþei
vãzutã ca punct de rãsturnare ºi
de rescriere a destinului,
insistându-se pe ideea de rãtãcire
ºi uneori pe cea de cãlãtorii
mentale eliberatoare în cadrul
cãrora funcþioneazã ºi visul. Dacã
în România apãsarea era
transmisã colectiv prin griul lumii
comuniste, în America personajul-
narator experimenteazã individual
un traseu aspru în cãutarea
stabilitãþii ºi a adaptãrii, singura
formã de siguranþã fiind sala de
operaþie: “Încercam sã operez mai
încet pentru a prelungi realitatea
sãlii de naºtere”. Adrian
Sângeorzan transcrie veridic, cu
sinceritate evidentã  lingvistic,
adaptând registrul limbii la situaþie,
la oameni ºi la spaþiul pe care îl
locuieºte ca într-o tentativã de a
surprinde metamorfozele limbii cu
tot cu neliniºtile pe care ea le
provoacã: “ªtiu cât de greu e sã
înveþi o limbã nouã, sã intri în ea
cu forþa ca într-o piele care nu îþi
aparþine”.

Scriitorul îl defineºte pe
Ceauºescu prin sintagma substitut
“marele vânãtor” iar proiectul sãu
este vãzut ca un fel de “avorton
istoric” care s-a strivit pe sine prin
absurdul pe care l-a creat, resimþit
de Adrian Sângeorzan prin formula
“greaþa noastrã cea de toate zilele”
cu trimitere la greaþa sartrianã.
Volumul inventariazã detaliat
istoria sângeroasã a chiuretajelor
clandestine care au mãcelãrit
comunitatea femininã în perioada
comunistã, fiind derulate proceduri
chirurgicale riscante ºi cazuri în
care femeile se vidau singure de
conþinutul care le îngreuna
existenþa. Consecinþele episodului
Cernobâl primesc aceleaºi nuanþe
în discursul medicului care
dezvãluie funcþionarea unui “sertar
al morþii” gonflat cu fetuºi
malformaþi, ºterºi din registrele vieþii
din pricina statutului lor de
muribunzi.

Proza lui Adrian Sângeorzan
este una a suspansului ºi a
verdictelor uºor amânate ca formã
de captare a atenþiei, situatã
dincolo de monotonie deoarece
scenariile epice ale scriitorului nu
au nimic banal sau comun, ci

întâmpinã rãsturnãri neaºteptate în
fluiditatea lor. Volumul cuprinde în
final un comentariu al lui Dumitru
Radu Popa care se opreºte
asupra dublei vocaþii a lui Adrian
Sângeorzan: cea de medic ºi cea
de scriitor ºi asupra felului în care
aceste douã profesii se genereazã
reciproc, oferind urmãtoarea
explicaþie: “sã fie formaþia pre-
ponderent ‘umanistã’ a doctorului,
ori poate apropierea de suferinþã
sã dezvolte sensibilitãþi deosebite”.
Acesta vorbeºte de o tagmã a
“medicilor intelectuali complecºi
frecvenþi în România de acum 30-
40 de ani” care asemeni lui Adrian
Sângeorzan, îºi traseazã în
bisturiu ºi alte forme de destin
(“filosofi, scriitori, pictori,
muzicieni”).

Abstract: Carmen Firan and Adrian
Sângeorzan divide their prose into
short stories which subtly combine
reality and fiction, into an epic
document about two essential
geographic coordinates: Romania and
America which are linguistically
deconstructed for the sole purpose of
authentically transcribing them to the
reader.

Rezumat: Carmen Firan ºi Adrian
Sângeorzan îºi distribuie proza în
povestiri care hibrideazã subtil
realitatea ºi ficþiunea, într-un tratat epic
despre douã puncte geografice
existenþiale: România ºi America, pe
care le desfac lingvistic pentru a le
reda cât mai autentic cititorului.

Keywords: literature, emigrant,
testimony, short stories, American
territory.

Cuvinte-cheie: literaturã, emigrant,
mãrturie, povestiri, spaþiul american.
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Editurile Limes, Dellart ºi AB-
ART au publicat, în perioada 2009-
2010, câteva volume de poezie
scrise de Dumitru Pãcuraru,
George Vulturescu, Ioan Nistor ºi
Balázs F. Attila. Ediþiile sunt
bilingve, traducerile în maghiarã,
respectiv românã aparþinând
Adelei Iancu, lui Balázs Béla ºi lui
Balázs Boróka. Destul de unitare
în privinþa apariþiei ºi a
background-ului biografic al
autorilor, volumele prezentate
propun totuºi incursiuni nuanþate ºi
interesante în imaginarul poetic al
fiecãruia dintre cei patru,
beneficiind ºi de câte o anexã de
referinþe critice.

Volumul de poezie al lui Dumitru
Pãcuraru se deschide cu un motto
care anunþã, într-un fel, natura
dialogicã a experienþei poetice,
dublatã de bilingvismul ediþiei.
Manifestul poetic deschide seria
de poezii, anticipând confruntarea
permanentã cu cuvântul - pocitanie
brutal, fãrã scrupule, tenace, a
cãrui forþã poetul o invocã ºi o
respinge simultan. Conflictul fiinþei
cu natura nepãsãtoare ºi
lamentaþia ontologic-parodicã
parcurg toate poeziile, autorul asu-
mând astfel un trecut de expe-ri-
mente stilistice, recognoscibil în
tendinþele eterogene ale ultimelor
trei decenii. Sugestiv, destine ilustre
precum cele ale lui Esenin, Van
Gogh, Trakl sau Plath sunt
referinþe deseori incluse în elegiile
poetului. Poezia inspirã adânc
aerul vremii sale într-un text
precum Adormirea sfintelor mâini,
îmbinând tra-gicomic dimensiunea
socialã ºi cea religioasã, într-un
registru puternic imagistic.
Remarcabile sunt poeziile
Scrisoare de acasã, Într-o liniºtitã
camerã de hotel ºi Acorduri finale,
unde poetul jongleazã cu planurile

Poezii româno-maghiare
Romanian-Hungarian Poems
Elena Butuºinã

temporale, explorând falia dintre
percepþia individualã ºi cea pretins
obiectivã. Imaginile îºi dezvãluie
astfel duplicitatea, adresându-se
simplu ºi pregnant subiectivitãþii
receptive ºi reuºind sã
concentreze experienþe distincte
rapid, printr-un subtil mecanism
poetic. Se pare cã doar aceastã
cale – cea a integrãrii discrete într-
o lume de semne decãzute – poate
sã provoace creaþia poeticã
devenitã, în anumite segmente ale
sale, o adevãratã cãmaºã de forþã
în care erosul, moartea ºi violenþa
se întâlnesc intempestiv.

George Vulturescu este autorul
unui alt volum de poezii al acestei
serii. Smintit, de la o literã la alta,
versul sãu încearcã sã se
elibereze de violenþa limbajului,
strãbãtând-o. Referinþele sale sunt
eclectice, de la Biblie ºi Nietzsche
la generaþia Beat, dar miza este
mereu aceea de a dezvãlui teama,
angoasa, agresivitatea din litere ºi
cuvinte – mascã a unei atitudini
existenþiale scindate. Dacã te-ai
putea privi cum scrii/ te-ai putea
salva, scrie George Vulturescu
într-una dintre poeziile sale,
conturând, ulterior, o poeticã din
aceastã punere în abis a propriului
eu. Componenta afectivã a vio-
lenþei latente a limbajului reuºeºte
astfel sã învingã actul traducerii
care ar fi putut pãrea, din aceastã
perspectivã, ca fiind menit a surpa
dialogul. În febra creierului, literele
vibreazã conduse de forþe
dialectice, iar actul poetic devine
gnostic. Versul, asemeni pietrei,
devine ritualul (…) de îmblânzire a
efemerului, dar ºi un drum spre
acceptarea raþionalitãþii care
mortificã – Mormântul ºi creierul
nu-l împarþi cu nimeni. Salvatoare
este însã Întâlnirea – privirea
celuilalt, la capãtul scenei înghe-
þate pe care evolueazã actorii.
Viziunea lui George Vulturescu
este apocalipticã, infernalã, dar
purificatoare. Scrisul uneºte ceea
ce a fost scindat, fiind un ochean
care-i apropie pe cei morþi de cei vii,

un procedeu de îmbãlsãmat reali-
tatea. Semnificaþiile alunecã spre
Nordul febril în care se întâmplã
revelaþii agresive ale Celuilalt ºi ale
lui Dumnezeu. În acest vârtej trau-
matic, lectorul este prins fãrã putinþã
de eliberare, iar poetul, asemeni unui
iniþiator, îl conduce spre revelaþia
dureroasã a morþii.

Poezia lui Ioan Nistor, publicatã
într-un alt volum al colecþiei Bilin-
gua, este plinã de reverberaþii ale
imaginii-manifest din primul text
inclus – Planeta este tot mai
previzibilã ºi mai încãpãþânatã, un
spaþiu în care contrariile se
confundã. Luptând împotriva
acestei greutãþi a existenþei, Ioan
Nistor exaltã frumosul din naturã,
subminat de fiorul morþii, creând
spaþii eterale, poveri uºoare pentru
fiinþã. Momentele de fisurã ale
poeziilor sale, discontinuitãþile sunt
susþinute, la nivel formal ºi ideatic,
reprezentate fiind de ieºirea
deliberatã din spaþiul înscris în
poezie ilustrat în Raþa sãlbaticã:
Raþa sãlbaticã/nu-ºi aflã loc de
odihnã/ în ramurile poemului// Ea
veºnic deschide/ ferestre/ aeriene/
pentru gloanþele tãcerii. Prezenþe
subtile ºi indescifrabile populeazã
imaginarul poetic creat astfel,
susþinând poetica indeterminãrii, în
care afectivitatea ºi corporalitatea
sunt breºe, puncte de revoltã
nemãrturisitã faþã de zonele de
nepãtruns ale poeziei. Sentimentul
morþii ºi al pierderii este combãtut
de poetul care trece cu nonºalanþã
de la pastoralã la poezie urbanã,
cãutând realitatea nevãzutã
anunþatã de titlul unui alt poem al
sãu. Se remarcã în întreaga serie
de poezii ciclurile Floarea de asfalt
ºi Vertebrele strigãtului. Sem-
nificativ, poezia Cutia neagrã
închide volumul, afirmând statutul
de pilot sacrificial al poetului.

Lumea creatã de Balázs F.
Attila, autorul celui de-al patrulea
volum al acestei colecþii, este
una a vedeniilor ºi a impasului
discursiv. Lumea ascunsã nu se
lasã decât ghicitã, intuitã ºi, rareori,

Autoarea este doctorandã la Facul-
tatea de litere din Cluj, Departamentul
de literature comparatã (The author is
a Ph. D Candidate at the Faculty of
Letters, Department of Comparative
Litterature, Cluj).
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reprezentatã pe scenã. De aici,
probabil, provin referinþele teatrale
ale volumului. Actorii, rolul, recuzita,
scena sunt tot atâtea elemente
care întregesc spectacolul unei
lumi derizorii, de la care poetul se
poate deconecta, priveliºtea
rezultatã fiind însã paralizantã (am
deconectat lumea/ mercurul a-
nþepenit/ sub minus douãzeci/
când pe-un sloi de gheaþã/
tremurând a coborât/ primul strop/
apoi deodatã geamurile/ sã le spele
a-nceput fierbinte/ zeamã sãratã//
aºa se grãbeau oamenii/ pe lângã
ei înºiºi). Rutina gesturilor care
compun peisajul urban, lentoarea
exteriorizãrii fobiilor generate de

acesta, mirajul perspectivelor
obsedante asupra fragmentelor de
existenþe pe care versurile le
capteazã sunt teme recurente în
poeziile lui Balázs F. Attila.
Erotismul dulceag al versurilor sa-
le este contrabalansat de senti-
mentul unei desacralizãri a trãirii,
iar limbajul urmeazã aceastã
miºcare de pierdere sau simpli-
ficare a sensului, probabil ºi din
cauza traducerii inevitabil fragile.
Un exemplu potrivit în acest sens
este amplul poem Spovedanie în
confesionalul gol, teatral în imagini,
experimental în limbaj ºi, probabil
strategic, situat înaintea Procla-
maþiei (unei) întregi generaþii.

Abstract: The article draws
attention to four bilingual volumes of
poetry, belonging to both Romanian
and Hungarian writers: Dumitru
Pãcuraru, George Vulturescu, Ioan
Nistor and Balázs F. Attila. Each of
them, the author tries to demonstrate,
has a specific view on poetry, visible
in the intricate relation to language.

Keywords:  Romanian-Hungarian
contemporary poetry, relation to
language, poetic experience, lyrical
techniques, literary universe

Cuvinte-cheie: poezie contem-
poranã româno-ungarã, relaþia cu
limbajul, experienþã poeticã, tehnici ale
lirismului, univers literar
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Fie cã au fost abordate din punct
de vedere politico-diplomatic,
economic, militar, ori cultural,
relaþiilor româno-italiene le-au fost
dedicate, mai ales în ultimele douã
decenii, numeroase studii, când
generale, în context european cel
mai adesea, când speciale, care
au valorizat un numãr tot mai nu-
meros de documente din arhivele
celor douã þãri, ori din arhive di-
plomatice strãine. Aproape în-
totdeauna, numeroºii ºi valoroºii
cercetãtori au zãbovit asupra
caracterului legãturilor dintre
reprezentanþii celor douã naþiuni,
încã din primii zori cunoscuþi ai
acestor raporturi, raporturi ilus-
trate, cel mai adesea, pe baza
“miracolului” redescoperirii celuilalt,
a originii comune ºi a limbii de
sorginte romanicã, dupã secolele
de diviziune din mileniul “întu-
necat”.

Acestea sunt câteva elemente
care revin ca un fir coordonator
mai ales în momentele de
încercare ori de derutã provocate
de situaþii politice internaþionale
complexe, care vãd când de
aceeaºi parte a baricadei cele
douã þãri, când pe poziþii opuse, ori
în situaþii de jubilaþie în urma
realizãrii unor interese
convergente. Însã asemenea
elemente îºi dovedeau caducitatea
atunci când factori ºi conjuncturi
internaþionale divizau aspiraþiile
fiecãreia dintre aceste entitãþi
statale, când conjuncturile
economice ºi politice s-au
constituit urmând interese
divergente, ambiþionând spre þinte
diferite sau chiar opuse.

Un argument deosebit în
susþinerea celor afirmate îl
constituie ºi una dintre lucrãrile
recente, Relaþii diplomatice

Romanian-Italian Relationship in the Inter-war Period
ªtefan Damian

româno-italiene 1918 - 1940
apãrutã anul acesta în colecþia de
istorie a editurii bucureºtene
Tritonic, ºi semnatã de Lilian
Zamfiroiu. Autorul, absolvent al
Facultãþii de filologie a Universitãþii
Bucureºti, dupã un stagiu la
catedrã, a urmat un parcurs care
i-a permis cunoaºterea mai multor
domenii de activitate, la Ministerul
Educaþiei, la cel al Apãrãrii Na-
þionale ºi la Ministerul Afacerilor
Externe (Direcþia Arhive Diplo-
matice); actualmente este ad-
junctul ambasadorului român pe
lângã UNESCO, la Paris. ªi-a luat
doctoratul în istorie la Universitatea
din Oradea cu o tezã care, ulterior,
a generat prezenta lucrare care “se
constituie într-o modalitate de
prezentare realistã, obiectivã” ºi în
care se remarcã “tonul ponderat
al explicaþiilor ºi predominarea
laturii de reconstituire a trecutului
care trebuie sã caracterizeze orice
lucrare de istorie” dupã cum
remarcã în deplinã cunoºtinþã a
problematicii autorul Cuvântului
înainte, acad. Ioan - Aurel Pop.

Beneficiind nemijlocit de docu-
mente dintre cele mai variate, rã-
mase uitate în perioada vechiului
regim pentru cã dezvãluiau o laturã
mai puþin favorabilã uneia sau alteia
dintre þãri ºi nu se dorea nici mãcar
aluziv raportarea la ele, aceste
documente reflectã metamorfozele
unor atitudini ale Italiei faþã de
România ºi invers, într-o perioadã
de intense convulsiuni politice,
diplomatice, marcate de coin-
teresãri economice ori, de dorinþa
de expansiune  culturalã (la adã-
postul cãrora navigau interese de
multe ori de cu totul altã naturã):
dacã în preajma primei conflagra-
þii mondiale România Micã era
curtatã de oficialitãþile italiene de
cel mai înalt rang pentru a o
determina sã intre în conflict alãturi
de puterile Antantei (concomitent,
dacã s-ar fi putut, cu intrarea Italiei

de partea acestora), la sfârºitul
conflagraþiei ºi în anii imediat
urmãtori, când interesele Italiei
intraserã în contradicþie cu cele
franceze ºi engleze pentru
acapararea primordialitãþii în
spaþiile balcano-carpatice, ºi ati-
tudinea cercurilor conducãtoare
peninsulare începe sã se de-
plaseze dinspre România spre
adversarii ei, ajungând, odatã cu
deplina instaurare a fascismului ºi
a dictaturii mussoliniene, ca fosta
aliatã sã intre într-un con de umbrã
ºi apoi sã fie trãdatã prin par-
ticiparea Italiei la dezmembrarea
ei în urma diktatului de la Viena.

Lilian Zamfiroiu urmãreºte cu o
deosebitã atenþie reflectarea
acestei atitudini în rapoarte ºi note
diplomatice ale corpului diplomatic
român ºi italian, atent sã capteze
pânã ºi nuanþele sau semnificaþia
unor gesturi din anturajul puterii.
Sunt reliefate, astfel, eforturile spre
echilibru ale unor personalitãþi
româneºti prezente în foruri
internaþionale ori în capitala Italiei
(Al. Em. Lahovary, Dimitrie M.
Ghika, Raoul Bossy, Nicolae
Titulescu, Gr. Gafencu ºi mulþi alþii)
ºi violenþa unor aserþiuni, mai târzii,
ale lui Galeazzo Ciano, Dino
Grandi ori Mussolini. Acestea din
urmã sunt explicate de autor atât
prin prisma nemulþumirilor
conducãtorilor italieni care la
Conferinþele de pace de la Paris
s-au considerat frustraþi de
drepturile solicitate ºi stabilite prin
tratatele de alianþã încheiate înainte
de conflagraþie cu Franþa, Anglia
ºi SUA, cât ºi prin situaþia din þarã,
ajunsã în pragul “bolºevizãrii” din
cauza ruinãrii economice, a
rupturilor alianþelor sociale ºi a unei
tot mai agresive propagande de
stânga. Acestora li se adãugau
unele mãsuri luate de statul român:
reforma agrarã din 1921 care a
presupus confiscarea marilor
proprietãþi funciare – unele deþinute

ªtefan Damian este conferenþiar la
Universitatea „Babeº-Bolyai“. (ªtefan
Damian is conferenciary at the „Babeº-
Bolyai“ University).
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între cele doua razboaie mondiale
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ºi de proprietari italieni în noile
provincii intrate în regatul Româ-
niei (s-a cerut ca intervenþia sã fie
supusã deciziei Societãþii Na-
þiunilor ºi sã fie suspendate expro-
prierile)  –, tratamentul “moins bien”
decât cel acordat englezilor ºi
francezilor la care se referea
Alberto Martin Franklin, ministrul
Italiei la Bucureºti în 1923, pactele
pentru formarea Micii Înþelegeri
(alãturi de Cehoslovacia ºi
Iugoslavia – cu aceasta din urmã
Italia avea probleme nu doar
teritoriale), dar ºi o propagandã
maghiarã ostilã, desfãºuratã în
toate capitalele europene, grefatã
peste binecunoscuta simpatie a
italienilor faþã de unii reprezentanþi
ai revoluþiei maghiare din anii 1848-
1849.

Din paginile volumului, rezultã
cã încã din 1923 italienii au
încercat sã se aproprie iar de
România, spre a nu-ºi pierde un
pretins primat în favoarea
francezilor care au repurtat deja
numeroase succese. Domeniul
identificat pe care se putea înainta
cel mai uºor a fost cel cultural, fiind
astfel deschise biblioteci ºi institute
italiene, acordate burse, efec-
tuându-se cãlãtorii ºi tipãrindu-se
ziare. S-a insistat iar pe originea
comunã, a fost readusã în discuþie
ideea Romei mame. Desigur, du-
pã cum afirma însuºi Ion. I. C.
Brãtianu, ºeful mai multor Guverne
române, normalizarea raporturilor
nu se putea realiza decât cu
condiþia ca Italia sã renunþe la a mai
sprijini Ungaria în pretenþiile ei
teritoriale faþã de vecini, membri ai
Micii Înþelegeri, de recunoaºterea
unirii Basarabiei cu România, de
normalizarea situaþiei bonurilor de
tezaur, de sprijinirea pretenþiilor
româneºti în privinþa despãgubirilor
de rãzboi din partea fostelor þãri
duºmane. Italia (mai ales dupã ce
ºef la Ministerul de Externe a ajuns
Benito Mussolini) a insistat ºi pe
încheierea unui tratat comercial ºi
pentru asigurarea egalitãþii între
antreprenorii italieni ºi cei autohtoni
în privinþa dimensiunii investiþiilor,
pe separarea României de
partenerii “slavi” din Mica
Înþelegere pe care o considerau ca
fiind îndreptatã împotriva lor.
Diplomaþii italieni prezenþi la
Bucureºti acordau, aºa cum

autorul volumului ne-o dovedeºte
cu prisosinþã, urmãrind ºi
analizându-le rapoartele din anii
luaþi în discuþie, o atenþie
remarcabilã, descifrând ºi
interpretând cu fineþe semnificaþia
ascunsã, adesea, îndãrãtul
cuvintelor, situaþia internaþionalã în
care se gãsea România,
perspectivele normalizãrii situaþiilor
de diferend cu vecinii, viaþa politicã,
socialã, culturalã ºi acordau un real
interes posibilelor schimbãri de pe
scena politicã (de ex. ieºirea de la
guvernare a Partidului Liberal ale
cãrui legi economice depindeau
mai ales de Vintilã Brãtianu,
înþelegerea dintre Averescu ºi I. I.
C. Brãtianu, crearea Partidului
Naþional Român, opoziþia parla-
mentarã a lui Iorga ºi intervenþia
acestuia în Parlament, opiniile lui
I. G. Duca ºi dorinþa lui ca “opinia
publicã italianã sã ºtie cã România
este o þarã (...) factor de ordine, de
progres ºi de civilizaþie, inspirându-
se din principiile ºi tradiþiile
civilizaþiei latine”.

În data de 9 septembrie 1925,
Consulta de la Roma era informatã
de ministrul sãu în Capitala
României, baronul Pompeo Aloisi,
cã ziarul Dimineaþa a publicat un
interviu cu deputatul comunist Ezio
Riboldi continuând, astfel, politica
sa de a ascunde “opiniei publice
româneºti eforturile ºi progresele
fãcute de Italia în orice domeniu”
într-un moment când în Guvernul
Român aveau loc dezbateri privind
achiziþiile unor hidroavioane,
submarine, ºi a altor materiale
necesare apãrãrii. Dar diplomatul
Giuseppe Savona îºi informa
Centrala romanã ºi despre unele
articole din presa româneascã
referitoare la diverse aspecte ale
relaþiilor maghiaro-române,
încordate pe toatã durata celor
peste douã decenii luate în
considerare de autor, din pricina
revizioniºtilor unguri care nu
puteau renunþa la mentalitatea,
sublinia ziarul ºi diplomatul, fostei
clase conducãtoare maghiare.

Din presa vremii ºi din
rapoartele româneºti ºi italiene
rezultã cã vizita privatã a
suveranilor români la Veneþia în
august 1925 a ameliorat întrucâtva
raporturile destul de încordate, dar
peste o lunã acestea aveau sã fie

marcate de un alt incident “de
parcurs”: rechemarea de la post a
ministrului Italiei de la Bucureºti,
care ºi-a justificat retragerea prin
faptul cã nu a reuºit sã influenþeze
“politica financiarã ºi generalã a
Cabinetului Brãtianu împotriva
Italiei, care a culminat cu decizia
acestuia de a nu mai cumpãra
submarine de la italieni, deºi
aceºtia au câºtigat concursul
internaþional organizat”. Unele
ziare din România (cele pro-
guvernamentale precum Dimi-
neaþa ºi Adevãrul, filo-franceze ºi
filo-engleze, au încercat sã-i apere
pe cei doi Brãtieni ºi politica lor
care a condus la rãcirea relaþiilor
bilaterale. Peste puþin timp, însã,
Vintilã Brãtianu, I. G. Duca ºi
Nicolae Titulescu s-au întâlnit la
Geneva cu senatorul Vittorio
Scialoja ºi Dino Grandi (atunci
subsecretar de stat la M.A.E.
italian), reglementând modalitãþile
de platã a datoriilor de rãzboi ale
României faþã de Italia ºi reafirmând
necesitatea semnãrii Tratatului
comercial.

Dar anul urmãtor, numirea în
fruntea Guvernului român a
mareºalului Alexandru Averescu,
stimat în cercurile conducãtoare
italiene, bun cunoscãtor al vieþii
din Pensinsulã ºi prieten cu nu-
meroase personalitãþi politice ºi
militare, a adus noi speranþe ºi
realizãri în relaþiile dintre cele douã
state: a fost semnat Pactul de
amiciþie ºi colaborare cordialã pe
5 ani (în 16 septembrie 1926, intrat
în vigoare la 18 iulie 1927 ºi
prelungit succesiv, pânã 17
ianuarie 1934) “care punea capãt,
într-o formulã raþionalã (deºi nu aºa
cum ºi-ar fi dorit Guvernul român)
unei perioade tensionate”. Toto-
datã, Pactul deschidea oportunitãþi
pentru semnarea, la momentul
oportun, de cãtre Italia, a Tratatului
privitor la Basarabia, amânat din
cauza intereselor sale comerciale
cu URSS, stat care nu recunoºtea
unirea acestei provincii româneºti
cu patria mamã. Averescu
considera cã “actul de la Roma
este doar începutul desfãºurãrii
unei acþiuni  diplomatice foarte utile,
asupra cãreia însã discreþia nu
poate fi mult timp menþinutã”.

Marchizul Carlo Durazzo, noul
ministru al Italiei în Bucureºti,
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urmãrea, cu atenþia diplomatului
de carierã, ecourile acestui Pact
în presa româneascã, fie par-
tizanã, fie contrarã ori, pur ºi
simplu, obiectivã, a adevãratelor
înþelesuri ale acestor raporturi, ºi
transmitea în Centrala romanã
aprecierile dintr-un articol publicat
în Argus care sublinia recenta
apropiere dintre cele douã þãri ce
se constituia într-un “motiv de vie
satisfacþie” pentru românii care
aveau ca obiective “menþinerea
statu-quo-ului teritorial ºi res-
pectarea tratatelor”. Legaþia ro-
mânã de la Roma, condusã de Al.
Em. Lahovary urmãrea ecourile din
diferite periodice: Il Popolo d’Italia,
Il Tevere, Tribuna, Il Giornale
d’Italia, Il Messaggero, Il
Mezzogiorno, L’Impero º.a. ºi se
remarca faptul cã sub conducerea
lui Averescu, în numai o jumãtate
de an, se clarificaserã între
Bucureºti ºi Roma chestiunile
nãscute în urma conflagraþiei, “mai
cu seamã în ceea ce priveºte
bonurile de tezaur române,
creditele de rãzboi italiene ºi
prioritatea (încã) a ratificãrii
Tratatului referitor la Basarabia”.
Pregãtirea semnãrii Pactului
privind aceastã provincie stârnise
deja la Moscova reacþii “de rãcire
a politicii sovietice faþã de Italia”;
peste câtva timp, campania de
presã din Izvestia, vor releva
membrii ai Legaþiei italiene din
Moscova, va cãpãta accente
pronunþat polemice. Aceastã
atitudine avea sã se manifeste ºi
mai pregnant dupã semnarea
Tratatului la 7 martie 1927 (amânat
vreme de 7 ani de cãtre Italia care
avea interese economice majore
în Rãsãrit ºi adoptarea de cãtre
parlament a unui decret - lege,
urmat de cãtre depunerea
instrumentelor de ratificare, la
Paris, la 23 mai 1927); de
repercusiunile acestui act, Italia
dorea sã se punã la adãpost,
cerându-i României sã se
angajeze cã o va sprijini
necondiþionat, dar ºi cã România
va semna un pact de înþelegere
politicã cu Bulgaria (ºi, eventual,
ºi cu Italia, sau doar sub egida
acesteia) ºi va introduce învãþarea
limbii italiene în ºcolile secundare).
La Roma au fost analizate fãrã
sentimentalisme avantajele ºi

dezavantajele ruperii relaþiilor cu
URSS ºi compensaþiile oferite de
România prin rezolvarea
diferendelor de ordin economic cu
Italia, prin încheierea unui Tratat
comercial ºi de navigaþie ºi a unui
Acord special în domeniul
petrolifer) petrol necesar AGIP-ului
italian pentru rafinãria din Fiume
(azi Rijeka, Croaþia) pentru a putea
substitui, astfel, þiþeiul adus din
Rusia Sovieticã.

Lilian Zamfiroiu urmãreºte cu
viu interes reacþiile marchizului
Durazzo, dar ºi fermitatea lui
Averescu în a-ºi apãra punctul de
vedere privind ratificarea Tratatului
asupra Basarabiei, analizeazã
ecourile stârnite la Roma de vizita
lui Mihail Manoilescu, primit de
Mussolini, pentru luarea deciziei
hotãrâtoare referitoare la acest
subiect “fierbinte”. De asemenea,
sunt relevate luãrile de poziþie ale
oficialitãþilor române imediat dupã
difuzarea publicã, la 9 martie, a
veºtii privind ratificarea Tratatului,
mulþumirile adresate lui Mussolini
ºi regelui, fie direct, fie prin
intermediari, pentru luarea acestei
decizii istorice, dar ºi scrisorile,
articolele ºi telegramele unor
consilii judeþene, ale unor primãrii
ori chiar ale unor oameni de culturã
sau societãþi culturale (de ex. Liga
pentru Unitatea culturalã a tuturor
românilor, fondatã de Nicolae Iorga
în 1890, de dirijorul Marcel Botez
în numele corului “Cântarea
României” ºi al Fundaþiei Culturale
“Prinþul Carol”) care vedeau în
realizarea acestui act o altã
dovadã de “caldã prietenie” a
Regatului italian faþã de Regatul
României. Cotidiene europene, ºi
nu numai de pe vechiul Continent,
au analizat Tratatul din puncte de
vedere multiple, ºi rapoartele ºi
notele diplomatice, relevã autorul
volumului, l-au considerat ca pe o
victorie a forþelor democratice în
calea expansionismului bolºevic.
Rapoartele diplomaþilor italieni
dovedesc satisfacþia cu care a fost
primitã vestea în Polonia, în
Grecia ºi în alte þãri, dar ºi rãceala
care s-a instaurat între URSS ºi
Italia (a fost înaintatã ºi o notã de
protest a Guvernului de la
Moscova, înaintatã de amba-
sadorul Kamenev la Roma) pânã
în iulie 1927 când sovieticii ºi-au

revizuit sentimentele ºi atitudinile
faþã de aceºtia. ªi sentimentele
românilor s-au schimbat radical,
entuziasmul pentru ratificarea
Tratatului depãºind aºteptãrile,
chiar ºi partidele politice din opoziþie
recunoscând unanim importantele
“dovezi de prietenie date de Italia
României” ºi valoarea deosebitã a
diplomaþiei române sub con-
ducerea lui Al. Averescu. Cuprinºi
de entuziasm, românii au botezat
strãzi importante, din diferite ora-
ºe, cu numele regelui Vittorio
Emanuele, Benito Mussolini ºi al
generalului Badoglio, ca recu-
noºtinþã pentru gestul fãcut.

Dar, la nici o lunã (în 5 aprilie
1927) Italia semna cu Ungaria un
Pact de amiciþie, conciliere ºi
arbitraj, care a contribuit la
dezlãnþuirea unei campanii de
presã a liberalilor împotriva
guvernului Averescu, guvern care
a ºi cãzut  la 4 iunie 1927, lãsând
în urma lui o situaþie economicã
înfloritoare. Cãderea guvernului a
fost consideratã de Mussolini ca
un act de ostilitate împotriva Italiei.

Dar Guvernul român avea sã
încerce repararea relaþiilor printr-o
primã vizitã oficialã a lui Nicolae
Titulescu, ca nou ministru al
Afacerilor Strãine, la Roma, în
ianuarie 1928, când a avut parte
de o primire cordialã, ceea ce
pãrea sã contribuie la relansarea
legãturilor dintre cele douã þãri. Dar
nu a fost aºa: la scurt timp
Mussolini ºi-a afirmat deschis
împotrivirea faþã de Mica
Înþelegere, consideratã creaþie a
Franþei ºi a cincea putere
europeanã, pe care ºi-o dorea
subordonatã celor patru mari puteri
(Anglia, Franþa, Germania, Italia),
ºi faþã de Societatea Naþiunilor, dar
ºi de “înþelegere” în problema
revizuirii graniþelor Ungariei,
ceea ce a contribuit la o ºi mai
accentuatã degradare a relaþiilor
româno-italiene. Nici semnarea
Tratatului de comerþ ºi navigaþie
dintre România ºi Italia, care
înlocuia Tratatul de comerþ ºi
navigaþie din 1930, nu a condus la
adâncirea schimburilor comer-
ciale. Dimpotrivã, acestea au
scãzut ºi mai mult. Ele erau ºi
repercutarea schimbãrilor de
opþiune ale guvernului fascist, ale
prioritãþilor acestuia. Pe de altã
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parte, intra în ecuaþie ºi Germania,
interesatã sã avanseze spre est
ºi care, în acest sens, îi propusese
Italiei sã-ºi împartã sferele de
influenþã din Balcani. În faþa noii
ameninþãri, statele balcanice au
încheiat Pactul Înþelegerii
Balcanice (România, Iugoslavia,
Turcia, Grecia), cu scopul
salvgardãrii independenþei ºi al
pãcii în regiune, ceea ce Italia a
suportat cu greu. Dar, ceea ce a
contribuit ºi mai mult la adâncirea
crizei dintre cele douã state latine
a fost urmarea agresiunii italiene în
Etiopia ºi, mai exact, atitudinea
fermã a lui Nicolae Titulescu care
a cerut în cadrul unei sesiuni a
Adunãrii Societãþii Naþiunilor sã fie
întronatã liniºtea pentru ca
împãratul Etiopiei sã-ºi poatã
susþine alocuþiunea. Urmarea a
fost atacarea ministrului român al
Afacerilor Strãine de presa italianã
ºi revizionistã din þãrile care orbitau
în jurul Italiei, dar ºi mãsurile de
interzicere a difuzãrii unor ziare
care îl ponegreau ºi, în cele din
urmã, la 29 august 1936, ºi, în cele
din urmã, eliminarea lui Titulescu
din rândul miniºtrilor noului cabinet,
prin înlocuirea lui cu Victor

Antonescu.
Din materialele luate în discuþie

rezultã cã diplomaþia româneascã
a urmãrit cu o atenþie mai mult
decât încordatã situaþia europeanã
dupã afiºarea adevãratelor intenþii
ale Germaniei ºi ale Italiei de
protejare a aliatului maghiar, de
neimplicare în dezvoltarea
pretenþiilor sovietice asupra
Basarabiei ºi activitatea de
“consiliere” a diplomaþilor români
(mai ales a ministrului Raoul
Bossy) pentru ca România sã
gãseascã soluþii în vederea
rezolvãrii “paºnice” a diferendului
privind Basarabia dupã
Ultimatumul sovietic din 26-27
iunie 1940. Fin diplomat, Raoul
Bossy a remarcat jocul dublu al lui
Ciano ºi al altor demnitari ºi a putut
transmite la Bucureºti note exacte
referitoare la situaþia româno-
italianã ºi europeanã. Tot el a fost
cel care a fost martor la diktatul de
la Viena din 30 august 1940 prin
care politica duplicitarã italianã se
alinia încã o datã, dar de aceastã
datã fãrã echivoc, demersurilor
revizioniste maghiare, smulgând
din teritoriul naþional 43.412 km
pãtraþi ºi o populaþie de 2.667.000,

în majoritate români, care vor suferi
numeroase vexaþiuni în cei patru
ani cât a durat cedarea.

Analizã profundã, bazatã pe
documente de cea mai mare
importanþã, lucrarea Relaþii diplo-
matice... se impune deopotrivã atât
atenþiei cercetãtorilor istoriei
raporturilor româno-italiene, cât ºi
unui public interesat sã cunoascã
în profunzime dimensiunea acestor
legãturi, meandrele lor, motivaþiile
luãrii unora sau altora dintre
deciziile, adesea dureroase, dar
considerate oportune pentru
jocurile politico-diplomatice,
economice, social-culturale ale
celor douã naþiuni latine, aºa cum
rezultã din perspectiva timpului din
filele acestor documente care, prin
prisma trecerii timpului, sunt
receptate ºi interpretate fãrã
pãrtinire.

Abstract: The present article is
a detailed review of the book published
by Lilian Zamfiroiu about the inter-war
relations between Romania and Italy.

Keywords: Italy, Romania,
history inter-war period, diplomacy

Cuvinte-cheie: Italia, România,
istorie, perioada interbelicã, diplomaþie

Serge Vasilendiuc
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Lumea de pe o tabla
de sah

Diana Mãrculescu este Redactor
ºef-adjunct la revista Echinox (Deputy
Editor-in-Chief at Echinox review).
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 Existã în filmul lui Bergman, A
ºaptea pecete, o scenã ce ar putea
servi perfect drept îndrumar de
lecturã pentru Cutia neagrã. O
scenã care aduce în prim-plan nu
atât jocul cu moartea pe care unul
din actorii unui circ ambulant îl
încarcã de toatã credibilitatea ce îi
stã în putinþã – nu atât povestea în
sine, simplã, fluidã ºi de suprafaþã,
aºadar –, ci tocmai decriptarea
mecanismului implicit de disi-
mulare, a nodurilor ºi a acoladelor
stilistice care determinã, în fapt,
întreaga semnificaþie ºi dinamicã
a tramei narative. O voce care
trãdeazã cursul învãluirilor (ºi
aparenta resemnare a individului
confruntat cu ameninþarea sfâr-
ºitului), care anticipeazã detur-
narea situaþiei ºi îºi pune în gardã
spectatorii: lucrurile sunt mai
încâlcite decât par la o primã
vedere, iar „jumãtate din bãtãlie”
þine strict de cum (îþi) cosmetizezi
’realitatea’. De joc.

Este vocea care, adoptând
sinuozitãþile ºi versatilitatea
specifice scriiturii din Cutia neagrã,
pare, cel puþin pentru început, sã
lipseascã din atmosfera livrescã,
(cititorul trezindu-se aruncat încã
de la primele rânduri în mijlocul
conflictului, pe care îi revine sã îl
decripteze ºi ordoneze aproape
singur), însã care se vizibilizeazã
subtil, pe mãsurã ce poveºtile per-
sonajelor prind obiºnuinþa alter-
nanþelor, a jonglãrii cu registrele
verbale, a construirii ºi surpãrii
proiectelor de lumi, portretelor
individuale, simbolurilor ce vor ser-
vi, mai apoi, ca modele genera-
lizatoare. ªi mai este apoi jocul în
marginea cãruia  romanul epistolar
se articuleazã, jocul cu planurile ºi
nivelele de adâncime – joc a cãrei

sesizare, singurã, va face diferenþa
între o lecturã ce pierde cheile
cãtre intrãrile laterale ºi una mai
agilã, ce va reuºi sã se strecoare,
vãzând, dincolo de patetismul
stilistic atât de greu de digerat
pentru ochiul contemporan,
rafinamentul nuanþelor.

Pentru cã, aºa cum insinuam
deja, încã din primele rânduri, Cutia
neagrã aduce în discuþie un dublu
joc al aparenþelor. Al aparenþelor pe
care fiecare dintre personaje le
îmbrãþiºeazã, schimbându-ºi
mãºtile, amãgind cititorul, apoi al
aparenþei simplitãþii narative –
aceea a unui roman epistolar
deþinând nu mai mult decât
tensiunile ºi stãrile conflictuale ale
unei familii (ºi aceasta în mãsura
în care termenul de familie mai
poate fi utilizat în cazul unor relaþii
bazate aproape exclusiv pe abuz
ºi ºantaj emoþional). Or, una din
calitãþile principale ale volumului îºi
va face loc tocmai în acest punct.
Cãci dincolo de naraþiunea propriu-
zisã, dincolo de Ilana, Alexander,
Rahel, Michael sau Boaz (pentru
a menþiona doar o parte din paleta
tipologicã pe care romanul o oferã)
se ascund, de fapt, conflictele unui
întreg popor bântuit de instabilitate
– fie ea de naturã politicã, etnicã
sau religioasã – dramele ºi trau-
mele ce i-au fost imprimate de-a
lungul istoriei, prejudecãþile ºi
convingerile care, departe de a se
opri la cazuri izolate, se propagã
de-a lungul grupurilor ºi comu-
nitãþilor extinse. Este ceea ce,
într-o anumitã mãsurã, va conferi
romanului ºi o cheie de lecturã a
unui studiu de mentalitate.

Iar dacã am ajuns în acest
punct, unde interferenþa dintre
nivelul de suprafaþã ºi unul mai de
adâncime devine sensibilã, nu vom
putea trece cu vederea nici felul în
care romanul scriitorului israelian

îºi gãseºte forma de închegare
într-un spaþiu ce în alte condiþii ar fi
putut servi, maxim, ca punere la
distanþã – acela al contrastului. Un
contrast ce poate fi înþeles atât într-
un sens bazic, tematic ºi con-
tinunând sã se întindã pe aceeaºi
direcþie a mentalitãþii, a opozitivi-
tãþilor ce vor confrunta realitãþile
Torei ºi acelea ale ºtiinþei, per-
cepþiile împãrþite din generaþii ºi
medii sociale diferite în cadrul
conflictelor cu arabii, tãlmãcirile
multiple asupra ideii de pãcat ºi a
celei de familie, contrast care poate
fi însã înþeles ºi într-un sens ce va
depãºi sfera tematicului, pentru a
se articula (cel puþin tot la fel de
expresiv) la nivel structural. ªi nu
ne referim aici la simpla alternanþã
stilisticã dintre epistolele cu tentã
revanºardã, sarcasticã, sau îm-
pãciuitoare, dupã caz, nici la mo-
mentele de respiro conferite de
delectabilele telegrame schimbate
între A. A. Ghideon ºi avocatul
Zakheim. Fiindcã cea mai acutã
formã de disociere între ce-ul
propus ºi cum-ul realizãrii se poate
întrevedea încã din felul în care
este înþeles dialogismul romanului.
Spaþiul este unul al tonalitãþilor
multiple, al opiniilor ce-ºi vin în
întâmpinare, ce se amestecã ºi se
contreazã. Ce, într-un mod cel
puþin aparent, aleargã unele dupã
celelalte, dându-ºi replici,
boicotându-se, uneori armoni-
zându-se. Însã, cu toate acestea,
Cutia neagrã este un volum bântuit
de tãceri. De tãceri prelungite în
sensul în care scrisorile cautã mult
prea puþin sã-ºi dea una alteia
rãspuns, cât mult mai mult sã se
explice pe sine, sã se oglindeascã
în imaginea speech-ului lor
monocrom ca mai apoi, într-o formã
sau alta, sã se (auto)impunã. Un
fel de discurs al puterii mizând pe
forma dialogismului pentru a-ºi
susþine tentaþia de hãituire.

ªi, de fapt, ceea ce rãmâne în
finalul romanului nu mai e decât
liniºtea unei mese goale, de unde
piesele au fost înlãturate, fãrã sã
se fi lãsat vreo urmã ori vreun
indiciu despre vreun învingãtor
sau vreun învins. Se poate
considera cã au eºuat cu toþii. Sau,
poate mai nimerit, ºi în acord cu
ultima însemnare din Cutie, cã ier-
tarea este de multe ori nelimitatã.

(însemnãri despre Cutia neagrã, de Amos Oz)
The World on a Chessboard
(notes on the Black Box by Amos Oz)

,

)) )))
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Abstract: This essay aims to
interpret Amos Oz’s novel Black
Box, both thematically and
structurally, from a contemporary
recipient’s perspective.

Keywords: play of appearance,

study of mentalities, contrasts, depth
vs. surface, dialogue vs. silence.

Cuvinte cheie: joc de aparenþe,
studiu de mentalitate, contrast,
adâncime vs. suprafaþã, dialogism vs.
tãcere.

Poveste despre dragoste ºi
întuneric de Amos Oz (Humanitas,
traducere din limba englezã de
Dana Ligia Ilin, dupã versiunea lui
Nicholas de Lange) este una din
acele cãrþi rare ce sfârºesc prin a
tãmãdui, prin leacul povestirii, de
orice umbrã de ranchiunã ome-
neascã. Drept mãrturie clarã a
graiului universal în care a fost
scris, trebuie spus cã acest roman
de memorii a fost deja tradus în
peste douãzeci de limbi ºi a fost
inclus chiar ºi în bibliografiile
ºcolare din China.

Amos Klausner a avut o
copilãrie fericitã, în ciuda faptului
cã Israelul sãu de baºtinã, aflat ºi
el la o vârstã fragedã, traversa o
perioadã sumbrã, presãratã de
conflicte. Aceste douã copilãrii pa-
ralele, a autorului ºi a þãrii sale,
precum ºi o mulþime de povestiri
minunate (precum anecdota în care
erau descrise pisicile simþitoare ºi
nãrãvaºe ale învãþãtoarei Isabella)
vin sã desãvârºeascã broderia
acestor dense pagini de jurnal.
Tema centralã însã, taina dure-
roasã de care naratorul se elibe-
reazã prin scris ºi care nu a mai
fost dezvãluitã nimãnui pânã
atunci, este povestea sinuciderii
mamei, petrecutã pe când el avea
doar doisprezece ani ºi jumãtate.
Ca urmare a acestei pierderi teribi-
le, adolescentul Amos se dezice
de numele tatãlui, adoptând patro-
nimul Oz (care în ebraicã înseamnã
„curaj”), gest cu care marcheazã
ruperea definitivã de trecut.

Oana Presecan
Primele pagini ne redau cu

minuþie cãminul pãrintesc din
Ierusalim, slab luminat ºi neîn-
cãpãtor. Pãrinþii, intelectuali amâ-
ndoi, au primit o rafinatã educaþie
europeanã, dar au fost mai apoi
rupþi cu forþa de realitãþile cunos-
cute o datã cu rãspândirea fulge-
rãtoare a nazismului, fenomen
care i-a împins sã emigreze în
Palestina. Mama ºtia citi în opt
limbi, tatãl în ºaisprezece, iar
preþuirea ce o arãtau literaturii ºi
cunoaºterii se oglindea în imensa
bibliotecã ce le tapeta fiecare
perete al modestului cãmin ºi faþã
de care profesau un adevãrat cult.

Romanul, vizibil înrudit cu Un
veac de singurãtate, este dedicat
în prima lui parte istoriei familiale,
fiind reconstruite vieþile a patru
generaþii de evrei europeni. La fel
ca în romanul lui García Márquez,
personajele suferã de o nefericire
cronicã, moºtenitã invariabil din tatã
în fiu, de parcã ar fi fost urmãriþi de
un blestem, iar destinele lor se
împletesc cu istoria rãzboaielor
þãrii ºi cu masacrele provocate de
acestea. Cu toþii sunt oameni mã-
cinaþi de solitudine, în Macondo la
fel ca la Ierusalim, iar poveºtile de
iubire sunt neobiºnuite. Aºa, de
pildã, bunicul patern al lui Amos,
rãmas vãduv la bãtrâneþe, devine
un Don Juan, unchiul Yosef,
profesor universitar de renume
mondial, este ridicol prin vanitatea
lui, bunica din partea tatãlui îºi
dedica zilele ºi nopþile exterminã-
rii oricãrei urme de praf ºi de
murdãrie, cãci spurcãciunea
Orientului o obseda din cale afarã,
aºa cum ºi Ursula fusese în stare

sã punã ordine în jungla ce înghi-
þise cândva Macondo. Bunicul
matern, al lui Amos ajunsese un
om foarte înstãrit în Ucraina de
baºtinã, cãci locuia acolo în singura
vilã dotatã cu baie interioarã ºi cu
vanã din oraº, dar a fost obligat de
furia antisemitã sã fugã în Pa-
lestina ºi sã se aciueze într-o
colibã acoperitã de table, pier-
zându-ºi agoniseala, dar nu ºi
seninãtatea chipului, dovedind
forþa de a o lua de la capãt, aºa
cum au fãcut-o locuitorii din
Macondo dupã plecarea bana-
nierilor, ambii într-o sãrãcie lucie.

Iar fiindcã totul se desfãºoarã
ciclic ºi nãucitor, în manierã pur
marquezianã, dupã o perioadã de
înflorire ºi belºug, câte o molimã
izbuteºte sã ºteargã totul de pe
faþa pãmântului. Astfel, tocmai pe
când evreii rãsãriteni se adap-
taserã în þãrile de adopþie, în-
vãþându-le limba ºi încercând sã
treacã neobservaþi, au fost nevoiþi
sã plece altundeva, purtând cu ei
noi utopii, care, în marea majorita-
te, au rãmas neîmplinite. Aºa cum
familia Buendía vindea câte un
peºtiºor de aur atunci când nu mai
avea ce mânca, tot aºa capul
familiei Klausner sacrifica douã-trei
volume de pe rafturi ºi le vindea
anticarului, cãci „era un om cu
principii ºi ºtia cã pâinea e mai
presus de cãrþi”.

Macondo a fost pedepsit cu
molima insomniei, când luni de zile
nimeni nu a închis un ochi, pânã
într-o bunã zi, când totul a revenit
brusc la normalitate. Tot aºa,
mama lui Amos a fost lovitã de
aceastã boalã a nesomnului,
tocmai fiindcã era cea care
suferea cel mai acut de sin-
gurãtate, fiind atinsã astfel de
blestemul strãvechi. Pe numele ei
de fatã Fania Mussman, era o
femeie înzestratã cu frumuseþe ºi
inteligenþã deopotrivã, care nu a
încetat sã exercite fascinaþie
asupra tuturor celor care o
cunoºteau, mai puþin asupra
propriei familii. În acele vremuri, pe
când Israelul nu exista încã pe
harta politicã a lumii, pe când
femeile nu aveau dreptul sã se
amestece în conversaþiile bãr-
baþilor decât pentru a le aproba
spusele ºi pe când Palestina se
umplea cu evreii alungaþi de biciul

Autoarea este traducãtoare ºi
eseistã. (The Author is a translator and
an essayst.)

When I Was a Child, I Dreamt of-
Becaming a Book

Când eram copil, visam
sa devin carte
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Europei, micul Amos nu se mai
sãtura sã asculte poveºtile
fabuloase ale mamei. Aºa
descoperã de pildã legenda
bãtrânilor centenari, muþi ºi orbi, pe
a cãror piele creºteau licheni ºi
care aveau grijã unul de celãlalt în
coliba retrasã din inima pãdurii
vechi de când lumea. ªi tot atunci
ascultã povestea Pandorei, dar
nu în versiunea cunoscutã, ci într-
una nouã, cu mult mai crudã: în
fapt, suferinþa omeneascã nu
fusese eliberatã din cutia femeii
trimise de zei, cãci durerea
existase dintotdeauna, Pandora
fiind doar un mit ce serveºte drept
consolare. Mamei nu pãrea sã-i
pese cã acele personaje mitice
nu erau nicidecum potrivite pen-
tru urechile unui copil ºi se
complãcea în postura de ªehe-
rezadã, uitând pe acea cale cã
trãia o cãsnicie nefericitã.

Dupã cum observã criticul
spaniol Félix Romeo în cronica sa
din 2004 intitulatã „El misterio de
una madre”, publicatã în revista
culturalã Letras Libres, numai
datoritã acestor poveºti ale mamei
a devenit Amos scriitor. Este
adevãrat, cãci scriitorul ne mãr-
turiseºte cum a dat frâu liber
imaginaþiei sale, mai întâi in-
ventând poveºti pentru colegii de
la ºcoalã, ca sã scape de bãtaie
(întrucât era invidiat pentru
privilegiul de a fi singur la pãrinþi),
devenind astfel o ªeherezadã-
bãiat, iar mai apoi când ieºea cu
pãrinþii lui la cafenea ºi privea vrãjit
toate chipurile din preajmã,
nãscocind în minte câte un destin
pentru fiecare în parte. Acest
preaplin de fantezie nu putea izvorî
decât sub impresia poveºtilor
zguduitoare rostite de mamã în
penumbra bucãtãriei ºi care l-au
învãþat sã perceapã viaþa ca pe o
poveste. Însã basmul s-a întrerupt
cu brutalitate ºi poate cã ºi el a
ucis-o, la rândul lui, pe fragila
Fania, prin cãrþile pe care le devora
zi de zi, cãci în lunga perioadã de
nesomn ea nu a încetat sã-i
citeascã pe Tolstoi ºi pe Cehov.
Poate cã, meditând la destinul
Annei Karenina, o femeie fãrã
noroc ca ºi ea însãºi, a zãrit în
moarte o posibilã scãpare, sau
poate cã, citind despre Europa
tinereþii ei, a rãpus-o nostalgia

exacerbatã de efectele migrenei.
Amos, un copil dotat cu multã

sensibilitate, admirat pentru
inteligenþa lui precoce, dar solitar
ºi introvertit, nu a putut sã-ºi ierte
mama pentru modul în care a
decis sã-l pãrãseascã. Neîncer-
când sã o înþeleagã decât mulþi ani
mai târziu, el a urât-o mai întâi.
Amos Oz a scris istoria propriei
familii „ca un ceasornicar sau ca
un argintar de modã veche”.
Poveste despre dragoste ºi
întuneric este presãratã cu
numeroase aluzii la evreitate, ce
conferã o înfãþiºare umanã evre-
ului demonizat în atâtea culturi. Iar
fiindcã acest popor fusese din-
totdeauna european convins,
considerând studiile drept esenþa
educaþiei, iar diploma drept un bun
inalienabil, micul Amos a moºtenit
aceastã gândire, dorindu-ºi încã
de mic copil sã se prefacã într-o
carte. Sau poate dorea sã se
prefacã într-o poveste. El credea
cã omul poate fi ucis cu uºurinþã,
în timp ce o carte, fie ºi printr-un

singur exemplar pierdut pe un raft
de bibliotecã, are ºansa de a
supravieþui în lumea aceasta. Din
pãcate, editura Humanitas a
aprobat o traducere nu direct din
limba originalã, ci din englezã, cu
un rezultat care pe alocuri lasã de
dorit. Cu toate acestea, meritã
lãudatã iniþiativa publicãrii în limba
românã a scrierilor lui Amos Oz,
acest echivalent post-modern ºi
masculin al dulcei ªeherezade.

Abstract: „A Tale of Love and
Darkness“ Amos Oz’s novelized
autobiography, recreates, in an ap-
proach comparable to that of Garcia
Marquez, the drama-engorged family
history: the escape from Nazism,
torment of isolation, the retreat into
fiction. The novel assigns Amos Oz’s
later writing skills to his mother’s
Scheherezadian talent.

Keywords: autobiography,  Na-
zism, family history, Marquezian
tipology

Cuvinte-cheie: autobiografie,
nazism, isteria familiei, tipologii
marqueziene
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Paloarea de Ioan T. Morar este
un volum ce configureazã poezia
într-un domeniu al scrisului deter-
minat de angoasã ºi de teama faþã
de o moarte iminentã. Volumul a
apãrut în 2010 la Editura Brumar
din Timiºoara ºi adunã parabolic
poeme scrise obsesiv în maniera
unei dureri a existenþei ºi  a dorinþei
de purificare prin pozie. Elementele
metatextuale vin ºi completeazã în
surdinã un text liric plin de imagini
ºocante, uneori cu un iz stãnescian
(„vreau sã facem un viaduct pentru
sângele /strãin”), alteori folosindu-
se o sintaxã mai mult blagianã, care
doreºte sã accentueze o crizã
identitarã („nu numai pentru cã eºti
tu/ mai mult pentru cã sunt eu”).

Imaginile aduc în faþa cititorului
diverse ipostaze ale unor forme
aflate într-o difuziune lichidã. În fapt,
textul în sine este pentru Ioan T.
Morar o imposibilã situare în spaþiu,
o relativizare ºi plutire într-un uni-
vers neînþeles. Asistãm în volumul
Paloarea la un nou „horror vacui”,
o spaimã cauzatã de lipsa oricãror
certitudini. Soluþia poetului este
cãutarea în alteritate. El nu va re-
curge însã la modelul Rimbaud,
folosit ca ºi pretext “Eu este un Altul”,
ci la schimbarea termenilor “Altul
e eu” (în poemul et altera pars).

Poemul circus optimus
subliniazã necesitatea trãirii în jurul
propriei poveºti. Lumea este
alcãtuitã din mai multe discursuri,
sunt mii de voci care strigã în
diferite tonalitãþi lucruri
incongruente. Aceastã stare
înlocuieºte atât spaþiul, cât ºi
timpul, devenind chiar o gamã
matricialã: „aici ne-am nãscut”.
Poetul precizeazã cã în orice
discurs urmãrim doar anecdota,

oferindu-ne exemplul „poveºtii cu
gladiatorul”, în care la final mereu
leii vor fi cei lãsaþi liberi sã ucidã.
Aceastã angoasã determinã
elanul, vitalitatea ºi exuberanþa.

Ideea imposibilitãþii exprimãrii
Cuvântului este exprimatã ºi în
poemul-manifest et altera pars. ªi
în acest poem avem exprimatã prin
mijloace imagistice similare
viziunea sinelui în alteritate. Poetul
este astfel la rândul lui o
succesiune de voci anterioare lui.

O altã dimensiune pe care o
putem observa în Paloarea este
afinitatea poetului pentru termeni ºi
procese observate de ºi în cãtre
medicinã. El încearcã sã
metaforizeze ºi sã construiascã un
poem al corporalitãþii, în care
literele iau forma celulelor,
identitatea textualã este ADN-ul, iar
fluxul sanguin este parcurgerea
textualã. Uneori prea „tãios” ºi
responsabil, cu o sfãtoºenie
pioasã, aflãm soluþia „nedumeririlor
fiinþei” care este linia  ADN-ului,
privit atât ca un lanþ de molecule,
cât ºi ca o identitate genealogicã.
Omul este minimalizat ºi vãzut ca
„un popas al palorii”, adicã este
prins într-o succesiune de puncte
continue, într-un „film în care joacã
toatã lumea”.

O focalizare ineditã este oferitã
asupra unui caz de moarte clinicã;
pentru Ioan T Morar fiecare dintre
noi are ascunsã moartea „într-un
ungher al trupului”, iar acest
fenomen se aflã la marginea raþiunii
medicilor, în contrast cu „întunericul
din lãuntrul nostru”, un loc fecund,
al Misterului. Se mizeazã pe
afirmarea unei estetici a
ascunsului, e esenþelor: „în sânge
e numai sânge/ zic anatomiºtii /ce
vezi e numai ce vezi/ În sânge nu
e numai sânge /În moartea mea
sunt ºi eu”. Spaima urmãreºte,
întocmai ca un dublu, pe parcursul
întregii vieþi; ea ajunge sã ne
ocluzioneze firea, declarã poetul.
Singura religie veridicã în care

existã supravieþuire, „viaþã dupã
moarte”, este scrisul: „apoi m-am
întors la scris ca la o religie în care
nu mor toþi”. Astfel, refugiul morþii
este textul care fixeazã o identitate
pentru eternitate. Construcþiile
metaforice vin în completarea
acestei idei: „cu ce e mai bunã o
lumânare de cearã/ decât
lumânarea de sânge/ ºi carne/
care sunt eu?”. Aceastã
construcþie expliciteazã structura
întregului volum: imaginea
lumânãrii care se consumã, la fel
ca arta, pentru a lãmuri ºi a lumina,
chiar ºi pentru scurt timp o anumitã
frumuseþe. Ritmul morþii este
accentuat parcã tot mai mult înspre
final, unde poetul îºi asumã rolul
de nod într-un lanþ mult prea lung
prin amintirea unei mame „stând
fãrã vârstã/ ghemuitã pe scãunelul
de lemn în pridvorul ereditãþii/ ºi
dezghiocând pãstãile de mazãre
dulce”.

Comparaþiile exprimã ºi ele
acest fior al trecerii, ce pare a fi un
lamento scris într-o gamã minorã.
Ele par a fi rupte din monologul
unui condamnat la moarte, care nu
mai are þel sau speranþã: „obosit /
ca o carte þinutã prea mult /în
întuneric/ ca o primãvarã /adusã
cu forþa/ am rãtãcit apãrat/ de o
pavãzã neputincioasã”. La Ioan T
Morar se simte o convulsie a
gândurilor care ajunge sã fie foarte
bine structuratã în poem.
Dezordinea ºi spaima sunt
transformate în frumos, cu
remarcabil simþ estetic.

Abstract: The present essay aims
to present the poems from Ioan
Morar’s most recent published
volume. I will try to emphasize the role
of death in this book and to show what
kind of images the poet uses in order
to sustain his poetic idea.

Keywords: Ioan Morar, paleness,
angst, death, alterity, search of the
sense.

Cuvinte-cheie: Ioan Morar,
paloarea, angoasa, moartea, alteritate,
cãutarea sensului.

Poeme baroce într-un secol
postmodernist
Baroque Poems in a Postmodernist Century
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Editorial Improvisations
Florin Mihãilescu

Orice vor continua încã sã spu-
nã nostalgicii defunctului regim
totalitar, marea schimbare din
decembrie 1989 a adus cu sine
condiþii net superioare celor de
dupã ultimul rãzboi mondial ºi în
primul rînd o redobîndire aºtepta-
tã o jumãtate de secol a drepturilor
ºi libertãþilor noastre fundamenta-
le. Cum însã pe drept cuvînt se
plîngea Lovinescu cã românii nu
prea se lasã constrînºi de
evidenþe, opiniile contrare ºi
speculaþiile cîrcotaºe, care regretã
„epoca de aur”, nu s-au sfîrºit nici
astãzi, determinate fiind de pulsiuni
obscure ºi de interese inavuabile,
cînd nu de-a dreptul de o
incapacitate pur ºi simplu
intelectualã, pentru a nu-i zice pe
numele mai potrivit ºi mai familiar.
O întreagã discuþie, plinã mai
curînd de patimi decît de
argumente, se declanºeazã
întotdeauna pe aceastã temã,
sfidînd evidenþele, care, înainte de
a fi comentate, ar trebui inevitabil
ºi invariabil recunoscute. Nu avem
desigur intenþia de a intra aici într-o
asemenea discuþie, în care sînt
atîtea de spus pentru fiecare
segment de viaþã socialã. Ne
limitãm la un singur aspect, care
þine de noua aºezare a normelor
ºi moravurilor din domeniul culturii
ºi, mai precis, din acela al
practicilor editoriale.

Înþelegerea libertãþii în afara
responsabilitãþii pe care o implicã
democraþia a fãcut ca, dupã 1989,
în spectaculoasa erupþie de cãrþi
care s-a produs ºi care nu poate fi
decît salutatã, sã se strecoare nu
puþine rebuturi sau încropeli,
menite sã umple eventual
buzunarele unor nepricepuþi, care
confundã cultura cu comerþul
agroalimentar. În mod paradoxal,
sub comunism ºi sub ingerinþele
unei aberante cenzuri, cînd
numãrul editurilor era limitat ºi atent

Improvizatii editoriale,

controlat, marea majoritate a
redactorilor de carte se alcãtuia din
oameni calificaþi ºi, uneori, chiar
bine intenþionaþi. Locul lor a fost luat
acum de numeroºi nechemaþi, ori
de niºte aºa-ziºi „specialiºti”,
improvizaþi peste noapte, cu
excepþia, cu atît mai preþioasã, a
celor din unele edituri mai mari sau
mai mici, care ºtiu sã-ºi onoreze
cititorii cu volume din ce în ce mai
frumoase, dar ºi mai corect
îngrijite. Nu le vom enumera, cãci
din fericire sînt destule. Sînt însã
prea multe ºi celelalte, încît în za-
dar se zbat profesioniºti ca G.
Pienescu sau N. Gheran sã le
demaºte ºi sã le incrimineze
precum meritã, instruindu-le
totodatã cîte puþin în ºtiinþa ºi
deontologia editãrii, pentru cã ele
se încãpãþîneazã sã nu disparã ºi
nici sã se corecteze. Dar mai
existã o categorie, aceea a unor
bune ºi chiar reputate edituri, care
se compromit cîteodatã, trimiþînd
pe piaþã ediþii ratate sau
improvizate. Pe la începutul anilor
2000, editura Aquila ’93, care s-a
remarcat în general prin albume
admirabile sub raport tipografic, a
publicat o traducere din limba
germanã intitulatã Cele mai
cunoscute 50 (de) romane ale
secolului XX. Dacã ar exista un
premiu pentru cea mai neînchipuit
de proastã editare, locul întîi ei i
s-ar cuveni atribuit. Este aproape
incredibil cã o asemenea carte a
putut sã aparã, într-un contrast
violent al textului cu excelenta ei
înfãþiºare exterioarã. Nu existã
literalmente paginã care sã nu
colcãie ºi sã nu debordeze de
mulþimea erorilor de imprimare ºi
mai ales de... limbã românã. Nu mai
puþin de trei „lectori literari” n-au
putut-o împiedica pe traducãtoare
sã ne ofere acest veritabil ºi totuºi
neverosimil monument de
monstruozitate editorialã.

Ne-am reamintit toate aceste
chestiuni mai vechi, dar ºi – din
pãcate – încã actuale, citind cu
interes o carte (bineînþeles

postumã) a lui Arºavir Acterian,
Intelectualitatea interbelicã între
ortodoxie ºi tradiþionalism (Editura
Vremea, 2008). Editura care a
publicat-o s-a ilustrat în chip
eminent printr-o serie extrem de
interesantã ºi de utilã, sub titlul
generic Fapte, idei, documente
(FID), cuprinzînd volume care au
adus o contribuþie substanþialã la
dezvãluirea unor aspecte
necunoscute ale istoriei noastre
postbelice. Dar recunoaºterea ºi
recunoºtinþa noastrã pentru
aceastã meritorie contribuþie nu ne
pot face sã trecem cu vederea ºi
sã nu amendãm un eºec nedorit,
precum ediþia menþionatã, ba
dimpotrivã ne obligã la ºi mai multã
exigenþã faþã de o editurã care ne-
a dat de atîtea ori deplinã
satisfacþie ºi care ar trebui sã þinã
la prestigiul sãu.

Prezenta carte a lui Acterian nu
e propriu-zis o carte ineditã, ci o
culegere de articole ºi de extrase
din jurnalul autorului. Îngrijitorul
ediþiei, Fabian Anton (?), nu ne dã
nici o explicaþie printr-o notã
liminarã, aºa cum se obiºnuieºte
ºi mai ales cînd e necesarã pentru
a justifica o carte, cu atît mai mult
una postumã. Prima parte a
volumului, Mari personalitãþi ale
ortodoxiei româneºti, insereazã
evocãri ale unor reprezentanþi ai
generaþiei interbelice, ca Alexandru
Elian, Nicolae Steinhardt, Petre
Þuþea, Nae Ionescu (într-o viziune
superencomiasticã!), Constantin
Noica, Emil Cioran, Mircea
Vulcãnescu etc., multe dintre ele
incluse ºi într-o anterioarã ºi mult
mai bogatã antologie, Portrete ºi
trei amintiri de puºcãriaº (Editura
Ararat, 1996). Sã deplîngem faptul
cã în amîndouã, absolut regretabil,
textele nu au nici un fel de precizare
a surselor, ca ºi cum ar fi ieºit din
neant, deºi este evident cã cel
puþin unele au apãrut mai întîi în
publicaþii periodice. Pe lîngã cã e
lipsitã de note explicative, ediþia de
la Ararat nu are nici mãcar un
„îngrijitor”, astfel cã ambele antologii

Autorul este Profesor la Universi-
tatea din Bucureºti. (The Author is
Professor at Bucharest University
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se prezintã în ultimã instanþã într-
un semianonimat pãgubitor ºi cu o
iresponsabilitate mai mult decît
imputabilã. Singura scuzã a celei
de-a doua este de a fi avut probabil
girul autorului, al cãrui deces a
intervenit abia un an mai tîrziu.
Oricum, nici o editurã care se
respectã n-ar trebui sã dea la
luminã volume lipsite de cele mai
elementare lãmuriri privind atît
autorul, cît ºi textele reproduse, mai
ales cã o asemenea operaþie
sporeºte valoarea cãrþii ºi nici nu
solicitã niºte eforturi dispropor-
þionate.

A doua secþiune a antologiei de
la Vremea ºi cea mai întinsã din
structura volumului poartã titlul
Criterioniºtii – pagini de jurnal
despre o generaþie pierdutã ºi reia
texte deja publicate, începînd cu
Jurnalul unui pseudofilosof din
1992. Ele îl privesc, cum e ºi
normal, mai ales pe autorul lor,
care-ºi face aici un portret de fiinþã
torturatã sufleteºte, pradã unor
repetate crize existenþiale,
disponibil ºi dornic de muncã
intelectualã, dar „leneº”, incapabil
de a se apuca de o treabã
serioasã, vagabondînd pe strãzile
Bucureºtiului ºi prin localurile lui,
cu atmosfera lor de boemã ºi unde
se pierd în captivante dezbateri
fãrã sfîrºit congeneri ca Eugen
Ionescu, Emil Cioran, Mircea
Eliade, Constantin Fîntîneru, Mihail
Sebastian, Petru Comarnescu etc.
Pe unii, Arºavir Acterian îi
surprinde în ipostaze semnificative
pentru starea de spirit a unei întregi
generaþii, încît jurnalul sãu devine
implicit ºi un document de epocã,
din ansamblul sãu reþinîndu-se
fireºte numai anii 1929-1932 ºi
1945. Totuºi, principala strãdanie
a diaristului este aceea de a se
descifra pe sine, de a se repre-
zenta pe cît posibil mai autentic,
într-o adeseori mãrturisitã indi-
ferenþã faþã de ispitele calofiliei.
Este statornicã în egalã mãsurã
atitudinea unei temperamentale
modestii, împinsã uneori pînã la o
veritabilã auto-desconsiderare, cu
mici accente quasi-masochiste.
Erau, nu încape vorbã, ºi aceste
pagini de jurnal indicate ºi adecvate
scopului de a da o imagine din
interior a intelectualitãþii interbelice
din rîndurile „tinerei generaþii”, fãrã

prea multe note, aici, de ortodoxie
sau tradiþionalism.

Dar problema acestei antologii
nu e în definitiv legatã de cuprinsul
sãu, motivat prin tematica
abordatã, mãcar în prima parte a
sumarului, cãci jurnalul e dominat
mai degrabã de modernitate.
Problema nevralgicã þine mai
presus de toate de absenþa unui
minim ºi corect aparat critic, a
cîtorva note explicative neapãrat
necesare. Unele trimiteri infra-
paginale sînt fie superflue, fie
inexacte sau oarecum bizare.
Flaubert e „nuvelist francez” (p.
112, nota 30), Amiel e autor suedez
(p. 140, nota 74), Lafcadio e
„probabil personajul principal din
Pivniþele Vaticanului” (p. 168, nota
93), Rãdulescu-Motru a fost
„director de teatru român” (p. 203,
nota 137). Pe de altã parte, nu e
corectat ºi nici mãcar semnalat
anacronismul autorului însuºi: „La
cîþiva ani dupã cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial, cam prin 1923-
1926...” (p. 10) ºi nici nu este
evitatã, ca ºi cum n-ar fi fost
observatã, repetiþia unor texte
despre Vasile Voiculescu (pp. 39-
40 ºi 44-46). Editorului demn de
numele ºi autoritatea lui îi este
necesarã nu puþinã, ci multã, chiar
foarte multã atenþie. Iar rigoarea lui
este ºi ea, la rîndul ei, de... rigoare.

Trebuie sã ne mulþumim în
schimb, la lectura acestei antologii,
cu atîtea ºi atîtea pagini
revelatoare ºi pline de detalii inedite
ale lui Arºavir Acterian, chiar
dacã... le-am mai citit o datã. În
rest, vorba ceea, s-auzim numai
de bine, cã de rele ne-am cam
sãturat ºi sã ne fereascã actualii
„oameni ai cãrþii” de improvizaþii, fie
ele ºi numai editoriale. Adevãratele
acte de culturã nu se înfãptuiesc
la repezealã. Ele cer seriozitate,
pregãtire ºi temeinicie. Este
aceasta lecþia celor mai buni dintre
înaintaºii noºtri în dificila, dar nobila
operã de promovare ºi îngrijire a
cãrþilor de autenticã valoare. Cei
care o uitã se compromit singuri ºi
îºi trãdeazã cititorii.

Abstract: This paper analyzes some
editorial practices widespread in the
Romanian cultural world. It focuses on
the so-called “improvisations”: erroneous
or stupid notes, lack of historical infor-
mation, bad translations. The chosen
example is a posthumous volume by
Arºavir Acterian, Intelectualitatea inter-
belicã între ortodoxie ºi tradiþionalism
(Vremea, 2008), full of such “editorial
improvisations”.

Keywords: editorial improvisation,
editorial practices, Arºavir Acterian.

Cuvinte-cheie: improvizaþii
editoriale, practici editoriale, Arºavir
Acterian.
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CÂNTEC LA DUNÃRE

Am vãzut-o
la izvoare ºi la vãrsare:
copil
într-o iesle de munþi,
ºi cântec de leagãn
pe un fluier;
cristal pur
ºi cântec de lebãdã;
zeu tânãr,
la Siegmaringen;
honved cãlare
pe ºapte poduri,
dintr-o oglindã;
ºi paznic de graniþi,
veteran roman
însurat în Scyithia Minor.
Martor de geneze,
Dunãre...

Vine un vraci sã-þi descânte,
în straie de iascã,
de ierbi ce le clatinã vântul,
de Minnesänger,
de paj la curþi de pe Loara,
ce-ºi aminteºte
de un strãbun ce-ºi aminteºte,
la Pasau,

la Belgrad,
la Cazane

unde-ncropeºti o palmã de pãmânt
ce-o sfinþesc grecii,

îi fac bizantinii turnuri,
o-ndulcesc turcii,
îi þes albine o pânzã freaticã,
ºi o scufundã
o iasmã,
o lume ce se credea lumea -
ºi se fac nevãzute
amândouã;
ºi se-aude frunza foºnind
„Foaie verde
firul peliniþii”, pe-o decinde;
Chira Chiralina într-o fereastã
femeie frumoasã

cu un cercel de lampã aprinsã
în nopþi,
la ureche;
ºi  farul  somnoros din Sulina...

Un cântec fluviu
la  fluviu.
Dintr-un balcon de pe lunã
sã-i vezi meandrele
reflectând stelele Orionului,
ºi migrãrile, în spre guri,
de armate  de sturioni
dinspre-Atlantida
primãvara,
spre regãsirea unei memorii pierdute

a planetei,
când fierbeau la ceas de izvorniþi
marile mituri,
ºi Marea Sarmaticã
vorbea cu Alpii sub Ursa Mare,
fãrã taine.

ªi un cântec
de mesager, de unde albastre,
ca speranþa,
ce ne încinge într-un vals vieþile,
un vârtej de albe nisipuri.
Aceste ritmuri ce se rotesc ºi se leagãnã,
ºi-ºi cunosc malurile,
unesc graiuri,
reflectã.
Ãst clatin ce-ºi schimbã locul
precum coarnele cerbii,
ºi popoarele chipul
ºi poeþii teme(ri)le.
ªi cuvintele curg dinspre mare

în spre izvoare,
din Marea Neagrã în Pãdurea Neagrã.
Ne-au vãzut ºi pe noi, unii,
prin douã veacuri,
ghidaþi de-acest fir de Ariadnã.

Dunãre, Dunãre,
drum fãrã pulbere.
Sfânt Gheorghe cãlare,
Orion vânând.
A-þi face o þarã: Danubia...
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DRUM CU CAI

O cãruþã c-un cal, pe drum.
O vãd dintr-un autobuz, cu etaj, de sus.
Iar cãrãuºii sunt doi, dintre care unul,
stând drept, ca un aurig.
Prilej sã vorbim despre cai.

Sã-mi amintesc
de-o sãltare-n ºireglã, cum
într-un vehicul – învârtind biciul
în vânt,
schimbând  trap
pe  galop –
de viteze cosmice.
Cãruþe, într-o þarã a cailor.

Cãdeau direct în picioare mânjii, din iepe,
în grajdul cald ca un cuibar;
cu vaci care alãptau ori doar mugeau,
vreo trei cârlani într-un þarc dintr-un ungher,
ºi câte-un ou în iesle, din zori.
Alergai, cu un sãcuieþ de ovãs, sã-l prinzi,
dup-un noatin fãt, în imaºuri.

Cãruþã, c-un cal, la drum.
Roibul trage, chiar încearcã
un fior, ce-i cabreazã pieptul, îi zburleºte coama.
Se ia totul de la capãt
în lumea largã, nu a cãrþilor –
o nuntã, o casã....
ªi, lãsat în urmã oraºul.

Jertfesc prin postul Sfântului Petru,
prin Transilvania,

o dimineaþã, vorbind despre cai,
cu aduceri aminte lungi,

jocul întâmplãrii,
lâng-un geam ca un ecran panoramic.
O zi 8, semnul infinitului,
cum o frânã într-o serpentinã scrie ºi ea.
Cu cai din desenele rupestre;
ai lui Ahile;
cai de poºtã;
„caii popii...!” –
cuvinte spuse
dupã ce-ai tras, din þigarã, un fum
copil cu caii la pãscut,
în piept,
adânc,
ºi-l dai afarã;
ºi se apãrã de muºte anul.

Cal cu haiduc.
O Aniþã care îl þine
pe dupã cap pe bãrbat, spunând
„Nu mã duce altuia!”,
ºuierat;
caii tatãlui meu,
zburãm,

mai mulþi,  într-o sanie;
caii noºtri.
O sanie verde.

Eh, niciodatã c-un cal: doi întotdeauna.
Mai bine singur, în pumn cu hãþuri,
dar cu doi cai,
ca-nfloriþi, când i-aduci de la scaldã;
cu potcoavele în scântei, dupã ce-au lãsat
în urmã forjele fierãriilor,
ºi în urmã
laºi graniþi de-nchipuire.
Graniþi vremelnice, de istorie.
ªi nu iapa Fefeleagãi,
ce umple un cer.
Nu „calul alb” al lui Emil Isac,
„bãtrân ºi mare”,
la „o cãleasã” ducând de la garã,
într-un oraº
unde începi ori închei o poveste.

Ci caii, toþi...  dintr-o  þarã a cailor!
Caii, iarãºi din copilãrie,
negri, roºii;
sau verzi...,  de  vis  literar.
Caii
dându-se, sã spui, peste cap, peste ºira spinãrii,
printr-o iarbã înaltã, de-acasã.

ªi schimbând din nou unghiul –
cai putere
ai unui brav auotobuz, prin Transilvania.
Ca sã nu uitãm unde stãm, fãrã iluzii,
fãrã bani pentru înºeuat cai,
fãrã cãrþi,
de citit –
nu se mai citeºte.
O zi întreagã
ºi amintirea;
cum ai merge ca racul.
Dar,  a merge...

O cãruþã.
ªi caii scrisului.

Serge Vasilendiuc
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Existã câteva tipuri de
structurã a romanului pe
care autorii români le cultivã
– instinctiv sau ca rezultat
al unor deliberãri
aprofundate – în mod
preferenþial. Fie cã este
vorba despre circularitatea
rebrenianã, fie cã se pariazã
pe evoluþiile liniare dinspre
A înspre B, C ºi D… Fie cã
se încearcã formula
retrospectiv-digresivã,
pornind de la mijloc sau

chiar cu puþin înaintea finalului, inventivitatea
romancierului de la noi nu pune prea mult la încercare
imaginaþia cititorului la capitolul schemei narative. Din
acest punct de vedere, Patul lui Procust al lui Camil
Petrescu este un dar special ºi o sãrbãtoare, cu
formula lui etajatã ºi împletitã…

O noutate cãreia nu îi atribui statutul de rezultat
întâmplãtor al împrejurãrilor o aduce ultimul roman din
recolta de sertar rãmasã în urma lui Ioan Petru
Culianu, Tozgrec (Iaºi, Ed. Polirom, 2010, 408 p.).
Scris începând cu 1981 ºi aflat în atenþia autorului
cam pânã prin 1984, nedefinitivat, rãmas în caiete ºi
pe diverse foi detaºate, pus în paginã ba în românã,
ba în francezã, cu adaosuri scurte chiar ºi în englezã,
el a fost desemnat de editoarea lui postumã, sora
autorului, Tereza Culianu-Petrescu, drept un „întins
ºantier scriptural”. Culianu însuºi vorbea despre
aceastã creaþie ca despre un „roman fantastic” în
septembrie 1984, într-o epistolã trimisã lui Mircea
Eliade. Din ºantierul respectiv, în 1989, Culianu a
publicat doar o povestire cu acelaºi titlu, scrisã cu
trei ani înainte ºi inclusã în colecþia de povestiri pe
care în 1993 am citit-o în românã sub titlul Perga-
mentul diafan. Dincolo de omonimia titlului însã,
povestirea este construitã pe „o intrigã numai
tangenþial asemãnãtoare cu cele desfãºurate în ver-
siunile nedefinitive ale romanului” (Tereza Culianu-
Petrescu). Tot restul materialelor subordonate
proiectului romanesc Tozgrec a rãmas în sertare
pentru restul perioadei de pânã la decesul tragic al

autorului (1991), semn cã, poate, prins în mrejele altor
tentaþii intelectuale, Culianu abandonase proiectul
definitiv sau cã îl amânase pentru o etapã ulterioarã,
mai calmã. Rãmâne, totuºi, întrebarea: de ce, aflat în
posesia unor materiale care însumeazã circa 500 de
pagini, ar fi revenit autorul în 1986 la acest ºantier
numai pentru a extrage o povestire de dimensiuni
modeste, sabordând restul?

Ipoteza mea de lecturã este cã, de fapt, proiectul
narativ Tozgrec nu a fost unul exclusiv romanesc,
dovadã stând chiar abordarea materialului cu
mijloacele prozei scurte, cândva dupã abandonarea
din 1984 a construcþiei ample, dar totuºi înainte de
apariþia din 1989 a primei ediþii, italieneºti a culegerii
de povestiri La collezione di smeraldi (Milano, Jaca
Book), mai exact în 1986. „Tozgrec este în bunã
mãsurã o carte de ºi despre magie” (p. 6) spune edi-
toarea materialelor, atrãgând atenþia asupra faptului
cã magia nu bântuie numai prin paginile respective,
ci cã ea ºi „iese” din acestea, acþionând efectiv într-o
manierã pe care nu o precizeazã. Tocmai  subiectului
sau, mai degrabã, acestei prezenþe a „cunoaºterii
alternative” celei raþionale, prin simpatie magicã,
scurtãturi revelatoare ºi încãrcate de puteri nevãzute,
i se datoreazã, aº crede, ºi structura destructuratã,
aparent haoticã, nesupusã definitiv nici mãcar genului
romanesc, a ºantierului Tozgrec. Scriind o carte care
începe în paginã ºi continuã în viaþã – poate ºi dincolo
de aceasta, în sfera vãzduhului nedesluºit (precum
la Goethe, în Faust, unde existã ºi un „Prolog în cer”
care deschide în direcþie ascendentã, scoþându-le de
sub imperiul contingentului, al lui hic et nunc cele
reþinute ca fiind demne de a fi expuse) -, lui Culianu i
s-ar fi putut pãrea cã forma finitã este o biatã convenþie
literarã ce rãmâne în urmã faþã de dezvoltãrile care
surveneau. Tozgrec pare, cu toate versiunile
complementare ºi concurente, cu ieºirile ºi intrãrile
fragmentare în universul evocat acolo, cu
abandonarea primei limbi de redactare ºi continuarea,
altcândva, altcumva, în francezã, cu adnotãrile în
englezã, un proiect care transgreseazã literarul în
înþelesurile lui tradiþionale. Aici scrisul pare numai un
mijloc – poate unul dintre mai multe – prin care Culianu
ºi, dindãrãtul lui, cititorul este atras ºi respins, purtat
încoace ºi încolo, într-un material, într-o lume
alternativã, construitã în convenþie literarã (dar ºi Faust
folosea litere ºi linii desenate pe podea!), din care eºti
expulzat ºi în care eºti absorbit prin magia empaticã
a lecturii, întrerupte, totuºi, imprevizibil, de „neglijenþa”
celui care scrie. Proiectul este caracterizat de
discontinuitate, textele schimbã unghiul, revin doar
unele personaje, altele nu, centralitatea unui subiect
de aici este subminatã prin împingerea în prim-planul
atenþiei de un altul, dincoace, ruptura conteazã cel
puþin cât curgerea în flux neperturbat… Dar pânã la
urmã, cu franceza ºi cu însemnãrile sale în englezã,
Tozgrec dã impresia unei sfere aparent impenetrabile
– oricum, imposibil de cartografiat exhaustiv – prin
care, folosind anumite fante aparent invizibile, cititorul
este invitat sã pãtrundã, trezindu-se apoi, când se
aºteaptã mai puþin, din nou în spaþiul virtual exterior
acesteia…

Autorul este Profesor la Facultatea de Studii Euro-
pene, Catedra de Studii Europene ºi Relaþii Internaþionale
(The author is Professor, Faculty of European Studies,
Department of European Studies and International Relations)
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Avem de a face cu un eveniment narativ unic în
literele noastre, nu atât eliadesc, cum s-a putut crede,
cât, parcã, borgesian, unde potecile grãdinii pe care
o traversãm se bifurcã imprevizibil chiar ºi pentru
autorul însuºi. Mã întreb dacã el se produce însã
nealterat faþã de exigenþele speciale pe care fidelitatea
faþã de proiect pare sã le impunã. Dintr-o grijã demnã
de stimã, Tereza Culianu-Petrescu traduce ºi publicã
în limba românã ºi paginile scrise în celelalte douã
limbi. Nu putem decât sã îi fim recunoscãtori pentru
facilitarea receptãrii, dar nu era mai adecvat, oare,
într-o asumare criticã a misiunii de editor, sã fi publicat
traducerea în anexã, lãsând pãrþilor scrise în francezã
privilegiul de a apãrea în original? Desigur, volumul
de pagini al ediþiei s-ar fi mãrit, dar cred cã am fi fost
mai aproape de gândul ºi fapta lui Ioan Petru Culianu
care ºi-a redactat anumite mãnunchiuri de pagini în
francezã din motive asupra cãrora putem face numai
presupuneri (cã intenþiona traducerea întregului în
francezã ºi publicarea lui într-o editurã din Franþa etc.).
Existã astãzi exemple care încep cu James Joyce ºi
continuã cu Ezra Pound unde textul se articuleazã nu
numai stratificat cultural în sensul citatelor înglobate în
„mortarul” propriei creaþii, ci ºi în acela al utilizãrii diverselor
limbi (la Pound elina, latina, italiana, franceza etc. intrã
ca atare în corpul textului englez, alãturi de ideograme
chinezeºti) pentru a exprima cât mai adecvat ºi mai
provocator intenþia auctorialã, proiectul scriitoricesc.

Cred cã acesta este ºi cazul „ºantierului
Tozgrec”, care – dupã Istoria ieroglificã (dar altminteri!)
– aduce în literatura românã a finalului de secol al
XX-lea ºi de început al veacului urmãtor cel mai
ambiþios proiect înfãptuit cu mijloacele literaturii de
ficþiune de ample proporþii.

Abstract: The last novel written by Ioan Petru Culianu
before his tragic unexpected death, Tozgrec, innovates the
formula of long running literary art betting on discontinuity
and text written in several languages. From this point of
view it is simmilar to literary experiments made by James
Joyce and Ezra Pound and might be useful to be interpreted
as such.

Keywords: Structure, novel, narrative, fiction, magic,
Tozgrec, Ioan Petru Culianu, discontinuity

Cuvinte cheie: Structurã, roman, naraþiune, ficþiune,
magie, Tozgrec, Ioan Petru Culianu, discontinuitate

Un autor cu totul atipic în orizontul literaturii
actuale este Marin Mãlaicu-Hondrari, întrucât nu doar
temele obiºnuite ale ultimei generaþii de scriitori lipsesc
din recuzita sa, dar însãºi sensibilitatea lui pare croitã
dupã alte tipare. Minimalismul, autenticismul
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programatic, violenþa
imaginarului sau doar a
discursului, tonul protestatar
ºi impulsurile teribiliste îl
lasã rece pe autorul
Apropierii. În schimb, el s-a
dovedit a fi, atât în prozã, cât
ºi în poezie – ºi asta îl
deosebeºte într-un anumit
sens chiar de colegii
bistriþeni cu care împarte nu
atât/ nu doar un oraº, cât un
imaginar – mai degrabã
artizanul unei sensibilitãþi

retro, neo-romantice, încrezãtoare în posibilitatea
spiritului de a modifica realitatea. De aici, ºi predilecþia
pentru douã teme majore, destul de ieºite, însã, din
circuitul tematic al ultimilor ani: dragostea ºi literatura.

ªi aº zice cã, departe de a fi separate, cele douã
alcãtuiesc ecuaþia extrem de dinamicã, schimbãtoare
de la o carte la alta, a imaginarului lui Marin Mãlaicu-
Hondrari. În Zborul femeii deasupra bãrbatului, pe
când debuta ca poet, sentimentele sau gesturile
erotice se subsumau aproape în întregime impulsului
livresc. Imaginea femeii e aproape inseparabilã de
imaginea cãrþii, ca ºi cum personajul central s-ar
îndrãgosti la tot pasul, de nu de scriitoare get-beget,
mãcar de cititoare fervente: „printre umbrele verii/ cu
gândul la cartea ta/ ºi din noaptea trecutã/ la noaptea
care va veni// stã sã plouã/ asta înseamnã vreme
prielnicã mie// în odãiþele subpãmântene/ ceasornicul
precis s-a retras în rochiile-adânci/ ale femeilor
subpãmântene”. La impresia de livresc contribuia, ce-
i drept, ºi identitatea personajelor ce populeazã poezia
lui Mãlaicu-Hondrari, toate, desprinse parcã dintr-un
scenariu arhetipal („Strãina”, „tânãrul zeu”, „eroul”,
„regele”), captive în gesturi care de care mai hieratice.
Noroc doar cã poetul ºtie sã dezamorseze colecþia
de abstracþiuni ºi figuri livreºti prin câte o imagine
extrem de concretã, aproape carnalã. De altfel, într-
un astfel de mecanism e de regãsit ºi ºocul – dacã
se poate folosi acest cuvânt în cazul unei scriituri ce
nu mizeazã deloc pe o poeticã a ºocului – liricii lui
Marin Mãlaicu-Hondrari: de la un moment dat, statuile
arhetipale sau personajele de hârtie încep sã „prindã”
sentimente ºi simþuri cât se poate de terestre care,
dacã nu le umanizeazã întru totul, mãcar le
nuanþeazã. De aici ºi dubla senzaþie, aproape
concomitentã, de rãcealã ermeticã ºi de cãldurã
pateticã ce emanã din versurile lui Hondrari.

Cel mai recent volum, La douã zile distanþã, nu
face nici el excepþie în ce priveºte acest paradox,
însã balanþa începe sã încline decisiv în favoarea
limitãrii livrescului. ªi asta nu neapãrat pentru cã
temele ºi obsesiile lui Mãlaicu-Hondrari s-ar fi schimbat
peste noapte, ci pentru cã discursul poetic devine mult
mai tranzitiv decât în cartea de debut. Impresioneazã,
astfel, încã din prima piesã a volumului, directeþea
confesiunii amoroase, care merge, evident, în paralel
cu ataºamentul cvasi-religios faþã de poezie: „eram
singur ºi nebun dupã poezie/ nu-mi trebuia familie/
nici sã înalþ o casã;/ n-am plantat în viaþa mea un
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arbore./eu voiam sã scriu poezie.// totul pânã când a
apãrut ea./ mai întâi a fãcut dragoste cu perdeaua/
apoi cu fereastra/ apoi cu lumina care intra pe
fereastrã./ nu-ºi dorea copii/ nu o interesa ziua de
mâine/ nici ce va face în viaþã./ scria poeme atât de
frumoase!”. Mai mult decât în volumul precedent,
personajul central din La douã zile distanþã se
ipostaziazã în acelaºi timp într-un trubadur care
sãrbãtoreºte aproape imnic tipologia în sine a femeii,
ºi într-un Don Juan, sensibil la avatarurile ei
individuale. De aici portretizarea, în aceeaºi gamã
complexã ce merge de la fervoare pânã la ironie, a
femeii iubite/dorite, a „curvei bãtrâne” sau a celor „douã
femei ale casei”. Cu menþiunea cã toate aceste
portrete, oricât de diverse, construiesc în efigie poza
„adoratorului”, triplu ipostaziat ºi el ca bãrbat-poet-
îndrãgostit. Interesant de constatat e doar cã, în cazul
lui Marin Mãlaicu-Hondrari, atât în poezie cât ºi în
prozã, conºtiinþa artificiului nu merge în contra
autenticitãþii, ci la pas cu ea. Spre deosebire de mulþi
scriitori de azi, autorul Zborului femeii deasupra
bãrbatului ºtie cã esenþa sentimentelor, la fel ca esenþa
poeziei, stã în joc ºi experiment.

Ca în Apropierea, volumul de prozã de anul
trecut, câteva dintre poemele recente ale lui Mãlaicu-
Hondrari se hrãnesc din gustul pentru exotic ºi
pitoresc. Þinuturile Spaniei devin, mai mult decât un
cadru geografic strict, modalitate de expresie ºi de
potenþare a unei sensibilitãþi retro, neoromantice,
expansive ºi calde. Chiar în metropole precum
Madridul, poetul cautã – în linia lui Whitman-Robert
Frost, cu aceeaºi directeþe în acelaºi timp retoricã,
dar lipsitã de gesturi strident metaforizante, susþinutã
de o subtilã criticã a progresului orb – pãrþile neatinse
încã de civilizaþie. Nu mã pot abþine sã nu citez un
fragment din Immigrant Song, cel mai consistent poem
al volumului: „strãzi refãcând memoria Cordobei,/
strãzi înguste ca o privire pieziºã,/ memorie împãiatã
la repezealã./ priviri pe jumãtate ascunse în dosul
evantaielor parfumate./ tango ºi flamenco strecurând
nostalgie în ochi ºi auz îmbãtrânite/ ºi toate în numele
timpului – aceastã obsesie a trupului.// am vãzut un
om gata sã vorbeascã singur,/ femei cu buzele calde
precum sângele taurului/ ºi cu privirile la fel de
abãtute.// în acest patio plin de turiºti conformi Uniunii/
ºi obedienþei ghidului,/ mã aºez sã ascult povestea
fântânii./ pare cã a biruit discursul didactic, declicul
aparatelor foto,/ bâzâitul aparatelor de filmat, obsesia
telefonului mobil./ inventatorul agendei ºi-a trimis pânã
aici reprezentanþii./ fumez./ când nu mai ºtiu ce sã
fac, fumez./ susurul fântânii s-a ridicat la ceruri./ stau
cu genunchii la gurã./ e 9 ºi 20. deci e 10 ºi 20./ (dupã
mai bine de 400 de zile petrecute printre strãini/ el s-a
întors acasã fãrã maºinã ºi cu bani puþini)/ cineva a
scãpat un mãnunchi de chei pe pietrele romane./ aici,
unde este atâta frumuseþe/ încape ºi suferinþã multã”.

Din pãcate, însã, puþine fragmente se ridicã la
coerenþa vizionarã de mai sus. În majoritatea pieselor
din La douã zile distanþã – titlul însuºi e cât se poate
de inexpresiv, abandonat într-o ambiguitate deloc
productivã –, imagini ºi expresii fericite nu reuºesc
sã închege un întreg semnificativ. În afara câtorva

poeme tranzitive în care relaþia eros-poezie e de tot
evidentã, problema absenþei construcþiei ºi a
concentrãrii – vizibilã din volumul de debut – a rãmas,
încã, nerezolvatã. Mãlaicu-Hondrari colecþioneazã
imagini reuºite în sine, fãrã preocuparea de a le mai
unifica în vreun fel (Tot reflex al manierei hedonist-
romantice, în fond). Alunecând tot timpul în aglutinãri
ºi asocieri de expresivitãþi remarcabile, poemele par
simptome ale unui discurs lipsit de memorie. Sigur
cã dacã lãsãm pe seama interpretãrilor inifinite totul,
se pot gãsi raþiuni suficiente pentru asocierea
„gheruþelor de sub piele” cu „trandafirul de pe masã”
ºi cu „trecerea la mânecã scurtã” la finalul iernii: „am
întâlnit-o de câteva ori:/ numai la ea acasã/
întotdeauna pe înserat./ o femeie scundã, cu pãr slab,
lipsitã de grabã.// la rãstimpuri ºi pe alocuri/ distanþa
dintre noi se fãcea/cât gheruþele care îi umflau pielea./
niºte gheruþe/ un os moale/ un fel de zgãrci/ niºte
oscioare/ miºunau pe sub pielea gata sã plesneascã./
/ ºi pentru cã/ într-o canã mare de lut era un trandafir
pe masã/ ea începea sã alunece.// sã se îndepãrteze./
/ balansa de câteva ori deasupra patului/ ca ºicum
aº fi privit-o de la mare distanþã./ revenea cu mâinile
reci ca palma bãrbierului/ lepãda gheruþe dure ca
genunchiul caprei.// ºi în sfârºit/ când zãpada se va fi
dus de pe colinã/ vom trece la mânecã scurtã”
(Alunecarea). Dacã acceptãm, însã, cã ambiguitãþile
nu sunt cu totul nelimitate, un astfel de poem frizeazã
categoria arbitrarului, când nu a rizibilului.

Deocamdatã, amnezia de ansamblu a poeziei
lui Marin Mãlaicu-Hondrari îi umbreºte chiar ºi reuºitele
parþiale.

Abstract: The literary review is preoccupied with
analysing and evaluating Marin Mãlaicu Hondrari¼ s – a
contemporary novelist an poet – last book. „La douã zile
distanþã” is his second poetry volume and, although a
progress can be noted in the poet¼s means of
expression, there are still certain flaws concerning
poetical construction.

Cuvinte-cheie: poezie contemporanã, omogenitate
tematicã, stil trubaduresc, tranzitivitate, construcþie
poeticã;

Keywords: contemporary poetry, thematical
homogeneity, troubadour style, transitivity, poetical
construction;

The Aquarius Sign

Deºi apãrut de mai mult timp, romanul lui Sergiu
Vâlcu, Evanghelia dupã maghizi, a trecut
neobservat, prelingîndu-se discret într-un con de
umbrã rezervat implacabil producþiilor literare
scoase la edituri mai mici, fãrã distribuþie sau fãrã
promovare. În librãriile româneºti este mult mai uºor
sã gãseºti autori strãini decît autohtoni. ªi totuºi,

Victor Cubleºan
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acest roman ar fi meritat o
primire mai atentã, cîteva
discuþii, cu siguranþã mai
mulþi cititori. Nu pentru cã
ar fi unul excepþional sau
pentru cã propune cu
intenþie o temã de scandal,
ci pur ºi simplu pentru cã
dezvãluie un povestitor de
talent ºi un stilist de fineþe.

Evanghelia dupã
maghizi este o poveste
ciudatã, într-o direcþie
destul de puþin exploatatã

în literatura noastrã, unde doar ªtefan Bãnulescu
poate sã fie o posibilã conexiune, o filiaþie neforþatã.
Dar modelele evidente vin în principiu din zona
influenþei realismului magic, ceea ce este în firea
lucrurilor dacã luãm în calcul cã autorul, chiar dacã
se aflã acum la debutul în roman, este, biologic ºi
cultural, un optzecist. Exploatarea mitului biblic a
devenit mai mult o modã ºi o sursã de popularitate
ºi popularizare odatã cu explozia de vînzãri
înregistrate de Dan Brown. Sergiu Vâlcu îºi
canalizeazã rescrierea „evanghelicã” într-o altã
direcþie, marºînd mai mult pe poetic, speculaþie
filosoficã ºi jocuri intertextuale, dar nu se poate
spune cã refuzã cu totul capcana facilã a teoriilor
conspiraþiei, reuºind unul dintre cele mai proaste
finaluri pe care mi-a fost dat sã le citesc.

Dincolo de poveste, e modul de a spune
povestea, iar Evanghelia dupã maghizi este o
demonstraþie cu adevãrat spectaculoasã – ºi pe
alãturi fermecãtoare – de artã narativã. Romanul
întreg este ca un foietaj însiropat, în care fiecare
foaie e o altã voce narativã, iar siropul liant e
povestea amestecatã, rãsucitã ºi repovestitã.
Povestea biblicã e spusã de maghizi, povestitori
profesioniºti mitici în universul paralel propus de
romancier. E spusã pe timp de noapte, iar vocile
maghizilor sînt întretãiate de comentariile
ascultãtorilor. E povestitã de cîteva personaje
principale, e povestitã de un eu narator omniscient,
e povestitã de cîteva personaje secundare, e
povestitã de un eu narator postmodern, ba, la un
moment dat e spusã chiar de asinul care l-a purtat
pe Isus. Sã mai notãm ºi prezenþa unui epilog
(superfluu), a unei postfeþe de autor (care reuºeºte
sã strice tot), a unor note de final (necorespunzînd,
din pãcate, numerelor din paginã) ºi a unei bibliografii
(prezenþã hilarã). Un ansamblu complicat, a cãrui
simplã descriere ar sugera mai degrabã o
construcþie încîlcitã, plicticoasã ºi
neconvingãtoare. Stilul extrem de exact adoptat de
cãtre prozator produce însã efectul contrar,
transformînd paginile romanului într-un desen
spectaculos, dar facil de urmãrit. Naraþiunea
polifonicã are exact doza de poeticitate studiatã
care e necesarã pentru a induce atmosfera incertã
de lume plasatã la graniþa dintre mit, burlesc ºi
realism istoric. Sergiu Vâlcu, deºi are în mod vizibil
o anume propensiune pentru descriptivul ornant ºi

pentru construcþiile verbale cu sonoritate exoticã,
are instinctului bunului prozator de a nu pedala
excesiv pe aceast joc de suprafaþã al textului.
Astfel, chiar dacã existã numeroase digresiuni ºi
inserþii pur ornamentale, ele nu fac decît sã aducã
culoare localã, sã ritmeze o frazã sau sã dea patinã
istoricã romanului. Trecerea abruptã sau nemarcatã
de la un narator la altul e o micã demonstraþie de
virtuozitate în ceea ce priveºte articularea
povestirii. Romancierul nu este neapãrat original ºi
pe alocuri se mai surprinde sclipirea cîteunui model
recunoscut, dar abilitatea extraordinarã de a
controla o structurã complexã ºi de a pãstra
tonalitatea ºi individualitatea vocilor narative este
de salutat. Unele pasaje sînt realmente superbe.
Pãcat cã, de regulã, sînt urmate de altele mai
ºablonarde, readucînd cititorul cu picioarele pe
pãmînt.

Nu mi-am propus niciodatã sã discut probleme
de filosofie sau religie în corpul unei cronici ºi nici
Evanghelia dupã maghizi nu-mi dã prilejul sã o fac.
Romanul foloseºte mitul biblic mai mult ca un
pretext pentru a spune o poveste poeticã,
metaforicã, istoricã ºi provocatoare, dar nu lasã
nici o clipã impresia cã sub frazarea elegantã ar
sãlãºlui pasiunea turbulentã a unui crez anume pe
care autorul se simte chemat sã îl apere. La fel de
bine ar fi putut juca pe schema oricãrui alt mit, în
trena oricãrei alte povestiri obsedante din recuzita
omenirii. Sergiu Vâlcu opereazã, vrînd-nevrînd, cu
cliºee. Pe o cale atît de bãtãtoritã e inevitabil. Din
pãcate, pentru a evita cîteva dintre acestea,
soluþioneazã firul narativ prin episoade facile,
previzibile. Episodul în care Isus, copil încã, se
urcã premonitoriu pe crucea cioplitã de însuºi Iosif,
este unul dintre acestea.

Dar, cum spuneam, finalul e cel care torpileazã
definitiv un roman care altfel ar fi fost chiar unul
bun. Povestea despre Zodia Vãrsãtorului în care
omenirea se pregãteºte de intrare ºi referinþele
serioase la documentarul senzaþionalist Zeitgeist
aruncã iremediabil în derizoriu orice cheie serioasã
de lecturã. Ce rãmîne este o poveste istorisitã
minunat, în care s-a turnat ca într-un blestem al
Zodiei Vãrsãtorului tot ce a cãzut la îndemînã, ratînd
ºansa de a fi un excelent roman.

SERVIU VÂLCU

Tritonic, 2009
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Enrique Vila-Matas este un
romancier bizar, care
chestioneazã, cel puþin în Asasina
cultivatã (epilog de Jordi Llovet,
ilustraþii de Oscar Astromujoff,
traducere de Ileana Scipione,
Editura Rao, 2007), sintagme în
vogã la trecerea dintre milenii:
moartea romanului, respectiv
moartea cititorului. Aceastã
chestionare este ingenios or-
chestratã ºi are ca mizã tocmai
remitologizarea romanului (dupã
ce acesta a fost demitologizat
demonstrativ). Scopul romanului
Asasina cultivatã este fluturat ca
un steag, pe de o parte de învins,
pe de o parte de învingãtor, de la
începutul cãrþii: actul de ucidere al
cititorului este gândit ca un gest
programatic, tendenþios, funda-
mentalist ºi asumat. Vila-Matas
admite, de altfel, cã romanul este
un act mimetic, în general, ºi
recunoaºte (pe urmele lui Julien
Gracq) cã un autor scrie exclusiv
pentru cã au scris ºi alþii înaintea
lui. Prin urmare, romanul (cãci
despre acest gen este vorba) se
naºte ºi continuã sã se scrie doar
fiindcã existã o tradiþie ºi un reflex
pavlovian cultural, legate de origi-
nea ºi condiþia acestui gen literar.
Totuºi, ceea ce defineºte un ro-
mancier, în opinia lui Vila-Matas, nu
sunt arhitectura ºi construcþia
epice, ci stilul, respectiv fraza
literarã care depãºeºte fraza
comunã, vulgarã. Este o ironie ºi
auto-ironie, cãci Vila-Matas însuºi,
ca romancier, este pregnant nu
atât prin stil, cât prin deconstrucþia
epicã pe care o face în textele sale.
În ciuda ameninþãrilor letale pe
care autorul le precizeazã la
începutul cãrþii, cititorul este
prevenit cã poate sã citeascã

Moartea romanului, moartea
cititorului?
Death of the Novel, Death of the Reader?
Ruxandra Cesereanu

romanul Asasina cultivatã fãrã a fi
lichidat (de text, în text ori de autor,
la propriu), chiar dacã, într-un mod
enigmatic, cititorul ar putea, totuºi,
sã fie ucis. Vila-Matas apeleazã
ludic, de fapt, la o teatralã ºi amplã
amfibolie care îi dã posibilitatea de
a comite gesturi ºi fapte opuse:
cititorul poate rãmâne viu sau
poate fi ucis, ca ºi cum ar fi acelaºi
lucru, deºi nu este acelaºi lucru!
Amfibolie ºi paradox, de fapt.
Sugestia este aceea cã romanul
de faþã nu se vrea a fi seducãtor,
ci ucigãtor în sensul în care “crima”
este o operã imperfectã care ar
putea deveni perfectã doar întrucât
unicitatea ei constã în scopul
asasin – lichidarea cititorului!

Istoriile epice întreþesute din
Asasina cultivatã sunt îndeajuns
de încâlcite ºi deºirate, în acelaºi
timp, încât sã nu mai conteze de
la un punct, strategia ludicã a
autorului fiind evidentã: avem,
iniþial, cadavrul unui scriitor
sinucigaº, lângã care se gãseºte
manuscrisul în plic sigilat al altui
scriitor – aceastã situaþie de incipit
constituie o abilã metaforã, tehnic
vorbind, pentru a performa ideea
de demitologizare ºi remitologizare
a romanului. Sinucigaºul (Vidal
Escabia) era un scriitor minor, care
se lãuda grandoman cu ma-
nuscrise valide de sertar, deºi
acestea erau inexistente. Dar
chiar grandomania acestui autor
insignifiant devine de la un punct
naraþiune! Vila-Matas îi trimite lui
Vidal Escabia manuscrisul
Asasinei cultivate, semnându-se,
însã, cu numele altui scriitor (Juan
Herrera), care îl obseda pe Vidal
Escabia. Evident, romanul din
roman este unul ºi acelaºi, de
aici auto-mitologia sau auto-
mitologizarea care are, însã, sens
ontic ºi nu þine neapãrat de strategia
unui meta-roman. Toþi cei care intrã
în contact cu manuscrisul intitulat
Asasina cultivatã (Vidal Escabia,
apoi Elena Villena – soþia lui Juan

Herrera, apoi prefaþatoarea Ana
Cañizal) încearcã sã se
defineascã la nivel uman ºi toþi pier.
Intriga este una poliþistã ºi
pluseazã pe autoreferenþialitate,
autoficþiune ºi critificþiune, tocmai
ca sã dezvolte un policier de teoria
literaturii, mai exact de teoria
romanului. Acest lucru este
fascinant, iar romanul lui Vila-
Matas, în ciuda sucelii sale, nu
plictiseºte deloc. A face din teoria
romanului un thriller de buzunar nu
este puþin lucru! Cei care mor în
textul lui Vila-Matas mor exclusiv
pentru cã sunt cititori de prozã sau
producãtori de prozã, iar misterul
inter-morþii lor (cãci este vorba
despre o moarte interºanjabilã ºi
molipsitoare) este ºi devine, de
fapt, misterul de a construi un
roman ºi de a-l livra publicului în
chip spectaculos. Însuºi manu-
scrisul dispare ºi reapare în con-
tinuu – oricum, ceea ce conteazã
este cãutarea continuã, interogaþia,
thriller-ul care devine o questa.

Ironia delicioasã a lui Vila-Matas
este aceea de a invalida ºi în
acelaºi timp de a reîntemeia,
concret, romanul sãu din roman,
Asasina cultivatã, ca pe o suitã de
ºapte poeme în prozã în care nu
existã neapãrat acþiune, cât stãri
sufleteºti ºi senzaþii. Printr-un
asemenea gest auctorial, Vila-
Matas ucide ideea de roman: cele
ºapte poeme în prozã nu pot
alcãtui în niciun caz un roman,
aceasta fiind ironia autorului dupã
care un roman poate fi orice. ªi
numai dacã numeºti un text a fi
roman, el devine aºa ceva – iatã
autoritatea unui cuvânt întemeietor,
dar nu neapãrat ºi autoritatea unui
canon! Dimpotrivã, Vila-Matas
descrie enigmatic tocmai explo-
darea canonului romanesc.

Istoria epicã din Asasina
cultivatã este, însã, tot mai
încâlcitã: la pagina 73 aflãm cã, deºi
Asasina cultivatã pãrea sã fie
singurul roman al Elenei Villena, ea

Autoarea este Conferenþiar la
Facultatea de Litere din Cluj, catedra
de Literaturã Comparatã (The Autor is
Associate Professor, Faculty of Let-
ters in Cluj, Department of Compa-
rative Literature)
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are, de fapt, un alt unic roman numit
Dulcea climã din Lesbos. Apoi, din
notele la romanul în roman, fãcute
de prefaþatoarea Ana Cañizal,
deducem cã este vorba despre un
manuscris intertextual, în care
coabiteazã mai mulþi autori,
nemaiºtiindu-se cine ar putea fi
autorul primordial. Problematiza-
rea lui Vila-Matas este explicitã în
acest punct: dacã autorul este
ambiguu sau nu mai existã, atunci
nu mai existã roman, ci doar text.
Nici mãcar nu mai are vreo
importanþã informaþionalã mãrturia
ulterioarã a Elenei Villena cum cã
Asasina cultivatã este un fragment
nepublicat din Dulcea climã din
Lesbos. Metafora tauromahiei,
utilizatã de personaje, la un
moment dat, este utilã explicativ:
uciderea cititorului este un ritual în

desfãºurare, aºa cum ºi uciderea
romanului este tot un ritual. În urma
suitei de morþi misterioase care
sunt toate legate ombilical de
manuscrisul numit Asasina
cultivatã, Vila-Matas cocheteazã
cu ideea de a distruge
manuscrisul, dar în cele din urmã
decide sã-i îngãduie o circulaþie
efemerã: ºi chiar aceastã circulaþie
se vãdeºte a fi, concret vorbind,
romanul propriu-zis, de aici jocul
auctorial favorit al lui Vila-Matas.

În Epilogul cãrþii, Jordi Llovet
pledeazã pentru Asasina cultivatã
ca negaþie romanescã sau ca
scriiturã hermafroditã (Llovet o
numeºte travestitã), conchizând
cã scriitura perfectã este
întotdeauna cea a morþii. Fireºte,
este vorba despre moartea
romanului, dar ºi despre resurecþia

lui din moarte, tocmai prin ducerea
morþii acestui gen literar pânã la
capãt. Acesta este sensul datoritã
cãruia scriitorul, în general, nu este
altceva decât un asasin cultivat
atunci când îºi livreazã romanul
publicului cititor.

Abstract: The present essay aims
to discuss the self-referential
dimension and theself-fictional/
critifictional status of the novel The
Cultivated Murderer by Enrique Vila-
Matas, which is a thriller of literary
theory.

Keywords: Vila-Matas, self-
referential, self-fiction, critifiction,
literary theory, death of the novel,
death of the reader

Cuvinte cheie: Vila-Matas, auto-
referenþialitate, autoficþiune, criti-
ficþiune, teoria literaturii, moartea
romanului, moartea cititorului
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Una dintre formele pe care le-a
luat, încã din vechime, principiul
sim-plitãþii e îndemnul de a te opri
undeva: ananke stenai. Cerce-
tarea nu poate merge la infinit.
Regresul trebuie evitat prin iden-
tificarea unui termen prim. Au
repetat îndemnul Aristotel (Fizica,
VII: 242b), Thoma d’Aquino (în ce-
le cinci argumente), Descartes,
Spinoza, Leibniz, Kierkegaard
(cînd comenteazã infinitatea nega-
tivã). Aº nota în grabã cã regresul
în infinit nu e tot una cu repetiþia
circularã. Vom vedea diferenþa în
altã parte.

O veritabilã frenezie a infinitu-
lui regresiv întîlnim, de pildã, la
Spinoza, în Tratatul despre în-
dreptarea intelectului ºi despre calea
cea mai bunã care duce la ade-
vãrata cunoaºtere a lucrurilor, la G.
W. Leibniz, în Noi eseuri asupra
intelectului omenesc... Deoarece
fragmentele care urmeazã nu se
pot parafraza mulþumitor fãrã a le
distruge esenþa ºi farmecul, voi
transcrie pur ºi simplu.

Baruch Spinoza, mai întîi:
„Petru este ceva real; dar ideea
adevãratã a lui Petru este esenþa
obiectivã a lui Petru, ceva real în
sine ºi cu totul deosebit de Petru
însuºi. Întrucît deci ideea lui Petru
este ceva real, avînd esenþa sa
proprie, va fi ºi ea ceva inteligibil,
adicã obiectul altei idei, care idee
va cuprinde în sine obiectiv tot
ceea ce ideea lui Petru cuprinde
formal. Iar la rîndul ei, ideea despre
ideea lui Petru are ºi ea esenþa sa,
care, la fel, poate fi obiectul altei
idei, ºi aºa la infinit. Oricine poate
constata aceasta, vãzînd cã ºtie
ce este Petru, apoi cã ºtie cã ºtie,
ºi tot aºa cã ºtie ceea ce ºtie etc.
De aici rezultã cã, pentru a
cunoaºte esenþa lui Petru nu este
nevoie sã cunoaºtem însãºi ideea
lui Petru ºi, încã mai puþin, ideea
ideii lui Petru. Ceea ce este tot una

cu a spune cã, pentru a ºti, nu este
nevoie de a ºti cã ºtii ºi încã mai
puþin, de a ºti cã ºtii cã ºtii“ Rezultã
cã e suficient sã ºtii pur ºi simplu
un lucru pentru a ºti. În Despre
certitudine (16), Wittgenstein va
exprima un gînd asemãnãtor: „Da-
cã ºtiu ceva, atunci ºi ºtiu cã ºtiu
aceasta etc. revine la ªtiu asta”.
Dar pentru a ºti cu adevãrat, con-
tinuã filosoful, ai nevoie de probe.
Se cade sã evadezi din acest joc
de limbaj.

Aceeaºi bucurie  rea (Schaden-
freude, spun germanii), gãsim într-
un pasaj din Noi eseuri asupra
intelectului omenesc (11:1) de
Leibniz: „Nu e posibil sã reflectãm
întotdeauna în mod expres asupra
tuturor gîndurilor noastre; altmin-
teri, spiritul nostru ar reflecta asu-
pra fiecãrei reflecþii la infinit, fãrã a
putea vreodatã sã treacã la un nou
gînd. De exemplu, luînd cunoºtinþã
de o anume trãire prezentã, ar tre-
bui întotdeauna sã gîndesc cã eu
gîndesc asupra ei ºi sã gîndesc,
încã, faptul cã eu gîndesc cã
gîndesc ºi tot aºa la infinit. Dar e
necesar sã încetez de a reflecta
asupra tuturor acestor reflecþii ºi
este necesar sã existe, în cele din
urmã, un gînd care sã ne îngãduie
sã trecem mai departe fãrã a ne
gîndi la el; altminteri, am rãmîne
permanent la acelaºi lucru”. Sim-
plul fapt cã gîndirea nu se închide
într-o reflecþie o datã pentru tot-
deauna, ci trece la alte gînduri, e o
dovadã cã existã gînduri necesare.

Cum stabilim însã necesitatea
gîndurilor necesare? O astfel de
necesitate e vizibilã prin ea însãºi
sau o desemnãm noi, printr-o de-
cizie subiectivã? Altfel spus, nece-
sitatea e a lucrurilor sau a minþii?
E naturalã sau impusã? ªi, pîna la
urmã, ce este mai natural: regresul
în infinit sau termenul care opreºte
deriva? Totuºi, de vreme ce Aris-
totel a simþit nevoia unui principiu
al simplitãþii (undeva trebuie sã te
opreºti), naturalã pare a fi infinitatea
regresivã, nu finitudinea.

în Jurnal filosofic, Constantin
Noica observã cã Heidegger „gîn-
dea, nu ºtiu cum, în spiralã des-
cendentã. Nu numai linear ºi
progresiv se gîndeºte valabil. Poa-
te niciodatã linear, ci în spiralã, în
burghiu, ca într-un act de sondaj”.
Adevãrat! Ca urmare, putem deo-

sebi douã varietãþi de gîndire: una
linearã ºi finitã, cealaltã regresivã
ºi potenþial infinitã. în Scrisoare
despre „umanism”, Heidegger ofe-
rã urmãtorul exemplu de regre-
siune trunchiatã. Pentru a înþelege
ce anume desemneazã cuvîntul
„Dumnezeu”, trebuie mai întîi sã
gîndim „esenþa dumnezeirii”. Dar
pentru a gîndi esenþa dumnezeirii,
se cade mai întîi a gîndi „esenþa
sacrului”. Dar pentru a gîndi esenþa
sacrului, e necesar sã pornim de
la „adevãrul fiinþei”. El e cel dintîi ºi
cel de pe urmã, alpha ºi omega
ontologiei ºi gîndirii lui Heidegger.
Dincolo de aºa-numitul „adevãr al
fiinþei” nu mai existã nimic. Intero-
garea se frînge. Nu mã întrebaþi în-
sã ce înseamnã „adevãrul fiinþei”,
fiindcã nu ºtiu sã rãspund. Sã re-
venim la Spinoza ºi Leibniz.

De fiecare datã, în pasajele cita-
te mai sus, îndemnul la economie
este prefaþat de ilustraþii vertigi-
noase. Fascinaþia infinitului regre-
siv nu poate fi reprimatã nici de
Spinoza, nici de Leibniz. Ispita rã-
mâne. Bucuria ispitei e întotdeauna
mai mare ddcît bucuria ascezei.

Spinoza oferã cel puþin trei ca-
zuri de risipã. Cel cu ideea lui Petru,
pe care l-am menþionat deja, cel
cu metoda de a investiga adevãrul
care are nevoie de o altã metodã
de a investiga adevãrul tocmai
pentru a stabili îndreptãþirea
metodei de a investiga adevãrul.
ªi aºa mai departe. ªi, în fine,
exemplul ciocanului, cel mai plas-
tic dintre toate: pentru a bate fierul,
meºterul fãurar are nevoie, bineîn-
þeles, de un ciocan. Dar pentru a
avea un ciocan, el trebuie sã fãu-
reascã mai întîi un ciocan. ªi pen-
tru a fãuri un ciocan are nevoie de
un alt ciocan etc. În aceste condiþii
vitrege, mai ajunge bietul fãurar sã
loveascã bucata de fier? Spinoza
e de pãrere cã întrebarea nu-l va
opri niciodatã pe meºter din munca
lui. În definitiv, infinitatea regresivã
nici nu e treaba fierarului.

Sigur, în citatele de mai sus,
imboldul derivei provine din însu-
ºirea unor verbe de a se întoarce
asupra lor însele. De obicei, ver-
bele nu au aceastã proprietate.
Poþi spune cã scrii, dar nu cã scrii
cã scrii (deºi se poate). Poþi spune
cã mori, dar nu cã mori cã mori
(deºi se poate ºi asta!). Poþi spune

S. a. m.d.,,,,,
et caetera
Valeriu Gherghel
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cã respiri, dar nu cã respiri cã res-
piri. Respiraþia care se respirã pe
ea însãºi chiar nu e cu putinþã.
Existã, în schimb, verbe cu o pu-
tere de regresiune indefinitã: a
gîndi, a cugeta, a ºti, a cunoaºte,
a reflecta, a se îndoi, a crede, a
înþelege (mai ales la trecut), a se
teme (anxietatea e teama de
teamã), a visa etc. Poþi visa cã vi-
sezi. Poþi visa cã visezi cã visezi.
ªi aºa mai departe. Poþi  visa cã
eºti un fluture, cum i se întîmplã
într-o noapte lui Chuang Tzu. ªi
poþi visa cã eºti fluturele care vi-
seazã, la rîndu-i, un om care a visat
cã e un fluture. Multiplicarea spe-
cularã îl deruteazã pe Chuang
Tzu. În dimineaþa visului, nici el nu
mai poate preciza cine a visat
aievea ºi cine este Chuang Tzu.
     Sã ne întoarcem, totuºi, la un
exemplu cognitiv. ªtii cã 2 + 2 fac
4. ªi, în acelaºi timp, ºtii cã ºtii cã
2 + 2 fac 4. Unii filosofi foarte subtili
ºi subþiri au vorbit, în acest caz,
de o cunoaºtere de ordinul 2. Dar
dacã admiþi o cunoaºtere de
ordinul 2, trebuie sã admiþi, prin
acelaºi gest, o cunoaºtere de
ordinul 3, de ordinul 4, de ordinul
5. ªi aºa mai departe. De cîte ori I
trebuie sã repeþi însã „ºtiu” pentru
a dovedi cã ºtii cu adevãrat ceva?
Nimic nu devine cert doar prin
simpla repetare a verbului a ºti.

Cîþiva gînditori s-au referit
ºi la alte verbe. Prin expresiile
„amabam amare” ºi lamans
amare” (Confesiuni, III: 1,1), sfîntul
Augustin a pus în categoria ver-
belor regresive pe a iubi. Dar el voia
sã ilustreze o folosire nepotrivitã a
dispoziþiei iubirii ºi a verbului care
o exprimã. Nu iubeºti pe cineva
anume, te afli la mare distanþã de
ceea ce se cuvine iubit, afundat
într-o solitudine completã. Iubeºti,
în realitate, faptul de a iubi. Iubi-
rea se închide în sine. Mai este
iubire? Nu reprezintã, mai
degrabã, o specie a egotismului?
Cum sã nu?, rãspunde Augustin

Cînd a descris noþiunea de
voinþã la Friedrich Nietzsche (ºi în
ge-nere), Heidegger l-a adãugat,
cu aceeaºi intenþie de a ilustra o
maladie a sufletului ºi, în con-
secinþã, o maladie verbalã, pe a
voi: nu mai vrei ceva, vrei sã poþi,
vrei sã vrei. Voinþa de voinþã e un
act intranzitiv. În aceste cazuri (pot

fi identificate, fireºte, multe altele),
verbele a iubi ºi a voi primesc un
complement direct inadecvat.

În eseul Despre experienþã (III:
13), Michel de Montaigne se
gîndise, poate (nu sînt sigur), la
verbul a interpreta. Citez: „ll y a plus
affaire à interpreter Ies interpre-
tations qu’a interpreter Ies choses,
et plus de livres sur Ies livres que
sur autre subject: nous ne faisons
que nous entregloser”.Adicã: „Sîn-
tem interesaþi mai mult sã inter-
pretãm interpretãrile decît sã in-
terpretãm lucrurile; ºi existã mai
multe cãrþi despre cãrþi decît
despre un alt subiect [lucrurile
însele]: nu facem decît sã glosãm
glosele [ºi sã ne comentãm între
noi]”. Dacã nu greºesc, Montaigne
a întrevãzut, deºi nu afirmã explicit,
o posibilã folosire a verbului a inter-
preta în maniera unui verb regresiv:
interpretãm cã interpretãm. Com-
plementul direct nu este neapãrat
„interpretatul” (consecinþa unei inter-
pretãri, glosa, nota), ci faptul însuºi
de a interpreta. În acest chip, sterili-
tatea verbului devine limpede.

Astãzi, infinitul regresiv nu este
(doar) un infinit de cuvinte, o simplã
posibilitate lexicalã, o rãsturnare lu-
dicã a rãsturnãrii. Dimpotrivã, pen-
tru Aristotel ori Thoma dAquino, in-
finitatea regresivã (sau de oricare
alt tip) nu avea nicio realitate. Orice
succesiune de miºcãtori se oprea,
în cele din urmã, la miºcãtorul prim
(care miºcã prin însuºi faptul de a
fi dorit), orice serie cauzalã cul-
mina în Dumnezeu. Dar dacã nu-
mai finitul era posibil ºi real, dacã
numai el exista, dacã orice succe-
siune avea un termen prim (ºi, tot-
odatã, ultim), a legiui oprirea printr-
un ananke sthenai, cum a procedat
Aristotel, a fost, am impresia, o
gratuitate.

Principiul simplitãþii impune,
deci, sã ne oprim undeva. Mai pre-
cis, unde?. Iatã cîteva propuneri.
La prote kinoun (Aristotel). La
principiul necesar (Thoma
d’Aquino). La maxime ens (Thoma
d’Aquino). La primul (Dante). La
primul care e alpha ºi omega
(Dante)  La evidenþa invincibilã
(Descartes) . La adevãrul care se
face cunoscut prin el însuºi
(Spinoza). La un gând necesar
(Leibniz). La ens entium (Kant
sprijinitorul absolut (Kant). La

semnificaþia cea mai simplã
dintre toate (Luther: sensus
simplicissimus). La interpretan-
tul final (Peirce). La semificatul
transcendental (Derrida). La
semnificaþia cea mai economicã
(Perrine). La semnificaþia evidentã
vor completa alþii.

Evidenþa nu necesitã justificãri,
stã scris în manualul de logicã. Nu
are rost sã întrebi de ce enunþul  „gîn-
desc, deci sînt” este prim. Este prim
pentru cã este în mod evident prim.

Pe de altã parte, regula din
manual s-ar putea sã fie valabilã ºi
pentru exerciþiul hermeneutic. De
ce semnificaþia eroticã a  Cîntãrii
cîntãrilor este evidentã? Este
evidentã pentru cã este  evidentã.
Ce-i drept, dacã nu aparþine unui

basileu infailibil, evidenþa cuiva
nu devine imediat evidentã celor
din jur. Pentru contemporanii lui
Theor Mopsuestia (350 - 428), sã
zicem, aceastã evidenþã (Cîntarea
cîntãrilor este un poem erotic
fiindcã este un poem erotic) nu a
fost deloc evidentã, ci arbitrarã,
pãrelnicã, incredibilã, pretinsã,
nefireascã, absurdã, imposibilã,
sfidãtoare, ereticã, scandaloasã,
blasfemiatoare, stupidã.

ªi aºa mai departe...

Abstract: The essay tries to define
the concept of „regressive infinitum“
by identifying its avatars in the notions
and images of philosophers from
Aristotle, Thomas D’Aquino or
Descartes to Nietzsche or Derrida.The
concept not only gives name to the
the skepticism regarding positivist
evolution, but also expresses words’
capacity of referring to themselves (the
so-called metalanguage).

Keywords: philosophy, herme-
neutics, regressive infinitum, meta-
language

Cuvinte cheie: filosofie, herme-
neuticã, infinit, regresiv, metalimbaj
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Spectatorul ºi prezenþa:
Interactivitate, efect ºi eficienþã

Printre multele consecinþe
(uneori perverse) pe care
devenirea tehnologicã ºi, în
principal, revoluþia digitalã le-au
produs în ultima jumãtate de secol,
una dintre cele mai vizibile e cea a
melanjului fãrã precedent între
valorile temporale ºi cele cultural-
spaþiale care, mãcar pe întinderea
ultimelor sute de ani, îºi pãstraserã
o anume stabilitate ºi pe care, azi,
o privim oarecum nostalgic. Mai
simplu spus, atît în ceea ce
priveºte mentalitãþile cît ºi în ceea
ce priveºte comportamentele
bazate pe sisteme de valorizare,
generaþiile ºi culturile s-au
amestecat între ele vertiginos, fãrã
sã bãgãm de seamã.  Suntem,
astfel, adesea contemporani în
gusturi ºi practici atît cu bunicii cît
ºi cu proprii noºtri nepoþi,
împãrtãºim comportamente de
consum cultural cu bazine socio-
antropologice prin care n-am cãlcat
ºi nici nu vom cãlca vreodatã,
preluãm proceduri de schimb ºi
ritualuri/ceremoniale publice fãrã
sã le interogãm provenienþa ºi
rãdãcinile ideologice ori religioase,
într-un carusel al adaptãrilor în care
mai nimeni nu se întreabã de ce ºi
încotro.

Într-un asemenea context, ceea
ce pînã nu demult statuta diferenþa
specificã dintre autorul/actorul
ofertei de discurs artistic ºi condiþia
de spectator, ºi anume dialectica
fixã dintre ostensiune ºi denegare
(proceduri discursiv expresive vs.
proceduri de identificare ficþionalã)
pare sã fi devenit, o datã în plus, o
antinomie chestionabilã ºi
reconfigurabilã.

Un pas mai departe, intrã sub
semnul întrebãrii inclusiv spaþiul de
diferenþiere specificã dintre teatru
ºi film, dintre discursurile culturii
populare ºi cele ale aºa-zisei culturi
de elitã ºi, în cele din urmã, dintre
discursurile artisitice ºi cele ºtiin-
þifice/tehnologice. ªi aici, în acest
„no man’s land” al reconfigurãrilor
ºi renegocierilor de specificitate,
mingea e la beneficiar, fie cã-l
numim spectator, consumator sau
user. Poate vi se pare o banalitate
pompoasã dar nutresc convinge-
rea cã pe cît democratizarea ex-
presiei e mai profundã ºi pe cît li-
mitele dintre popular ºi cult, ºtiin-
þific ºi artistic devin mai ceþoase,
pe atît întrebãrile cu privire la adre-
sabilitate ºi publicuri devin mai dra-
matice, mai acute.

Sã luãm, de exemplu, unul din-
tre conceptele aparent stabile, de
mai bine de un secol, care fixau
diferenþa specificã dintre teatral ºi
filmic: prezenþa, calitatea discur-
sului viu, „live”. De la diatribele lui
Benjamin din „Opera de artã în
epoca reproducerii mecanice”
(1936) pînã la meditaþiile lui Brook
din Spaþiul gol, ºi de acolo pînã la
noile teorii referitoare la distanþa
dintre teatrul clasic ºi cel postdra-
matic (în principal în zona de per-
formance) condiþia definitorie a
teatralitãþii pãrea datã de irepro-
ductibilitatea ei funciarã, care pre-
supune coexistenþa in praesentia,
în acelaºi spaþiu fizic dedicat
comu-nicãrii, între performeri ºi
spectatori. Altfel spus, discursurile
teatrale ar fi fluid-reconfigurabile,
reprezentaþie cu reprezentaþie: ce-
ai vãzut ieri nu mai e ce vei vedea
mîine, chiar dacã mergi la unul ºi
acelaºi spctacol, fiindcã, în fond,
întîlnirea e una inter-personalã. Pe
cînd, discursurile cinematografice
fiind fixate pe un suport ºi sunt
veºnic reproductibile, îþi poþi ve-
rifica reacþiile ºi judecãþile de
valoare revizitînd unul ºi acelaºi

produs artistic, în timpi, spaþii ºi
condiþii diferite, fãrã ca el sã sufere
modificãri.

Mai mult decît atît, înseºi pie-
trele de temelie ale teoriei per-
formance, fie ele venind dinspre
artele plastice, teatru ori dans, se
bazazã pe efemeritatea „live” a
relaþiei dintre artist/performer ºi
spectator, ducînd un pas mai de-
parte diferenþierea faþã de teatrul
în sens clasic, cãruia i se imputã
aºa-zisa mecanicizare a rapor-
turilor dintre expresia scenicã ºi
public, prin reluarea repertorialã a
spectacolului, obligat sã „se re-
producã” pe cale instituþionalã, în
raport cu cererea din „piaþa ofertei
cuturale ºi de divertisment”. În
aceastã ordine de idei, calitatea de
„viu”, de comunicare cu adevãrat
live, n-ar aparþine cu adevãrat decît
acelor tipuri de expresie care îºi
conþin propria accidentalitate, ine-
fabilã întîlnire, ireproductibilã, cu
spectatorul dedicat ºi mereu
disponibil sã experimenteze o
intîlnire cu neaºteptatul1.

Prezenþa (viul) este, cred eu,
unul din mitemele culturale care
meritã interogate ºi chiar sunt
interogate cu hotãrîre azi, în
condiþiile create de revoluþia
digitalã. Mai întîi de toate, fiindcã

Autoarea este critic de teatru ºi
profesor la Facultatea de Film ºi
Televiziune din Cluj  / The author is a
theater critic and Professor at the
Faculty of Film-Theater in  Cluj

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

1 Vezi, în acest sens, Auslander,
Philip Liveness: performance in a
mediatized culture, London/New
York: Routledge, 2008; Lehmann,
Hans-Thies, Postdramatic Theatre.
London/New York: Routledge,
2006, dar ºi interviurile ºi eseurile
din Svich, Caridad (ed.) Trans-
Global Readings: Crossing
Theatrical Boundaries (Theatre:
Theory-Practice Performance)
Manchester University Press, UK/
Palgrave Macmillan, 2004; sau
Svich, Caridad and Delgado, Maria
(eds.) Theatre in Crisis?
Performance Manifestos for a New
Century, Manchester University
Press, UK/Palgrave Macmillan,
USA, 2002
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artele spectacolului sunt mai
degrabã definibile prin felul în care
îºi construiesc strategiile de adre-
sabilitate în raport cu spectatorul, ºi
abia de aici mai departe în ceea ce
priveºte structurile lor estetice ori
conþinuturile „de împãrtãºit”.

În unele situaþii, performance-ul
e, în fond, totuna cu spectacolul de
teatru propriu-zis, în definiþia sa tra-
diþionalã: ceea ce dispare e doar
reþeaua de susþinere narativã ºi
obligativitatea structurii dramati-
ce bazate pe conflict ºi climax. În
schimb, aceasta deplasare e com-
pensatã de apropierea fizicã faþã de
spectator, pe de-o parte, ºi de
abstractizarea-conceptualizarea
proceselor de inducþie a identifi-
cãrii, în detrimentul clasicei pro-
ducþii de semnificaþie,de cealaltã
parte. Aºa cum se întimplã în
acest splendid experiment per-
formativ al Vavei ªtefãnescu ºi
Irinei Vintze, de acum cîþiva ani,
(Solo Online, o producþie a Teatrului
Naþional Lucian Blaga din Cluj) pe
tema  relaþiei dintre eu ºi avatar, în
cele douã realitãþi, cea cotidianã ºi
ºi cea virtualã...

Redefinirea prezenþei ºi viului e,
însã, indisolubil legatã de unitatea
spaþiotemporalã a „evenimentului”
performat, spaþiu comun împãrtãºit
de artist/actor/public. Acesta poate
fi unul clasic, construit ori decorat,
iar alteori devine o instalaþie,
„lucrînd”, lãsîndu-se experimentat,
trãit sau chiar creat în colaborare,
aºa cum se poate vedea din
exemplul unui proiect de per-
formance plastic creat în aprilie
2011 de un grup internaþional de
artiºti, inspiraþi de tehnicile gru-
pului La Pocha Nostra (Guillermo
Gómez-Peña and Roberto
Sifuentes). Cutia albã/The White
Box2 e un spaþiu tematic în care
spectaorul poate atît privi dinafarã,
cît ºi participa nemijlocit, în
colaborare cu performerii artiºti, la
producerea unor imagini plastice
figurative ºi nonfgurative, împãr-
tãºind cu aceºtia experienþa unei
comunicãri de alt grad decît cea
cotidianã, dar ºi emoþia ºi
curiozitatea în raport cu devenirea,
in progress, a operei comune.

Una peste alta, chestiunea
„prezenþei” ºi a calitãþii de „viu” a
comunicãrii artist/performer cu
spectatorul devine, din pricina
dezvoltãrilor tehnologice, mult mai
puþin tributarã prejudecãþilor
antitehnologice legate de
„reproductibilitate”, aºa cum au
fost ele moºtenite de la Benjamin.
Cinematograful însuºi e pe cale sã
devinã din ce în ce mai participativ,
din punctul de vedere al experienþei
beneficiarului spectator, iar artele
video ºi tehnologia digitalã din
spatele lor nu mai obosesc sã
propunã formate ºi formule de
interactivare spaþialã, temporalã,
sonorã, vizualã a prezenþei
spectatorului de ieri, devenit acum
atît utilizator al instalaþiei artistice
cît ºi  coautor (voluntar/involuntar)
al unora dintre structurile estetice
la care e expus.

 Pe de altã parte, aº vrea sã
remarc, totuºi, cã oferta de
interactivare a spectatorului,
artistic ºi tehnologic provocatã, mi
se pare în mod nemijlocit legatã de
valoarea experienþial-ludicã, în
permanentã expansiune, despre
care pomeneam într-unul din
capitolele anterioare. O copleºi-
toare majoritate a performance-
urilor ºi instalaþiilor ce combinã
prezenþa nemijlocitã a desti-
natarului (în mai mare mãsurã uti-
lizator decît spectator) cu oferta de
expresie (mediatã tehnologic) îºi
fundamenteazã demersul pe
reactivarea poftei de joacã ºi pe
disponibilitatea de  exerciþiu liber
(adesea excitatã fãþiº, cu îndem-
nuri de a apãsa pe buton, de a
utiliza mouse-ul la discreþie sau de
a þopãi fãrã fricã prin spaþiul insta-
laþiei) a acestuia din urmã.

Trebuie subliniat însã cã
inovarea strategiilor formale de
activare a participativitãþii desti-
natarului (cãruia abia dacã mai
îndrãznesc sã-i spun spectator)
constituie un  exerciþiu imaginar,
artistic ºi tehnologic transdisci-
plinar ºi interdisciplinar cãruia in-
stituþii universitare de prestigiu,
cum e celebrul MIT american, îi
acordã, de decenii, un spaþiu
consistent în curriculã ºi în direcþiile
de cercetare. Din acest punct de
vedere, distanþa dintre ceea ce e
tradiþional artistic ºi ceea ce era
tradiþional un domeniu al ºtiinþelor

exacte s-a redus în asemenea
mãsurã încît, pe bunã dreptate,
devine dificil (ºi chiar niþel ridicol)
sã mai operezi în judecãþile tale cu
privire la creativitate, originalitate ºi
„autenticitate” pãstrînd opoziþia
dintre arte ºi ºtiinþe.

Totuºi, cel puþin din punctul meu
de vedere, la acest moment, com-
binatoria artistic-tehnologicã rã-
mîne, în ce-l priveºte pe destinatar,
o provocare mai degrabã formalã
ºi mai puþin una purtãtoare de
conþinuturi (ºi, deci, producãtoare
de „efect” la nivelul adînc, al
modificãrilor de perspectivã în
raport cu lumea ºi sinele). Poate
mã înºel, cine ºtie?

Bine bine, creºtem participati-
vitatea spectatorului, îl lãsãm sã se
joace cu butonaºe sau îi oferim
eºantioane de cunoaºtere stîr-
nindu-l sã experimenteze el însuºi.
Însã, pentru ca sã mai putem vorbi
în mod legitim de comunicare,
mediul ºi strategia de discurs –
care, în fond, nu sunt decît context
ºi vehiculi – acoperã numai o parte
a  procesului; avem nevoie, vrei nu
vrei, de conþinuturi. „Mediul e
mesajul”, strigãtul de luptã al lui
McLuhan de acum peste jumãtate
de secol, era, citit cu atenþie, nu un
slogan normativ, ci o crudã ironie
diagnosticã asupra co-municarii de
masã. Adesea îþi vine sã te
minunezi (mizantropic) vãzînd cum
ceea ce se dorea un sarcastic ºi
drastic semnal de alarmã a devenit,
pe nesimþite, piatrã de temelie a
marelui edificiu (bine finanþat ºi
producãtor de vast capital) al
babiloniei mediatice în care sunt
produse ºi ciculã instantaneu forme
„imune” la conþinut...

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.
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Constance Holden, în articolul
Creativity and the Troubled Mind,
publicat în 1987, analizeazã relaþia
dintre creativitate ºi bolile mintale,
stabilind o serie de similitudini între
artiºti ºi persoanele maniaco-
depresive. Atât artiºtii cât ºi
maniaco-depresivii tind sã fie foarte
sensibili la stimulii externi ºi interni:
Holden numeºte acest simptom
“reactivitate emoþionalã”. Dezinhi-
barea, stimulatã uneori de droguri
ºi alcool, este specificã atât arti-
ºtilor cât ºi maniaco-depresivilor,
întrucât faciliteazã accesul la
materia inconºtientã. Hipomania
este asociatã cu o capacitate
superioarã de concentrare (ceea
ce Holden numeºte absorpþie),
caracteristicã atât artiºtilor, cât ºi
maniaco-depresivilor. În acest
sens, un experiment a demonstrat
cã majoritatea copiilor maniaco-
depresivi au o imaginaþie mai
bogatã decât cei fãrã tulburãri
psihice, putând trãi în lumile lor
imaginare chiar ore în ºir. Aºa
încât, depresia maniacã poate
favoriza în creaþia individualã
dobândirea unei intensitãþi cres-
cute a experienþei ºi imaginaþiei,
care nu este posibilã pentru restul
oamenilor. Holden îºi încheie
articolul cu o afirmaþie surprin-
zãtoare: “o investigaþie mai siste-
maticã a acestor probleme psihice
poate oferi o perspectivã mai puþin
romanticã asupra geniilor” [t.m.],
speculând astfel cã artiºtii de ge-
niu ar fi, în majoritatea cazurilor,
maniaco-depresivi.

Anne Sexton era hipersensibilã
la stimulii externi (contestarea
venitã din partea unor critici literari)
ºi mai ales la stimulii interni, care
au permis scrierea poeziei sale
confesionale. Sexton avea o ca-
pacitate superioarã de concen-

About Suicide and Anne Sexton

trare, stilizându-ºi unele poeme
timp de câteva luni (v. poemul The
Double Image); în plus, prin
consumul de alcool, poeta se
dezinhiba de tabuuri ºi de
constrângerile societãþii (v. poemul
Menstruation at Forty), deºi agrea
sã fie adulatã de public pentru
extravaganþa sa. Sexton a inovat
sintaxa poeziei feminine mai mult
decât Sylvia Plath, întrucât fostul
fotomodel devenit poetã avea
curajul sã scrie franc ºi dezinvolt
despre nevrozele sale, profitând
de carisma, frumuseþea ºi noncon-
formismul care au fãcut-o celebrã.
Aplicând grila de interpretare a lui
Holden, Anne Sexton era o poetã
depresivã, cu o forþã creatoare
remarcabilã, din douã motive: 1. a
început sã scrie poezie în scop
terapeutic ºi, paradoxal, a inovat
literatura prin poemele sale; 2. nu
era deloc familiarizatã cu ceea ce
s-a scris înaintea ei, dar, printr-o
voinþã ieºitã din comun, a reuºit sã
recupereze acest deficit, prin
lecturile insistente din marii scriitori
ai lumii. Dincolo de orice perspec-
tivã romanticã asupra geniului, re-
cunoaºtem abilitãþile neobiºnuite
ale acestei dive nevrotice, care a
scris o poezie inegalatã în anvergu-
rã de nicio poetã pânã astãzi.

Cartea Anne Sexton: A Self-
Portrait in Letters, care conþine în
principal scrisori confesive, trimise
de cãtre poetã persoanelor apro-
piate sau unor fani ai sãi, oferã o
imagine panoramicã asupra relaþiei
dintre boalã psihicã-poezie-
sinucidere. Într-o scrisoare cãtre
poetul W. D. Snodgrass, primul
sãu magistru, Anne Sexton
mãrturiseºte cã, în ciuda nevrozei
care îi malformeazã existenþa,
ceea ce îºi doreºte cu adevãrat
este sã continue sã scrie, întrucât
doar poezia poate atenua trãirile
sale distructive: I didn’ care if I
were crazy forever if I could only
write well1. (Sexton ºi Ames 35).
Într-o altã scrisoare cãtre

Snodgrass, din 1 februarie 1960,
recunoaºte cã e alcoolicã ºi cã
scrie poeme morbide, mãrturisind
cinic cã nu a încercat sã se sinu-
cidã de un an: Haven’t kill myself
for a year or over (except in socially
acceptable ways like drinking
myself to death or taking sleeping
pills each night but those don’t
count)… (also not writing anything
real lately)… (Sexton ºi Ames 97).
Într-o scrisoare cãtre Frederick
Morgan (un poet ºi fan al ei), din
17 mai 1963, Sexton vorbeºte
despre cum îºi controleazã boala
psihicã prin intermediul poeziei: I
am trying to work out the
unsayable say on madness
(Sexton ºi Ames 168). Într-o scri-
soare cãtre Anne Clarke (o psi-
hiatrã cu care se împrieteneºte),
Anne Sexton sugereazã cã terapia
s-a preschimbat într-o relaþie sexu-
alã cu psihiatrul sãu. Totodatã, po-
eta mediteazã asupra “sexului
morþii” în felul urmãtor: atunci când
moartea vine de la sine, dinafara
trupului bolnav, moartea e bãrbat;
atunci când cineva se sinucide,
moartea este femeie. Astfel, si-
nuciderea constituie o moarte hi-
bridã, în care sinucigaºul înde-
plineºte o funcþie dublã: el este cel
care genereazã moartea ºi, în
acelaºi timp, cel care suferã
moartea, aceastã dublã funcþie
conferind sinucigaºului o formã de
putere: My therapy is degenerating
to SEX. Boy, there are some things
that I do avoid, avoid, avoid! But
we got to it by the back door,
starting with the poem “Wanting to
Die” … and the discussion of the
sex of death. When (to me) death
takes you and puts you thru the
wringer, it’s a man. But when you
kill yourself it’s a woman. And it
goes on from there to his
discovery that 1. I don’t really think
the dead are dead 2. that I certainly
don’t think I’ll die even tho I’am
dead 3. that suicides go to a
special place … asleep for
instance. 4. that suicide is a form
of masturbation (Sexton ºi Ames
231). Într-o scrisoare cãtre Lois
Ames, biografa Sylviei Plath,
Sexton precizeazã cã instinctul
sinucigaº nu este neapãrat
extravagant ºi admite suicide
inside her. As I do. As many of us
do. But, if we’re lucky, we don’t get
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Despre sinucidere si
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away with it and something or
someone force us to live (Sexton
ºi Ames 261). Într-o scrisoare din
1965 cãtre Charles Newman,
Anne Sexton percepe poezia ca
opus al  sinuciderii, ca rezistenþã
ºi terapie împotriva tentativelor
sinucigaºe, atitudine pe care poeta
o considerã valabilã ºi în cazul
Sylviei Plath (Sexton ºi Ames
273). Din aceste notaþii
autobiografice deducem, pe de o
parte, un conflict irezolvabil între
poezie ºi nevrozã, întrucât poezia
a putut doar sã atenueze efectele
tulburãrilor mintale, deºi aceeaºi
poezie se hrãnea din boala psihicã
a Annei Sexton. Relaþia sexualã cu
psihiatrul sãu constituie o formã
orgasmicã de proiecþie în cel care
i-ar putea soluþiona afecþiunile
psihice. Cu alte cuvinte, a face sex
cu psihiatrul sãu reprezenta pentru
Sexton o formã de conectare la
sursa virilã a vieþii, capabilã sã-i
exorcizeze boala în mod
convenþional terapeutic. Din
mãrturisirile lui Sexton nu se poate
afirma cu exactitate dacã boala
psihicã a fost exorcizatã prin
poezie, cum nu se poate spune
decât parþial cã tulburãrile sale
afective au stimulat creaþia poeticã.
Oricum, mai mult decât evident
este faptul cã majoritatea poeziilor
au fost scrise prin consumul de
alcool, aºa încât un efort al
specialiºtilor l-ar constitui
depistarea felului în care
alcoolismul a generat creaþia
poeticã a lui Sexton.

Potrivit criteriilor lui Durkheim,
sinuciderea lui Sexton a fost una
melancolicã, întrucât poeta a trãit
o depresie continuã ºi, prin abuzul
de medicamente ºi alcool, ºi-a
pregãtit treptat distrugerea de sine
(Durkheim 11); aceastã sinucidere
melancolicã primeºte valenþele
unei sinucideri obsesive, prin
recurenþa morþii în poemele lui
Sexton. Din punct de vedere etic,
sinuciderea este imoralã atunci
când îi afecteazã pe ceilalþi, fiind
inimaginabilã o sinucidere care sã
nu afecteze pe nimeni (Fairbairn
2005). În acest sens, Linda Gray
Sexton, prima fiicã a Annei Sexton,
a avut mult de suferit de pe urma
bolii ºi sinuciderii mamei sale. În
cartea sa, Half in Love: Surviving
the Legacy of Suicide, Linda Gray

Sexton mãrturiseºte cã mama sa
i-a lãsat douã moºteniri: “com-
pulsia de a crea prin cuvinte ºi cea
de a trãi în abisul suicidului” (L. G.
Sexton 23). Fiica poetei a comis
deja câteva acþiuni suicidale non-
fatale, intrucât comportamentul
nevrotic, marcat de alcoolism, al
mamei sale a traumatizat-o
iremediabil: “Copil fiind priveam
cum mama mea fãcea din boala
ei o carierã” (L. G. Sexton 47) –
aceastã afirmaþie sintetizeazã
întreaga existenþã poeticã a Annei
Sexton. Filmul de pe Youtube,
Anne Sexton at Home, ne aratã o
scriitoare incapabilã de a scãpa de
“rãul din creier”, deºi pozeazã într-
o divã imunã la stimulii negativi,
transformând, în acelaºi timp, afec-
þiunile ei psihice într-un spectacol
televizat. Deºi a primit nenumãrate
premii (inclusiv premiul Pulitzer în
1967 pentru volumul Live or Die),
deºi preda la facultate cursuri de
scriere creatoare (fãrã sã aibã studii
superioare), deºi câºtiga remar-
cabil, reuºind sã se întreþinã din
ceea ce scria, deºi era apreciatã
ºi elogiatã, Anne Sexton nu a putut
sã trãiascã neutru faþã de boala sa
psihicã ºi astfel s-a sinucis. Divor-
þul de soþul care îi acceptase tul-
burãrile mintale ºi îi asigurase sta-
bilitate financiarã ºi susþinere la
începutul carierei poetice a fost
definitoriu, la rândul sãu, pentru
gestul final suicidal al poetei.

Poemul Wanting to Die este
ilustrativ pentru poezia Annei
Sexton, întrucât imagineazã
sinuciderea ca având un “limbaj
special”, configurat cu o in-
sistentã conºtiintã thanaticã.
Moartea este compusã din “oase
bolnave”, dintr-un construct uman
negativ, astfel încât doar
sinuciderea poate neutraliza
stãrile nevrotice. Dar gestul
suicidal al lui Sexton este un rãu
cronic, dintr-o dublã perspec-
tivã: 1. prin sinucidere poeta ºi-a
anihilat fãptura creatoare,
neantizând actul creaþiei printr-un
act al distrucþiei; 2. prin sinu-
cidere poeta ºi-a traumatizat ºi
mutilat psihic fostul soþ ºi cele
douã fiice, aceºtia fiind nevoiþi, la
rândul lor, sã urmeze tratamente
psihiatrice. Þinând cont de
aceastã conºtiinþã thanaticã
obsesivã, care se impregneazã

aproape în fiecare poem (v., spre
exemplu, Suicide Note), poate fi
consideratã atunci creaþia lui
Sexton o lungã scrisoare de adio
adresatã lumii?
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La Théâtre de la Ville, Rinocerii
umplu sala (II)
At the Théâtre de la Ville, the Rhinoceros Fill the Auditorium
ªtefana Pop-Curºeu

Evident cã acele scaune de
plastic pomenite mai sus, se
dovedesc a fi foarte utile pe tot
parcursul primului act, dat fiind cã
la ambele treceri ale rinocerilor
solitari, acestea vor zbura dintr-un
capãt în celãlalt al scenei, duse de
curentul cumplit ºi de norul de praf
stârnit de animale în goana lor „pe
trotuarul de peste drum”, adicã în
culise. Însã aceastã întrebuinþare
nu justificã dispunerea lor iniþialã în
spaþiu. Ajunºi în acest punct,
trebuie sã recunosc însã perfecta
orchestrare a miºcãrilor întregului
grup de actori cu tot cu recuzitã,
miºcare însoþitã de un complex
sonor extrem de bine compus,
care lua efectiv pe sus personajele,
implicând din plin spectatorul la
tensiunea creatã preþ de câteva
clipe ºi fãcând aproape vizibilã
prezenþa furtunoasã a sãlbãticiunii
în libertate. Primul act este deci
unul al tensiunii care urcã, al
vitezei schimburilor de replici, al
cerþilor, al goanei rinocerilor ºi al
dezbaterilor aprinse extrem de
amuzante din jurului originii asiatice
sau africane a rinocerilor unicorni
sau bicorni.

Aceastã tensiune este men-
þinutã, devenind ºi mai antrenantã,
în cadrul celui de-al doilea act,
printr-o gãselniþã bine-venitã a
scenografului Yves Collet.
Concepþia birourilor firmei de
publicaþii juridice, unde lucreazã
atât Bérenger cât ºi Daisy, va
pleca de la urmãtoarele indicaþii
ionesciene: „[...] apoi, în stânga,
uºa care dã spre scarã. Se vãd
ultimele trepte ale scãrii, partea de
sus a balustradei, un mic palier“,
ºi va construi o întreagã

ªtefana Pop-Curºeu este lector,
Facultatea de Teatru ºi Televiziune,
Universitatea Babeº-Bolyai, Cluj-
Napoca / Lecturer, Faculty of Theatre
and Television, Babeº-Bolyai
University, Cluj-Napoca)

arhitecturã în mijlocul scenei, al
cãrei etaj va fi ocupat de o
platformã-spaþiu de joc. Dând
impresia unei secþiuni transversale
pe verticala imobilului, construcþia
de culoare gri, pe schelet metalic,
creeazã de la apariþia ei un anumit
sentiment de fragilitate, ca acele
clãdiri americane cu pereþii de
sticlã, în care cel de-al patrulea
perete transparent al naturaliºtilor
devine pur ºi simplu parte din
cotidian. Scena birourilor câºtigã
astfel în vizibilitate, iar jocul actorilor
la înãlþime dobândeºte ceva din
agilitatea acrobaþilor, punându-se
astfel inteligent ºi subtil în evidenþã
riscurile ºi adevãratul pericol fizic
ºi psihic al cãderii în rinoceritã.

Primul act ºi primul tablou din
cel de-al doilea pãstreazã deci, cu
excepþia câtorva mici stridenþe,
ritmul, alternând intensitatea ºi
viteza acestuia, rolul muzicii de
fond, al bruitajelor ºi al jocului de
lumini contribuind semnificativ atât
la focalizarea atenþiei spectatorului
cât ºi la acompanierea ºi su-
blinierea acþiunilor personajelor
prinse de frenezia ºtirilor de ultimã
orã ºi a confruntãrilor directe cu
prezenþa rinocerilor agitaþi.
Confruntãri „directe“ este însã
numai un fel de a spune; cãci
Ionescu menþine suspans-ul pânã
în cel de-al doilea tablou al actului
II. Pânã atunci, rinocerii sunt vãzuþi
de cãtre personaje, însã nu ºi de
spectatori, care le simt prezenþa la
modul concret prin efectele vizible
pe care le produc asupra
personajelor cu care intrã în
contact: sperietura oamenilor din
piaþã, corpul neînsufleþit al pisicii
strivite, zgomotul tropotelor ºi
mugetele înfiorãtoare ale
animalelor, zgomotul etajerelor
rãsturnate ºi dispariþia scãrii firmei
juridice, prãbuºitã sub greutatea
rinocerului ex-domn Bœuf. Totuºi,
una dintre didascaliile care descriu
momentul recunoaºterii domnului

Bœuf devenit rinocer de cãtre soþia
sa sunã astfel: „Între timp,
rinocerul n-a încetat sã mugeascã,
iar doamna Bœuf s-a ridicat ºi s-a
apropiat de grup. Ea fixeazã
câteva minute, foarte atent,
rinocerul, care jos umblã încoace
ºi încolo; brusc, doamna Bœuf
scoate un strigãt îngrozitor.” Din
indicaþia ionescianã ar reieºi cã
rinocerul poate fi în sfârºit vizibil ºi
pentru spectatori, însã, deºi nu se
mai specificã, cum era cazul în
primul act, cã personajele privesc
spre culisele din dreapta ºi stânga,
Ionescu nu opteazã din start pentru
o scenã supraelevatã, ci mai
degrabã pentru un artificiu care ar
face sã cadã câteva trepte într-o
trapã, ceea ce nu ar face posibliã
vizualizarea integralã a animalului.
Opþiunea scenograficã de la
Théâtre de la Ville permitea însã
acest lucru. Totuºi, nici urmã de
rinocer sau de vreo umbrã a
acestuia; sub platforma zdrun-
cinatã, „ruptã” în trei, ca puntea
unei nave în derivã, unde se întinde
golul, neantul gri ºi negru, gata sã
înghitã funcþionarii intraþi în panicã,
agãþaþi care pe unde pot, în posturi
dintre cele mai comice, imagine a
unei lumi gata sã se scufunde
dintr-un moment într-altul.

Dupã bufoneria melodramaticã
a regãsirii dintre doamna Bou ºi
soþul ei Rinocer, pe spinarea cãruia
sare ºi porneºte la galop ca o
amazoanã (fapte raportate de
martorii oculari din jurul lui Bérenger
rãmas în mânã cu haina femeii pe
care încercase sã o reþinã), apar
în sfârºit pompierii, sau mai bine
zis „Pompierul“, într-o cuºcã lumi-
natã în roºu, adevãrat superman
salvator, aducãtor al scãrii mult
aºteptate.

Pentru spectatorii avizaþi,
familarizaþi cu textul ionescian,
tabloul al doilea al actului doi e ºi
cel care opereazã trecerea de la
invizibil la vizibil, de la inimaginabil
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la însãºi imaginea monstruosului
încarnat sub ochii spectatorului ºi
ai personajului principal. Piatrã de
încercare pentru orice regizor ºi
pentru orice actor ce-ºi sumã rolul
prietenului lui Bérenger, scena
transformãrii lui Jean în rinocer,
marcheazã momentul de rupturã
definitivã ºi demararea procesului
fãrã cale de întoarcere al în-
singurãrii lui Bérenger. Piesa lui
Eugen Ionescu ajunge aici la un
moment paroxistic, iar ceea ce
putuse avea valenþe comice
devine acum cumplit, îngrozitor,
sinistru. Venind sã caute îm-
pãcarea, Bérenger se trezeºte la
porþile infernului, în cel mai teribil
coºmar: un schimb de replici
violente, cadrate pe de o parte de
panica lui Bérenger ºi munca de
convingere pe care o duce pentru
a chema doctorul, iar pe de altã
parte de pierderea umanitãþii lui
Jean, înlocuitã de sângele greu,
sãlbatic ºi crud al bestiei în
devenire. („Bérenger: [...]
Calmeazã-te Jean, eºti ridicol...
oh, cornul dumitale se lungeºte
vãzând cu ochii... Eºti rinocer!
Jean (din baie): Am sã te calc în
picioare, am sã te calc în picioare!
[...] În momentul în care Bérenger
izbuteºte sã închidã uºa, cornul
rinocerului o strãpunge. În timp ce
uºa începe sã se miºte sub
apãsarea continuã a animalului, iar
vacarmul din camera de baie
continuã ºi se aud mugete
amestecate cu cuvinte abia
distincte ca „turbez“, „nemernic“
etc., Bérenger se repede spre uºa
din dreapta [...] Aveþi un rinocer în
imobil! Chemaþi poliþia!”) strigãtele
sale disperate nu au însã nici un
efect, i se închid uºile în nas, iar
acolo unde se deschid lasã sã
aparã tot alte ºi alte noi capete de
rinocer. Nici fuga pe fereastrã nu îi
reuºeºte „se vãd apãrând din fosa
de orchestrã ºi parcurgând-o
foarte repede un mare numãr de
coarne de rinoceri, înºirate unele
dupã altele. Bérenger se retrage
cât poate de repede înapoi pe
scenã ºi priveºte o clipã pe
fereastrã: E o turmã întreagã acum
pe stradã! O armatã de rinoceri
coboarã bulevardul!”

Din toate acestea, în regia lui
Demarcy-Mota, nici urmã de
rinocer. Evoluþia scenicã a lui

Hugues Quester e interesantã,
dar nu foarte convingãtoare din
punctul de vedere al meta-
morfozei. Aceasta rãmâne la
nivelul sugestiei, mâini crispate,
pierdere a mersului biped în
favoarea celui târat ºi în patru labe,
voce mai rãguºitã ºi o creºtere a
violenþei verbale. Însã nici aceastã
creºtere nu mi se pare suficientã
comparativ cu tonalitatea din primul
act. Jean cel de la începutul piesei
avea ºi el stridenþele ºi rãstirile de
rigoare, dar sincerã sã fiu, în afarã
de lunga hainã de piele ºi de
acoperirea pãrului cu o calotã
subþire negrã, nimic nu aduce a
modificare radicalã în firea ºi fiinþa
personajului. Monstruozitatea
apare într-un fel fizic, am putea
spune, în momentul scenic
corespunzator încercãrii de
trecere prin uºa închisã de la baie.
Uºã pe care nici vorbã sã o
închidã Bérenger ºi nici vorbã sã
fie vreo baie, însã care, gânditã fiind
dint-un material cauciucat foarte
moale ºi mat, ia foarmele stranii ale
corpului lui Jean care se încearcã
sã iasã. Dacã în principiu nu e nici
o problemã în a înþelege trimiterea
la metamorfozã pentru spectatorul
familiarizat cu textul ionescian, nu
sunt sigurã cã aceasta este la fel
de evidentã pentru un neofit. Cel
puþin nu vizual, zbaterea trupului
prin uºa de cauciuc moale având
mai degrabã un efect quasi comic,
ca în jocurile copiilor de-a fantoma.
Or de data aceasta, în acest punct
precis, textul nu e comic.

Nu înþeleg de unde vine credinþa
artiºtilor contemporani cã epurarea
înseamnã neapãrat modernitate ºi
subtilitate. Nu faptul de a nu mai
pune un fotoliu pentru Bérenger
sau de a nu-l mai îmbrãca pe Jean
în pijama, de a suprima baia ºi
tablourile „modernizeazã“ piesa.
Teatrul rãmâne locul unde
spectatorul merge sã vadã un
spectacol, oricât de important ar fi
textul dramatic, suportul imaginii
vii în toatã complexitatea sa
fabuloasã – mai ales cã este vorba
de Ionescu – rãmâne esenþial. Or
dacã textul vorbeºte violent ºi ex-
trem de prezent de metamorfozã
iar nouã nu ne este datã decât cu
linguriþa, distanþa dintre cuvânt ºi
imagine creºte, iar plictiseala e ca
ºi instalatã.

Bun, sã mergem însã pe
varianta în care spectatorul
acceptã ideea „stilizãrii” extreme ºi
în care se lasã convins cã
rinocerita nu va fi decât sugeratã
ºi în nici un caz arãtatã la modul
figurativ. Lucru absolut posibil, nu
numai pentru cã spectatorul ºi-ar
fi pierdut rãbdarea, dar pentru cã,
aºa cum spuneam, interpretarea lui
Demarcy-Mota merge explicit pe
o favorizare a empatizãrii cu
marginalizatul Bérenger. În acest
caz, imaginile rinocerilor blajini
proiectate pe peretele negru de
fundal al „camerei” lui Bérenger
(deºi absolut nimic nu ne spune din
punct de vedere scenografic cã
Bérenger ar fi la el în camerã) apar
cu mult prea târziu ºi nu mai au
nici un interes, nici la nivelul
tensiunii sau al coerenþei
dramatice, nici la nivel estetic.
Dimpotrivã, deºi prima tentaþie a
fost sã-mi spun: „ah, în sfârºit!”, am
avut parte de ceea ce numesc
francezii „une maigre suprise“, cu
alte cuvinte, nimic extraordinar.

Nu i se poate reproºa
regizorului cã nu ar fi fost coerent
la nivel estetic, dat fiind cã de la
bun început amestecã o anumitã
epurare vizualã (sau „stilizare”) cu
elemente realiste (ºi nu neapãrat
dintre cele mai încãrcate la nivel
semantic, aº spune). Opþiunea
este deci respectatã, ºi capetele
de rinocer din final se încadreazã
perfect în aceastã viziune. Însã
contrastele sunt de ordin ritmic. Nu
degeaba vorbeam de tahicardii.
Ionescu e un autor cu un simþ
extraordinar de fin al ritmului ºi
care pune foarte bine în balanþã
pluralitatea personajelor versus
singularitatea rinocerului din prima
parte a piesei, cu singurãtatea
personajelor Bérenger-Jean apoi
Bérenger-Daisy versus plurali-
tatea rinocerilor în cea de-a doua
parte. La Ionescu nu existã deze-
chilibru ci variaþii compensative pe
o balanþã în permanentã miºcare,
dar ale cãrei talgere nu ating
niciodatã pãmântul. Or Demarcy-
Mota, din comoditate sau din frica
de a cãdea în grotesc, eliminã
capetele rinocerilor care invadeazã
scena apãrând pe la uºi ºi ferestre
ºi însãºi trãsãturile specifice
pahidermului de pe chipul lui Jean;
fapt ce transformã un ritm de trei
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timpi într-unul binar. Încercãrile de
compensare prin deplasãrile
multiple ale lui Jean (scãri urcate
ºi coborâte, trecere dintr-o camerã
într-alta, panouri despãrþitoare
prãvãlite) sunt convingãtoare ca
imagine a animalul interior care
se simte prins în cuºcã, însã nu
reuºesc sã depãºeascã o anumitã
monotonie datoratã arderii etapelor
ce puncteazã, în piesa ionescianã,
modificãrile fizice vizibile ale
personajului.

Dincolo de toate acestea, me-
sajul rãmâne valabil: „Vedem
astãzi în aceastã piesã o forþã
insolitã: devenim rinoceri aºa, din
laºitate, din comoditate, din lene,
fãrã ca sã ni se cearã acest lucru.
Nu tiranul este cel care ne for-
þeazã, ci vecinul, el, tu, ºi în defini-
tiv, noi-înºine: putem atunci sã nu

mai vedem aici decât tirania modei
sau a obiºnuinþelor, descrierea
mecanicã a celebrei societãþi de
consum, fãrã sã ignorãm, bine
înþeles, cã ºi moda are decidenþii
ei, iar obiºnuinþele organizatorii
lor, ºi cã regãsim aici Maestrul
capitalist.“ Nu se putea ca la un
moment dat sã nu aparã în caietul
program ºi un comentariu de acest
tip, cu o micã punere la zid a capi-
talismului, care sã reconforteze
intelectualitatea francezã de
stânga. Demarcy-Mota are însã
dreptate vorbind despre puterea
de atracþie exercitatã de
societatea de consum, o ade-
vãrata rinoceritã a timpurilor
noastre, în care sunetm prinºi cu
toþii vrând, nevrând, de unde ºi
puternica actualitate a piesei lui
Eugen Ionescu. Sã nu uitãm cã la

bazele nazismului a stat ºi o crizã
economicã, cã oportunismul nu a
fost carcteristic numai comu-
nismului ºi, mai ales, sã ne adu-
cem aminte cã turma de porci în
care a trimis Iisus demonii scoºi
din omul posedat a sfârºit prin a
se arunca în mare.

Abstract: This article analyses the
scenic conception of the theatrical
show recently directed by Emmanuel
Demarcy Mota, at the Theatre de la
Ville, in Paris. The approach focuses
mainly on the aesthetic conception of
the production, on the visual treatment
of the rhinoceros’ presence in front of
the audience, and on some of the
problems generated mainly by some
tempo breakdowns.

Keywords: Eugène Ionesco,
Rhinocéros, E. Demarcy-Mota.1 Op.
cit., pp. 220-221.
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Aunt Julia and
the Scriptwriter

Trecând peste rozele din
volumul de poeme al Luciei Sav,
Simposionul astrelor ºi rozelor
(Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-
Napoca, 2011), fireºte, dorinþã de
trecere nãscutã din pricina prea
multor roze, urmãreºti sã-þi îndrepþi
atenþia asupra oricãrui alt aspect
oferit de volum. Din nefericire, a
trece peste roze devine imposibil,
întrucât întreg volumul se vrea a fi
un spaþiu în care toate lucrurile –
câtã frunzã, câtã iarbã! – se
transformã în roze. Aºadar, astrele,
hotarele, plus tot ceea ce miºunã
ºi amuºinã devin roze. Pentru ca
transformarea sã fie clarã ºi concisã
sunt inserate în volum inclusiv
imagini, ghiciþi cu ce?, cu roze,
fireºte. Cât priveºte stilul poetic,
dacã putem pune problema de stil
în cazul acestui volum smuls,
în mod barbar, din vremile
Vãcãreºtilor, acesta s-ar vrea,
fireºte, tot o rozã, doar cã, lucrul
nefiind posibil, totul se rezumã la
un gest poetic siropos ºi naiv.
Desigur, pentru roze!

Evocãri ºi nu descrieri rosteºte
Lucian Cristea prin Portrete (Mega,
Cluj-Napoca, 2011), dupã cum
susþine Ovidiu Pecican în prefaþa
volumului. Dar de ce „evocãri”?
Întrucât primeazã aducerea aminte
ºi halucinaþia, iar acestea nu sunt
construite prin procedeele spe-
cifice descrierii, ci, surprinzãtor, prin
rostire. Ca atare, construirea prin
rostire înseamnã salvarea acestui
volum de previzibilitatea subiectelor,
proza propusã de Cristea fiind una
simplã ºi minimalistã.

 Poezia – eterna Cenuºãreasã –
pare sã-ºi fi pierdut din frumuseþea-
i genuinã. Sã fie de vinã veºmintele
sale, mereu altele? Este Cenuºã-
reasa doar o snoabã?, întreabã
Marcel Lucaciu în prefaþa volumului
de poeme al Dinei Horvath, Poeme
în crinolinã (Caiete Silvane, Zalãu,
2011). Snoabã sau nu, poezia este
un vortex în continuã transformare.
A rãmâne încâlcitã în crinolina dul-
celui stil clasic, propusã de poeta
Dina Horvath, înseamnã, desigur, a
funcþiona doar din ipostaza ei de
eternã Cenuºãreasã. Sã-i þinem
pumnii acesteia din urmã, aºadar,
sã scape de acel „etern”, întrucât,
altfel, dupã cum însãºi poeta spune,
trai-lai-lai ºi of of, cãci, nu-i aºa?,
adio poezie, balon umplut cu vânt.

Viaþa albastrã a dunelor (Casa

Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2010),
volumul de poeme al Teodorei
Jurma, prezintã un spaþiu în care
fragmentarismul ºi aglomerarea de
sens sunt principalii factori ai
înãbuºirii poeziei. Deºi poeta mi-
zeazã pe cele douã aspecte pentru
înscrierea poeziei sale în registrul
poeziei moderne, folosirea lor
excesivã ajunge sã ucidã ideea de
poezie. Astfel, deºi încep izbutit, din
cauza prea-împopoþonãrii imaginii,
unele poeme se încheie pãgubos.
În loc sã-ºi pãstreze farmecul ºi
eleganþa, date prin claritatea ºi
ritmul modului în care încep sã fie
scrise, se transformã, cât ai clipi,
în  bãtrâne împopoþonate cu tot
ceea ce au la îndemânã. Pesemne,
poeta ºtie ce ºtie atunci când afirmã:
voi da socotealã pentru frunzele
(poemele, spun eu) ce nu ºtiu încã
sã cânte.

În Impresiile unui cãlãtor
tomnatic (Caiete Silvane, Zalãu,
2011), Viorel Tãutan îºi face
publice, ce altceva?, decât im-
presiile tomnatice, întrucât stilul
relatãrii – ºi atât! – propus prin
volumul sãu, este unul destinat
exclusiv nostalgicilor. Tenta
confesivã clasicã înscrie acest
volum în categoria jurnalului.

Poet al naturii l-am putea numi
pe Vasile Tarþa, întrucât atât în
Fericirea copacilor, cât ºi în Vârsta
de aur, ambele volume apãrute la
Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca,
2011, iese în evidenþã înclinaþia
acestuia cãtre naturã ºi senzitiv. De-
a dreptul tezist! Prin aceasta din
urmã, înclinaþia cãtre naturã adicã,
poetul dezvãluie o sensibilitate
specialã pentru miraculosul natural,
spune Petru Poantã pe coperta
volumului Vârsta de argint. Numai
cã, trecând peste numitul miraculos
natural, nu se ajunge nicãieri, nici
ca mizã poeticã, nici ca ofertã de
nouã poezie, nici ca…, nici ca…. Iar

dacã dincolo de gard lumea nouã
este lipsitã de griji, dupã cum însuºi
artistul susþine, sã lãsãm pohetul sã
treacã, deci, dincolo de gard!

Absenþe (Ramuri, Craiova, 2011),
volumul de poeme al lui A. A.
ªiºmanian, este o mãrturie filosoficã
prin care, dupã cum poetul spune,
lumea se mãrturiseºte ca hades ºi
rãzboiul mondial este cel al
ambalajelor. În lumea astfel vãzutã,
unde doar sfinþii din beat generation
mai au curajul sã întindã mâinile,
creatorul încearcã sã supravieþu-
iascã neînþelesului, înfricoºãtorului
ºi propriului stil poetic.

Licãrire sau fulguraþie, astfel îºi
numeºte Domnica Pop poemele
din volumul Rodia cu rubine
(Mirador, Arad, 2010). Deºi
urmãreºte sã cuprindã în trei
versuri cât mai multe aspecte ale
existenþialului subiectiv ºi colectiv,
mizând sã arunce cetitoriul în
profundã meditaþie, de cele mai
multe ori poetei nu-i reuºeºte. În
faþa unor poeme de genul: vreau
sã te uit / alergi prin mintea mea –
/ o ciutã în pãdure sau când mã
atingi, / undeva în lume / începe o
furtunã, cetitoriul nu mai reuºeºte
sã cadã în profunda meditaþie, ci
direct pe lângã ea. Ca atare, în stilul
poetei: volum fulgurat / miros de
ceapã / întuneric.

Într-un stil tãrãgãnat, obositor
tocmai prin asta, Constanþa Marcu
construieºte imaginea lui Tata
Domnu’ (Palimpsest, Bucureºti,
2010). O construieºte ºi cam atât!
Deºi în volum noul ºi vechiul, tradiþia
ºi noua lege a lucrurilor se între-
pãtrund, prin povestea de viaþã a
prozatoarei ºi a familiei acesteia,
stilul narãrii este unul lipsit de ener-
gie, obositor ºi, uneori, evocator
prin redundanþã.

În vreme ce volumul Poezie
pentru statui (Karuna, Bistriþa, 2011)
construieºte în cheie tradiþionalã
portretele aºa-ziºilor grei ai literaturii
române, fireºte din perspectiva lui
Ioan Borºa, volumul Virtuali în infinit
(Karuna, Bistriþa, 2008), în acelaºi stil
tradiþional, este un jurnal în versuri,
în care deznãdejdea locuirii într-o
lume a timpului galopant, unde ma-
estru se crede oricine ºi cântecul
muge ca vaca-n ocol ocupã loc de
frunte. Deºi poetul urmãreºte cu
smerenie construirea rimei, a ritmului

(continuare în pag. 62)
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Cãlina Bora
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În 7 postmoderni ( Paralela 45,
2010), Ion Bogdan Lefter se lan-
seazã într-o operaþiune exegeticã
ce vãdeºte atât o exemplarã
familiaritate cu autorii vizaþi, cât ºi
o funcþionare fluidã a aparatului
metodologic propriu.

Primul studiu, dedicat lui Mircea
Nedelciu, identificã o serie de
premise ale poeticii postmoderne,
precum dinamitarea limitei dintre
genurile literare, permeabilitatea
distanþei cititor-scriitor, ultimul
propunând textul ca spaþiu al
dialogului participativ cu cititorul.
Aceste caracteristici dau seama de
opþiunea pentru o practicã a
experimentului ca datorie ºi act
responsabilizator al literaturii.

În cazul lui Gheorghe Crãciun,
scriitura artistã este marca unei
duble calitãþi, anume cea de critic-
scriitor, iar centrul de greutate al
capitolului rezidã în radiografia
genezei faimosului Pact somato-
grafic, care nu se rezumã la o conti-
nuare a temei trupului ca literã, ci
devine un pact simbolic cu sine. Cu
toate cã proiectul nu a fost defini-
tivat, tematica fuziunii dintre soma
ºi grafie, transpusã într-un apel
interogativ privind maniera de trans-
punere textualã a corporalitãþii auc-
toriale, constituie o cheie de inter-
pretare a literaturii postmoderne.

Din portretul Hertei Müller lip-
sesc locurile comune ºi controver-
sele expirate privind acordarea
premiului Nobel ºi apartenenþa
etnicã, mizându-se în schimb pe o
abordare aproape liricã de de-
criptare a unui tip de autoficþiune,
ca „amestec de sensibilitate frustã
ºi traumã prematurã” ( p. 78 ). To-
nul de o ingenuitate revelatorie cu
ample sugestii biografice al Hertei
se conservã ºi în poemele-colaje,
concepute ca jocuri ermetice, cu
accente suprarealiste.

Figura scriitorului-muzician
Vasile Petculescu este recuperatã
caleidoscopic, prin înregistrarea
ipostazelor sale creative: poetul-
naiv, fantast apologet al parabolei
ºi al „pitorescului plebeu” (p. 97),
prozatorul „rafinat miniaturist” (p.
102 ), eseistul-jongleur cu  analogii
livresco-muzicale, dramaturgul

parodic, operant cu structuri multi-
stratificate ludic.

„Dosarul” consistent întocmit lui
Vasile Gogea debuteazã cu o dare
de seamã a circumstanþelor
opresive ce au contribuit la radi-
calismul condiþiei de intelectual.
Fragmentele selectate din în-
semnãrile de jurnal redau cu acui-
tate o temperaturã spiritualã ce
confirmã impresia de operã ca
justificare existenþialã, fapt ce se
verificã ºi în prozele scurte ale lui
Gogea. Imaginarul auctorial ºi
atitudinea eroului revoltat sunt
pertinente prin distanþa beneficã pe
care Gogea o pãstreazã faþã de
text, ceea ce sporeºte plauzibili-
tatea unui cod autoreflexiv subtil.

Nichita Danilov, penultimul
destinatar al pleiadei postmoderne,
apare ca figurã histrionicã, de profet
ºi profet-parodic, pendulând între
modernism ºi postmodernism, iar
studiul ultim, dedicat lui Bogdan
Ghiu, urmãreºte coerenþa dintre
formaþia de maestru al explorãrilor
multilingvistice ºi aceea de poet-
bricoleur de imagini care recodificã
la infinit limbajul, iar dincolo de
aceste conjecturi efervescente
transpare un ludic grav ºi un
umanism inerent chiar ºi criticii
involuþiei tehnico-mediatice.

Fãrã a aborda o atitudine
idolatrã, de volute autoreferenþiale
ºi evitând abuzul unei  vehemenþe
deconstructive, tratatul lui Ion
Bogdan Lefter se înscrie în para-
metrii unei obiectivitãþi robuste prin
transparenþa aparatului
metodologic, ce-ºi anticipeazã
statutul de reper al unei direcþii
critice care nu-ºi trãdeazã omo-
genitatea de viziune.

Un septuor de tablouri
literare postmoderneC

Ã
R

ÞI

Colecþia de cãlimãri (Editura
„Caiete Silvane”, Zalãu, 2001)
întocmitã de cãtre Viorel Mureºan
este strategic conceputã nu atât ca
etalare gratuitã a unor preferinþe
literare personale ale autorului, cât
ca îndreptar al depistãrii unor serii
de ecouri ºi corespondenþe între
literatura românã ºi cea universalã,
pe baza cãrora autorul se
angajeazã a dezvolta  anumite
speculaþii hermetice sub formula

unor studii de caz sintetice.
Primul capitol tematizeazã

germenii operei poetice deschise
ºi a cititorului-coautor, ce-ºi exer-
citã în aceastã calitate libertatea
de subiect contemplativ (Ion Pillat,
Geo Bogza), variante ale esteticii
urâtului, între care poezia realului
desacralizat ºi a imanentizãrii
subiectelor grave (Tudor Arghezi),
supralicitarea grotescului (Geo
Bogza), mitul ca sursã poeticã
inalterabilã.

(Ion Creangã-Ion Barbu), mo-
tive mai aparte ale simbolisticii
tanatice (Eminescu-Kavafis / Lucian
Blaga).

Ulterior, se procedeazã la
surprinderea unui anumit ritm al
poeziei optzeciste, concentratã, pe
de o parte, pe redefinirea unui
model generic al toposului poetic,
pe filiera moºtenirii Muzeului
Imaginar al lui André Malraux,
conceput ca „loc mental, pe care
nu noi îl locuim, el ne locuieºte”.
(p. 66 )

Aceastã asumpþie tacitã face
corp comun cu tendinþa diluãrii
diferenþelor dintre genurile literare,
fapt care se traduce în predilecþia
pentru formula diairisticã (Gellu
Dorian, Mircea Petean, Octavian
Soviany, Liviu Ioan Stoiciu), al cãrei
caracter de o subiectivitate frustã
dã seama de inevitabila „lunecare
a tragicului înspre derizoriu” (p. 84 ),
procedeu care, simultan cu inserþia
accidentalului în text, este
remarcabil concretizat în creaþiile
unor autori precum Gheorghe
Mocuþa, Ioan Es.Pop ºi Alexandru
Muºina.

Ultimul capitol pune în scenã
punctele de referinþã ale „noului val”
al poeziei douãmiiste, evidenþiind,
în acest sens, diverse forme de
expresionism: vizionar cu accente
parodice la Claudiu Komartin,
respectiv crud, pandant al unei
sensibilitãþi repercutante precum în
cazul lui  Rareº Moldovan.

Cu aceeaºi minuþiozitate exem-
plarã, Viorel Mureºan menþioneazã
ipostazele validabile estetic ale
noului curent al „deprimismului”
(reperabil pregnant la Daniel
Moºoiu), manifestat prin asocierea
sordidului cu sublimul, respectiv prin
mixajul anticalofiliei cu „o angajare
existenþialã greu de reprimat.” (p.
191). Aceastã direcþie marcheazã
punctul de turnurã al poeziei
contemporane („lumea ca teatru a

Un elogiu al bibliotecii
borgesiene
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devenit  lumea ca terasã/ bar/
cîrciumã, iar calitatea exis-tenþei s-
a modificat ºi ea sub-stanþial,
devenind burlescã, bufã, groteascã,
cu accente tragice”- p. 197),
fenomen care poate fi  identificat
ca emblematic la Daniel Sãuca,
ªtefan Manasia ºi Radu Vancu.

Colecþia de cãlimãri reprezintã
în mod neechivoc o dovadã a
virtuozitãþii în  suscitarea unei
curiozitãþi de tipul „minus-
cunoaºterii”, potenþiatoare a calitãþii
textelor alese, iar din punct de
vedere stilistic, febrilitatea emiterii
ºi a constituirii ipotezelor este
departe de a deveni extenuantã
prin artificialitãþi exhaustive,
mizând, dimpotrivã, pe o manierã
pronunþat liricã, ce alterneazã cu
vocea unui povestitor de modã
veche (ºi de bunã tradiþie).

Ana Ionesei

Gândurile unui iubitor de
jazz de pe Bega

Pentru unii melomani, jazzul de-
vine mai mult decât o simplã expe-
rienþã  senzorialã; ajunge sã submi-
neze inconºtient întreaga fiinþã, pânã
când devine état d’âme. Petre Ilieºu
se pliazã întocmai pe acest ºablon
al evoluþiei muzicale. Volumul Jazz
ca stare de spirit, apãrut la Editura
Planetarium în 2010 se doreºte a fi
atât o evocare a unor „feerice
festivaluri de jazz”, cât ºi o scriere
memorialisticã, presãratã de
evenimente mãrunte, dominate de
zodia notelor ºi a mãsurilor.

La fel ca Bela Kamocsa, care în
Blues de Timiºoara (Editura
Brumar, 2010) declara cã acest
oraº, datoritã situãrii, are muzicieni
valoroºi, ºi Petre Ilieºu a fost
influenþat în perioada liceului ºi
studenþiei de situarea în proxi-
mitatea altor culturi, care ofereau
o altã perspectivã. El aminteºte de
emisiunile sârbeºti de la Novi Sad,
care transmiteau concerte jazz ºi
care i-au modificat productiv afini-
tãþile. El declarã cã într-o primã fazã
a trãit alãturi de o generaþie care
se voia când disco, când flower-
power. Nu ajunge sã se dezicã de
fiecare din genurile parcurse în
timp, deoarece nu doreºte sã
realizeze o ierarhie interioarã. Într-
un mod alternativ, el vede aceste

perioade drept palete cromatice
care reflectã într-un mod diferit
acelaºi adevãr artistic.

Nume precum Esbjorn Svensson,
Vijay Iyer, Garbarek, Anjona Thomas
sau Jean Luc Ponty sunt prezentate
din prisma ascultãtorului, indiferent
cã este în faþa unei scene cu o
acusticã impecabilã sau în faþa unui
laptop, aºteptând ca anumite
persoane sã aparã în virtualitatea
programului Yahoo Messenger.
Fãrã îndoialã, muzicianul în jurul
cãruia pen-duleazã întregul volum
este Esbjorn Svensson, despre
care declarã cã este un pianist care
a oferit un concert uluitor în
Timiºoara, cu câteva luni înainte de
moartea lui. Ilieºu este mulþumit de
modalitatea acestuia de a fuziona
clasicul, jazzul melodic cu ritmuri de
drum’n’bass ºi fusion.

Scriitorul trãieºte o relaþie tainicã
cu fiecare dintre jazzmani. Dacã
Vijay Iyer este interpretul care îl
„acompaniazã” pe scriitor într-o zi
de duminicã, alãturi de cana de
ceai verde care aºteaptã sã fie
bãutã, Garbarek aduce prin muzica
sa problema distanþãrii ºi a

apropierii prin artã. Oregon este un
partenerul muzical în plimbãrile cu
maºina de pe drumurile lãturalni-
ce. Constatãm ºi o opinie antiteh-
nologicã puternicã; alternativa pentru
ieºirea din „Epoca de Plastic”, dupã
cum pastiºat este caracterizatã
decada noastrã, rãmâne tot muzica,
deoarece este o depãºire atât a
Cuvântului, cât ºi a Materiei.

Eventualul lector este atenþio-
nat, oarecum cu o voce sfãtoasã,
despre faptul cã fiecare dintre aceºti
artiºti din volum reprezintã nu doar
un nume cu rezonanþã strãinã, ci
un „întreg teritoriu muzical, o insulã
de referinþã în arhipelagul jazzului”.
Jazzul ajunge sã fie un mod de a
ajunge la Fiinþã, prin depãºirea
oricãrei bariere a temporalitãþii,
devenind o necesitate, un drog, o
constatare ºi o senzaþie ultimã
pentru Petru Ilieºu. Erudiþia nu
lipseºte, autorul vorbind ca o
autoritate în domeniu, dar fãrã a
construi un text ºtiinþific anost: sunt
niºte opinii pertinente ale unui
meloman înrãit dupã liberele
compoziþii ale jazzului.

 Adrian Matus

ºi impunerea unei mãsuri elegante
fiecãrui vers, aspecte ce nu concordã
cu noile modalitãþi de redare a
poeziei, satira pe care o face vizeazã
timpurile noi. Concluzia sonetelor?
Cea mai mare minune a lumii este
aceea cã omul mai existã.

Caietul animatorului (Brumar,

Timiºoara, 2011), volumul lui Virgil
Costiuc, este o reconstrucþie din mers
a imaginarului propriu. Din mers, în
mãsura în care totul este fugã în
acest volum. Poemele sunt relatãri
transpirate ºi gâfâitoare, reflecþii
asupra condiþiei proprii ºi a individu-
lui modern. Ar fi putut fi zeu al vederii
poetul, dacã nu se împiedica de
propria cãldare cu pulberi.

(urmare din pag. 62)

Serge Vasilendiuc
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Cãlãtoria ca formã a cunoaºterii.
Cunoaºterea ca formã a artei. Arta
ca formã a cãlãtoriei. Cãlãtoria ca
formã a  artei. Tot atâtea aproximãri
cognitivo-senzoriale care trans-
formã empiricul existenþial în râuri
care aflueazã spre estuarele artei.
Dincolo de ambiguitãþile acestor
formulãri atitudinale, Omul îºi
certificã astfel existenþa prin con-
ºtiinþa sa esteticã - ea însãºi o
formã superioarã a cunoaºterii.
Lunga cãlãtorie a vieþii spre moarte,
un imperativ al fiinþei, lasã, din loc
în loc, artificiul elaborat a lui fecit,
sculpsit, pinxit.

Procedeul cãlãtoriei a fost, de-a
lungul timpului, una dintre prodi-
gioasele forme de existenþã ale
conºtiinþei artistice. Desigur, dupã
depãºirea habitudinii primordiale, de
a deprinde, prin cãlãtorie, un mod
de asigurare al hranei speciei, o
formã a supravieþuirii ei... Formele
ei superioare de existenþã, anga-
jând viaþa în obiectualitatea lor
esteticã, au fost numeroase, expli-
citând parþial chiar chintesenþa artei.

Cãlãtoreºte omul, devenit „pic-
torul-diplomat” Rubens, cãlãtoresc
mici exegeþi ai peisajului, pleiada
micilor stele miºcãtoare care au
luminat parþial lumile barbare ºi
sãlbatice: artiºti ai Occidentului prin
þãrile Române, în urmã cu douã
secole, „peredviºnicii”, ambulanþii
melodramatici care scrutau adân-
cimile arhaice ale comunitãþilor
slave din secolul al XIX-lea, visãtorii
romantici, descoperind lumea mi-
racolelor orientale de la Delacroix
la Gericault, descoperitorii care
scrutau desiºurile septentrionale ale
Nordului, precum Gaspar David
Friederich, sau chiar, Dürer,
întemeindu-ºi ºtiinþa pe investigarea
artei de la sudul Alpilor. Cãlãtoreºte
Gauguin, baleind între extremitãþile
sudice extrem-orientale ºi cele ale
vestului atlantic. Care ar fi fost oare
sfârºitul acestor cãlãtorii dacã
artistul nu s-ar fi oprit la Port Said
pentru a cumpãra seturi de fotografii
licenþioase, ducând apoi, spre
Noua Caledonie blestemul Sodo-
mei ºi al Gomorei biblice în pãrþile
paradisului pacific?  Cât ar fi rãmas
Van Gogh fãrã îndelungile sale
sejururi olandeze sau engleze,
limitându-se la trista experienþã a
Borinage-ului sãu natal?

În secolul al XX-lea, moda
cãlãtoriei artistice a încetat sã fie

doar una exclusivistã, existenþialã,
aventurierã. A devenit o formã ”de
facere” ºi “de consum a artei”.
Trasee ºi locuri terestre binecu-
vântate au legat într-un pãienjeniº
de fapte artistice locurile Europei,
punând cap la cap ºcoli naþionale,
stiluri, colportând, peste graniþe,
personalitatea unor maeºtri într-un
mare edificiu cultural-artistic ºi
astãzi în mãsurã sã ne domine.
Atunci când n-a cãlãtorit omul, a
cãlãtorit opera lui: galaxia Gu-
tenberg a pus la punct secole de
”muzeu imaginar” care intra prin
fereastra miraculoasã a copiei, prin
reproducere, în locaºul tainic al
fiecãruia. Mai recent, opera a în-
ceput sã creascã, sã cãlãtoreascã
în corporalitatea ei, prin ceea ce s-
a numit iniþial ”mail-art”, care apoi a
înlãturat orice dimensiune rezidualã
a artisticitãþii, devenind forma cea
mai directã, insolentã a comunicãrii
prin Internet. Iar, apoi, prin pãien-
jeniºul Bienalelor internaþionale,
eliminând orice notã identitarã,
devenind, prin suprapunere, forma
cea mai eficientã de existenþã a
artei postmoderne, prin tentaculele
ei mediatice care cuprind lumea
artei ºi pe practicanþii ei.

În plin marasm comunicaþional,
doi artiºti din Polonia se încumetã
sã repunã în discuþie, alãturi, te-
mele artei ºi ale cãlãtoriei artistice.
Piotr Jargusz (n.1960, la Krakovia)
dezvoltã mai degrabã un eseu de
antropologie, cu mijloacele picturii
expresioniste, în cãutarea acelui
om cuprins de pathos maladiv:
„...omul care merge sau stã aºezat.
Rãtãcitor, cuceritor, fugar. Trecãtor.
O imagine obiºnuitã, însã cu referire
la mituri, în care nu vom gãsi soluþii
simple ºi nici numai finaluri fericite.”
Omul sãu este plasmatic, un agre-
ment de „câmpuri” menþinute prin
efectul forþelor interioare. Fiecare
imagine care parvine citirii are la
origine o incongruenþã energeticã,
un punct de pornire, care nu lasã
nici un dubiu asupra autorului,
determinându-i stilul facerii, al
comunicãrii (fecit, pinxit). Mai
degrabã un eseu asupra originii ºi
a începutului, o formã consolidatã
a autoricitãþii care n-a ajuns la

artificiul convenþiei vizuale. ªi nici
nu va ajunge, întrucât aceastã cãlã-
torie „este un drum” (o experienþã),
pe când „tabloul este un fapt” în
toatã concreteþea lui. Adicã o
„metafizicã a subiectivitãþii” auto-
devoratoare. Autoritatea operei ca
imagine, ca amprentã a acestui
drum este sistematic sfãrâmatã de
conºtiinþa faptului cã ea nu rãmâne
decât o „urmã” a reactivitãþii impon-
derale care i-a dat naºtere.

Serge Vasilendiuc (n. Bãlþi,
Basarabia, 1972) susþine un dis-
curs plastic din care nu lipseºte o
anume voluptate „argoticã”. Spre
deosebire de Jargusz, al cãrui om
este inalienabil atins de „cecitatea”
facerii, la Vasilendiuc omul-artist
este instrumentul performant al
facerii: lumea sa înconjurãtoare se
reconstituie treptat în forme
solidificate, congruente. Adicã „o
metafizicã” a realitãþii, o sintezã
impenetrabilã pe care omul nu o
poate „inscripþiona” cu expre-
sivitatea subiectivitãþii sale de-
moniace. Ca „om al sudului” vede
lumea ca un lucru congruent ºi
fericit, are o altã percepþie a cos-
micului, vãzut stelar, în dimensiunea
lui galacticã, în care fiinþa sa umanã
plãpândã se strecoarã fãrã an-
goase. Dramele nu sunt exhibate
pentru cã nu au o dimensiune
apocalipticã. Cosmosul sãu este
cel al cãlãtorului fericit, vãzut solar,
într-o expresivitate surâzãtoare.
Experienþa recentelor sale cãlãtorii
italiene îl asigurã de eternitatea
mediatã a unei Renaºteri, prin
mijlocirea sensibilitãþii artiºtilor
italieni „ai noii obiectivitãþi” Maffay,
Marcoussis, Sironi, Marini ºi mai
ales, de Chirico, artiºti ireductibili,
cu o mare încredere în ei înºiºi, în
forþa lor interioarã. Asemeni lor,
demiurg, nu pare sã aibã „com-
plexul” frumuseþii pãcãtoase ºi
convulsive a Nordului. ªi nici nu este
atins de „maladiile” subiectivitãþii.

Împreunã, cei doi alcãtuiesc cele
douã feþe ale monedei - rezumând
o valoare proprie, ºi ale monadei -
þesând ambiguu un discurs despre
forþele ºi neputinþa artei.

Expoziþie organizatã la Muzeul de Artã
din Cluj-Napoca de cãtre autori, cu
ajutorul Institutului Polonez din Bucureºti
ºi Consiliului Judeþean Cluj, între 8 aprilie
2011 ºi 8 mai 2011.

Homo viatorA
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(Re)întâlniri muntenegrene
aureolate de jazz (II)
Virgil Mihaiu
Meeting Montenegro (Again) in Jazz Glory

Cvartetul  Eli Yamin Quartet pe scena KIC Podgorica/Muntenegru, 2011.
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Virgil Mihaiu este critic de jazz,
directorul Institutului Cultural Român
din Lisabona (Virgil Mihaiu is a jazz
critic, director of Romanian Cultural
Institute of Lisabona)

În primãvara anului 2011 –
sfidând grava crizã mondialã –
Muntenegrul ºi-a permis sã
savureze o nouã fiestã a jazzului.
Diverse tipuri de manifestãri,
enunþate în articolul meu din
numãrul trecut al revistei Steaua,
au fost oferite nu doar în capitala
Podgorica, ci ºi în alte câteva perle
urbanistice ale þãrii: Kotor, Cetinje,
Tivat, Niksic, Pljevlja. Seara inau-
guralã a beneficiat de ambianþa
de înaltã þinutã jazzisticã a Clubului
Montanaro, un local decorat cu
instrumente muzicale ºi cu istorice
fotografii alb/negru, îndeosebi din
perioada de glorie a stilului bebop.
Generosul patron Dragan Senic se
dovedeºte a fi unul dintre cei mai
simpatici promotori de jazz pe care
i-am întâlnit în ultimii ani (ºi, zãu
aºa, concurenþa e mare, în sensul
cã aceastã vocaþie nu li se prea
potriveºte figurilor antipatice). Ca
uverturã, am asistat la o conferinþã
de presã, de unde am aflat, cu
satisfacþie, despre  consistentul
suport moral ºi material oferit vieþii
jazzistice din Muntenegru de cãtre
Ambasada Americanã de la
Podgorica. E.S. Bennett Y.
Lowenthal, chargé d’affaires a.i.,
nu e doar un versat diplomat (de
la primul sãu stagiu, din Brazilia,
ºi-a însuºit o bunã cunoaºtere a
portughezei tropicale), ci ºi un om
de culturã ºi apreciator de jazz,
ceea ce – în actuala conjuncturã
tensionatã – reprezintã o
adevãratã binecuvântare. Din
avântatul jam session ce a urmat,
reunind muzicieni americani ºi
locali, îi voi menþiona pe aceºtia
din urmã: subtilul ghitarist Filip
Gavranovic, versatul ritmician
Slaven Ljuic ºi douã vocaliste
adolescente – Iva Kostic ºi
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Katarina Bogicevic (deja candidate
pentru faimoasa facultate de jazz
de la Berklee/USA).

Principalii oaspeþi ai JAM 2011
au fost componenþii grupului new-
yorkez Eli Yamin Quartet. O bunã
alegere, date fiind multiplele lor
calitãþi: abilitãþi improvizatorice
individuale, ample orizonturi stilisti-
ce, versatilitate, omogenitate, purã
bucurie a comunicãrii cu publicul.
Acesta din urmã s’a dovedit a fi
printre cele mai însufleþite din câte
mai existã în Europa (amintindu-
mi participarea afectivã a celui
sibian, din anii „rezistenþei prin

culturã”). Recitalul cvartetului a
început cu o parafrazã a înãlþã-
toarei teme O svjetla majska zora
(melodie folcloricã a cãrei
prelucrare, semnatã de Zarko
Mirkovic, a devenit actualul imn al
Muntenegrului), în alternanþã cu
pasaje de swing evocând originile
jazzului. Majoritatea programului
s’a bazat pe noþiuni fundamentale
din jazz – blues, gospel, swing,
bebop – incorporând ºi aluzii la
rhythm&blues sau rock&roll.
Pianistul/vocalistul Eli Yamin n’a
fãcut un secret din admiraþia sa
pentru Ellington, ºi chiar a ridicat
temperatura sãlii prin câteva so-
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louri contaminate de arta
maestrului, în timp ce în alte
excursuri s’a miºcat cu dezin-
volturã de la pointilisme lejere ca
fulgul, pânã la ostinato-uri
încãrcate de tensiune. În cazul lui
Zaid Nasser/sax alto, influenþa
asumatã provenea de la Sonny
Stitt, însã fluiditatea frazãrii vãdea
un respect  de neclintit pentru
Charlie Parker. Originalitatea
basistului Ari Roland rezidã în
efectuarea consistentelor sale
solo-uri în modalitatea con arco
(mai rar întâlnitã în jazz), în timp
ce pentru acompaniament

recurgea la uzualul walking bass
redat în pizzicato. Baterista LaFrae
Sci ºi-a asumat cu alerteþe rolul de
propulsoare ritmicã, iar în
improvizaþii reuºea sã sugereze
melodii ºi armonii doar prin
sensibile accente percusive.
Ulterior, Eli Yamin Quartet a stârnit
reacþii similar-entuziaste ºi în alte
douã reprezentaþii. Mai întâi la
ºarmantul Teatru Regal din vechea
capitalã muntenegreanã Cetinje
(situatã sub Muntele Lovcen, pe
al cãrui vârf e amplasat mausoleul
conceput de marele sculptor Ivan
Mestrovic, dedicat regelui-poet-
lider spiritual Njegos); mai apoi ºi

,,,,,
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Nikola Mimo
Mitrovic (1941-

2010) - figurã
emblematicã a

jazzului din
Muntenegru

la Yacht Club din Tivat, pe fa-
buloasa Rivierã Adriaticã.

Pare-se cã, la ora actualã, cel
mai promiþãtor grup autohton de
jazz este Baltazar Kvintet. Acesta
a fost programat sã concerteze în
trei locaþii – Podgorica, Kotor ºi
Niksic. Oferta sa constã într’o
variantã bine conturatã de jazz
modernist, mixând ecouri ale
sonoritãþilor melancolice, marca
ECM, cu o binevenitã dozã de
creativitate proprie. Componenþa
cvintetului e urmãtoarea: Filip
Gavranovic/ghitarã, Ivan Mar-
kovic/pian & synthesizer, Blazo
Tatar/baterie, Nebojsa Miletic/
contrabas, Stefan PaviÈevic/
clarinet & sax. Rãmâne de sperat
cã ei vor reuºi sã menþinã vie flama
interpretãrii jazzistice pe acest
tãrâm dãtãtor de inspiraþie.

În fapt, ceea ce m’a copleºit în
Muntenegru – pe lângã eterna-i
frumuseþe – au fost vitalitatea,
energetismul ºi potenþialul artistic
al micii sale populaþii. Asemenea
trãsãturi s’au manifestat din plin în
momentul culminant al Jazz
Appreciation Month 2011 :
premiera europeanã a jazz
musical-ului Nora’s Ark, compus
de Eli Yamin pe libretul lui Clifford
Carlson. Lucrarea fusese
conceputã în urmã cu un deceniu
la New York, ca parte a unui pro-
gram menit sã implice elevii din
ciclul mediu în aprecierea ºi
interpretarea jazzului. Lãudabila
iniþiativã de a re-crea acest musical
plin de swing ºi de tinereþe pe sol
muntenegrean i se datoreazã tot
Majei Popovic. În acest scop, l-a
invitat pe compozitor – împreunã
cu cvartetul sãu – sã asigure
partea instrumentalã; lor li s’au
alãturat peste 50 de elevi ai ªcolii
de Muzicã ºi Balet Vasa Pavic din
Podgorica, pentru a interpreta
partiturile corale ºi solo-urile
vocale, plus câteva simpatice
interludii de miºcare scenicã.
Evident, a fost necesar ca
numerosul cor – excelent
coordonat de dirijoarea Mira
Popovic – sã-ºi studieze partitura
din timp. Dar marea provocare a
acestei colaborãri transoceani-
ce s’a petrecut atunci când
instrumentiºtii americani ºi
discipolii lor muntenegreni s’au
întâlnit pentru repetiþii, concepute
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ca ateliere în cadrul JAM. În pofida
duratei restrânse a acestora,
spectacolul final a fost apoteotic:
sala arhiplinã a KIC Podgorica a
ovaþionat zecile de teen-agers,
capabili sã cânte englezeºte cu
atâta naturaleþe ºi swing, de par-
cã ar fi fãcut deja parte din
reprezentaþiile anterioare ale
musical-ului  desfãºurate în USA.
Coordonarea dintre compar-
timente a funcþionat impecabil, iar
autorul nu a fãcut niciun fel de
concesii privind standardele de
calitate muzicalã. Din contra, aº
zice cã el i-a ridicat pe învãþãceii
sãi la condiþia unei participãri
plenare, sincere ºi joviale, la
aventurile ludico-jazzistice de pe
scenã. A difuza astfel bucuria
jazzului pe Terra reprezintã un real
serviciu adus principalei contri-
buþii americane la artele con-
temporane. Vorbind în numele
colegilor sãi, Yamin a þinut sã
afirme: „De cum am
ajuns la Podgorica,
am simþit spiritul
jazzului.” Iar suc-
cesul de public i-a
confirmat aserþiu-
nea.

Cum jazzul im-
plicã întotdeauna vii
conexiuni cu alte
domenii artistice,
Maja Popovic a
acordat atenþie ºi
planificãrii... cola-
terale. Astfel, o inte-
resanta selecþie de
filme cu tangenþe
jazzistice a fost
realizatã ºi pre-
zentatã de Misa
Nedjelkovic, profesor la Univer-
sitatea Oklahoma, în sãli spe-
cializate din Podgorica, Tivat ºi
Pljevlja. Iatã câteva titluri, ce atestã
judiciozitatea opþiunilor: Thelonious
Monk/Straight No Chaser ºi Ella
Fitzgerald/Something To Live For,
ambele de Charlotte Zwerin; Short
Cuts ºi Kansas City, ambele de
Robert Altman; Bird de Clint
Eastwood; Sweet and Lowdown
de Woody Allen; Charles Mingus/
Triumph of the Underdog de Don
McGlynn, etc. Douã expoziþii de
afiºe, dedicate lui Louis Armstrong
ºi Duke Ellington, au fost
organizate la Tivat. The American
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Corner, ce funcþioneazã în acelaºi
edificiu ca ºi KIC, a programat
douã conferinþe. Criticul de jazz ºi
promotorul de avangardã croat Vid
Jeraj a vorbit despre legãturile
dintre literaturã ºi jazz. Principala
mea misiune s’a materializat în
prelegerea intitulatã Jazz la
început de secol 21 – între limbaj
universal ºi identitãþi etno-culturale.
ªi de data asta pot zice cã s’au
reconfirmat  constatãrile expuse în
primul paragraf al prezentului
articol. Fapt e cã prezentasem deja
liniile generale ale acestui studiu,
într’o versiune incipientã, cu ocazia
expunerii pe care am þinut-o pentru
personalul de la Smithsonian
Institution din Washington DC, în
2005. Conferinþa fusese organizatã
de John Edward Hasse, înalt
responsabil al Departamentului
Jazz de la faimoasa instituþie. În
realitate, acel bun amic a avut un
rol decisiv în implementarea pro-

iectului Jazz Appreciation Month pe
plan mondial. Unui asemenea fapt
de viaþã în ºi prin jazz (sau, dacã
vreþi, viaþã ca jazz), i s’ar potrivi
proverbul Cine se aseamãnã se
adunã, pentru care Maja mi-a
furnizat ºi traducerea în sârbã/
croatã/montenegrinã/bosniacã:
svaka ptica svome jatu leti.

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

Keywords: jazz, Montenegro,
istorie

Cuvinte cheie: jazz, Muntenegru,
istorie

,,,,,

,,,,,


