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Mulþi autori, mai ales poeþi ºi
prozatori,  au devenit membri ai Uniunii
Scriitorilor în ultima vreme.Lucru
îmbucurãtor, într-un fel, existã destui
oameni talentaþi printre ei dar trebuie
luat în calcul ºi reversul, unii dintre cei
primiþi sunt total desprinºi de realitatea
literarã, autohtonã sau europeanã, inºi
anacronici, improvizatori de texte
plicticoase. Greu de cuantificat talentul
literar, dar nu imposibil, altfel nu ar mai
exista spirit critic, axiologie literarã,
sistem de clasificare, unul nuanþat, dar
tot clasificator, ordonator de credite literare, o piramidã
valoricã. Piramidã esteticã, motivatã cu argumente
ale exigenþelor actuale, dar nefisuratã de ingerinþele
unei fanteziste corectitudini politice. Nu una rãsturnatã,
cu pârghiile criteriilor ideologice. În lipsa criteriilor
axiologice  orice aberaþie, orice improvizaþie, pot fi
numite literaturã, deºi e vorba doar despre o tristã
manufacturã de mâna a doua, sau a treia.

Ceea ce  mi se pare grav este totala inaderenþã
a unor mediocri autori români,  acceptaþi de breasla
pe care au visat-o, la pulsul literar real. Odatã
parveniþi, se dovedesc totalmente inadecvaþi faþã de
modelele literare acceptate, faþã de canonul literar, fie
el  occidental, sau balcanic, parcurg, opaci, un drum
paralel cu cel al valorii. Asistãm, nu doar la noii veniþi
în breasla scriitorilor la un autism literar, provocator
de cecitate intelectualã. Numai ºi numai propria, mo-
desta, mediocra lor însãilare îi interesazã pe aceºti
pseudo-autori, doar pomenirea numelui lor în varii
contexte exegetice. Tristeþe uriºã, nu poþi dialoga cu
ei decât despre „opera lor’’, nimic altceva nu intrã în
raza privirii lor nombriliste. Scriu în neºtire faþã de ce
apare în alte þãri, traducerile la Humanitas ori Polirom
abundã, slavã Domnului, nu citesc revistele literare
de la noi, dacã nu publicã ei înºiºi.Publicaþiile, bune,
rele, sunt, am mai spus-o, extrem de necesare conec-
tãrii publicului cu literatura vie, cu personalitãþile de
azi, câte mai sunt, ºi sunt, cu efortul altor colegi de a
construi credibil, pe scurt, cu o materie imaginarã în
ebuliþie, nobilã, care se  decanteazã chiar sub ochii
noºtri. Autismul, când nu e boala cu acest nume,
ignorã senin, toate aceste conexiuni cu suficienþã.
Autismul unor literaþi, al unor intelectuali, semnalat ºi
de H.R.Patapievici, înseamnã acestã vinovatã
încredere numai în eul nostru gonflat de orgoliu, mai
mult devine semn de imaturitate ideaticã, lipsa unui
mediu propice dezbaterii de idei cu mizã, o neputinþã
intelectualã. Autismul distruge, autodistruge în fapt
specificul creatiei literare autentice-care este dialog
despre om, nu monolog autist.

Nu prea ai ºanse sã-i converteºti la plãcerea purã
pe aceºti autiºti teribili, la exerciþiul de admiraþie de a
urmãri un recital de poezie contemporanã, sã zicem,
cum a fost nu demult Gala poeziei române, prima

ediþie, de la Ateneul român, sãrbãtoare
a lirici vii, de acum, excelent organizatã
de Gabriel Chifu ºi atrãgãtor prezen-
tatã de autoritatea lui Nicolae
Manolescu. Colegii noºtri prezenþi în
salã oricum  au fost mai puþini decât
cei care nu scriu dar citesc sau ascultã
poezie adevaratã. Nu e un reproº,
excepþiile au existat, am vãzut destui
prieteni ºi  confraþi, acolo, dar autismul
literar nu a lipsit nici de aceastã datã.
Prezentãrile unor volume cu adevarat
valoroase,  proza  Martei Petreu,

romanul lui Alexandru Vlad, poeziile lui Ion Mureºan,
se bucurã de un numar mare de colegi de scris, dar
iar observ indiferenþa unor autori abia ajunºi sã-ºi
plãteascã prima cotizaþie de membru stagiar al Uniunii
Scriitorilor. Înainte de ’89, cartea creea efectul unei
comuniuni, librãria era ceea ce este azi mall-ul, spaþiu
de socializare. Numai cã deosebirea este cea dintre
„comerþul’’ cu idei ºi emoþii ºi comerþul cu produse de
utilitate imediatã. Adunã lumea, ca un magnet social,
un poet? Rar. Totuºi, Uniunea Scriitorilor a cãutat
mijloace de a îndepãrta rezerva unor cititori  faþã de
scriitorii de azi, a comandat unor critici portrete
eseistice incluse  în ziarele de mare tiraj, a solicitat ºi
a obþinut  transmisiuni TV. Decernarea premiilor Uniunii
Scriitorilor în aule solemne, la Biblioteca Centralã
Universitarã din Bucureºti, de pildã, sau mediatizarea
Festivalului internaþional de literaturã de la Neptun,
sunt asemenea iniþiative generoase. Un turnir poetic
la poalele  Muntelelui Olimp etc. Toate pentru a mijloci
dialogul atât de necesar funcþionãrii literaturii. Autis-
mul e boala unei slãbiciuni intelectuale, cred, cauzatã
de vanitate ºi lipsa de  sensibilitate, un stupid interes
pentru mãruntul nostru orgoliu de a ne numi scriitori,
fãrã a fi decât mãrunþi condeieri ai cotidianului, cu
instrumentar ruginit ºi depãºit, cu bibliografiile din
tinereþea idelizatã. Un scriitor e atent la agenda con-
temporanã pentru a descifra semnele vremii, dar ºi la
adierea vocii de dincolo, care ne poate oricând întreba,
„Ce ai fãcut cu ce ai primit?“

Literary
Autism

Autismul
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În anul de graþie 2012 se
împlinesc 180 de ani de la naºterea
lui Lewis Carroll (alias Charles
Lutwidge Dodgson), capricorn
zodiacal (la naºtere ºi moarte),
scriitor-matematician-fotograf,
strãmoº al literaturii absurde, aflat
în cercul pre-rafaeliþilor, admirat de
regina Victoria, inventator al
nictografului (suport pentru scris în
întuneric). De la succesul cãrþii
Alice’s Adventures in Wonderland
(1865) - scrisã pentru ºi inspiratã
de mica muzã Alice Lidell - pânã
la Through the Looking-Glass, and
What Alice Found There (1871),
dar ºi dincolo de opurile despre
Alisa, Lewis Carroll a devenit un
scriitor-cult, al cãrui mit a stârnit
mai ales adoraþie dar ºi contestare
(a se vedea acuzele injuste de
pedofilie aduse autorului).
Dispariþia misterioasã a multor
pagini din jurnalele scriitorului-
matematician a dat naºtere unor
speculaþii arborescente legate de
viaþa ocultã a individului real
Dodgson. Revista Secolul 20 a
consacrat acum mulþi ani un numãr
masiv Aliselor (ºi nu numai) lui
Carroll; omagiul de acum
concretizat de grupajul din revista
Steaua este nu mai puþin unul
consistent, fiind creionat ºi
închegat mai ales de eseiºti tineri.

Mai cu seamã Alice’s
Adventures in Wonderland pune o
chestiune ardentã inclusiv la
început de mileniu trei, anume –
problema identitarã ºi alteritatea
aferentã unei identitãþi dublate (sau
dedublate), situatã în realitate, dar
ºi în para-, non- ori hiper-realitate.
În ciuda faptului cã a curs atâta
cernealã (realã sau invizibilã) pe
marginea acestei teme ºi a
personajului care o prilejuieºte,
nuanþele inserate de Lewis Carroll
sunt încã vivace ºi intrigante prin

And You Are…?
Ruxandra Cesereanu

intermediul eroinei sale aflate în
dilema de a nu putea alege cu
limpezime între real ºi ireal, între
cine ºi ce este ea respectiv cine ºi
ce nu este. În cele ce urmeazã va
fi vorba ºi despre un pact de tipul
ca ºi cum, adicã despre cum ar fi
fost ca Alisa sã fi urmat (fie ºi doar
inconºtient), în prima ei cãlãtorie,
sfatul ontic al faimoasei inscripþii de
la Delphi: cunoaºte-te pe tine
însuþi/însãþi!

Deºi iniþial i se pare naturalã
apariþia Iepurelui alb (bombãnind),
ulterior Alisa îºi dã seama cã ar fi
trebuit sã se mire de partitura de
ghid acestuia: tocmai aici se
gãseºte începutul unei dedublãri
acceptate, întrucât eroina pricepe
cã în ea existã, pe lângã fetiþa
realã, o entitate alterã datoritã
cãreia “ea” (convenþional vorbind,
adicã ea, fetiþa) poate pricepe
dincolo-de-realitatea sau cealaltã
realitate. Tunelul, fântâna ºi
cãderea (“Cãdea, cãdea, cãdea.

Oare n-avea sã se mai opreascã
nicicând?”) o fac pe Alisa sã
ajungã în propriul ei inconºtient
(încã neasumat, încã neluat în
posesie), dându-i senzaþia cã a
ajuns în “centrul pãmântului” ori
chiar “la capãtul celãlalt al
pãmântului”. Modificãrile trupului ei,
în funcþie de lichidul ori prãjitura
ingerate, o uimesc ºi, în acelaºi
timp, i se par fireºti. De ce? Fiindcã,
ni se precizeazã la un moment dat,
Alisa era obiºnuitã, totuºi, sã fie atât
ea (fãptura realã d.p.d.v. social,
convenþional, ca fetiþã într-o familie
clasicã, având o sorã, pãrinþi ºi
pisicã), cât ºi altcineva (“acestei
ciudate copile îi plãcea grozav sã
facã pe douã fiinþe deodatã”).
Iepurele alb (micul ei Vergiliu
carnavalesc ºi fals-aberant,
întrucât aberaþia are sens cu
duiumul în rãtãcirea eroinei!) o
poartã prin subterane nesfârºite:
acesta este momentul în care Alisa
începe sã se chestioneze cine
este ea, întrucât deja nu mai ºtie
exact, iar metamorfozele survenite
în coborâºul sãu o încurcã. Tot ce
ºtie deocamdatã este cã nu e nici
Ada, nici Mabel; dar, în acelaºi
timp, ea constatã cã nu mai ºtie
tabla înmulþirii, nici geografie, nici
chiar o poezie obiºnuitã. Totuºi,
delimitându-se de celelalte fetiþe
(invocate onomastic), Alisa, deºi
confuzã, se legitimeazã generic-
lãuntric: “eu sunt eu” (deºi ar putea
fi Mabel, la o adicã, Alisa
aºteptând niºte autoritãþi/instanþe/
oficialitãþi parentale ºi prieteneºti
care sã-i spunã cine este cu
exactitate). La începutul cãlãtoriei
sale subterane ºi mentale, Alisa
plânge mult ºi des, întrucât se
simte incompatibilã cu ceilalþi ºi
alienatã, dar mai ales fiindcã
începe sã se îndoiascã de
identitatea ei. Inclusiv Iepurele o
confundã cu o anume “Mariana”;
treptat, însã, eroina începe sã se
obiºnuiascã în/cu preschimbãrile
sale trupeºti ºi chiar considerã cã
ar trebui sã se scrie o carte despre
ea (care carte tocmai se scrie, de
fapt).

Un moment referenþial este
acela când Alisa ajunge în grãdina
(cosmicã) unde îl întâlneºte pe
înþeleptul ºi raisonneur-ul acestei
lumi (para-lumi de înminunare):
domnul Omidã, fumãtor tacticos de

Autoarea este conferenþiar la
Facultatea de Litere din Cluj, Catedra
de Literaturã Comparatã (The author
is Associate Professor at the Faculty
of Letters in Cluj, Department of
Comparative Literature)
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narghilea. Este cel dintâi personaj
(fiindcã este un suprainiþiat) care
o întreabã limpede pe Alisa cine
este (ºi ce este), iar rãspunsul
fetiþei este confuz ºi neliniºtitor:

“- În clipa asta nu prea ºtiu,
domnule, cine sunt; atâta ºtiu - cine
eram când m-am dat jos din pat
azi-dimineaþã, dar cred cã de-
atunci m-am schimbat de câteva
ori.

- Adicã cum? zise domnul
Omidã cu severitate. Vorbeºte
lãmurit!

- Aº vrea, domnule - zise Alisa
- dar mi-e teamã cã n-o sã pot,
fiindcã nici eu nu-s lãmuritã.

- E de neînþeles - zise domnul
Omidã.

- Mã tem cã mai de înþeles ca
atât n-o sã vã pot explica -
rãspunse Alisa, foarte politicos - de
vreme ce ºi mie îmi e totul de
neînþeles; ºi, ºtiþi, când te schimbi
de atâtea ori pe zi, începi sã nu mai
înþelegi nimic, nu-i aºa?.”

Domnul Omidã o întreabã
pentru a doua oarã pe Alisa cine
este ºi atunci, eroina, iritatã, îl
someazã sã se legitimeze.
Domnul Omidã nu o face. De ce?
Fiindcã în Wonderland nu mai are
importanþã cine eºti (în ciuda
ritualurilor învãluitoare ºi intero-
gaþionale). Fumãtorul din narghilea
o testeazã totuºi pe Alisa sã spunã
o poezie, apoi o chestioneazã
despre statura ei ºi o învaþã cum
sã-ºi regleze mãrimea, mâncând
bucãþi de ciupercã. De-abia dupã
întâlnirea cu domnul Omidã, Alisa
aflã cât de cât cine este (deºi
metamorfoza ei nu conteneºte, iar
Porumbelul o confundã cu un
ºarpe, ipostazã pe care eroina o
neagã). Relativ îndoitã, ea declarã:
“eu sunt o fetiþã”, întrucât bucãþile
ronþãite de ciupercã o ajutã sã
redevinã o Alisã în mãrime
naturalã. Ca sã-ºi continue
cãlãtoria va trebui, însã, sã se
modifice iar ºi iar corporal: dar deja
eroina îºi poate controla ºi supune
metamorfozele, întrucât magistrul
ei, domnul Omidã, a învãþat-o cum
sã procedeze. Cât de satisfacuþi
(literar ºi uman) ar fi fost Apuleius
ºi Ovidiu dacã ar fi ºtiut (aprioric)
de metamorfozele Alisei! Punctul-
cheie al coborârii subterane ºi a
asumãrii identitãþii se petrece la
aceastã întâlnire cu domnul

Omidã. Alisa este o fetiþã, asta e
tot ceea ce conteazã!

A doua întâlnire de problema-
tizare ºi ciocnire identitarã este
cu pisica din Cheshire, fiindcã
Alisa ºtie ce este (poate ºi cine
este), dar nu ºtie încotro sã o ia,
ca sã continue sã afle cine este.
Pisica din Cheshire o lãmureºte
cã nu are importanþã în ce
direcþie se deplaseazã, fiindcã
fetiþa se gãseºte ºi cãlãtoreºte
pe teritoriul nebuniei (adicã a
realitãþii altere, a para-, non- ori
hiper-realitãþii):

“- A, n-ai ce face, zise Pisica.
Toþi suntem nebuni pe-aici. ªi eu
sunt nebunã. ªi tu eºti nebunã.

- De unde ºtii cã sunt nebunã?
întrebã Alisa.

- Trebuie sã fii - zise Pisica -
altfel ce cãutai pe-aici?”

În zona inconºtientului (oniric,
în speþã) toþi sunt “nebuni”, iar
identitatea este suspendatã. Spre
deosebire de întâlnirea cu domnul
Omidã, de data aceasta Alisa nu
se mai mirã, iar întâlnirea cu
Pãlãrierul, Iepurele de Martie ºi
Bursucul va fi tocmai o demon-
straþie a nebuniei, prin intermediul
ºaradelor despre timp (ºi a lecþiei
de ceai). Lecþie de nebunie va fi,
de asemenea, partida de crochet
la Regina de Cupã, unde eroina se
legitimeazã pentru a treia oarã
onomastic, ca Alisa, întrucât Re-
gina ºtie deja cã Alisa e o fetiþã.

Cel de-al patrulea personaj care
are o partiturã ludicã în chestiunea
problematizãrii identitare este
Ducesa - “«Fii ce-ai vrea sã pari
a fi» sau, mai simplu spus, dacã
vrei: «Nu-þi închipui niciodatã cã nu
eºti altceva decât ceea ce ar putea
pãrea altora cã ceea ce erai sau
ai fi putut fi nu era altceva decât
ceea ce ai fost pãrându-þi-se a fi
altceva».” Filosoafã intenþionat
sucitã (fiindcã suceala îi este tipicã
lui Carroll ºi gândirii sale
matematico-alisiene), Ducesa va
provoca demonstrativ confuzia
Alisei, ale cãrei lecþii de nebunie
încã nu se încheie: urmeazã
povestea Falsei Broaºte þestoase
ºi dialogul cu Grifonul. Când
Grifonul o solicitã sã-ºi relateze
peripeþiile, Alisa precizeazã cã nu
ar fi aptã sã povesteascã despre
cine este ACUM ºi AICI (adicã în
poveste, în Wonderland!). Ea ºtie

cã este ºi poate fi douã Alise,
uneori laolaltã, alteori distincte: cea
de aici (din para-realitate) ºi cea
realã, banalã, obiºnuitã.

În felul ei, Alisa îºi cautã destinul
de Alisã (nu de Mabel ori Ada),
precum Oedip în drumul spre
Delphi. Nu este deloc întâmplãtor
cã întâlneºte personaje precum
domnul Omidã sau Pisica din
Cheshire, care îi problematizeazã
identitatea (prin negaþie ori afirmare
dubitativã sau prin inculcarea
“nebuniei”). Toate aceste întâlniri
sunt niºte rãspântii (de sine ºi de
lume) exact ca în faimosul drum
spre Delphi al lui Oedip cel în
cãutare de sine. Alisa este un
Oedip-fetiþã, un Oedip-copil (cu
tendinþa fireascã de a se juca ºi
de a accepta jocul altora cu ea ºi
cu destinul ei, ca sã afle cine este).
Dar domnul Omidã ºi Pisica din
Cheshire (precum ºi celelalte
personaje care o chestioneazã
încuietor pe eroinã) au ºi alt rol, la
fel de important, prin interogaþiile
lansate ºi prin forma încâlcitã a
acestor interogaþii: sunt niºte
ipostaze variate de Sfinx adaptat
la Alisa lui Lewis Carroll, cãrora
fetiþa trebuie sã le dezlege
ghicitorile al cãror miez este tocmai
opoziþia realitate/non-realitate
(para- ori hiper-realitate).

Abstract: The present essay
focuses on Alice in Wonderland. It
tackles Alice’s identity, through her
many metamorphoses and through the
questioning of some other characters
(of the raisonneur type) such as the
Caterpillar, the Cheshire Cat etc.

Rezumat: Acest eseu este
concentrat pe cartea Peripeþiile Alisei
în Þara Minunilor, analizând identitatea
Alisei prin intermediul metamorfozelor
ei ºi a întrebãrilor pe care i le pun
câteva personaje-raisonneur precum
domnul Omidã, Pisica din Cheshire
etc.

Keywords: Lewis Carroll, Alice,
Wonderland, identity, Caterpillar, the
Cheshire Cat

Cuvinte-cheie: Lewis Carroll,
Alisa, Þara Minunilor, identitate,
domnul Omidã, Pisica din Cheshire
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Deºi suprapopulate de fiinþe-
simbol cu o largã rãspândire în
istoria culturalã a umanitãþii (pisica,
sub diferitele ei forme, unicornul,
griffon-ul, gemenii, omida) ºi care
suportã o varietate interpretativã,
cele douã cãrþi ale lui Lewis Carroll
(Alice în Þara Minunilor ºi în Þara
de dincolo de oglindã) conþin douã
dintre cele mai puternice repre-
zentãri semnificative ale ieºirii din
propriul eu ºi recuperãrii salvatoare
a conºtiinþei de sine: copacul ºi
oglinda. Asemeni personajului
feminin care uneºte, prin prezenþa
lui, scriiturile, cele douã „punþi”
simbolice se contopesc de fapt în
imaginea singularã a aceluiaºi drum
iniþiatic.

Spre deosebire de alte cãrþi
celebre ale copilãriei (Pinocchio,
Buratino, Cãlãtoriile lui Gulliver)
prima calãtorie a lui Alice (cea din
Þara Minunatã) reitereazã mitul
regatelor subterane (sã ne amintim
cã titlul original al cãrþii era Alice’s
Adventures under Ground) care se
pot regãsi ºi în legendele ger-
manice despre Nifiheim, þinutul
ceþurilor, populat de spirite sub-
terane ºi de fantome. Alunecarea
ei spre acele tãrâmuri semnificã, în
fapt, cãderea în propriul sine cãtre
un spaþiu “necunoscut” unde Alice
va trebui sã înfrunte propriile
spaime, angoase, ºi în care
sentimentul “uitãrii de sine” este cel
care o marcheazã profund ºi o
“maturizeazã”. Aceastã stare de a
fi între douã lumi este semnul
izbucnirii, pentru Alice, a unei crize
de identitate. Ca ºi Jack în The
Importance of Being Earnest, de
Oscar Wilde, ea se întreabã mereu
cine este cu adevãrat, deoarece
trece în scurt timp printr-o
multitudine de modificãri ale
corpului (“Nu prea mai ºtiu cine sunt
acum. ªtiam cine sunt când m-am
trezit dimineaþa dar m-am schimbat
mult de atunci”). Un alt fapt
important în drumul iniþiatic înspre

Florin Lazãr

Alice in the Land of the Mirror-tree

sine este momentul în care
încearcã sã recite un poem din
memorie (acea memorie de
dinaintea cãderii).  Cuvintele pe
care le rostea erau cu totul diferit
de cum era obiºnuitã sã le audã,
ºi, mai ales, le pronunþa cu o
dificultate a cãrei naturã nu o putea
defini (încã).

Simbolistica scorburii copacului,
cea prin care Alice pãtrunde în
spaþiul necunoscut al propriului eu,
care poate fi asimilatã unui axis
mundi între real (suprafaþa) ºi
imaginar (underground), este
reconstruitã în imaginea oglinzii din
cea de a doua cãlãtorie a ei (cea
de dincolo de oglindã). Dacã în
prima sa coborâre spre sine Alice
experimenta intesitatea angoasei,
a fricii primare de necunoscut, în
cel de al doilea excurs iniþiatic
întâlnim un personaj care a depãºit
spaimele ºi demonii interiori ºi s-a
maturizat datoritã privirii în propria-
i oglindã ºi, odatã cu acest fapt, a
recunoaºterii identitãþii sale.

Semnificative pentru aceastã
desprindere de vechiul sine ºi
regãsirea într-o nouã formã, mai
completã, prin autocunoaºtere, a
noului sine, sunt mai multe
reprezentãri reiterative care unesc
cele douã scriituri ºi oferã simbolistica
transformãrii personajului principal.
Mai întâi, episodul dansului este un
simbol important în cele douã texte.
În Þara Minunilor, Alice privea atentã
ºi indecisã dansul, fãrã a se integra
în jocul celorlalte personaje, pe când,
în Þara de dincolo de oglindã, ea
participã efectiv la dans. O altã
simbolicã trecere de la un stadiu
primar al (auto) cunoaºterii fiinþei la
unul care ne relevã un personaj
conºtient de calitãþile sale o constituie
cele douã “festinuri” la care participã
Alice. Dacã în Þara Minunilor pe sticlã
ºi pe tort erau etichete care o învãþau
ce trebuie sã facã (sã bea ºi sã
mãnânce) la finalul poveºtii din Þara
de dincolo de oglindã, regina Alice
oferã ea însãºi un banchet la care
participã cu toþii.

Însã cel mai semnificativ arhetip

al transformãrii lui Alice îl întâlnim
în “botezul” simbolic al propriilor
lacrimi (o moarte figurativã) din
Þara Minunilor. E treapta ultimã a
coborârii personajului în procesul
devenirii ei. De acum începe
“urcuºul” înspre oglinda binefã-
cãtoare. În cel de al doilea text,
funcþia simbolicã a lacrimii este
preluatã de însãºi oglinda prin care
ea trece ºi îºi începe cãlãtoria de
renaºtere, lacrimile nemaifiind un
semn al morþii, ci doar un prag pe
care ea îl depãºeºte în transfor-
marea sa totalã.

Analizate în esenþa simbolisticii
lor, a mecanismului epic interior,
ambele texte pot fi considerate niºte
priviri naratoriale în oglindã, nu
numai prin ceea înseamnã
parcursul lui Alice în redefinirea ei
ca individualitate ci, mai ales, din
perspectiva oglindirii perpetue a
fiecãrui personaj în multiplicitatea
existenþei lui (pisica, sub diferitele ei
manifestãri de existenþã, gemenii,
poemele pe care Alice trebuie sã le
recite, dansul ºi banchetul, copacul-
oglindã). Fiecare dintre ei trãiesc ºi
se exprimã, parcã, în faþa unei
uriaºe oglinzi epice, cãutând în
dublul sãu reflectat un soi de
echilibru existenþial. Dacã par-
cursul ei în spaþiul “underground”
al eului a început odatã cu
alunecarea prin scorbura co-
pacului, revenirea ei în realul
pãrãsit se produce prin oglinda
recuperatoare ºi salvatoare,
asemeni unei lacrimi mântuitoare.

Abstract: Unlike the other great
books of childhood (Pinocchio,
Buratino, Gulliver’s Travels) Alice’s
first trip (one of the wonderful country)
reiterates the myth of underground
reigns.

Rezumat: Spre deosebire de
celelelte cãrþi celebre ale copilãriei
(Pinocchio, Buratino, Cãlãtoriile lui
Gulliver) prima calãtorie a lui Alice (cea
din Þara Minunatã) reitereazã mitul
regatelor subterane

Keywords: Carroll, Mirror-tree,
Alice, double

Cuvinte-cheie: Carroll, copac-
oglindã, Alice, dublu

Autorul este ziarist ºi eseist (The
author is a freelancer journalist and
essayist).
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Prezentul eseu invocã pretextul
unui posibil studiu pe corporalitate
ºi gen. Consider cã Alice in
Wonderland este o experienþã
supraindividualã, adicã refuzatã
unitarului, protagonista instituindu-
i-se ca fiinþã parcelatã, dispersatã,
rãtãcind prin abisul inconºtientului.
Rãmâne de vãzut în cele ce
urmeazã dacã se poate vorbi de o
disponibilitate a personajului
principal faþã de demersul unei
interpretãri folosindu-ne de
instrumentarul psihanalizei. Dacã
acest demers se dovedeºte valid
întrebarea legitimã se îndreaptã
înspre finalitatea drumului lui Alice:
ce descoperã Alice la finalul dru-
mului prin lumea oniricã?; Cum se
instituie acest spaþiu în ordinul
psihologiei abisale? Astfel voi
încerca sã pun în luminã urmã-
toarele: Alice relaþioneazã cu
propriul corp, explorând lumea
viselor, deci cea a inconºtientului.

  La acest nivel, ca experienþã
supraindividualã explorarea
spaþiului abisal, oniric, desem-
neazã, prin cãlãtoria Alicei în lumea
viselor constituirea unui produs de
compromis. Dimensiunea amin-
titã este chematã sã satisfacã,
simultan, douã instanþe contra-
dictorii: dorinþa conºtientã de a
adormi, ca parte integrantã a
sistemului psihic, guvernatã de
conºtient ºi, pe de altã parte, natura
instinctualã a dorinþei inconºtiente
relevatã sub forma unor pulsiuni,
unor fantasme, unor imagini
simbolice care aparþin visului.
Dualitatea desemneazã, în
accepþiunea freudianã, principala
funcþie a visului ºi anume
satisfacerea deghizatã a dorinþei
inconºtiente.

Iniþiatic, demersul sugereazã

Simina Raþiu
Abyssal Identity and Oneiric Reality in Alice’s Journeys

absolvirea riturilor de individuaþie
a personajului (individuaþie pentru
cã personajul înglobeazã elemente
definitorii, semnificative ale
celorlalte personaje, ºi anume ale
personajelor create de propriul
inconºtient), ca un conglomerat de
idei, emoþii,  afecte ºi impulsuri 
motrice, care consteleazã în chip 
autonom. În construcþia concep-
tului se poate remarca sinonimia
cu cel de complex psihic, într-o
accepþiune jungianã. Asistãm
astfel la dezvoltarea unui concept
identitar prin sinonimie cu
semnificaþia procesului de indi-
viduaþie. Într-o interpretare mai
largã, cele amintite afirmã
suprapunerea experienþei onirice
personale peste construcþia
conceptului de complex psihic.

Este cazul unor justificãri: Alice
relaþioneazã cu propriul corp
descris în termenii unui studiu pe
corporalitate ºi gen „ºi-a adus
aminte cã avea încã în mâini
bucãþelele de ciupercã, drept care
s-a pus, cu grijã, pe treabã,
muºcând ba din una, ba din
cealaltã, astfel cã ba creºtea, ba
se micºora“ (Lewis Carroll, Alice
în ara Minunilor, Editura Univers,
Bucureºti, 2007, p. 44).

ªi ca o relaþionare a incon-
ºtientului cu descoperirea cor-
poralitãþii se impune apelul la
câteva simboluri clarificatoare.
Amintesc în acest sens regina
(figurã suprapusã în imaginarul
colectiv imaginii mamei) care
invocã decapitarea – simbol
evident al castrãrii. Apoi vizuina ca
o constituire semnificantã a
corpului femeii în discursul
imaginarului ºi, nu în ultimul rând,
prezenþa unor animale cu o
încãrcãtura sexualã evidentã
(pisica, respectiv ºoarecele – ca
simboluri ale organelor genitale).

Cãlãtoria Alicei în Þara Minunilor
este pretextul explorãrii lumii

viselor, deci se instituie ca o
peregrinare prin propriul incon-
ºtient. Parafrazându-l pe Freud
(Sigmund Freud, Interpretarea
viselor, Editura Antet, Bucureºti,
2009), visul s-ar constitui ca o cale
directã ºi imediatã cãtre incon-
ºtient, iar disponibilitatea perso-
najului principal faþã de o lume
generatoare de simboluri care se
refuzã raþionalitãþii instituie
arhitectura a douã suprafeþe
semnificante, a douã lumi: o lume
construitã convenþional (cea în
care iepurele este numit iepure,
ceasul – ceas ºi pisica – pisicã
datoritã unei convenþii), iar pe de
alta lumea posibilã, cea în care
iepurii poartã ceas, ceasul poate
arãta oricât, iar cei întâlniþi în cale
sunt doar niºte figurine de pe niºte
cãrþi de joc sau de pe o tablã de
ºah, sau, altfel spus lumea dedi-
catã spaþiului abisal, integratã pe
cale oralã: „...dar de data asta a
gãsit pe masã o sticluþã (...) ºi în
jurul gâtului sticluþei era legatã o
etichetã pe care scria BEA-MÃ,
cu litere mari, de tipar (...). În orice
caz pe sticluþa asta nu scria
otravã, aºa încât Alice s-a
încumetat sã o soarbã, ba chiar a
gãsit-o foarte gustoasã (avea o
aromã ames-tecatã de tarte cu
viºine, cremã de lapte, ananas,
curcan fript, cara-mele ºi pâine
prãjitã caldã cu unt), ºi în scurt
timp a bãut-o toatã.“   (p. 15)- .
Visul Alicei este propria sa lume,
cu un conþinut, iniþial latent, apoi
manifest: „Alice a simþit cã o prinde
somnul, dar a continuat sã se
întrebe, aproape ca în vis: Pisicile
mãnâncã lilieci? (...) Simþea cã
moþãie ºi tocmai începuse sã
viseze cã se plimba mânã în
mânã cu Dinah (...) când, buf! s-a
pomenit pe un morman de crengi
ºi de frunze uscate, ºi lunga
cãdere a luat sfârºit.“  (p. 13). Tot
corpul este ºi dovada identitãþii de

Autoarea este doctorand la
Facultatea de Litere din Cluj (The
author is a PhD student at the Faculty
of Letters in Cluj).
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fost schimbatã peste noapte? Dar
dacã nu mai sunt aceeaºi, atunci
marea întrebare ar fi atunci cine
sunt? (...) Sunt sigurã cã nu sunt
Ada (...) pentru cã pãrul ei îi cade
pe umeri în bucle lungi, pe când al
meu nu-i deloc buclat; ºi sunt
sigurã cã nu sunt nici Mabel,
pentru cã eu cunosc o mulþime de
lucruri (...) Se vede cã într-adevãr
am fost schimbatã cu Mabel.  (pp.
19-20).“ Criza de personalitate
evolueazã în direcþia complexului
oedipian, Alice identificându-se în
final cu proiecþia centralã, fantasma
mamei castratoare, uzurpând
Regina: „Ei, asta-i grozav! ºi-a
spus. Nu mã aºteptam sã ajung
atât de repede Reginã ºi am sã-þi
spun ceva, Majestate – a continuat
dialogul cu ea însãºi, pe un ton
sever (îi plãcea mult sã se doje-
neascã) – nu se face ca o Reginã
sã trândãveascã. Reginele trebuie
sã aibã o þinutã demnã.“  (Lewis
Carroll, Alice în ara din oglindã,
Editura Univers, Bucureºti, 2007,
p. 202). Noua conformaþie iden-
titarã a personajului central

întâlneºte complexul oedipian
în lumea guvernatã de mirajul
oglinzilor. Pe o structurã dualã
oglinzile se înfãþiºeazã ca
formatoare, respectiv defor-
matoare de identitate corporalã.
Alice este construitã ca personaj
dupã chipul ºi asemãnarea
proiecþiilor generate prin con-
fruntarea dintre conºtient ºi
inconºtient.

Consider cã eseul de faþã are
datele preliminare ale unui studiu
pe corporalitate ºi gen prin: apelul
la fantasmele inconºtientului ca
variantã de accesare a unei
cunoaºteri originare a propriului
corp (complexul oedipian al uzur-
pãrii de rol; castrarea simbolicã –
prin invocarea decapitãrii,
complexul psihic – ca formaþiune
psihicã ce desemneazã arhi-
tectura identitarã ºi multiplele
ipostazieri ale protagonistei);
prezenþa unei þesãturi de structuri
simbolice legitimate de psihologia
abisalã (ºi mã refer aici la prezenþa
unor simboluri dedicate sau imagini
investite cu semnificaþii specifice:
Regina, personajele animaliere,

vagãuna, cavalerul etc.).

Abstract: Alice’s Adventures in
Wonderland stands as the excuse for
interpreting in terms of a gender and
corporality analysis, not excluding the
journey through the undetermined
space of the unconscious. The
classical story of little Alice, as an
initiation interpretation, becomes a
search of her own corporal identity
through the onirical exploration of the
abyssal reality.

Rezumat: Cãlãtoriile lui Alice în
Þara Minunilor ºi Þara Oglinzilor
reprezintã pretextul de interpretare în
termenii unei analize de corporalitate
ºi gen, neexcluzând periplul prin spaþiul
nedeterminat al inconºtientului.
Clasica poveste a micuþei Alice, ca o
interpretare iniþiaticã, devine o cãutare
a propriei identitãþi corporale prin
explorarea oniricã a realitãþii abisale.

Keywords:  corporality and gender,
abyssal psychology, unconscious,
built, truncated, lost identity,  psychic
complex, Oedip’s complex, symbolic
castration

Cuvinte-cheie:  corporalitate ºi
gen, psihologie abisalã, inconºtient,
identitate construitã, deformatã,
pierdutã, complex psihic, complexul lui
Oedip, castrare simbolicã

Nu cã aº fi sigur, dar o bãnuialã
tot am cã teribilul secret al literaturii
ar fi absurdul, iar absurdul este, iar
aici plusez, jucãria preferatã a
fanteziei. Astfel, poveºtile, scorniri
fantastice, sunt prin definiþie
absurde, sfidând fãrã nicio reþinere
logica lumii reale. Confuzia cu
absurdul practicat în literatura
secolului al XX-lea este una, pânã
la un punct acceptabilã, însã,
trecând dincolo de estetic ºi
filosofic, absurdul poate fi practicat
ºi la modul ludic, nu doar încruntat.
O astfel de abordare nu e prea
atractivã pentru un scriitor care se
ia în serios, cãci tragicul, dupã cum
prea bine se ºtie, conferã greutate

Alice and the Paradox
Raul Popescu

oricãrei poveºti, fie ea ºi absurdã.
Nu astfel stau lucrurile în Alice’s
Adventures in Wonderland (1865)
sau în Alice Through the Looking
Glass, and What Alice Found
There (1871), basme ticluite de
matematicianul englez Charles
Lutwidge Dogdson, cunoscut ca
Lewis Carroll. Stranietatea lumilor
strãbãtute de Alisa, protagonista
poveºtilor lui Carroll, are cel puþin
un referent de prestigiu în trecut,
ºi aici mã refer la hâtrul Jonathan
Swift ºi la lumile inventate pentru
eroul sãu, Lemuel Guliver. Remarc
cã scrierile lui Lewis Carroll
precedã, la rândul lor, alte poveºti
stranii, printre care ºi cea a
teologului englez Edwin Abbot,
Flatland (1883), poveste invocatã
ºi de Ioan Petru Culianu pentru a-
ºi susþine teoria spaþiului

multidimensional (vezi Ioan Petru
Culianu, Cãlãtorii în lumea de
dincolo, ediþia a treia, traducere de
Gabriela ºi Andrei Oiºteanu,
Polirom, Iaºi, 2007, pp. 56-59).
Edwin Abbot imagineazã o lume
complet platã populatã de fiinþe
bidimensionale capabile a se
deplasa doar înainte ºi înapoi, la
stânga ºi la dreapta, în comparaþie
cu care noi, fiinþe tridimensionale,
suntem niºte zei (aºa, ca fapt
divers, ºi cãrþile de joc care
populeazã Wonderland-ul sunt
niºte fiinþe bidimensionale
asemenea celor din Flatland).

Poveºtile lui Lewis Carroll ne
propun spaþii esenþialmente diferite
ca structurã ºi potenþialitãþi de
lumea noastrã. Paradoxul cultivat
de Carroll pentru a accentua
stranietatea lumilor sale a dus la
diverse speculaþii care, în mare, au
în centru preocuparea de bazã a
lui Carroll, matematica. Paradoxul
din lumile strãbãtute de Alisa poate
fi cu uºurinþã recunoscut în
preocupãrile logicii matematice,
ceea ce nu schimbã cu nimic
termenii ecuaþiei. Adicã în

Autorul este doctorand la
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
(The author is Ph.D student at the
“Lucian Blaga” University in Sibiu).
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continuare avem de-a face cu o
poveste serioasã cu rol revelator,
asemãnãtor ca efect cu ghicitorile,
koan-urile budismului zen. Koan-
ul, întotdeauna formulat succint,
lapidar, poate fi o poveste, un
dialog, o întrebare. El se adre-
seazã atât raþiunii, în mãsura în
care are drept þel zguduirea
acesteia prin paradox, cât ºi
intuiþiei, iar dezlegarea sa ar
provoca Trezirea, iluminarea
ultimã, satori-ul, de aceea koan-ul
a fost folosit cu asupra de mãsurã
de maeºtrii zen-ului Rinzai. Dupã
un rãstimp în care ar fi rãsucit zelos
koan-ul pe toate pãrþile, ex-
tenuându-ºi astfel mentalul,
discipolul ar fi fost cuprins de o
stare în care contrariile erau
conciliate, aceasta fiind, în fapt,
starea de iluminare. Iatã câteva
exemple de koan: “Care îþi era
chipul înainte de naºterea pãrinþilor
tãi?”, ”Cele douã palme lovite una
de alta produc un sunet. Care este
sunetul unei palme?” (vezi ºi
volumul lui Marc de Smedt, Tehnici
de meditaþie ºi practici ale trezirii
spirituale, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureºti, 1998, pp.
187-188). Aº putea jura cã
tulburãtorul pasaj în care Alisa
”încerca sã-ºi închipuie cam cum
aratã flacãra unei lumânãri, dupã
ce s-a stins lumânarea – fiindcã
nu-ºi amintea sã fi vãzut vreodatã
aºa ceva” (Lewis Carroll,
Peripeþiile Alisei în Þara Minunilor,
traducere de Frida Papadache,
Editura Ion Creangã, Bucureºti,
1976, p. 25) este un koan autentic.
Totuºi, nu mintea unui înþelept
rumegã astfel de gânduri, ci mintea
unui copil. Deºi trupul Alisei va
creºte nefiresc, va deveni mare la
propriu, ºi aici mã refer la scena
din casa Iepurelui de Martie, ea va
rãmâne în continuare un copil,
gândurile ei în atare situaþie fiind,
prin seriozitatea lor, de un umor
candid: ”…dar am crescut mare de
pe acum – adãugã necãjitã – în tot
cazul aici nu mai am loc sã cresc.
Dar oare o sã rãmân la vârsta pe
care-o am acum? mai gândi Alisa.
Într-un fel e plãcut sã ºtii cã n-o sã
fii niciodatã babã - ei, da ºi sã ai
mereu de fãcut lecþii! O, nici asta
nu mi-ar plãcea!” (Ibidem, p. 48).
Un alt paradox cu tentã de koan
este ºi cel din dilema cãlãilor

Reginei care nu ºtiau cum sã
decapiteze o pisicã, respectiv pe
nãstruºnica pisicã de Cheshire, din
moment ce ea era lipsitã de un
corp vizibil: “Gâdele susþinea cã nu
se poate tãia capul cuiva decât
dacã existã un trup de care sã-l
desparþi; cã niciodatã nu i se mai
ceruse o asemenea treabã ºi cã nu
era sã se apuce la vârsta lui de aºa
ceva. Regele susþinea cã orice cap
poate fi decapitat ºi cã sã nu i se
spunã lui prostii.” (Ibidem, p. 99)

Delirul verbal de care dau
dovadã Pãlãrierul Nebun ºi Iepurele
de Martie este revelator în privinþa
paradoxului cultivat fãrã rezerve de
Lewis Carroll. Ai impresia cã te afli
nu în prezenþa unor nebuni, ci a unor
înþelepþi care propun spre dezlegare
ghicitori în aparenþã fãrã dezlegare.
Alisa se simte o ignorantã. Toþi o
contrazic, toþi par “tâmpiþi de-a
binelea”, însã la mijloc este o
smintealã cu cheie. În altele,
sminteala tinde spre un absurd care
îl anticipeazã pe cel kafkian. La un
moment dat, Alisei, atât de tracasatã
de nãstruºniciile la care asistase, ”i
se pãrea nerod ºi neobiºnuit ca
lucrurile sã decurgã în chip obiºnuit”
(Ibidem, p. 24), semn cã ”normali-
tatea” lumii subpãmântene s-a
impus în ochii fetiþei.

Aº mai spune cã, în virtutea
celor de mai sus, povestea lui
Carroll este una pentru copii, ea
nefiind recomandatã adulþilor, care,
supuºi paradoxurilor ei, ar risca ...

o nebunie adevãratã. Moºtenirea
lui Lewis Carroll este evidentã, în
prezent, nu atât în literaturã, cât în
film. ªi nu mã refer la ecranizãri,
nici mãcar la cea deja faimoasã a
lui Tim Burton, ci la filmele unui
David Lynch sau Guillermo del
Toro, El laberinto del fauno fiind o
replicã pe mãsura poveºtilor lui
Carroll. În final, trebuie sã
mãrturisesc cã pentru acest
numãr al revistei Steaua am
pregãtit un eseu despre literatura
fantasy, însã dupã ce l-am predat
am fost informat cã numãrul
despre literatura fantasy a apãrut
în urmã cu douã luni. Dacã
Pãlãrierului din þinutul inventat de
Lewis Carroll ceasul îi rãmãsese
în urmã cu douã zile, al meu a
rãmas în urmã cu douã luni ºi nu
prea cred cã este din cauza
untului cu care i-am uns rotiþele...

Abstract: Lewis Carroll, in the two
books about the aventures of Alice,
practises a paradox related with the
paradox in the koan of the zen
buddhism. In both cases it’s a paradox
with revealing role. 

Rezumat: Lewis Carroll, în cele douã
cãrþi despre peripeþiile Alisei în Þara
Minunilor ºi în Þara din Oglindã,
practicã un paradox înrudit cu cel din
koan-urile budismului zen, paradox, în
ambele cazuri, cu rol revelator.

Keywords: Carroll, Alice, absurd,
paradox, zen buddhism, koan

Cuvinte-cheie: Carroll, Alisa, absurd,
paradox, budismul zen, koan
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Alice or A Story of Joy and
Immortality

Autorul este doctorand în Litere,
Universitatea Bucureºti. (The author
is a PhD Student in Letters at the
University of Bucharest).

Într-o scrisoare care însoþeºte
una dintre ediþiile cãrþii alisiene,
Lewis Caroll pomeneºte mai puþine
lucruri despre lumea miraculoasã
pe care o dezvãluie în ceea ce
scrie ºi mai mult despre ea ca un
semn care îi va asista cândva
trecerea spre o altã lume. Textul
era scris în preajma Paºtelui, ca
dedicaþie îndreptatã cãtre orice
copil care iubeºte cartea lui Alice.
Imaginea de la care pleacã
scriitorul în cele nici douã pagini de
scris e cea a încântãtorului
sentiment de visare simþit imediat
dupã somn, într-o dimineaþã de
varã („that delicious dreamy feeling
when one first wakes on a summer
morning”). ªi care aduce o plãcere
foarte apropiatã de tristeþe ºi
lacrimi, scrie Carroll mai departe.
Visãtoria care ar putea aminti
imediat de reveriile romantice sau
de intensitãþile prerafaeliþilor (de
care, de altfel, Lewis Carroll era
foarte apropiat), ascunde o stare
care aparþine lumii de dincolo de
carte. Ceea ce capteazã nu este
de fapt iureºul de imagini, nici
obiectualitatea personajelor, nici
stilul colorat sau sintaxa vizibilã, ci
sintaxa secundarã, structura de
adâncime. Nu mai departe de
câteva rânduri, Carroll scrie
despre bucuria indescriptibilã care
se gãseºte la fel în râsul copiilor ºi
în cel mai solemn dintre imnurile
înãlþate în vreo catedralã. Cel care
scrisese cândva într-un poem
despre cum s-a þesut povestea din
Wonderland, împreunã cu
vedeniile ei, despre cum visele
Copilãriei se topesc în mistica fâºie
a Memoriei, scrie acum despre
cum bucuria acestei cãrþi va putea

oricând anula întunericul lumii din
afara ºi dinãuntrul nostru. În
Antologia umorului negru, André
Breton scria, în continuarea lui L.
Aragon, despre cum Vânãtoarea
de snark apare aproape simultan
cu Un anotimp în infern ºi
Cântecele lui Maldoror, ca într-un
fel de tentativã de a fixa zonele cele
mai sensibile ale lumii. De a fixa
coordonatele pentru viitoarea
întoarcere, de întoarcere în afarã
a corpului nostru opac. Nu vorbim
neapãrat de suprarealism, ci de
probabilitatea unei zone în care
sunt posibile bucuria supremã,
extazul, împãcarea credinþelor,
simbolurilor, violenþei, jocurilor.
Dacã ar exista, ea ar semãna cu
lumea descrisã de Carroll.

A book of nonsense, aºa cum
o numeºte autorul ei ºi, cu toate
acestea, una dintre cãrþile cele mai
saturate de sens, prin variate
interpretãri, inclusiv cinemato-
grafice. Matematician inspirat ºi
cleric discret, Lewis Carroll nu e
nici un „inocent” facil ºi fascinat
excesiv de simboluri, nici un
ezoteric lipsit de experienþa intimã
a obscuritãþilor universului; cândva
el a trecut probabil foarte atent prin
lecþia smereniei ºi a bucuriei
ascunse în gravitatea credinþei,
aceasta din urmã, cum se ºtie,
profund paradoxalã. Ca ºi în
cartea sa, evident, unde orice
nonsens ºi orice banalitate se
poate oricând transforma într-o
lecþie de înþelepciune, aºa cum
Alice scade sau creºte, intrã sau
iese din jocul personajelor. De fapt,
schimbãrile de dimensiune,
grãdinile exuberante, migraþiile
între regnuri, eroul-copil face din
Wonderland (ca, de altfel, din
aproape orice operã de „ficþiune”)
o zonã paradisiacã, un Elizeu-
Fantázia, dacã nu cumva

Paradisul însuºi. Poate ºi acest
lucru l-a determinat pe Carroll sã
scrie în aceeaºi dedicaþie despre
cum bucuria din cartea lui va fi un
fel de cãlãuzã luminoasã prin
tãrâmul umbrelor prin care,
inevitabil, oricine va trece pânã la
urmã – „surely your gladness need
not be the less for the thought that
you will one day see a brighter dawn
than this (...) when all the sadness,
and the sin, that darkened life on this
little earth, shall be forgotten like the
dreams of a night that it past!” Citind
aºa ceva în preajma unei cãrþi „fãrã”
sens, ai putea avea senzaþia
nãucitoare a unui adevãr. Sau,
mãcar, ca Alice în faþa Pãlãrierului,
te-ai simþi teribil de zãpãcit ºi, la fel
ca ei doi, te-ai pãzi doar sã faci
remarci personale.

Fantezia nu se aratã deloc a fi
dictatorialã, ci complet eliberatã ºi
acþionând ca un domeniu distinct, dar
nu separat de ceea ce percepem în
mod obiºnuit. Modelul uman pe care îl
aduce Lewis Carroll e aproape
absurd, aruncând personajul în apro-
pierea regresiunilor în starea de copil
pe care le cãutau suprarealiºtii. Alice
e la polul opus faþã de nimfetã, iar cir-
cumspecþia ei ºi firescul cu care
acceptã sau refuzã arabescurile ima-
ginare o apropie mai mult poate de
ascetismul prinþului Siddharta, rãtã-
cind prin pãdurile de dincolo de zidurile
palatului, ca ºi de mai târziul Bastian,
din povestea lui Michael Ende.

Cartea pentru copii, pe care
scriitorul a subliniat-o aproape cu
obstinaþie în dedicaþii este ºi asta,
dar ºi altceva. Neclaritatea ei
ascunde un fel de jubilaþie
supremã, situaþia e asemãnã-
toare, ca în cazul multora dintre
cãrþile aºa numite fantasy, cu
aceea care a determinat titlul
„comediei” danteºti, unde limba
neacademicã, deºi plinã de
reverenþe, e instrumentul re-
velaþiilor. Boccaccio descrie în
Viaþa lui Dante un vis pe care se
spune cã l-a avut mama ilustrului
poet ºi care îi anunþa destinul
excepþional, ca ºi opera care îl va
consacra. Apãrea în acel vis un
pãun, pasãre splendidã care se
sprijinã, însã, pe picioare presupus
urâte, aºa cum marea operã se
sprijinã pe limba vulgarã sau
opusul alchimic pe nigredo ºi aºa
mai departe. Tot aºa, în

Florin Balotescu
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Wonderland, absurdul naºte
înþelepciunea, iar complicaþiile
universului dispar în conversaþiile
pulverizate ale personajelor.

Aº spune cã Alice în Þara
Minunilor, ca ºi textele legate de
ea, sunt în situaþia unor cãrþi ca De
veghe în lanul de secarã sau
Povestea fãrã sfârºit; sigur cã
seria ar putea fi destul de lungã ºi
mai lungi discuþiile, important este
însã cã s-a creat în jurul acestor
cãrþi o zonã permeabilã care
permite reînvestirea visului ºi
imaginaþiei cu facultãþi concrete ºi
creatoare. Paradigma carollianã ar
fi una a incertitudinii, a urmelor ºi a
întreruperii, nu a mutãrilor de pe
tabla de ºah, cât a traiectoriilor, a
vidurilor care rãmân în urma
obiectelor ºi nasc sunetele, o carte
nu a finalului, nici a labirintului, ci a
rãmânerii pe drum, ca în lanþurile
teosofice sau în succesiunea

arcanelor din Tarot. Drumurile sunt
toate bune, pânã se întrerup,
realitatea e simultan realitate ºi vis,
dar numai pânã la un punct (sau
pânã la o suprafaþã), veselia se
amestecã, o spune autorul însuºi,
cu solemnitatea, lumina e
minunatã, dar la fel de minunatã e
luminozitatea, ca ºi obscuritatea,
cãderea e revelatorie, dar la fel e
plutirea ºi tot aºa, într-un joc de
shaking-waking, ar spune Caroll,
poate un fel de vis-nevis-realitate
simultanã. Trei sau mai multe limbi-
limbaje, la intersecþia cãrora se aflã
aceastã a doua lume (limbi care,
de altfel, apar întocmai în poemul
care precede povestea). Ceea ce
rãmâne în finalul cãrþii e o întrebare
– cine sã fi visat totul? Sau cine sã
fi trãit totul exact aºa, dar de la
celãlalt capãt, al realitãþii, de la
capãtul din afara visului adicã ºi
adus în vis ca sã poatã fi povestit?

Poate cã lucrul acesta lasã
posibilã întoarcerea, oricând ºi
altfel ºi pe neaºteptate, spre
cealaltã lume. Care prin trecerea
graniþelor de orice fel, aduce
extazul. Iar prin perpetuarea lui, o
stare vecinã, poate, cu nemurirea.

Abstract: Known as a book of
nonsense, Lewis Carroll’s story of
Alice seems to fulfil itself only in a type
of reading that reiterates its dazzling
universe.

Rezumat: Cunoscutã ca o carte a
nonsensului, povestea lui Alice, scrisã
de Lewis Caroll pare sã-ºi gãseascã
încã împlinirea într-o lecturã care îi
continuã universul alambicat.

Keywords: Alice’s Adventures in
Wonderland, Lewis Carroll, fantasy,
imaginary, Surrealism, Wonderland

Cuvinte-cheie: Alice în Þara
Minunilor, Lewis Caroll, fantezie,
imaginar, suprarealism, Þara Minunilor,
Wonderland

Autoarea este lector la Facultatea
de limbi strãine a Universitãþii din
Bucureºti. (The author is lecturer at
the Faculty of Foreign Languages of
the University from Bucharest)

Marea salã de mese a colegiului
Christ Church din Oxford este
strãjuitã de o serie de portrete. Pe
lângã portretul lui Henric al
Optulea, ºi imaginea fiicei sale,
regina Elisabeta, putem zãri ºi
portretul lui Lewis Carroll, Charles
Lutwidge Dodgson, care a predat
la Christ Chruch pe vremea când
Henry Liddell, tatãl fetiþei care a
inspirat-o pe eroina Alice, era
decanul acestui colegiu. Christ
Church te duce nu numai cu
gândul la Alice, ci ºi la Harry Potter.
Poate cã nu întâmplãtor, având în

Lewis Carroll and the Beautiful
Turtle Soup
Ruxandra Viºan

vedere cã Harry  pãtrunde, ca ºi
Alice, într-o lume dincolo de
oglindã, o replicã a aceleiaºi sãli
de mese a fost folositã pentru a
recrea academia Hogwarts în
adaptãrile filmate dupã cãrþile lui J.
K. Rowling.

Decoraþiile din fier forjat ale
cãminelor din salã l-au inspirat pe
Carroll sã se gândeascã la gâturile
alungite ale pãsãrilor flamingo,
folosite pe post de crose de crochet
în ara Minunilor. Portretele regale
impunãtoare care-i înfãþiºeazã pe
Henric ºi Elisabeta o evocã pe
Regina de Cupã ºi dorinþa acesteia
de-a tãia capetele tuturor celor
care o nemulþumesc. ªi mai ales
ale celor care i-au furat tartele.
Dacã stãm sã ne gândim, pânã la

urmã, aceasta este o salã de mese,
unde poate cã Lewis Carroll a
ajuns la un moment dat sã
mãnânce ºi vestita supã delicioasã
de broascã þestoasã, despre care
cântã chiar Falsa Broascã
Þestoasã din Þara Minunilor.

Referinþele legate de mâncare
din Peripeþiile Alisei au fost
remarcate ºi îndelung discutate de
analiºti anteriori. În afarã de
prezenþa tartelor sau a supei de
broascã þestoasã, aici se pot
menþiona etichetele Eat Me ºi Drink
Me care provoacã modificãri
corporale fantastice, silind-o pe
protagonistã sã creascã sau sã se
micºoreze în funcþie de capriciile
Þãrii Minunilor. De asemenea,
consumând din ciuperca pe care
stã aºezat Domnul Omidã, Alice
ajunge sã-ºi poatã controla forma
corpului ºi revine la statura ei
iniþialã. În cele din urmã, în Þara
Oglinzilor, la banchetul de
încoronare i se serveºte o prãjiturã
vorbitoare, care se plânge de
impertinenþa de-a fi tãiatã.

O parte dintre autorii care au
discutat aceste referinþe legate de
mâncare ºi de devorarea acesteia
au subliniat legãtura dintre
consumul alimentar ºi dorinþa
sexualã (Auerbach 1987, Garland
2008). În acest sens, analize de
tip gender studies au explorat
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ºi reprezentãrile feminine din
Peripeþiile Alisei. Figuri precum cea
a Reginei de Cupã sau cea a
Ducesei au fost legate de un
monstruos feminin, care contravine
imaginii idealizate, reþinute ºi
controlate a femininului din epoca
victorianã. Dupã cum spunea
Lewis Carroll însuºi într-un articol
despre Peripeþiile Alisei în Þara
Minunilor, Regina de Cupã este
“întruchiparea unei pofte nestãvilite
– o furie oarbã ºi lipsitã de noimã”
(traducerea mea, Gardner 1960, p
109 apud Carina Garland, Curious
Appetites: Food, Desire, Gender,
and Subjectivity in Lewis Carrol’s
Alice Texts 2008, p 29). Excesivã,
Regina de Cupã îºi tiranizeazã
supuºii ºi regele, iar imaginea sa
din ilustraþiile epocii este foarte
asemãnãtoare cu reprezentãrile
Reginei Victoria, al cãrei corp
voluminos contrasta cu silueta
zveltã ºi încorsetatã consideratã
idealã de cãtre victorieni. Regina
de Cupã este figura monstruoasã
în stare sã comitã crime dacã nu i
se satisfac poftele necontrolate,
dupã cum aratã ºi episodul tartelor,
iar Ducesa, cu discursul sãu
despre influenþa alimentelor
precum piperul sau dulciurile
asupra comportamentului, apare
ca o prelungire a acesteia.
Ducesa reprezintã încã o imagine
a feminitãþii adulte ºi pare o
reîntruchipare autoritarã a unei
Circe ce ºi-a transformat copilul în
purcel. Aceste reprezentãri ale
feminitãþii adulte contrasteazã cu
corpul infantil idealizat al lui Alice,
care începe sã manifeste un apetit
crescut (de pildã episodul în care
doreºte sã devoreze prãjitura
vorbitoare), de-abia în Þara
Oglinzilor, carte scrisã când Alice
Liddell începuse deja sã se
maturizeze.

În afarã de Christ Chruch, un
alt loc marcat de prezenþa lui Lewis
Carroll la Oxford este micul Muzeu
de Istorie Naturalã, pe care autorul
îl vizita frecvent împreunã cu copiii
Liddell. Se prea poate ca acolo
sã-i fi venit ideea de-a introduce un
personaj pe nume Falsa Broascã
Þestoasã ºi se spune cã de acolo
s-ar fi inspirat pentru personajul
pãsãrii Dodo, o specie dispãrutã.
De altfel, conform biografilor lui

Carroll, Dodo este un posibil alter-
ego al autorului, inspirat de numele
sãu real Dodgson ºi de defectul
sãu de vorbire.

Pe lângã conexiunile ce se pot
realiza între reprezentãrile con-
sumului alimentar ºi acelea ale
sexualitãþii în Peripeþiile Alisei, o
direcþie interesantã care poate fi
semnalatã este aceea dintre
imaginea recurentã a devorãrii în
ambele cãrþi ºi preceptele teoretice
darwiniste. Alice însãºi spune în
Þara Oglinzilor cã mâncarea se
poate transforma în oameni ºi cã
oamenii pot fi la rândul lor mâncaþi
(în original, „food can become
human, human beings can
become food”), subliniind o

competiþie acerbã ce reîntãreºte
paralela dintre dimensiunile uman
ºi animal pe care se bazeazã
cãrþile lui Carroll.

Referinþele autorului la teoria
evoluþionistã a lui Darwin sunt,
conform autorilor anteriori,
accentuate ºi de ilustraþiile lui John
Tenniel la primele ediþii ale cãrþii,
care au foarte multe în comun cu
reprezentãrile din albumele de
istorie naturalã ale epocii. De altfel,
þãrile fabuloase din cãrþi sunt
populate de felurite animale, ce se
gãsesc într-o competiþie acerbã:
pisica lui Alice, Dinah (al cãrei
dublu poate fi pisica de Cheshire)

este adesea evocatã ca animal de
pradã ºi devine o sursã de teroare
pentru ºoarecele cu care Alice
înoatã în lacul de lacrimi, iepurele
trãieºte sub teama cã îºi va pierde
mustãþile dacã va întârzia, iar în
poemul Morsa ºi dulgherul (The
Walrus and the Carpenter), Alice
îºi manifestã simpatia pentru
morsã, deºi aceasta a mâncat cu
cruzime stridiile micuþe. În episodul
cu Falsa Broascã Þestoasã, Alice
ezitã sã spunã cã ea însãºi a
consumat homar fãrã nicio
remuºcare, iar cântecul pe care
chiar þestoasa îl cântã ajunge sã
laude consumul de supã de
broascã þestoasã.

Falsa Broascã Þestoasã pare

sã-ºi asume (cu toate cã plânge
necontenit) faptul cã va fi
consumatã sub formã de supã, ca
parte dintr-o lege a firii. Cãrþile lui
Carroll par sã prezinte un univers
animat de motoul de tip darwinist,
mãnâncã sau vei fi mâncat (Rose
Lovell-Smith, The Animals of
Wonderland, 2003, p 383-415). De
altfel, un episod interesant în acest
sens este acela al poeziei cu
micuþul crocodil (Cum izbuteºte
micul crocodil?/ How doth the little
crocodile?), o parodie a poeziei
pentru copii a lui Isaac Watts (Cum
izbuteºte albiniþa?/How doth the
busy little bee?). În timp ce poezia

Alice Iliescu
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lui Watts reprezenta un univers
inocent, al armoniei, unde totul
pãrea sã ateste existenþa unui
dumnezeu blând, al creaþiei, poezia
lui Carroll se axeazã, nu pe o
albinã, ci pe un reprezentant feroce
al regnului animal, care îºi aratã
colþii fioroºi ºi vâneazã peºtiºori
(Rose Lovell-Smith, The Animals
of Wonderland, 2003, p 385).

Poezia micuþului crocodil pare
sã accentueze referinþele
evoluþioniste, prezentând un
univers dur, unde ferocitatea îºi
are locul sãu ºi totul devine o
competiþie acerbã pentru
supravieþuire. De altfel, în universul
lui Carroll, animalele împrumutã
trãsãturi umane, dar în acelaºi timp
pot servi în chip pur ºi simplu
utilitar: pãsãrile flamingo sunt
folosite pe post de crose, iar aricii

pe post de mingi. Alice însãºi îl
loveºte pe Bill, Puiul de ºopârlã,
pare netulburatã de tratamentul dur
aplicat cobailor ºi se aratã destul
de mulþumitã sã-i menþioneze
ºoarecelui cã are o pisicã pe nume
Dinah. De altfel, în multe dintre
ilustraþiile cãrþii, inclusiv în cele
realizate de John Tenniel, Alice
este reprezentatã ea însãºi ca
fiind de mãrimea unui ºoricel în
timp ce pluteºte pe lacul de lacrimi.
Aceasta ne face desigur sã ne
gândim cã într-un univers unde
trebuie sã devorezi ca sã nu fii
devorat, pisica lui Alice, Dinah, ar
putea sã se gândeascã la o nouã
pradã.

Abstract: The article explores food-
related representations in Lewis
Carroll’s Alice texts, underlining that,
according to previous researchers, the

various food references in Carroll’s
texts can be related to gender
representations and can also be
connected to references to the
Darwinian theory of evolution.

Rezumat: Articolul se axeazã pe
reprezentarea referinþelor alimentare în
cãrþile Peripeþiile Alisei, de Lewis
Carrol, încercând sã sublinieze,
conform unor analize anterioare, cã
referinþele la alimente ºi la consumul
acestora se pot lega de reprezentãri
ale feminitãþii ºi cã, în acelaºi timp,
ele pot fi corelate cu referinþe de istorie
naturalã la teoria evoluþionistã a lui
Darwin.

Keywords: Lewis Carroll, Alice,
food, representation, desire, female,
natural history, theory of evolution

Cuvinte-cheie: Lewis Carroll,
Alice, consum alimentar, reprezentãri,
dorinþã, feminitate, istorie naturalã,
teoria evoluþionistã

Who Dreams It All?
Mihaela Doagã

Experienþa lecturii (sau jocul
interpretãrii) „peripeþiilor” Alisei în
cele douã cãrþi ale lui Lewis Carroll
nu se deosebeºte prea mult de
„Ceaiul Nebunilor” sau de jocul din
ºah din Lumea Oglinzii – în
trecerea de la o ceaºcã de ceai la
alta sau de la un careu la altul, ni

Autoarea este lector la Facultatea
de limbi strãine a Universitãþii din
Bucureºti. (The author is lecturer at
the Faculty of Foreign Languages of
the University from Bucharest)

„Cândva Zhuang Zhou s-a visat fluture. Ce fericit era fluturele!
Era atât de încântat ºi bucuros, încât nu mai ºtia cã este Zhou. Însã,
                                                                                                       deodatã,
s-a trezit ºi s-a mirat cã este Zhou. Nu mai ºtia dacã Zhou se visase
                                                                                                  fluture sau
fluturele se visase Zhou.” (Zhuangzi, Cãlãtorie liberã)

“Aºadar, Kitty, sã chibzuim cine a visat toatã povestea asta. […]
Trebuie sã fi fost fie eu, fie Regele Roºu.
El a fãcut parte din visul meu, desigur – dar ºi eu am fãcut parte din
                                                                                                       visul lui!
Sã fi fost Regele Roºu, Kitty?”
(Lewis Carroll, Through the Looking Glass)

se dezvãluie noi semnificaþii ºi grile
de lecturã. Ludicul este, cu
siguranþã, un element-cheie în
construcþia ambelor cãrþi, dar nu
avem de-a face cu un joc facil, ci
cu unul la fel de sofisticat ca acela
pe care avea sã ni-l propunã
Hesse, un joc în care regulile sunt
într-un flux continuu ºi miza e una
majorã. Carroll este un adevãrat
magister ludi, care – într-una din
versiunile jocului – supune,
descompune ºi recompune

cuvintele, reinventând ºi pro-
blematizând, astfel, limbajul.
Regãsim aceastã dimensiune
reflectatã în cheie ironicã în
Humpty Dumpty,  auto-intitulat
„Stãpân” al cuvintelor, a cãrui
existenþã precarã, depinzând de un
exerciþiu de echilibristicã, este
simbolicã, poate, pentru linia fragilã
ce separã libertatea devenirii
(limbajului sau a firii) de anarhie ºi
implozia sensului – anticipatã în
Jabberwocky ºi atingând punctul
zero în Finnegan’s Wake, ce se
revendicã explicit din Carroll,
printre alþii.

Însã nu inovaþiile lingvistice vor
face obiectul propriului nostru joc
de interpretare, ci întrebarea sub
semnul cãreia stã Lumea Oglinzii
ºi cu care se încheie, de altfel, a
doua cãlãtorie a Alisei - al cui a fost
visul? -, întrebare care, aº sugera,
ne indicã adevãrata „mizã” a
jocului. Nu voi încerca sã ofer un
rãspuns, ci doar sã surprind câteva
din avatarurile acestei întrebãri
„înainte” ºi „dupã” Carroll, în
mãsura în care pot arunca o nouã
luminã asupra „peripeþiilor” Alisei.

Desigur, la momentul când
Lewis Carroll scria cele douã cãrþi
ale Alisei, motivul visului sau al
„vieþii ca vis” era deja un topos al
culturii occidentale, decantat din
tradiþia creºtinã, cristalizat de teatrul
baroc ºi redescoperit de romantici.
Cu toate acestea, Carroll nu preia
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una din formele consacrate, ci îl
abordeazã de pe o poziþie
oarecum diferitã, ca pe un exerciþiu
intelectual mai curând decât un
simbol bine-definit. Dacã, în Alice’s
Adventures in Wonderland, visul
nu era decât o convenþie narativã,
„rama” care le permitea Alisei ºi
autorului sã evadeze din lumea
verosimilului ºi sã se sustragã
cerinþelor realismului, în Through
the Looking Glass, visul capãtã
deja valenþe mai profunde,
devenind vehiculul unei incertitudini
ontologice, în momentul în care
Alisa se confruntã cu posibilitatea
ca ea-însãºi sã nu fie decât un
personaj în visul Regelui Roºu:
“<<Viseazã acum>>, spuse
Tweedledee, <<ºi ce crezi tu cã
viseazã?>> [...] <<Iaca, te viseazã
pe tine!>> [...] <<Dacã regele de
colo s-ar trezi>>, adãugã
Tweedledum, <<te-ai stinge – puf!
– ca o lumânare!>> (Through the
Looking Glass, Collins, 2010, pp.
56-57, traducerea mea).

Regãsim aceastã incertitudine
– într-o formã ºi mai acutã – în
faimoasa parabolã a lui Zhuangzi
(sec. IV-III î. Hr) despre cum
Zhuang Zhou (el-însuºi) s-a visat
fluture, citatã mai sus. Parabola
visului închide al doilea capitol din
Cãlãtorie liberã intitulat „Despre
unitatea lucrurilor” ºi se încheie cu
urmãtoarea concluzie, aparent
paradoxalã: „Aºadar, între Zhuang
Zhou ºi fluture trebuie cã existã o
deosebire. Aceasta se numeºte
<<Transformarea Lucrurilor>>.”
(Cãlãtorie liberã, Humanitas, 2009,
p. 70).

Paradoxul este, desigur, numai
aparent, în mãsura în care, din
perspectiva daoistã, unitatea ni se
dezvãluie tocmai în transformare,
în prefacerile perpetue ale „celor
zece mii de lucruri”, ºi nu poate fi
înþeleasã decât îmbrãþiºând acest
flux al devenirii. Mai mult, odatã ce
adopþi o astfel de perspectivã,
distincþia dintre „realitate” ºi
imaginar sau oniric devine una
nesemnificativã, în sensul în care
limbajul ºi raþiunea se dovedesc
neputincioase în a cuprinde ºi reda
esenþa realului ºi fiinþa umanã
trebuie sã înveþe a transcende
hotarele impuse de acestea spre
a accede la intuiþia fulgurantã a lui

dao. De altfel, aceastã perspectivã
ºi-a lãsat amprenta asupra
literaturii chineze clasice, de la
Visul din pavilionul roºu la
Pavilionul cu bujori, în care cel mai
pur realism coexistã armonios cu
fantasticul ºi în care visul este
întreþesut în textura realitãþii.

Aceeaºi împletire de fantastic
ºi mundan, arta de a înfãþiºa
elemente fantastice pornind de la
activitãþi ºi situaþii dintre cele mai
banale (ritualul ceaiului,  o partidã
de crochet, o cãlãtorie cu trenul),
caracterizeazã „peripeþiile” Alisei.
Fãrã a sugera o corespondenþã
perfectã, aº afirma cã visul Alisei/
Regelui (sau rolul visului în
universul imaginat de Carroll) este
mai apropiat de viziunea orientalã

decât de barocul european, unde
visul era preponderent o metaforã
a efemeritãþii vieþii, ecou al unor
topos-uri medievale precum
motivul biblic al „deºertãciunii
deºertãciunilor”. Deºi o notã
neliniºtitoare sau elegiacã se face
simþitã pe alocuri în fanteziile lui
Carroll, aceasta rãmâne un murmur
înfundat în polifonia voioasã a
celor douã cãrþi. Din aceastã
perspectivã, procedeul visului
pare menit sã sugereze, ca ºi
prefacerile Alisei ºi ale diferitelor
fãpturi întâlnite în Þara Minunilor ºi
Lumea Oglinzii (copilul-purcel,
Pisica de Cheshire sau Domnul
Omidã), cã realitatea are chipuri
multiple, cã devenirea este în firea
lucrurilor, ºi cã aceastã calitate
proteicã a realitãþii e ceva ce trebuie
îmblânzit prin joc.

Mai existã, însã, o cheie în care
putem citi visul, anume, ca aluzie

la calitatea ficþionalã a Lumii
Oglinzii, aspect sub care eroina
noastrã este, într-adevãr, un
personaj în „visul” cuiva, ºi, implicit,
ca reflecþie asupra naturii realitãþii-
înseºi. Deºi o astfel de lecturã ar
putea pãrea mai radicalã decât
intenþiile lui Carroll, visul Alisei (sau
al Regelui?) este interpretat,
începând cu Borges, ca model
exemplar al incertitudinii ºi
angoasei ontologice ce constituie
parte integrantã a „condiþiei
postmoderne”. Alisa ºi Regele
Roºu sunt revendicaþi printre
„strãmoºii” literari ai visãtorilor lui
Borges sau ai lui HCE, „Visãtorul”
joycean. De altfel, Borges îºi
recunoaºte „datoria” cãtre Carroll
în motto-ul care însoþeºte Ruinurile

circulare („And if he left off
dreaming about you….”), o
povestire al cãrei protagonist se
dedicã efortului demiurgic de a visa
un om pânã când visul sãu prinde
viaþã ºi care se încheie cu
urmãtoarele cuvinte: „Cu uºurare,
cu umilinþã, cu groazã, ºi-a dat
seama cã el, de asemenea, era o
aparenþã, pe care altcineva o
visase.” (J.L. Borges, Opere 1,
Univers,  p. 293)

Visul Alisei, care strecura o
umbrã de îndoialã în „realitatea”
lumii de dincolo (sau dincoace) de
oglindã, este un prim pas pe drumul
ce-ºi gãseºte desãvârºirea în
Ficþiunile lui Borges, unde
realitatea ºi visul se zãmislesc ºi
se reînnoiesc reciproc, într-un
continuum. ªtim cã, în cazul lui
Borges, acest drum – una din multe
„poteci ce se bifurcã” - a trecut prin
poveºtile chinezeºti ale lui Pu

Alexandru Pãsat
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Songling ºi, desigur, prin Cartea
celor o mie ºi una de nopþi, un alt
text exemplar pentru tema proliferãrii
realitãþilor (inspirând deopotrivã
încântare ºi angoasã),  în care
“fascinaþia povestirii în ramã
izvorãºte din posibilitatea ca, atunci
când citeºte o astfel de povestire,
cititorul sã aibã sentimentul
tulburãtor cã ar putea fi, el însuºi,
“în ramã”, adicã parte dintr-o
poveste pe care o spune cineva”
(cf. Robert Irwin, The Arabian
Nights: A Companion, Penguin,
1994, p. 284, traducerea mea)

Nu putem presupune astfel de
întâlniri literare în cazul lui Carroll,

dar e posibil ca propriile sale
experimente, literare, lingvistice ºi
logice, sã-l fi purtat spre o intuiþie
similarã, a multitudinii lumilor
posibile, potenþate sau refractate
în devenirea proteicã a limbajului,
ce-ºi gãseºte ilustrarea în visul
Alisei ºi în care bucuria jocului
mascheazã angoasa, sentimentul
tulburãtor cã Timpul, susceptibilul
prieten al Pãlãrierului, ne viseazã
pe toþi.

Abstract: The object of this paper
is to look into the question surrounding
Alice’s dream in Through the Looking
Glass (“who it was that dreamed it all”)
and related versions of this question,

insofar as they may shed light on
Alice’s metamorphoses and what’s at
stake in Lewis Carroll’s game with the
reader.

Rezumat: Scopul acestei lucrãri
este de a studia întrebarea legatã de
visul Alisei în Through the Looking
Glass („al cui e visul?”) ºi versiuni ale
acestei întrebãri, în mãsura în care pot
arunca o nouã luminã asupra
metamorfozelor Alisei ºi a mizei jocului
narativ al lui Lewis Carroll.

Keywords: dream, Through the
Looking Glass, Lewis Carroll,
metamorphoses, game

Cuvinte-cheie: vis, Peripeiile Alisei
în Þara Oglinzilor, Lewis Carroll,
metamorfoze, joc

Una dintre consecinþele
psihologizãrii petrecutã în
societatea contemporanã este
crearea unui model de eticã de tip
terapeutic, menit sã regleze
raporturile dintre oameni.
Implementarea acestui program
terapeutic, prin care suntem
asiguraþi cã totul va fi bine, este
detectabil cu precãdere în mass-
media, locul în care psihologia
raþional-cognitivã ºi psihanaliza
lustruitã de asperitãþi îºi dau mâna
sub forma miturilor populare, dar
ºi în regiuni mai înalte ale reliefului
socio-cultural. Parþial o prelungire
a acestei psihologizãri terapeutice
este ºi pozitivizarea celuilalt, o
paradigmã alteritarã încã nouã, dar
cu o configuraþie care va face,

The Necessary Cruelty of Childhood.
A Discrete Pedagogy
Adriana Teodorescu

aproape sigur, carierã. Astfel, lumea
copiilor, datoritã presupusei sale
maleabilitãþi ºi a perceperii sale
culturale drept creuzet educaþional
ºi formator valoric este printre cele
mai expuse zone la iradieri
terapeutice ºi pozitivizante: totul
este ºi va fi bine, adicã ceea ce þi
se întâmplã plus cei care þi se
întâmplã, cãci ei sunt întotdeauna
buni, iar dacã ceva e greºit, acela
e unghiul din care priveºti. Existã
chiar o nouã specie literarã, pe cale
sã dobândeascã importanþã în
educarea copiilor, anume cea a
povestirilor raþionale, educative într-
un mod strident, adesea în dauna
literarului. (Gilles Lipovetsky, Le
bonheur paradoxal. Essai sur la
société d’hyperconsommation,
Gallimard, Paris, 2006; Serge
Lesourd, La mélancolisation du
sujet postmoderne ou la disparition
de l’Autre, in: Cliniques médi-
terranéennes, N° 75, 2007/1, pp.
13-26).

În acest context, Alisele lui
Lewis Carroll nu pot pãrea decât
demodate. Lor nu li se întâmplã tot
binele din lume, nici nu ºtiu sã facã
faþã problemelor într-un spirit
terapeutic clasic. Ceilalþi pe care îi
întâlnesc sunt departe de a fi buni
cu ele, precum, sã nu ne ferim, ºi
invers. În cele ce urmeazã vom
vedea felul în care o anumitã dozã
de cruzime poate fi necesarã
ficþiunii despre copilãrie ºi în ce
mod aceastã cruzime poate
genera pedagogii discrete, care sã
se realizeze prin ficþiune fãrã sã o
converteascã într-un instrument
pur discursiv. Vom analiza o
singurã Alisã, cea din Þara
Minunilor, ºi vom propune, astfel,
ºi o altã interpretare, pedagogicã,
a celebrei cãrþi.

Cruzimea nu este gratuitã în
lumea Alisei, ci apare ca o articulaþie
– destul de sprintenã ºi în povestirile
populare – a fanteziei, fiind o marcã
a destrãmãrii realului ºi a intrãrii în
ficþiune, într-o lume alternativã.
Dacã se poate afirma cã povestea
Alisei este despre sens ºi
relativitatea sa, atunci trebuie sã se
spunã ºi cã dereglarea sensului,
dezrãdãcinarea lui dintr-o tradiþie a
consensului ce alcãtuieºte efectiv
realitatea este ajutatã, în mod
fundamental, de cãtre manifestãrile
cruzimii. Ne vom canaliza atenþia
însã spre filonul pedagogic al cãrþii
lui Lewis Carroll. La sfârºitul cãreia
Alisa apare îmbogãþitã existenþial,
fericitã, având o inimã simplã ºi
iubitoare. Iar acest lucru se întâmplã
deoarece, spre deosebire de alþi
scriitori, Carroll se dezbarã

Autoarea este doctor în filologie,
cercetãtor ºtiinþific la Universitatea „1
Decembrie 1918“, din Alba Iulia (The
author is PhD in Philology, scientific
researcher at “1 Decembrie 1918
University” of Alba Iulia)
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copii, iar emoþional, el renunþã la
perspectiva nostalgicã clasicã
asupra copilãriei, fãrã sã piardã din
vedere importanþa Alisei ca simbol
al devenirii existenþiale, al
transformãrii înspre/întru maturitate.
Aºa încât, la un eventual examen
etic, cãrþile lui Carroll nu ar întâmpina
nicio problemã.

Viaþa Alisei în lumea proaspãt
descoperitã nu este uºoarã. Ba
chiar conþine toate datele pentru a
o numi, cel puþin prin raportare la
un copil, crudã. Spaþiul ºi timpul îºi
modificã radical sensurile.
Conþinuturile acestora sunt
ciudate, de la iepurele sau
ºoarecele care vorbesc, pânã la
pisica ce apare ºi dispare ºi cãrþile
de joc ce joacã crichet cu arici ºi a
cãror reginã le condamnã, pe rând,
la moarte. În plus, contrar copiilor
prototipici din ziua de astãzi, Alisa
primeºte porunci ºi se plânge
uneori amarnic de ele (Lewis
Carrol, Peripeþiile Alisei în Þara
Minunilor, traducere de Frida
Papadache, InterCONTEMpress,
1991, p. 118). Indiferenþa per-
sonajelor faþã de ea, fie cã e vorba
despre iepurele alb, despre
pãlãrier, despre pisica Chesire sau
broasca þestoasã este pregnantã,
masivã. Acestea par absorbite de
relaþiile dintre ele, de propria lor
viaþã, semn, probabil, al incom-
patibilitãþii celor douã lumi, ºi foarte
greu îi fac loc Alisei în conversaþie.
Iar atunci când se întâmplã, ele se
aratã a fi, dupã cum observã ºi
Alisa, supãrãcioase, dificile, lipsite
de empatie (p. 56). Comunicarea
este, cu tot ceea ce înseamnã ea,
limbaj, construcþie de sens,
îngreunatã, nefiind presupusã ca
fireascã, cunoscând obstacole de
unde izvorãºte ºi un indubitabil
comic. Repercusiunea majorã a
acestui tip destabilizant de
comunicare, ce nu vine sã
întãreascã asumpþiile despre
realitate, împreunã cu creºterile ºi
descreºterile corporale repetate,
este cã Alisa are momente în care
nu mai ºtie cine e – Ada, Mabel?,
în care îºi verificã identitatea prin
recitarea unei poezii etc.

Totuºi, suntem departe de vreo
angoasã. Alisa nu are decât de
câºtigat din tot ceea ce i se
întâmplã. Sã vedem exact ce

ajunge sã înveþe fetiþa. Referitor la
ceilalþi, ea aflã, din relaþia cu
ducesa, cã prima impresie nu este
edificatoare (p. 99), iar din cea cu
regina, cã apropierea între oameni
nu este o garanþie pentru loialitate.
Referitor la oscilaþiile sale
corporale, ea aflã cã nu creºti
mereu, ci, în funcþie de elemente
externe ºi de utilizarea lor. În ceea
ce priveºte morala, ea învaþã cã
unii, ca ducesa, tind sã postuleze
o moralã acolo unde nu e nimic
(p.100), aºa cum falsul ºi
adevãratul pot fi arbitrare pentru

alþii, ca falsa broascã þestoasã. Mai
presus de orice, Alisa învaþã sã
gândeascã, în absenþa unor repere
de realitate sigure, sã gândeascã
cu propria sa minte, sã facã
distincþia între realitate ºi limbaj,
între ceea ce sunt ceilalþi ºi ceea
ce ei pretind cã sunt. Ceea ce
duce, treptat, la asumarea de sine,
inclusiv fapticã, a Alisei. Care se
bate, ameninþã, manifestã curaj
(p.45), se adapteazã situaþiilor
(p.48, p.90). Cruzimea celor din jur,
o cruzime a indiferenþei de cele
mai multe ori, o determinã sã ia
decizii (p. 98), provocându-i o
enervare constructivã. Pe de altã
parte, existã ºi învãþãturi preluate
direct din lumea minunilor, precum
acel ca sã ºtii în ce direcþie sã o iei
trebuie sã ºtii unde vrei sã ajungi.
Dincolo de ele, mai este o altã

pedagogie, implicitã: o cãlãtorie, fie
ºi prin fantezie, nu este aºa cum
oamenii o concep: debut, punct
culminant, sau acumulare de
experienþã. Alisa rãmâne mereu
surprinsã de lumea pe care o
strãbate. Cât despre sfârºit,
acesta pare pur arbitrar.

Discursul socio-
psihoterapeutic actual asupra
copiilor ar putea sã nu fie cel mai
bun ºi cu atât mai puþin sã creeze
cea mai bunã lume posibilã. Nici a
copiilor, nici a adulþilor ºi nicidecât
a ficþiunii. În cartea lor din 2010,

patru psihologi americani prezintã
o listã cu mituri ale psihologiei
populare (Scott O. Lilienfeld, Steve
Jay Lynn, John Ruscio, Barry L.
Beyerstein: 50 de mari mituri ale
psihologiei populare. În cãutarea
concepþiilor greºite despre
comportamentul uman, traducere
din englezã de Ilinca Haliachis,
Editura Trei, 2010). Pe aceasta se
gãseºte o adevãratã mitologie a
sensibilitãþii ºi fragilitãþii copilului,
dezmembratã cu tact de cãtre
autori: toleranþa copilului la divorþ,
suferinþã, traume ar putea fi mult
subestimatã, rezultat al proiecþiei
imaginare a adulþilor. Iar, adãugãm
noi, tiranul polimorf freudian ar
putea fi re-creat de cãtre o
societate ce se copilãreºte de
douã ori: în infantilizarea sinelui
(Baudrillard, Sartori) ºi în

Cristina Cucu
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infantilizarea cãtre celãlalt – jocul
obligatoriu, prescris de psihologi,
al pãrinþilor, cu ºi de-a copilul. În
acest sens, cartea lui Lewis
Carroll constituie un exemplu
pentru o altã direcþie pedagogicã
ºi o criticã implicitã la adresa
acestei paradigme psiho-sociale
a terapeuticii ºi pozitivizãrii ce
traverseazã, într-o manierã
adeseori nocivã, o serie de
domenii precum literatura. Alisa
nu va pãstra nimic din cruzimea
cu care a fost confruntatã, din
contrã: „ºi-o închipui pe aceastã
surioarã a ei cum avea sã fie
cândva, când va creºte mare ºi
va fi o femeie în toatã firea; ºi-o
închipui pãstrând, de-a lungul
anilor maturi, aceeaºi inimã simplã
ºi iubitoare ce o avea în copilãrie”

(p. 141). Iar printre presupusele
gânduri, care încheie scrierea lui
Carroll, se aflã ºi acestea,
conþinând un puternic filon
pedagogic, o pedagogie prin
ficþiune ºi un catharsis ficþional: „îºi
închipui cum va aduna în preajmã-
i alþi micuþi cu poveºtile ei
nãzdrãvane (…) ºi cum va lua
parte la mâhnirile lor, oricât de
neînsemnate, ºi la curatele lor
bucurii, amintindu-ºi propria ei
copilãrie ºi fericitele zile de varã”
(p. 142).

Abstract: The present essay has
two objectives. On the one hand, to
show that it is possible to interpret
Alice’s Adventures in Wonderland, by
Lewis Carroll, in a pedagogical key. On
the other hand, to prove that a certain
amount of cruelty may be necessary

to the fiction referring to childhood and
that it generates a discrete pedagogy,
contrary to current therapeutic
pedagogies and also to socio-cultural
positivisation of the Other.

Rezumat:  Eseul de faþã are douã
scopuri. Pe de o parte, sã arate cã
este posibilã o interpretare în cheie
pedagogicã a Peripeþiilor Alisei în Þara
Minunilor, de Lewis Carroll. Iar pe de
alta, sã demonstreze cã o anumitã
dozã de cruzime poate fi necesarã
ficþiunii despre copilãrie ºi cã aceasta
genereazã o pedagogie discretã, ce
contravine pedagogiilor actuale de tip
terapeutic, cât ºi pozitivizãrii socio-
culturale a Celuilalt.

Key-words: Pedagogy, fiction,
therapeutic, cruelty, positivisation

Cuvinte-cheie: Pedagogie,
ficþiune, terapeutic, cruzime,
pozitivizare

În discuþia pe care a avut-o cu
Harry Furniss, cel care avea sã
schiþeze ilustraþiile pentru Sylvie
and Bruno, asupra modului de
reprezentare vizualã a
întâmplãrilor din carte, Lewis
Carroll i-a sugerat acestuia ca,
pentru Cântecul Grãdinarului
Smintit (The Mad Gardener’s
Song) din cel de-al doisprezecelea
capitol, sã contureze un albatros
care se metamorfozeazã într-un
timbru poºtal. Realizând însã
echivocul cerinþei sale, Carroll îºi
lãmureºte partenerul astfel: „Îmi
dau seama cã îþi cer imposibilul!
Dar nu crezi cã existã o anumitã
mireasmã care ne atrage în a proba
imposibilul?” („I’m aware it’s an
almost impossible subject! But
don’t you think there is a certain
zest in trying impossibilities?”). ªi
de câte ori nu a probat imposibilul

Where Alice Meets Sylvie and Bruno
Elena Butoescu

Lewis Carroll! Pâna într-acolo
încât a impus în Marea Literaturã
ideea sa de literaturã, cea pe care
în mod voit o provoacã nu doar
ortografic, scriind-o cu dublu t,
„litterature” (jucându-se ºi cu ideea
de „litter”, resturi netrebuincioase),
dar ºi structural, literatura fiind
pentru el un corp asamblat din
crâmpeie, episoade, pasaje ºi alte
fragmente scriitoriceºti.

Pãstrând obiceiurile sale
binecunoscute ºi fãrã astâmpãr,
anume acelea de a recicla diverse
fragmente literare scrise cândva ºi
lãsate de-o parte, precum ºi de a
strânge laolaltã, dupã cum singur
mãrturiseºte în prefaþa la Sylvie
and Bruno, idei bizare, frânturi de
dialog, gânduri haotice, sau
luminãri provocate de vreo reflecþie
întâmplãtoare venitã fie din cotidian,
fie din reverie, scriitorul Lewis
Carroll, fostul matematician
Charles Dodgson, s-a gândit cã ar
putea sã împleteascã douã dintre
povestirile sale apãrute în numãrul

20 din decembrie 1867 al revistei
mãtuºii Judy (Aunt Judy’s
Magazine) în þesutul unei noi
povestiri. Astfel, în 1874, urmând
un gând care-l însoþise încã din
1873, Carroll revizuieºte cele douã
episoade, Fairy Sylvie (Nãz-
drãvana Sylvie) ºi Bruno’s
Revenge (Rãzbunarea lui Bruno),
ele devenind douã capitole din
Sylvie and Bruno, povestirea
mamut, numitã de unii critici roman,
care va depãºi patru sute de pagini
ºi va fi publicatã în 1889, urmatã
în 1893 de Sylvie and Bruno
Concluded.

Lewis Carroll a fost un împã-
timit al reciclãrilor literare.
Jabberwocky, de exemplu, este un
poem pe care Carroll l-a scris în
tinereþe, cu mult înainte de a da
Peripeþiile Alisei în lumea oglinzii,
unde la ºi inclus, sub o formã
extinsã ºi revizuitã. Un alt
exemplu, de data aceasta din
Sylvie and Bruno Concluded este
cântecul Matilda Jane, care dã ºi
titlul capitolului V ºi care iniþial
fusese scris cu ceva timp înainte
pentru pãpuºa veriºoarei lui,
Menella Wilcox.

Dupã cum Alisa umblã în voie
prin Þara Minunilor sau Lumea
Oglinzii, tot astfel Sylvie and Bruno
este povestea a doi copii care
cutreierã Þara Câinilor (Dogland),
Þara de Dincolo (Outland),
Tãrâmul Fantastic (Fairyland),
care aminteºte de Shakespeare în

Autoarea este lector la Facultatea
de Litere din Craiova. (The author is a
Senior Lecturer at the Faculty of
Letters, the University of Craiova).
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LL Visul unei nopþi de varã  ºi Þara
Spiriduºilor (Elfland).

Deºi în prefaþa la Sylvie and
Bruno mãrturiseºte cã intenþia lui
este aceea de a scrie o carte
complet diferitã de Peripeþiile Alisei
în Þara Minunilor, autorul nu se
poate desprinde de strategiile
narative ºi scenariile fantastice pe
care le valorificã în prima carte a
Alisei. Cum motiveazã autorul
aceastã dorinþã de a se rupe de
textul generic? Spunând cã, ceea
ce el a crezut ca va fi o povestire
originalã, Peripeþiile Alisei în Þara
Minunilor s-a dovedit a fi calapodul
pe dimensiunea cãruia s-au scris,
ulterior publicãrii sale, o mulþime de
povestioare asemãnãtoare:
„Poteca pe care am pãºit timid,
crezând cã sunt primul care a
tulburat marea cea încremenitã’, a
devenit acum o cãrare bãtãtoritã:
toate florile de pe marginea
drumului s-au fãcut una cu
pãmântul. Ar fi o catastrofã dacã
aº încerca sã revin la stilul acela.”

ªi iatã, Carroll revine la stilul
Alisei, dar catastrofa nu se
produce. Deºi mulþi critici au
considerat Sylvie and Bruno ca
fiind parte a literaturii marginale,
minore, cartea – ezit, cu bunã
ºtiinþã sã o numesc roman, ºi voi
explica de ce – nu face parte din
scrierile secundare ale perioadei
Victoriene. Recenziile literare ale
vremii apreciau umorul lui Carroll,
dar considerau cele douã cãrþi o
decepþie în comparaþie cu cele
douã Alise. Ca sã folosim un
cuvânt foarte drag lui Carroll ºi sã
ne jucãm semantic, Sylvie and
Bruno este o naraþiune curioasã.
În primul rând, naratorul, în
persoana lui Carroll, este curios sã
afle reacþia cititorului la anumite
calambururi, astfel încât fie le
explicã, fie subliniazã cu italice
cuvintele cu tâlc. În al doilea rând,
textul este un experiment adresat
cititorului, care, la rândul lui, îºi
manifestã curiozitatea de a
descoperi ce se aflã la capãtul
labirintului în care tocmai a intrat.
Cititorul este prins de mânã de
narator ºi purtat în permanenþã în
interorul ºi în afara lumii fantastice,
iar astfel, el descoperã cât de greu
de dibuit este limita care desparte
realitatea de plãsmuire.

Pe de altã parte, aºa dupã cum

visul Alisei este curios („Once
upon a time, there was a little girl
called Alice: and she had a very
curious dream”, The Nursery
„Alice”), tot astfel existã probleme
teleologice curioase în Sylvie and
Bruno, iar Sylvie crede cã
Grãdinarul cel Smintit a avut,
probabil, o viaþã tare curioasã
(„curious life”)! Aceastã sem-
nificaþie a lui „curious”, ceea ce
iese din comun, ceea ce este
bizar, straniu, dar ºi anapoda,
predomi-nã în scrierile lui Carroll
ºi ne aratã cã lumea lui poate fi
tradusã într-un mod fabulos, dar
ºi de-a-ndoaselea.

Judecând din perspectivã
convenþionalã, Sylvie and Bruno
este un tratat, o adevãratã
enciclopedie despre artã, ºtiinþã,
religie, politicã, lingvisticã, moralã,
comportament social ºi alte
subiecte de interes major în lumea
Victorianã. Aºadar, poftiþi în acest
vast Kunstkammer, unde puteþi
admira natura umanã în evoluþie,
jocul lingvistic, precum ºi viciile
unei societãþi descompuse.
Desigur, cititorului i se cer anumitre
calitãþi de connoiseur pentru a
pãtrunde misterele intrigii ºi logica
narativã, astfel încât acest mod
convenþional de a citi naraþiunea lui
Carroll limiteazã accesul tuturor
cititorilor la acest tip de scriere.
Dar, dupã cum bine ºtim, Lewis
Carroll dispreþuia convenþiile. Iar în
prefaþa cãrþii povesteºte geneza a
ceea ce vom citi, adicã visul prin
care a primit toate firele necesare
pentru urzi þesãtura narativã.
Astfel, din perspectivã pur
scriitoriceascã, neceremonioasã,
pe care i-aº atribui-o scriitorului,
cunoscându-i convingerile, Sylvie
and Bruno nu este nici tratat, nici
roman. Este un puzzle care îi cere
cititorului sa punã cap la cap, dupã
cum l-a brodit ºi pe Humpty
Dumpty, întâmplãrile feerice,
pasajele care apar doar în vis sau
în stare de tranzit, dupã care sã
distingã binele de rãu, frumosul de
urât, înaltul de ceea ce este jos -
pe Bruno cel creativ de Ugg Ugg,
care este întruchiparea a tot ceea
ce este respingãtor.

Lumile lui Carroll merg
întotdeauna pereche. Sunt douã
Alise, douã Sylvie ºi doi Bruno.
Peripeþiile Alisei în lumea oglinzii

continuã Peripeþiile Alisei în Þara
Minunilor, dupã cum Sylvie and
Bruno Concluded îi urmeazã lui
Sylvie and Bruno. Aºa cum cãrþile
Alisei sunt cãlãuzite de douã lumi,
ºi în Sylvie and Bruno Carroll îºi
situeazã personajele în douã
tãrâmuri culturale, paradigmatice
pentru tipicul carrollian: Anglia
victorianã ºi lumea fantasticului,
Outland sau Elfland. Pentru a
supravieþui în ºi între aceste lumi,
autorul dezvoltã un sistem de
rãsplãþi ºi pedepse pe care îl
regãsim ºi în cãrþile Alisei. În
prefaþa celui de-al doilea volum,
Carroll distinge între cele douã
stãri ale corpului uman, între bizar
(„eerie”), care este acea stare în
care naratorul percepe atât
realitatea înconjurãtoare, cât ºi
spiriduºii ºi starea de extaz („trance
state”), caracterizatã printr-o
migrare a sufletului cãtre alte
þinuturi, fie din lumea realã sau din
cea fantasticã, numitã Fairyland.
Naratorul cel înaintat în vârstã
picoteºte într-una, dar somnul sãu
nu este unul profund ºi biologic, ci
unul care împarte realitatea între
vis ºi conºtienþã. ªi naratorul are
o viaþã dublã. Trupul lui este cãzut,
la fel cu prima cãdere a omului, dar
el îºi induce starea de somnolenþã
tocmai pentru a presimþi starea cea
adevãratã care va sã vinã, aceea
a Paradisului regãsit.

Aceastã permanentã miºcare
din înauntru spre în afarã îi este
specificã lui Carroll ºi carac-
terizeazã, în fapt, neputinþa
personajelor de a se adânci în
esenþa lucrurilor, ele fiind capabile
doar de a cunoaºte mereu pe
orizontalã, niciodatã în profunzime,
exact ca atunci când piatra
aruncatã într-un lac stârneºte unde
concentrice doar la suprafaþa apei.
Dupã cum remarcã ºi Giles
Deleuze în The Logic of Sense
(1990, p. 10), Bruno este per-
sonajul creativ, cel care asimilea-
zã învãþãturile primite din toate
unghiurile posibile, înãuntru ºi în
afarã, din afarã înãuntru, de
deasupra ºi de dedesubt, dar
nicicând nu le aprofundeazã.
Limbajul lui Carroll este dublat de
un sens secundar, de cele mai
multe ori acest conþinut noþional
secundar exprimând mai limpede
decât sensul primar, intenþia
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auctorialã. Astfel, „Vice” denotã
atât funcþia pe care o îndeplineºte
secundul Marelui Paznic, cât ºi
faptul cã acesta este un funcþionar
corupt: „There has been no such
Vice in Outland for many a long
year, as he would be!”

Problema locului, a timpului ºi
a legii gravitaþiei care determinã
gradul de cunoaºtere a lumii
înconjurãtoare de cãtre un
personaj este predominantã în
scrierile lui Carroll, care satiri-
zeazã, ba chiar parodiazã orice
descoperire ºtiinþificã bazatã doar
pe procedee empirice. Coborârea
Alisei prin cãdere în borta iepurelui
este asiguratã gravitaþional de
abundenþa timpului pe care îl are
la dispoziþie. În timp ce cade, Alisa
are rãgaz sã priveascã în jurul ei
ºi sã se întrebe ce va urma. Mai
mult decât atât, are timp sã ia un
borcan de pe un raft ºi sã-l punã
într-un dulap pe lîngã care trece în
cãdere. Urmând acelaºi scenariu,
personajele din Sylvie and Bruno
îºi imagineazã cum ar fi dacã ar

servi ceaiul de la ora cinci într-o
casã tot în cãdere. Ar fi dificil, dar
nu imposibil, conchid ele, deºi,
pentru a-ºi savura în tihnã
specificul cultural, cineva
sugereazã fixarea mobilei în podea
ºi priponirea celor prezenþi de
mobilã.

Locul în care Alisa se întîlneºte
cu Sylvie ºi Bruno este, con-
comitent, ºi timpul pe care ei îl
petrec împreunã. Sfidând legea
gravitaþiei, necunoscutã lor, copiii
continuã, de-a lungul vremii, sã
cadã coborând în aceleaºi poveºti.
Iatã acel locus communis
caracteristic prozei lui Carroll, locul
întâlnirii tuturor copiilor: visarea. ªi
astfel, suntem cu toþii dincolo de
imposibil.

(Precizare: traducerile din
cartea lui Lewis Carroll, Sylvie and
Bruno, ediþia în limba englezã, îi
aparþin autoarei acestui eseu - The
Complete Illustrated Lewis Carroll,
Wordsworth Editions, 1998,
©1996, cu o introducere de
Alexander Woollcott ºi ilustraþiile

originale ale lui John Tenniel, cel
care a câºtigat admiraþia unui critic
atât de aspru precum John
Ruskin).

Abstract: Lewis Carroll intended
Sylvie and Bruno a completely new
book, made up from scraps and
fragments, different from Alice in
Wonderland. My intention is to reveal
the reasons why the new book failed
to be so, as there is a common theme
prevailing in all Carroll’s books: the
dream to attain the impossible.

Rezumat: Adunând fragmente
scrise în diferite momente ale vieþii,
Lewis Carroll a creat o naraþiune pe care
ºi-a dorit-o diferitã de cele douã cãrþi
dedicate Alisei. În acest eseu, îmi
propun sã expun motivele pentru care
Sylvie and Bruno nu a întâmpinat
intenþia autorului, fiind, în fapt, o carte
despre aceeaºi ispitã care l-a tentat
mereu pe Carroll: visul, deci imposibilul.

Keywords: bits and pieces,
Oultland, curiosity, Sylvie and Bruno,
dreaming

Cuvinte-cheie: fragmente, Þara de
Dincolo, curiozitate, Sylvie ºi Bruno,
visare

Textual and Extratextual Reality
Reconfigurement Exercises
Anamaria Lupan

Lewis Carroll oferã, în cadrul
creaþiilor sale, o serie
diversificatã de rãspunsuri în
ceea ce priveºte cauzele ce stau
la baza transpunerii universului
real în univers ficþional; Silvia ºi
Bruno (Carroll Lewis, Silvia ºi

Bruno, traducere de Gheorghe
Simina, Aldo Press, Bucureºti,
2003),  Alice în Þara Minunilor ºi
Alice în Þara din Oglindã (Carroll
Lewis,  Alice în Þara Minunilor  ºi
Alice în Þara din Oglindã,
traducere de Antoaneta Ralian,
traducerea versurilor de Ioana
Ieronim, Colecþiile Cotidianul,
Editura Univers, Bucureºti,
2007) sunt doar câteva din lumile
posibile construite de autor;

acestea prezintã, prin inter-
mediul personajelor, o teorie
disimulatã a lumilor ficþionale; în
fapt, cele trei scrieri pot fi citite
ca mises en abîme generalizate
la nivelul unui univers întreg, ca
scrieri speculare care dubleazã
realul cu un palier ficþional; altfel
spus, universurile proiectate sau
configurate în cadrul celor trei
scrieri pot fi percepute ca
“structuri proeminente” (vezi
Toma Pavel, Lumi ficþionale,
traducere de Maria Mociorniþã,
prefaþã de Paul Cornea,
Biblioteca pentru toþi, Bucureºti,
1992 : “Vom numi structuri
proeminente aceste structuri
duale în care universul primar nu
intrã în izomorfism cu universul
secundar dat fiind cã cel de-al
doilea univers conþine entitãþi ºi
stãri de lucruri care nu au un
corspondent în primul.”, Ibid., p.
93) unde realul ºi logica lui de
alcãtuire ºi de configurare sunt
în permanenþã chestionate.
Desigur, palierele construite de
lumile posibile proiectate sunt
multiple, plurale; una dintre
soluþiile pe care Lewis le propune
în cadrul ecuaþiei lume realã-lume

Autoarea urmeazã masterul în
cadrul Facultãþii de Litere din Cluj-
Napoca. (The author is a graduate
student at M.A. at the Faculty of
Letters in Cluj.)
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LL ficþionalã are în centrul sãu o
teorie a lecturii ºi a scrierii, altfel
spus o teorie genericã. Studiul de
faþã este un eseu asupra
modalitãþilor de articulare a
teoriilor generice în cadrul textelor
ficþionale propuse de Lewis
Carroll. Acest raport se
configureazã progresiv, în
spiralã, în cadrul universurilor
ficþionale, integrându-se firesc în
trama narativã; altfel spus, teoria
genericã este parte constitutivã
a ficþiunii; în ultimã instanþã, linia
de demarcare a celor douã
câmpuri semiotice este
estompatã întrucât teoria
genericã ºi universul ficþional
sunt modalitãþi de manifestare a
fabulaþiei. Analizarea para-
metrilor care participã la
conturarea teoriei generice face
posibilã evaluarea rolului pe care
îl joacã ficþiunea (perceputã, în
general, drept inutilã) în universul
prim, pragmatic, real ºi coerent.
Un prim element important de
analizat este modalitatea în care
este postulat universul prim, real
în cadrul universului ficþional;
aceasta întrucât conturarea
teoriei generice se bazeazã pe
bine cunoscutul “orizont de
aºteptare” (concept propus de
Hans Robert Jauss) care
participã la ancorarea ºi, în
acelaºi timp, la detaºarea de real.
Modalitatea de articulare a
universului prim influenþeazã în
ansamblu desfãºurarea ºi
organizarea universurilor posi-
bile; aceste fenomene au fost
numite de Toma Pavel  “principiul
distanþei” ºi “principiul relevanþei”.
“Referinþa în ficþiune se bazeazã
pe douã principii fundamentale
care, deºi sunt posedate în
comun de ficþiune ºi de alte
activitãþi, constituie esenþa
privilegiatã a ordinii ficþionale:
principiul distanþei ºi principiul
relevanþei. Crearea distanþei este
probabil scopul cel mai general
al activitãþii imaginare: cãlãtoria
reprezintã în esenþã operaþia
fundamentalã a imaginaþiei. […]
Distanþa simbolicã este menitã sã
vindece rãnile provocate cu forþã
egalã de splendoarea ºi
monstruozitatea vizibile în
þesãtura socialã. Dar vindecarea
nu poate avea loc dacã nu se

dovedeºte într-un fel oarecare cã
ficþiunea aparþine realitãþii.
Distanþa simbolicã trebuie
completatã cu un principiu al
relevanþei.”, Ibid., pp. 238-239).
Regimul impus de universul
posibil are la bazã o nouã logicã,
deosebitã de cea dominantã în
universul prim, pragmatic;
analizarea elementelor care par-
ticipã la desfãºurarea cadrului
universului posibil permite o mai
bunã integrare a teoriei generice
(aºa cum este aceasta con-
figuratã în cadrul textului) în
economia scriiturii. O ultimã
etapã a studiului de faþã are în
vedere modalitatea în care textul
vorbeºte despre text; privirea
criticã asupra realitãþii, asupra
universului prim este inte-
riorizatã sau, altfel spus, lumea
posibilã propune o scurtcir-
cuitare, o interogare asupra
modalitãþilor de constituire a
lumilor ficþionale.

Scrierile lui Lewis Carroll
pornesc de la premisa cã lumea
realã, pragmaticã este vis sau,
într-un sens mai larg, cã aceasta
face parte dintr-un regim al
fabulaþiei, al percepþiei defor-
mate, subiective. Faptul este
vizibil atunci când sunt idenficate
imaginile sub care este propusã
existenþa lumii reale; de cele mai
multe ori lumea primã este vãzutã
ca teatru (Carroll Lewis, Silvia ºi
Bruno, traducere de Gheorghe
Simina, Aldo Press, Bucureºti,
2003;  “Ai privit vreodatã viaþa ca
pe o piesã de teatru? […] Pentru
oricine are mãcar o urmã de
instinct teatral în el, aceasta este
doar uvertura.  Când te duci la
teatru, îþi plãteºti biletul ºi ce
primeºti în schimb? Un dialog
între doi fermieri hilari, care par
lipsiþi de naturaleþe în costumul
lor mult prea lucrat, ºi nenaturali
prin gesturile lor, ºi îngrozitori de
nenaturali, din cauza dorinþei de
a oferi pu-blicului o conversaþie
spiritualã ºi inteligentã. Du-te în
schimb ºi aºeazã-te într-un
compartiment de la clasa a treia
ºi vei avea parte de acelaºi
dialog, dar cât se poate de real.”,
Ibid., pp. 225-226) vis, tablã de
ºah etc.; toate aceste figuri sub
care apare concentratã lumea
realã au la bazã principiul afirmat

în Silvia ºi Bruno, ºi anume faptul
cã “Rãul acestei lumi constã în
chiar realitatea ei.” (Carroll
Lewis, Silvia ºi Bruno, traducere
de Gheorghe Simina, Aldo
Press, Bucureºti, 2003, p. 234).
Realitatea lumii este identificatã
cu o modalitate de manifestare a
absurdului, cu dogmatismul
nejustificat, cu univocitatea
tranºantã, dar ºi arbitrarã a legii
ºi a normativitãþii; lumea
ficþionalã remediazã acest rãu
tocmai prin încurajarea
configurãrii lumilor plurale,
peisajelor ontologice alternative;
prin acest exerciþiu de
reinterpretare a realului, lumea
posibilã devine un joc, un cadru
artificial unde domneºte principiul
simulacrului, dar ºi logica
paradoxalã. Faptul cã realitatea
este interpretatã ca un joc
permite instituirea ficþiunii ca o
prelungire a realului; lumea primã
nu este perceputã ca o lume
obiectivã, ca o lume care sã
permitã examinarea ºtiinþificã a
legilor care o guverneazã, ci ea
este, mai degrabã, un spaþiu de
materializare a viselor, de
concretizare a iluziilor. Lumea
realã este punctul de fugã pentru
utopia realizatã în ºi prin
ficþionalizare. Dar, pe de altã
parte, Lewis nu propune o logicã
a distanþãrii între cele douã cadre
de existenþã, respectiv realul ºi
ficþionalizarea; universul secund
este doar rezultatul unei alte
priviri asupra lumii prime; acesta
este rezultatul conturãrii mai
pregnante a elementelor care
participã la constituirea lumii
prime; aceastã afirmaþie este
concretizatã, la nivelul scrierilor,
prin respingerea imaginii
spectacolului ca metaforã pentru
lumea primã; Lewis nu acceptã
figura universului prim ca
spectacol, întrucât el mizeazã pe
o integrare fireascã a logicii
ficþiunii în logica realului, iar nu
pe efectul de distanþare sau pe
alte principii convenþionale ce ar
delimita cele douã regimuri de
existenþã.

Totuºi, ficþiunea ºi universul
creat de aceasta presupun o
iniþiere în misterele posibilului;
rostirea acestor principii
necesare iniþierii în lumea
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lucrurilor imposibile lasã sã
transparã o teorie a lectorului-
model pentru scrierile fantasy. În
Silvia ºi Bruno apare un set de
principii ce trebuie respectat
pentru a putea participa la
universurile ficþionale (altfel decât
din ipostaza ingratã de spectator
pasiv, exterior misterului); aceste
principii rezumã atributele
necesare cititorului-model al
universului ficþional; un astfel de
cititor trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele cerinþe: “Prima
condiþie este sã fie o zi toridã.
Apoi, trebuie sã fii doar puþin
somnoros, nu sã dormi profund.
Cel mai important lucru e sã te
simþi puþin «zânatic» sau, cum
spun scoþienii, puþin ciudat. Dacã
ºtii cum e sã te simþi «zânatic»,
mã tem cã eu nu vã pot ajuta aici.
Trebuie sã aºteptaþi pânã când
veþi întâlni o zânã ºi atunci veþi
afla. Ultima condiþie este ca
greierii sã nu cânte.” (Ibid., p.
440)  Citirea scrierilor fantasy
este propusã sub forma visului;
universul construit în cadrul
scrierilor fantasy este, în opinia
lui Lewis, o altã formã de
materializare a iluziei; tocmai de
aceea, pentru a pãstra un minim
de coerenþã, universul ficþional
trebuie visat, citit ca un vis, iar
nu privit ca o ºtiinþã a realului.
Acest exerciþiu de suspendare a
universului prim (sub forma lui
univocã) nu este simplu, fapt
consacrat în cadrul unui dialog
între Alice ºi Regina Albã:
“(Alice) –Nimeni nu poate sã
creadã în lucruri imposibile.//
(Regina Albã) – Pentru cã nu ai
exersat. Când eu aveam vârsta
ta, fãceam zilnic câte o jumãtate
de orã de exerciþii. Uneori
reuºeam sã cred câte ºase
lucruri imposibile numai pânã la
micul dejun.” Cu toate cã cele
douã modalitãþi de organizare a
universului, respectiv realul ºi
ficþionalul, nu sunt diferenþiate în
mod absolut, acestea presupun
grade diferite de invizibilitate sau
de vizibilitate. Lumea ficþionalã
este o lume a jocului asumat ca
realitate, ca singura realitate
posibilã; aceasta întrucât în
cadrul universului ficþional apare
o logicã paradoxalã, o logicã ce
îmbinã realul cu posibilul;

extensia universului este posibilã
prin conturarea unei lumi derivate
din real, dar cu o altã funcþie;
pragmatismul dominat de regi-
mul vizibilului este înlocuit de
logica paradoxalã a lui ca ºi cum,
o logicã a suspensiei ºi a
aparenþelor. Aceastã logicã pos-
tuleazã un lector disponibil sã
accepte un nou peisaj ontologic,
o lume a extremelor respinsã de
universul prim. Scrierile lui Lewis
prezintã universurile configurate
ca lumi de nebuni, ca spaþii ale
credibilitãþii în lumi plurale ºi
alternative. Nebunia propune
diseminarea sensului scriiturii la
infinit fãrã ca aceasta sã fie

consideratã o scriere ratatã.
Teoria genericã propusã de

universul conturat de scrierile lui
Lewis nu apare ca o figurã
conceptualã disparatã, paralelã
universului ficþional afirmat, ci
aceasta este integratã firesc în
cadrul desfãºurãrii universului
ficþional. Dacã acest univers
postuleazã principii (desigur
regulatoare, iar nu constitutive)
pentru un posibil cititor-model,
scenele de mise en abîme nu se
rezumã doar la raportarea faþã de
lumea extratextualã; astfel,
scrierile lui Lewis prezintã un
important palier metatextual;
acest palier este organizat ca o
privire criticã asupra scrierilor
ficþionale tipizate, care respectã
o reþetã în structurarea ºi
configurarea lor. În Silvia ºi
Bruno, Lady Muriel citeºte o
carte de bucate, iar Naratorul un
tratat de medicinã, cãrþi mult mai
spectaculoase decât ficþiunile

extrem de tipizate; Lady Muriel
afirmã: “[…] toate cãrþile acestea
- melodrame de mâna a doua,
unde crima are loc la pagina 15
ºi nunta la pagina 40. Toate
acestea au fost aduse de trenul
cu aburi, nu credeþi ?” (Carroll
Lewis, Silvia ºi Bruno, traducere
de Gheorghe Simina, Aldo
Press, Bucureºti, 2003, p. 58).
Aceeaºi privire ironicã asupra
scrierilor care trebuie neapãrat
sã aibã un sens, asupra scrierilor
moralizatoare ºi previzibile, este
propusã în Alice în Þara Minunilor
prin intermediul figurii Ducesei,
personaj care vrea sã tragã o
moralã din orice. Prin modalitatea

de configurare a universurilor
ficþionale (aºa cum acestea
transpar în operele sale), Lewis
afirmã scrierea ca un spaþiu în
care totul este posibil, în care
metamorfoza joacã rolul
principal. Proteismul lumilor
create de Lewis propune un
cadru ficþional dificil de
conceptualizat, de transpus în
norme sau principii absolute;
singura lege care poate guverna
constituirea cadrului fictiv este
mirarea, uimirea provocatã
cititorului; totuºi, scrierile sale nu
au la bazã o tehnicã
impresionistã, ci, mai degrabã,
acestea vizeazã destabilizarea
lectorului, confruntarea lui cu
orizonturi invizibile, dar integrate
în trama universului real, prim.
Elementele constitutive ale
universului prim sunt schizoide,
multiplicate; pentru a se
cunoaºte, acestea au nevoie, ca
ºi Alice (care “þinea mult la ideea

Cristina Pop

D
O

S
A

R
 L

E
W

IS
 C

A
R

R
O

LL



22

D
O

S
A

R
 L

E
W

IS
 C

A
R

R
O

LL cã ar fi douã persoane” (p.16), de
o reflectare, de o confruntare cu
alte ipostaze de-ale lor. Teoria
genericã propusã de Lewis pare
a fi una aflatã sub semnul mirãrii.

Lewis Carroll demonstreazã,
prin scrierile sale, cã ficþiunea nu
este nici naivã ºi nici inocentã;
ea este, prin excelenþã, spaþiul de
chestionare a realului textual ºi
extratextual. Ficþiunea este
punctul de fugã în destabilizarea
aºa-numitei coerenþe a uni-
versului prim; teoria genericã pe

care Carroll o configureazã
afirmã faptul cã principiul
coerenþei este un construct, un
artefact, iar nu o lege a naturii,
ceea ce permite considerarea
ficþiunii ºi a realului ca douã
elemente constitutive ale fabu-
laþiei universale.

Abstract: The essay ana-lyses
the way in which Carroll Lewis
configures in his writings a genre
theory based on the availability of the
reader, but also on the critical
reassessment of the fictional writings

which have a didactic dimension.

Rezumat: Eseul analizeazã
modalitatea în care scrierile lui Carroll
Lewis contureazã o teorie genericã
bazatã pe disponibilitatea lectorului,
dar ºi pe reconsiderarea criticã a
scrierilor ficþionale cu caracter
didactic, moralizator.

Keywords: Carroll Lewis, Genre
Theories, Possible Worlds, mise en
abîme

Cuvinte-cheie: Carroll Lewis,
teorii generice, lumi posibile, mise en
abîme

Mi se întâmplã uneori sã fiu atât
de cucerit de o carte, lumea textului
sã mã prindã atât de tare încât sã
nu mai pot produce niciun fel de
comentarii, interpretãri sau pãreri
despre ea. Ajung sã mã bucur atât
de mult de cum mã prinde ºi
înconjoarã acel text, încât nu mai
pot spune nimic despre el, ºi când
sunt pus în faþa nevoii de
interpretare, mi se goleºte brusc
mintea. Un astfel de text este Alice
în Þara Minunilor de Lewis Carroll.
De câte ori am citit aceastã carte,
tot ce am reuºit sã fac e sã mã
bucur de text pe mãsurã ce îl
citeam, iar la sfârºit rãmâneam
într-o cumpãnã groaznicã. Într-un
final, am reuºit sã prind de un capãt
de fir ºi sã îmi dau seama despre
ce vorbeºte acest text de fapt.
Sunt convins cã el nu se limiteazã
doar la ce am ajuns eu sã înþeleg
din el, dar deocamdatã doar
aceastã variantã mi s-a revelat. În
cele ce urmeazã, voi încerca sã
descriu o posibilã metodã de
imersiune în text ºi de receptare a
lecturii, aplicând-o în acelaºi timp
pe textul lui Lewis Carroll.

Stop Chasing the White Rabbit
Andrei Cucu

Unele cãrþi reuºesc încã din
primele fraze sã construiascã o
lume atât de concretã, încât de la
începutul lecturii te simþi aruncat
într-o lume cu totul realã, palpabilã.
Ca ºi  Alice care cade în vizuina
ce pare nesfârºitã, simþi
bruscheþea cãzãturii neaºteptate,
dar în acelaºi timp, îþi iei rãgazul
sã îþi aminteºti bagajul cultural pe
care îl ai, ºi la fel ca ºi Alice, admiri
cãrþile ºi hãrþile pe care le vezi în
timpul cãderii. Însã de multe ori
acest bagaj exterior cãrþii îºi pierde
relevanþa, fiind la fel de neimportant

precum latitudinea ºi longitudinea
la care ajunge Alice la finalul
cãderii. Odatã aterizatã, Alice
porneºte în urmãrirea Iepuraºului
Alb, care scapã invariabil. Dacã ar
fi sã asemãnãm Þara Minunilor cu
un text, aº tinde sã aseamãn
Iepuraºul Alb cu sensul mereu
evaziv al acestuia.

Mai apoi, întreaga scenã în care
Alice încearcã diferitele uºi, toate
fiind închise, ea gãsind cheia doar
de la cea prin care ea însãºi nu
încape, îmi pare a întãri aceastã
idee a nevoii de adaptare a
cititorului la text. Ne este inutilã
cheia care ne deschide uºa cãtre
text dacã suntem ba prea mari, ba
prea mici ca sã încãpem pe acea
uºã. Soluþia pare sã aparã doar
dupã vãrsarea lacrimilor de
frustrare prin observarea faptului
cã deschiderea uºii nu ne este de
fapt necesarã. Trebuie sã
observãm animalele ce se adunã
în jurul nostru ºi a „lacului de
lacrimi”, sã intrãm în vorbã cu ele,
sã dorim sã savurãm lumea
ficþionalã în care vrem sã intrãm,
astfel reuºind de fapt sã
pãtrundem în ea. Din acest
moment, aventura cititorului
imanentã textului poate începe.

Cele ce urmeazã, sunt pur ºi
simplu plimbãri, explorãri ale lumii
în care a pãtruns Alice, odatã ce
s-a adaptat intrãrii în aceasta.
Povestea falsei broaºte þestoase,
cadrilul homarilor, jocul de crochet
al reginei, ceaiul servit cu pãlãrierul
nebun nu au niciun sens ascuns,
ele sunt menite a fi savurate pentru
simpla lor desfãºurare. Alice
ajunge sã aibã o atitudine miratã,
dar totuºi înþelegãtoare faþã de
întâmplãrile stranii din Þara

Andrei Cucu este student al
Facultãþii de Litere din Cluj-Napoca.
(Andrei Cucu is a student at the
Faculty of Letters in Cluj-Napoca) Grigorie Minea
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Minunilor. Prin aceastã stare de
uimire dublatã de un sentiment al
normalitãþii, textul pare sã spunã
cã cititorul care ºi-a însuºit regulile
proprii lumii în care a intrat, se poate
bucura acum de ea cu un
sentiment de apartenenþã, în pofida
lipsei de sens a acesteia. Brusc,
Iepuraºul Alb îºi schimbã
semnificaþia, el nu mai reprezintã
sensul dupã care fuge cititorul intrat
pe neaºteptate în Þara Minunilor,
ci se pierde în puzderia de
elemente ilogice din acest univers.
Sensul nu mai e un deziderat,
simpla explorare a textului, ºi nu
cãutarea în el, ajunge sã primeze
într-o astfel de abordare. Alice are
unele tentative de a impune o
structurã logicã discuþiilor ce le are
cu diferitele creaturi din Þara
Minunilor, dar renunþã vãzând lipsa
oricãrei reuºite în acest sens.
Discuþia cu domnul Omidã pare
edificatoare în acest sens. Prin
rãspunsurile formulate logic, dar
lipsite de fapt de orice relevanþã ºi
conþinut ºi pierzându-ºi astfel
logica aparentã, domnul Omidã
sintetizeazã mecanismul de
funcþionare al Þãrii Minunilor.
Singurul lucru demn de a fi luat în
serios în discursul acestuia este
sfatul de a nu ne pierde niciodatã

cu firea. Evenimentele care au
logicã doar în interiorul lumii cãrþii
culmineazã cu procesul ridicol în
care se investigheazã furtul a trei
tarte. Aflarea efectivã a inculpatului
este continuu amânatã prin lipsa
structurii ºi sensului acþiunilor celor
implicaþi în proces, investigarea
faptelor pãrând a se face doar de
dragul investigaþiei.

Rezumând, textul pare a-i cere
cititorului sã se adapteze lumii pe
care el o prezintã, iar odatã intrat,
sã nu încerce sã o mai judece
dupã regulile exterioare cu care
lectorul este obiºnuit, sã nu îi caute
sens, ci sã se bucure pur ºi simplu
de text. Dar aceastã interpretare
duce inevitabil la un paradox, dacã
metoda descoperitã va fi folositã
în citirea textului lui Carroll. Cum
putem descoperi aceastã metodã,
fãrã a o cãuta în text? Interpretarea
anterioarã fãcutã aventurilor lui
Alice duce la concluzia cã o astfel
de interpretare nu este necesarã,
drept care se recomandã evitarea
ei. Tocmai prin aceastã aporie care
pare sã reflecte imaginarul
fantastic de ilogic al cãrþii îmi pare
textul lui Lewis Carroll atât de
fascinant. Interpretarea se
deconstruieºte de la sine, textul
rãmânând invincibil. Cea mai

potrivitã experienþã textualã
devine astfel pura savurare a
imaginarului descãtuºat al lui
Lewis Carroll. ªi atunci de ce sã
mai scriu despre o tentativã de
interpretare a unui text care nu se
cere interpretat? Mai ales cã
acest text, odatã interpretat, îmi
spune sã nu o fac ...

Am recitit rândurile de mai sus
ºi m-am simþit foarte aproape sã
intru într-un cerc de negaþii imposibil
de rupt; dar înainte sã cad în
aceastã groapã care se înghite pe
sine, mã retrag rapid în siguranþã,
la ipoteza de la care am plecat, ºi
rãmân într-un stadiu de simplã
delectare faþã de Alice în Þara
Minunilor.

Abstract: Lewis Carroll’s Alice in
Wonderland may provide a better
experience for the reader by him
refusing to search for meaning.

Rezumat: Alice in Þara Minunilor
a lui Lewis Carroll îi poate oferi
cititorului o experienþã mai interesantã
în lipsa cãutãrii unui sens din partea
acestuia.

Keywords: Alice, Lewis Carroll,
meaning, logic, interpretation

Cuvinte-cheie: Alice Lewis Carroll,
sens, logicã, înþeles, interpretare

Puþine cãrþi din literatura
universalã au avut destinul celor
douã capodopere ale scriitorului
britanic Lewis Carroll, „Alice în
Þara Minunilor” ºi „Alice în Þara
Oglinzii”. Succesul lor nu con-
teneºte sã surprindã ºi sã suscite
întrebãri chiar ºi azi la 150 de ani
de la data publicãrii iniþiale. Eseul

Nonsense and Masterpiece in
Carroll Alice’s Books

Adrian Gabor
de faþã încearcã sã schiþeze doar
câteva idei ce par relevante ºi
reprezentative în legãturã cu
valoarea atât de contestatã la
începutul vieþii acestor scrieri ºi
atât de prost înþeleasã de cãtre
majoritatea cititorilor chiar ºi în
ziua de azi, indicând în acelaºi
timp o cale de lecturã recom-
pensatoare.

Se cunoaºte faptul cã reacþiile
iniþiale ale criticilor la apariþia primei

„pãrþi” a cãlãtoriilor lui Alice nu au
fost tocmai favorabile. Critica ºi-a
argumentat punctul de vedere
afirmând imposibilitatea conturãrii
unui sens coerent în timpul
parcurgerii cãrþii: „[Cartea Alice în
Þara minunilor] e prea extravagant
de absurdã pentru a produce
altceva decât dezamãgire ºi
iritare!” Azi, la mai bine de 150 de
ani de la publicarea primei ediþii a
cãlãtoriilor lui Alice, o astfel de
afirmaþie mai e amintitã doar pentru
a ilustra stângãciile criticii în rarele
momente când are în faþã o
capodoperã ce va avea sã
schimbe o paradigmã.

Exegeþii iniþiali ai operei au
acuzat lipsa de coerenþã ºi mai
ales prezenþa ubicuã a
nonsensului ce organizeazã
practic întreaga texturã a cãrþilor.
Absurdul, nonsensul identificat de
aceºtia e tocmai punctul forte al
celor douã romane, elementul ce
le-a conferit extraordinara

Autorul  e  masterand al Facultãþii de
Litere Cluj  (The  author  is graduate student
at  MA  the Faculty of Letters Cluj)
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în conºtiinþa cititorilor.

Catalogatã reducþionist drept
carte pentru copii, „Alice...” ne
descoperã la o lecturã mai atentã
o pluralitate de sensuri, încifrate de
un autor avizat în arta scrisului.
Deºi nu toate interpretãrile ulte-
rioare (trebuie sã amintim cã cele
douã „romane” ale lui Alice au
cunoscut diverse lecturi de-a
lungul vremii ce au generat apoi
interpretãri numeroase printre care
le amintim pe cele din perspectiva
psihanalizei freudiene, a mate-
maticii, sexului ºi pedofiliei ºi chiar
ºi din perspectiva consumului de
droguri) sunt în acord cu o lecturã
„normalã”, fãrã prejudecãþi ºi

reziduuri culturale, nu poate fi negat
cã acestea nu au fãcut decât sã
sporeascã mirajul operei, con-
ferindu-i un loc de seamã în
canonul occidental.

Din punct de vedere tematic cã-
lãtoriile ale lui Alice sunt cãlãtorii
de (auto)cunoaºtere ce proble-
matizeazã deja „clasicele” preo-
cupãri auctoriale ca, identitatea,
moartea sau sensul ºi interpre-
tarea. Însã modul în care acestea
ne sunt livrate prin intermediul
naraþiunii ºi al limbajului transformã
cele douã „Alice...” în  puncte de
atracþie pentru cititori tineri ºi adulþi
deopotrivã.

O primã lecturã, naivã, ar
putea înregistra farmecul
„cãlãtoriilor” lui Alice în subteran
ºi în Þara Oglinzii, diversitatea
scenelor ºi amploarea imagi-
nativã. O lecturã criticã însã nu
poate sã nu problematizeze
aparenta rupturã dintre scene,

nonsensul ce se iscã din acea
trecere abruptã de la o scenã/
cadru la alta. E destul de dificil
de gãsit o logicã internã a
derulãrii firului evenimentelor.
Probabil cea mai coerentã (a se
citi ºi aparentã) cale de inter-
pretare gãsitã de exegezã a fost
cea biograficã, ce urmãrea sã
descopere în peregrinãrile
protagonistei episoade, elemen-
te ce ar putea trimite la fapte din
biografia autorului ºi a modelului
Alicei ficþionale, Alice Liddell.

O altã cale de interpretare pe
care o propun aici ca alternativã la
fel de coerentã (exclud desigur
interpretarea, destul de eficientã ºi
originalã de altfel, din perspectiva

psihanalizei freudiene, tocmai din
dorinþa de-a rãmâne în aria
intenþionalitãþii auctoriale) e cea a
jocurilor de limbaj. Lewis Carrol
face prin aceste douã texte o
veritabilã deconstrucþie a lim-
bajului, încercând sã arate
punctele sale nevralgice, de con-
vergenþã, intersecþiile semantice,
ducând pânã la sfârºit poten-
þialitatea alternativei. Expresiile
sunt citite adesea în sens literar,
construcþiile abstracte devin
materializãri ficþionale astfel încât
logica semanticã e iremediabil
distrusã. Ilustrative pentru a
demostra validitatea unei astfel de
observaþii sunt câteva scene din
cele douã „romane”. Într-un prim
exemplu din „Alice în ara Oglinzii”
în scena întâlnirii eroinei cu
cavalerul negru în care acesta îi
propune Iospre audiþie un cântec.
Curioasã, Alice descoperã prin
întrebãri existenþa unui cvadruplu

plan la nivelul nomenclaturii
cântecului: numele prin care
cântecul e identificat e „Ochii
Eglefinului”, numele sãu e „Omul
îmbãtrânit”,  se cheamã „Cãi ºi
mijloace” ºi el e de fapt  „O ºedere
la poartã”. Acest exemplu de
virtuozitate lingvisticã demon-
streazã existenþa (la nivel
intradiegetic ºi interpretativ
deopotrivã) a planurilor meta-
textuale inerente oricãrei operei
artistice, ce acþioneazã diferit,
propunând conþinuturi variate. Într-
un al doilea exemplu tot din
aceeaºi „Alice în Þara Oglinzii”, în
momentul când protagonista e
confruntatã de cãtre rege în
legãturã cu persoana pe care a
întâlnit-o în drumul sãu prin pãdure,
ea rãspunde prin „Nimeni” care e
luat de cãtre rege ca o entitate
concretã. Avem astfel un caz
special de paradox lingvistic ce
acþioneazã prin trasformarea unui
concept abstract, fãrã formã, într-
un construct ficþional cu carac-
teristici motorii (acel „nimeni” e o
persoanã capabilã sã cãlã-
toreascã prin pãdure ºi sã
comunice cu oamenii). Acest tip
de construct împânzeºte lumea
„romanelor” lui Alice ºi e motorul
naraþiunii, logica internã a
desfãºurãrii evenimentelor.

Afirmam mai sus cã „Alice în
Þara minunilor” pune problema
identitãþii. Protagonista trece
printr-un proces continuu de
transformãri (creºteri ºi des-
creºteri) în urma cãreia i se va
altera capacitatea de a-ºi cir-
cumscrie propria identitate. La
început aflãm cã lui Alice îi plãcea
sã pretindã cã e douã persoane,
ca mai apoi sã ajungã la concluzia
cã „existã de-abia de-ajuns din
mine pentru a face o singurã
persoanã”, ca în urma primei serii
de cãlãtorii sã concluzioneze cã
ºtie cine a fost înaintea aventurilor
sale, dar nu mai ºtie cine e. În
lumea subpãmânteanã Alice
pierde raþiunea concretului, iar
limbajul sãu alunecã ºi devine
muabil: „Mãnâncã pisicile lilieci?
Mãnâncã liliecii pisici?”  Mai mult,
în „Alice în Þara Oglinzii” prota-
gonista se confruntã cu incer-
titudinea existenþei sale. Prin
intermediul jocului de limbaj
Tweedledee ºi Twedledum îi

Ion Deac Bistriþa
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demonstreazã posibilitatea exis-
tenþei sale în interiorul visului
regelui de ºah. Tot prin limbaj Alice
izbuteºte sã îºi auto-demonstreze
realizarea ficþionalã „dacã nu aº fi
realã nu ar trebui sã pot plânge”
renunþând astfel (alterat desigur) la
vechea axiomã cartezianã „cogito
ergo sum”, iar la sfârºit, în momen-
tul spargerii visului, ea ajunge la
concluzia cã este însãºi entitatea
ce a creat visul.

Revenind acum la problematica
enunþatã încã din titlu, avem aici
de-a face cu un nonsens sau cu o
operã artisticã de mare valoare?
Putem afirma fãrã teama de-a greºi
cã din punctul de vedere al logicii
semantice uzuale, cele douã
„cãlãtorii” constituie un veritabil
nonsens. E un nonsens asumat

însã, ce urmãreºte sã
deconstruiascã percepþia bãtãtoritã
despre cum trebuie sa fie structura
unei opere literar-artistice (sã nu
uitãm în acest sens cã cele douã
cãrþi „Alice...” apar în perioada de
glorie a realismului clasic ce
propunea acea structurã
romanescã rigidã, fixã, ce încerca
sã imite fidel realitatea referenþialã),
ducând pânã la capãt
materializarea latenþelor semantice
(se creeazã scene ºi lumi prin
suprainterpretare) ce de obicei nu
se realizeazã în actele de vorbire
standard.

Prin cele douã cãlãtorii ale lui
„Alice în Þara Minunilor ºi în Þara
Oglinzii”, Lewis Carroll îºi introduce
cititorii în arta prefacerii
nonsensului în capodoperã!

“– Poate cã sunt Ada?!
– Poate. Dar cum aratã Ada?
– E o fetiþã cu pãrul frumos

pieptãnaaat cu dooouã funde...
– Nnu. Nu eºti Ada.”

„Da. Aºa e Alice.” De fiecare
datã când mã strãduiesc sã o pun
pe hârtie, sã-i caut un buzunar sau
o categorie, mã uit la ea ºi-mi zic:
“Nnu. Nu eºti Ada.” Aºa ºi acum.
Când mi s-a dat ca temã eseul de
faþã, m-am simþit întâi minusculã:
“Ce, Doamne, iartã-mã, se mai
poate scrie despre cãrþi care au
fãcut sã curgã atâta cernealã pe
vremea cernelii ºi atâþia pixeli de
atunci încoace?” Uºor contraar-
gumentativ a urmat gândul: “Dar
oamenii ãºtia care fac câte o
adaptare cinematograficã dupã
Alice, o datã la doi-trei ani, cum de
cred cã mai au ceva nou de spus?”

Irina Kappelhof-Costea
Alice and Fantasy Literature

(îmi permit sã mã întreb numai
pentru cã n-am vãzut niciuna dintre
adaptãrile recente, în ciuda
respectului profund, atât pentru
Terry Gilliam, cât ºi pentru echipa
din jurul lui Tim Burton). ªi
continuarea celui de-al doilea gând
a fost – “Se fac filme pornind de la
Alice pentru cã e la modã fantasy”
– cu plasarea implicitã a naraþiunilor
lui Lewis Carroll într-o categorie,
fie ºi pentru scopul imediat al
înþelegerii strategiei de marketing.
ªi aici m-am împiedicat – cãci
acesta era un subiect pe marginea
cãruia mi-ar fi plãcut sã brodez, dar
nu-mi erau limpezi definiþiile.

De o bucatã substanþialã de
vreme se analizeazã care sunt
graniþele genului (literar) fantasy,
din ce unghi se poate defini cel mai
bine acest tip de literaturã, aºa
încât sã se poatã separa net ce e
ºi ce nu e „fantasy”. Cum nu sunt
un consumator decât ocazional al
exploziei modern-contemporane a
genului, dincolo de clasici (care
intrã sau nu în discuþie, tocmai asta

e problema), am cãutat câteva
puncte de reper. O analizã bine
documentatã ºi care acoperã
destule puncte de vedere ce ajutã
la delimitarea categoriei fantasy mi-
a oferit The Oxford Companion to
Fairy Tales, articolul (fantasy
literature and fairy tales) fiind semnat
de Maria Nikolajeva. În articolul
menþionat, se cautã diferenþa dintre
basm (ca reprezentant principal al
genurilor precursoare fantasy-ului ºi
ca sursã majorã de inspiraþie în
materie de personaje, structuri,
motive etc.) ºi romanul fantasy;
autoarea îºi conduce investigaþia în
câteva planuri, lãsând la o parte
delimitarea simplistã pe baza lungimii
(basmul e scurt, fantasy-ul e amplu
– evident, totul e relativ, dacã ne
gândim numai la Harap-Alb).

Un prim plan – cel al istoriei
literare – precizeazã cã basmul e
un gen arhaic, cu o formã ºi o ste-
reotipie complet stabilitã, în timp ce
fantasy e un gen în plinã creºtere,
cu posibilitãþi încã insuficient
explorate. De altminteri, din analiza
autoarei reiese cã fantasy este un
gen relativ nou – dacã e mai veche
de douã secole, o naraþiune nu
poate fi clasificatã drept fantasy, în
ciuda dezbaterii fãrã rezultat
despre care este cel mai vechi
roman al acestui gen (moment în
care i-am scos din discuþie pe
Jonathan Swift ºi pe Rabelais ca
autori de fantasy).

Al doilea punct de separare
este cã acþiunea basmului este

Autoarea este traducãtor la
Comitetul Economic ºi Social
European (The author is a translator
for the European Social and Economic
Committee).
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ways of interpreting the Alice’s books
is through their use of language
games, semantic disorder and
misreadings in constructing new types
of imaginary worlds and meanings.

Rezumat: Una dintre cele mai utile
moduri în care putem interpreta
„Cãlãtoriile lui Alice” e prin intermediul
utilizãrii jocurilor de limbaj, a dezordinii
semantice ºi a suprainterpretãrii în
construirea lumilor imaginare ºi ale
înþelesurilor

Keywords: Lewis Carroll, Alice,
interpretation, meaning, language
games, misinterpretation, semantic
disorder, linguistic deconstruction

Cuvinte-cheie: Lewis Carroll,
Alice, interpretare, înþeles, jocuri de
limbaj, suprainterpretare, dezordine
semanticã, deconstrucþie lingvisticã
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gonistul nefiind surprins de lumea
în care îºi desfãºoarã aventurile,
în vreme ce în literatura fantasy
protagoniºtii sunt adesea persoane
obiºnuite din lumea „realã” care
trec, printr-o operaþie magicã
oarecare, în lumi sau timpuri
alternative (schimbã convenþia,
(criteriu exagerat de strict, cãci îl
lasã pe dinafara definiþiei pe uria-
ºul genului, Tolkien, ca ºi pe mai
recentul Pratchett ºi pe autorii din
franciza lui, Discworld, ale cãror
romane sunt lipsite de o aºa-zisã
„lume primarã”).

Al treilea criteriu este cel al
caracterului excepþional al eroului/
eroinei. Dacã în basm eroul este
înzestrat cu un curaj deosebit sau
o isteþime neîntâlnitã, cu asiduitate
sau cu blândeþe ºi rãbdare în cazul
eroinelor, în cazul fantasy-ului este
esenþial ca protagoniºtii sã-i ofere
cititorului posibilitatea identificãrii,
sã fie deci… obiºnuiþi. Acest punct
susþine ºi cel de-al patrulea ºi cel
mai important criteriu, în opinia
autoarei articolului, cel al
“credibilitãþii” poveºtii – care-l
separã pe cititorul/ascultãtorul
basmului de cel al fantasy-ului în
temeiul disponibilitãþii de a crede în
realitatea naraþiunii. Formulele de
început ºi încheiere, timpul ºi
spaþiul declarat diferit al basmului
(“când se potcovea puricele...”)
stabilesc o convenþie care diferã
de cea a fantasy-ului, unde Peter
Pan îþi poate poposi pe pervazul
ferestrei ºi Povestea fãrã sfârºit îþi
poate cãdea în mânã. În virtutea
acestui criteriu, Tolkien însuºi
excludea povestea Alicei din gama
cãrþilor de fantasy (fairy stories),
deoarece Alice se trezeºte la
final ºi aventurile se dovedesc a
nu fi fost decât un vis, ceea ce
încalcã “the suspension of
disbelief” (J. R. R.Tolkien,  ‘On
Fairy Stories’, in Tree and Leaf,
1964). Majoritatea autorilor de
fantasy precizeazã cã lumea
secundarã în care are acces
protagonistul fie este uitatã de
cei care nu mai sunt copii
(Neverland sau Narnia), fie este
în pericol din pricina incapacitãþii
oamenilor (mari) de a-ºi (mai)
imagina lucruri miraculoase
(Fantazia) – simularea credinþei
în lumea imaginarã fiind astfel,

într-adevãr, fundamentalã pentru
coerenþa genului.

Deºi articolul cuprinde referinþa
obligatorie la Lewis Carroll ca unul
dintre autorii care au contribuit la
înflorirea genului, iar unele puncte
de deosebire a basmului de
fantasy sunt ilustrate cu exemplul
naraþiunii din Alice in Wonderland,
apartenenþa aventurilor Alicei la
acest gen nu mi se pare de la sine
înþeleasã. În parantezã fie spus,
comparaþia fantasy-ului cu basmul
nu e neapãrat cea mai relevantã
în ceea ce o priveºte pe Alice,
fiindcã tentaþia de a asimila cãrþile
lui Lewis Carroll cu basmele
tradiþionale este inexistentã, în
pofida inserãrii lor în seria
naraþiunilor animate de Disney.
Însã, cum genul fantasy are o
definiþie aºa de “floue”, delimitarea
graniþelor sale se face prin diferenþe
specifice în raport cu genurile cele
mai apropiate, pe care adesea le
încorporeazã ºi remodeleazã, de
fapt. Se poate explora frontiera
dintre fantasy ºi romance, la care
se plaseazã naraþiunile fantasy din
aºa-zisul „subgen arturian”, de
pildã, cea dintre fantasy ºi legende,
cea dintre fantasy ºi genul
„supereroilor”, cea dintre fantasy
ºi SF – dar pentru noi pare
fructuoasã numai graniþa cu
basmul, în mãsura în carea
aceasta este lãcaºul literaturii
„pentru copii”.

Genul fantasy în sine este unul
spectaculos de neomogen – o
simplã cãutare pe wikipedia
sugereazã cã distincþiile dintre
ramurile lui pot fi ample. De ce mi
se pare atunci cã, deºi fantasy-ul
îi tolereazã pe prinþii lui C. S. Lewis
ºi pe zânele lui Barrie, pe elfii lui
Tolkien ºi pe vrãjitorii lui Rowling,
pe vampirii lui Stoker, pe
personajele cu puteri bizare ale lui
Stephen King, pe Batman ºi pe
Mary Poppins, personajele Þãrii
Minunilor nu se înregimenteazã
într-o categorie aºa de
democraticã? E oare refuzul meu
unul desuet modernist, în care
sertarul ce conþine gruparea
autorilor care se joacã cu graniþa
dintre inocenþã ºi înþelegere
profundã, aºa cum i-a adunat
regretatul Iordan Chimet într-o
adoratã carte a copilãriei mele
(Cele douãsprezece luni ale

visului. O antologie a inocenþei,
Editura Ion Creangã, 1972), se
opune asimilãrii într-un gen
perceput drept consumist ºi facil
(pe nedrept, pentru cã orice s-ar
zice, de pildã, despre mania Lord
of the Rings, munca titanicã a lui
Tolkien numai „facilã” nu poate fi
numitã)?

Nu cred cã motivul meu
principal de îndoialã îºi are originea
numai în asemenea snoberii
intelectuale, ºi nici în faptul cã
poveºtile cu Alice nu recicleazã
personaje arhetipale, previzibile din
punct de vedere literar. În fond,
atunci ar trebui sã resping eticheta
ºi pentru Povestea fãrã sfârºit, în
care fiecare personaj este
rezultatul unui efort uriaº de
imaginaþie pentru a nu fi la fel cu
nimic. Ar trebui sã am aceeaºi
nedumerire în ceea ce-l priveºte
pe Micul prinþ. Or nu e aºa.

Ceea ce îmi pare absent în
cãrþile cu Alice ºi ceea ce le face
diferite este aspectul intenþionat
“moral-educativ”, sã-i zicem. ªi
pentru asta trebuie sã fac iarãºi un
pas înapoi cãtre comparaþia dintre
basm ºi fantasy – cãci aici nu se
deosebesc.

Dimensiunea moralã a basmului
este indiscutabilã. Existã opþiuni
corecte ºi opþiuni incorecte, existã
scurtãturi la care eroul are acces
datoritã generozitãþii pe care o
manifestã cãtre diverse personaje
care devin astfel “ajutoare”
(conform tipologiei definite de
Propp), existã rãsplatã pentru
eforturi, pentru nedreptãþile suferite,
pentru ingeniozitate, dar ºi pentru
neascultare, egoism, înfumurare
etc. Existã posibilitatea explorãrii
virtuale (încercare ºi eroare) a
pistelor de comportament “greºite”,
în cazul basmelor cu trei personaje
care iau hotãrâri diferite, sau cu
consecinþe rezolvate doar prin
deus ex machina, precum în cazul
Scufiþei roºii. În fantasy, opþiunile
sunt mai puþin predeterminate, cu
atât mai mult cu cât eroii au dreptul
sã fie afectaþi de emoþii mult mai
variate, sã se teamã, sã fie
nepregãtiþi, sã-ºi caute drumul de
ieºire din lumea secundarã. ªi cu
toate acestea, aspectul moral/
educativ este înrãdãcinat profund
în acest gen. De la distrugerea
inelului pânã la supereroii care
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trebuie sã salveze lumea, trecând
prin cãlãtorii iniþiatice de diverse
facturi, în fantasy trebuie fãcute
alegerile bune sau trebuie învãþate
lecþii fundamentale: „Eu sunt
rãspunzãtor de floarea mea.”
Existã „the right thing” ºi opþiuni cu
consecinþe. Existã... reguli.

Firul conducãtor al cãlãtoriei în
Þara minunilor ºi, în ºi mai mare
mãsurã, al celei prin oglindã este
o combinaþie de asociativitate
lingvisticã cu o imaginaþie
debordantã, ceea ce a fost sursa
nenumãratelor interpretãri ale
naraþiunilor în cheie oniricã sau
psihanaliticã. Dar, în termeni
moral-educativi, deºi cãrþile
abundã de referiri la politeþe, de
erori ºi de gafe, morala lui Lewis
Carroll e de tip „pelicanul sau
babiþa”. Alice nu învaþã din
peripeþiile proprii nici mãcar cã, de
exemplu, nu ar trebui sã guste din
orice. Cum bine zice Ducesa: „I
can’t tell you just now what the
moral of that is, but I shall
remember it in a bit.” (Nu pot sã-þi
spun în clipa asta care e morala
acestui fapt, dar o sã-mi aduc
aminte curând.)

Fiecare capitol descompune în
mod sistematic modul tradiþional de
a structura o naraþiune pentru copii,

reducând secvenþele la nonsense,
(un gen literar în sine, probabil cel
mai adecvat pentru clasificarea
Alicei) obþinut cel mai adesea prin
exces de sens: altfel spus, prin
exploatarea tuturor sensurilor
posibile ale cuvintelor (whiting ca
opus al lui blacking), a omofoniilor
(confuzia tail/tale motiveazã un
întreg capitol) ºi a paronimiilor
(purpose/porpoise), a cuplãrii de
sintagme - ca „bread-and-butterfly”
(pe care îmi doream cândva sã-l
traducã un traducãtor curajos ca
„fluturele de varzã muratã”…) – ºi
decuplãrii de sintagme, ca Mock
Turtle scoasã din „mock turtle soup”
– dar ºi multe alte jocuri similare.

Dacã ar fi sã caut totuºi o
moralã, aº spune cã ea constã în
modul în care fiecare interacþiune
fãrã sens deconstruieºte totodatã
modul victorian de a conversa cu
un copil (dar ºi de a-l instrui prin
ficþiune), Alice fiind admonesta-
tã frecvent pentru gafe sau
neînþelegeri, spunându-i-se cã ar
trebui sã-i fie ruºine pentru
întrebãrile pe care le pune, primind
neîntrerupt lecþii („and the moral of
that is...”), ºi ordonându-i-se
sistematic sã vinã sau sã plece („I
never was so ordered about in all
my life” e un laitmotiv al Alicei în

Þara Minunilor).
Dacã n-ar exista un acord aºa

de lipsit de îndoieli al
comentatorilor cu privire la calitatea
de fantasy a cãrþilor lui Lewis
Carroll, aº îndrãzni sã spun cã ele
sunt aproape o parodie a ficþiunii
fanteziste, o joacã nestructuratã,
de dragul jucatului ºi al luãrii peste
picior.

Eureka! Oare diferenþa era tot
timpul aºa de simplã? Dacã
fantasy-ul este o formã de joc,
atunci Alice este o formã de joacã?

Abstract: Lewis Carroll’s Alice
books share a significant number of
common characteristics with
representatives of the fantasy genre,
which ensures their being seen as
‘textbook’ fantasy. Are they not,
however, in some fundamental way,
different?

Rezumat: Cãrþile cu ºi pentru Alice
semnate de Lewis Carroll au o mulþime
de trãsãturi în comun cu genul
fantasy, ceea ce face ca ele sã fie
asimilate pe deplin acestui gen. Nu
cumva existã, totuºi, caracteristici
care le deosebesc fundamental?

Keywords: fantasy genre, fairy
tales, ‘moral/educational‘ intention,
Carroll, nonsense

Cuvinte-cheie: genul fantasy,
basme, intenþie moral-educativã,
Carroll, nonsense
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More Alices Out of One Alice
Florina Codreanu

Unde i-au trebuit trei ani cât se
poate de realei Alice Liddell sã
ajungã pe hârtie epicã în rolul de
Alice din Þara Minunilor, nu mai
puþin timp i-a luat filmului sã ºi-o
asume periodic pe Alice din roman
ca personaj promotor al unor
adaptãri dintre cele mai fantastice,
începând cu filmul mut în regia lui
Cecil Hepworth ºi Percy Stow
(1903) ºi terminând cu ultima
producþie Disney în regia
renumitului Tim Burton (2010).

Dacã adaptãrile filmice întinse
pe mai bine de un secol de
cinematografie mai pot fi supuse
cuantificãrii, nu acelaºi lucru se
poate spune despre influenþele
stârnite de roman în domenii de
creaþie infinit de variate, precum
artã, televiziune, film, animaþie,
jocuri video ºi de calculator, benzi
desenate, literaturã, muzicã,
radiofonie, ºtiinþã ºi tehnologie,
atracþii turistice ºi chiar gas-
tronomie. Alice e o omniprezenþã
culturalã ºi acolo unde nu apare
ad litteram rãmâne de gãsit la nivel
aluziv ºi inspirator. Jocurile ei
aparþin timpului ce ºi-o asumã, iar
tãrâmul-minune pe care îl
avanseazã de fiecare datã se
detaliazã la incidenþa dintre
mentalitãþi, interpretãri ºi dispo-
nibilitãþi artistice.

A urmãri o Alice de film nu e mai
puþin complicat decât a descifra
întreg arsenalul de indicii lãsate de
scriitorul însuºi, ingeniosul Lewis
Carroll, pentru care dozarea
realitãþii cu fantezia avea sã
garanteze reuºita Poveºtii, ºi
implicit împlinirea funcþiei sale
compensatorii, de antidot la
plictisealã.

Drept terapeuticã la adresa
atrofierii simþurilor, Alice descoperã
ca orice copil legea dedublãrii, sub

a cãrei logicã îºi permite
autodisciplina ºi autocearta, uneori
pânã la lacrimi: deoarece copila
asta ciudatã þinea mult la ideea cã
ar fi douã persoane (Alice în Þara
Minunilor, Univers, 2007, p. 16). În
cinematografie jocul copilãriei
împãrþit la doi devine un joc de
înmulþire, în care o succesiune de
partituri à la Alice îºi dau concursul
pe tonuri fidele ºi infidele originalului
carrollian.

În recurenþa ultimilor ani,
respectiv 2010 ºi 2009, dominã o
Alice angajatã într-o expediþie
recuperatorie, de cãutare a
adevãrului, dreptãþii ºi dragostei.
Rolul ei e unul salvator, de eroinã
a ultimelor speranþe faþã de propria
persoanã, deja maturã, ºi faþã de
Wonderland, tãrâmul uitat dintr-o
carte. În producþia lui Burton (Alice
in Wonderland) efectele speciale,
costumele ºi graþia personajelor
înalþã simplitatea narativã, ultra-
consumata luptã dintre bine ºi rãu
din planul fanteziei, ce irupe pe
fondul unei realitãþi sociale
copleºite de prejudecãþi, în matca
cãreia tinereþea onestã e în cãutare
de rãspunsuri adecvate.

Pendularea dintre Alice ºi The
Alice, dintre o oarecare ºi cea
adevãratã, anunþã pe de-o parte
preºtiinþa contemporanã a poveºtii
ca marcã de delimitare dintre film
ºi carte, ºi pe de altã parte
accentueazã calitatea eroicã de
Alice aleasã, menitã confruntãrii
decisive. Întrebãri precum Cum sã
nu fiu Alice care trebuie dacã
acesta e visul meu? sau
autoasigurãri curajoase de genul
Nu mã poate rãni e doar un vis
schiþeazã o Alice care iese în
întâmpinarea propriei individualitãþi
ºi a propriei lumi, la început cu
afectare ºi apoi cu temeritate. În
final, un film despre vârste ºi
generaþii, despre lecþia celor ºase
lucruri imposibile fãcute înainte de
micul dejun pe care tatãl pierdut o
transmite fiicei prin mijlocirea Þãrii
Minunilor, astfel încât Alice de

roman e lãsatã în umbrã ca simplu
pretext în stilul majoritãþii
producþiilor postmoderne.

Cât priveºte cele douã
adaptãri ale anului 2009, Malice in
Wonderland în regia lui Simon
Fellows ºi seria de televiziune
Alice, violenþa de tip Disney,
jucãuºã ºi previzibilã, din
construcþia burtonianã regreseazã
spre þinutul de jos în primul caz, în
violenþa urbanã ºi nocturnã a
Angliei de Nord-Est, un þinut uitat
de timp (out of time... out of mind),
iar în al doilea caz se condenseazã
în violenþa ilicitã de cazino
postmodern, unde magicul îndemn
Drink me devine cu toate
implicaþiile situaþiei de pariere pe
moarte Curiosity killed the cat.
Unde prima Alice, atinsã de
amnezie, se lasã prinsã în vertijul
coruptibil al lumii subterane cu toatã
vulgaritatea ºi rãutatea incluse la
purtãtor, cealaltã Alice se aliazã cu
Rezistenþa lumii cãrþilor, cu
refugiaþii Marii Biblioteci împotriva
cazino-ului Living the Dream în
care, sub guvernarea Reginei
Inimilor, pe lângã faptul cã se
deposedeazã captivii umani de
sentimente, li se liciteazã ºi
împarte mai departe aceleaºi
sentimente distilate la bursa din
Wonderland.

Dacã pentru Alice-Malice
pierderea memoriei contribuie la
recuperarea unei memorii dezi-
rabile în care mai existã o ºansã
de schimbare ºi întâmplãrile
consumate mai pot fi întoarse din
urmã, pentru Alice de televiziune
pierderea memoriei acþioneazã
fatal, rãpind captivilor – numiþi
scoici ce-ºi poartã cu ei perlele
sentimentelor – orice ºansã de
revenire la realitate. Pe parcurs
ambele Alice îºi gãsesc marea
iubire, ambele îºi regãsesc unul
din pãrinþii dispãruþi, ambele suferã
pierderea unuia dintre ei, ambele
îºi recupereazã trecutul pentru a-ºi
înlesni viitorul. Corespondenþele
de acþiune sunt, însã, concurate
de diferenþele de sugestie privind
existenþa Wonderland-ului:
subteranele sunt criminale ºi
anihilante în sine prin propriile
progenituri, pe când tãrâmul
vechilor cavaleri e contaminat de
oameni, ale cãror emoþii mult prea
puternice au un efect devastator
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asupra simþurilor fragile deþinute de
wonderlandezi.

Din întreg ciclul cinematografic
Alice, piesa de rezistenþã, nu atât
a infidelitãþii faþã de original cât a
extrapolãrii patologice a originalului
înspre schizofrenie ºi paranoia, o
va reprezenta versiunea supra-
realistã Neco z Alenky (1988) a
cehului Jan Švankmajer, un artist
complex specializat în pãpuºãrie
ºi creator de artã mixtã, de la colaje
la sculpturi tactile. Amprenta
regizoralã e atât de tulburãtoare în
acest film hibrid, aflat la mijlocul
distanþei dintre teatru ºi filmul mut,
încât orizontul de aºteptare al
privitorului e trãdat cu graþie de
maestru. Urmând avertismentul
iniþial cum cã filmul e unul pentru
copii la care trebuie sã închizi ochii
altfel nu vei vedea nimic, þi se dã
falsa ºi predictibila impresie cã
fantezia guverneazã Wonderland-
ul, când în realitate nu existã nicio
þarã a minunilor decât o camerã a
groazei, în care copilul Alice în

deplinã singurãtate e agresat de
lucruri ºi de propriile intrigi întocmite
pe seama lor.

Cu precizie de chirurg,
Švankmajer extrage din fondul
narativ carrollian organul de
nebunie pe care îl grefeazã
personajului principal, dealtfel
unicul personaj într-un univers
obiectual ce dominã cu violenþã
lugubrã natura palpitând încã de
viaþã. Neaºteptat ºi extravagant,
filmul nu-ºi anunþã adevãratele
intenþii decât în ultimul moment,
când e prea târziu. Chiar dacã
camera plictiselii e detonatã
neîntârziat de Lepus Cuniculus, un
iepure împãiat ce rãmâne împãiat
în ciuda faptului cã prinde viaþã,
chiar dacã existã elemente
tensionante care pun la încercare
personajul precum pâinea cu cuie,
gemul cu pioneze etc., anume
violenþe casnice de rãu augur, chiar
dacã toate curiozitãþile copilãriei
depozitate în camerã o urmãresc
pe Alice hãituind-o pe parcursul

pre-ºtiutei cãlãtorii, nimic nu anunþã
secvenþa finalã. Þara Minunilor
confecþionatã din obiecte
domestice ºi cranii ce-ºi iau în
primire cu sãlbãticie exasperantã
rolurile – asemeni unor pãpuºi
scãpate de controlul sforilor, a
pierdut de mult din vedere tãrâmul
copilãriei intrând în cel al nevrozei.
Ceea ce Iepurele Alb a iscat prin
fuga sa, va culmina cu Domul
Omidã, un ciorap improvizat cu doi
ochi de sticlã ºi o protezã, care
emiþând o replicã aparent în-
tâmplãtoare, Pãstreazã-þi calmul!,
nu lãmureºte cã pragul scenei
fatale a fost trecut. Alice care s-a
transformat de mai multe ori în
propria pãpuºã în miniaturã, va ieºi
pentru prima oarã vie dintr-o
pãpuºã mai mare, pãpuºa lui
Švankmajer sau mai degrabã a
universului pãrãsit ºi ostil care a
creat-o. Fie cã îºi va continua sau
nu auto-povestea, lecþia violenþei
a fost însuºitã pe deplin. „A întârziat
ca de obicei. Cred cã îi voi tãia
capul”, îºi spune Alice sieºi, cu
perechea de foarfece în mânã.

Cât spaþiu de selecþie analiticã
mai rãmâne pentru o feerie
muzicalã ca aceea regizatã de
William Sterling în 1972 sau pentru
un film de desen animat ieºit din
fabrica Disney, al maeºtrilor con-
sacraþi Clyde Geronimi, Wilfred
Jackson ºi Hamilton Luske, în anul
1951, dupã mai bine de o decadã
de succese animate, o lasã de
înþeles tot cehul Švankmajer care
a lãrgit infinit posibilitãþile de redare
a personajului Alice. Prin urmare
omagierea ºi celebrarea celor o
sutã optzeci de ani de la naºterea
scriitorului Lewis Carroll astãzi e
în fapt omagierea ºi celebrarea
personajului ºi istoriei sale
neîntrerupte.

Abstract: Alice exists on her way,
separated from the book that caused
her existence in the first place, in
numerous cinematographic pro-
ductions.

Rezumat: Alice existã dincolo de
cartea care i-a dat viaþã în nenumãrate
producþii cinematografice.

Keywords: motion picture, fantasy,
reality, dream, violence, Alice,
Wonderland

Cuvinte-cheie: film, fantezie,
realitate, vis, violenþã, Alice, Þara
Minunilor
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Acest eseu îºi propune sã
apropie douã figuri feminine a cãror
existenþã este strâns legatã de
viaþa ºi opera lui Lewis Carroll: cea
dintâi, Isa Bowman, a doua actriþã
care a jucat-o vreodatã pe scenã
pe Alice, precum ºi biografã a lui
Carroll; cealaltã, Alice, arhi-
personajul prin excelenþã, aºa cum
a fost imaginatã cinematografic de
cãtre regizorul ceh Jan
Švankmajer, la exact un secol de
la premiera spectacolului în care
jucase Bowman. Comparate, cele
doua figuri dezvãluie aspecte
enigmatice ale destinului carrollian
– piese în plus la puzzle-ul pe care
în zadar încearcã hermeneuþii sau
biografii sã îl reconstituie. Printr-o
stranie circularitate, fenomen
recurent în avatarurile Alisei de-a
lungul a mai bine de un secol,
comparaþia celor douã voci
feminine, aduse în prim-plan în
rândurile de mai jos, accentueazã
câteva constante ale operei
carrolliene. Aceste constante
potenþeazã misterul operei, dar
extind efectele sale ºi asupra
celorlalte componente intrate în
joc: receptarea ºi revizitarea.
Astfel, poetica ºi viaþa lui Carroll
se reflectã permanent una în
cealaltã, iar unica manierã de a
surprinde mesajele inefabile ale
operei sale pare a fi participarea
imaginativã, senzorialã, necon-
strânsã de raþiune ºi convenþie,
dupã cum mãrturiseºte indirect
filmul lui Jan Švankmajer.

Pentru redactarea acestui eseu
am consultat în mod aparte douã
cãrþi: Isa Bowman – The Story of
Lewis Carroll Told for Young People
by the Real Alice in Wonderland

Destinies on Carroll’s Track
Elena Butuºinã

(1900); apoi The Complete
Illustrated Lewis Carroll (2008); ºi
un articol de Tracy C. Davis, The
Actress in Victorian Pornography,
în Theatre Journal (oct.1989).

Actriþa victorianã
Despre Isa Bowman nu se

cunosc multe date. Nãscutã în
1874, una dintre cele patru fiice ale
familiei Bowman, toate actriþe, Isa
a fost descoperitã de Carroll,
jucând un rol secundar, cu prilejul
premierei absolute a operei „Alice
în Þara Minunilor”, în regia lui
Henry Saville Clark, în decembrie
1886. În scurt timp devenind una
dintre ceea ce criticii incisivi
numesc „the pet maidens” din
anturajul scriitorului, Isa a fost
distribuitã în rolul principal când
spectacolul a fost reluat, doi ani mai
târziu, viaþa sa teatralã cãpãtând
consistenþã ºi datoritã influenþei
protectorului sãu. Fiind alãturi de
ea pe întreaga perioadã a
adolescenþei, Carroll a prezentat-
o pe Isa faimoasei Ellen Terry ºi
i-a facilitat drumul spre rampã,
dedicându-i chiar ºi romanul Sylvie
ºi Bruno, prin intermediul acro-
stihului care deschide cartea.
Oricum, notorietatea Isei rãmâne
îndatoratã rolului lui Alice, rol care
i-a marcat toatã carierã scenicã ºi
chiar destinul, motiv pentru care
biografia pe care ea i-o dedicã
mentorului sãu la 1900 poartã titlul
Povestea lui Lewis Carroll, spusã
tinerilor de cãtre adevãrata Alice
în Þara Minunilor.

Dincolo de ipotezele conform
cãrora Isa ar fi scris cartea pentru
a dezminþi zvonurile indecente
care circulau în epocã, este
interesantã maniera în care Isa
reuºeºte sã creeze una dintre cele
mai emoþionale ºi mai directe
biografii ale scriitorului, influenþând,
prin mãrturiile ei cuminþi, întreaga

serie de biografi care i-au urmat.
Ingenuitatea cu care Isa retrãieºte
secvenþe deja antologice ale vieþii
în apropierea lui Carroll o apropie
puternic de personajul pe care l-a
întrupat, dezvãluind probabil un
tipar al inconºtientului mustind de
vitalitate ºi de posibilitãþi. Deºi s-a
speculat mult cu privire la vârsta
realã a fetelor al cãror prieten era
Carroll (dacã acestea depãºiserã
sau nu vârsta completei inocenþe,
dupã convenþiile victoriene), este
cunoscut aportul scriitorului bri-
tanic la includerea copiilor în
spectacolele de teatru, prezenþa
acestora pe scenã fiind consi-
deratã inadmisibilã pânã atunci.
Într-o scrisoare cãtre regizorul
Henry Saville Clark, Carroll afirmã
visul sãu de a construi un teatru
numai pentru copii – mic, pur,
„adecvat moral”, cu actori copii,
prezentând melodrame însoþite de
interludii comice, reprezentaþii la
„care mamele sã îºi aducã, fãrã
nicio grijã, fiicele”. Ideea care
transpare din scrisorile sale
referitoare la acest subiect este
aceea a forþei ºi vitalismului pe
care copiii le aduc operei sale pe
scenã.

Imaginea romantizatã pe care
Isa i-o contureazã lui Carroll în
cartea menþionatã mai sus e
strâns legatã de evazionismul
social al acestuia ºi de viziunea sa
criticã la adresa realismului.
Deseori, în corespondenþa purtatã
cu Isa, Carroll opune inconºtienþa
ºi uitarea de sine cu care tânãra o
jucase pe Alice, realismului sec din
rolurile ulterioare ale acesteia, cu
precãdere cele cu caracter istoric.
Deliberat sau nu, ieºirea din
timp ºi transgresarea grani-
þelor convenþionale reprezintã
constante ale viziunilor asupra
Aliselor care vor urma. Ideile
victoriene asupra pãcatului
originar nu aveau cum sã fie strãine
de concepþia canonicã primitã de
clericul Dodgson, dar haosul
regenerator pe care îl propune
opera sa contravine acestor idei.
Educaþia pe care, în opinia
societãþii victoriene, pãrinþii erau
datori sã o dea copiilor pentru a-i
face sã evolueze din stadiul în care
au fost aruncaþi în lume este pe cu
totul altã frecvenþã faþã de maniera
în care Carroll antreneazã
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percepþia individualã a realitãþii,
accentuând subiectivitatea
creatoare, forþa cu care copilul se
aruncã singur întru cunoaºterea
lumii. Profund experimentalã,
problema cunoaºterii ºi a
provocãrii continue a limitelor
acesteia a fost alimentatã poetic de
Lewis de-a lungul întregii sale
creaþii, ajungând sã îi marcheze ºi
biografia.

Lumini ºi umbre pentru un
portret

Fiind unul dintre cei mai
interesanþi fotografi ai Angliei
victoriene, Carroll a avut o poziþie
ironicã faþã de posibilitãþile camerei
foto. În jurnalul sãu, noteazã: „Se
spune cã fotografii sunt, de cele mai
multe ori, o rasã de orbi care au
învãþat sã priveascã pânã ºi cele
mai frumoase feþe ca ºi cum ar fi
numai lumini ºi umbre, care rareori
ºtiu sã preþuiascã ºi sunt capabili
de a iubi…” Aparent ignorându-se
unul pe celãlalt, fotograful ºi
scriitorul s-au nãscut reciproc,
confirmând încã o datã
plurivalenþa lui Carroll (o calitate
întoarsã însã, uneori, împotriva sa,
Virginia Woolf spunând odatã
despre Carroll cã omul nu a avut
nicio viaþã: „Vedem omul bisericii,
pierdem elful din poveste, ºi
viceversa”). În copilãrie, Carroll
fusese fascinat de lanterna
magicã, de organizarea unor mici
spectacole, iar mai târziu, eliberat
de constrângerile propriei familii, a
devenit un asiduu spectator de
teatru. Pasiunea sa a sfidat
cutumele, astfel cã a ajuns chiar
sã asiste la disecþii ºi operaþii în
spitale.

În jurnalul sãu, Carroll po-
vesteºte cum i-a cerut unei tinere
al cãrei nume îl fascina, dreptul de
a-i capta „negativul” – un alt mod
de spune cã o va fotografia. Similar,
creaþiile inspirate de opera ºi viaþa
sa deschid un traseu în care
premisele sunt rãsturnate,
revelându-se o lume pe dos
necesarã. Visceralitatea, limbajul
colocvial ºi imaginile infuzate de o
sexualitate latentã sunt elemente
recurente ale lumii underground a
epocii. În mod neaºteptat, soþul Isei
Bowman, George Reginald
Bacchus, ziarist cunoscut pentru
ediþiile sale de ceea ce astãzi ar fi

catalogat drept vintage erotica, a
publicat o versiune ficþionalizatã a
vieþii soþiei sale, în variantã
pornograficã, intitulatã The
Confessions of Nemesis Hunt,
apãrutã de mai multe ori între
1902-6, imediat dupã publicarea
biografiei lui Carroll de cãtre Isa.
Însãºi ambiguitatea figurii actriþei
în epocã, între fetiº ºi prostituatã,
era în joc probabil în momentul
redactãrii biografiei ingenue a lui
Carroll de cãtre pupila sa.
Sugestiv, peripeþiile Alisei în Þara
Minunilor ºi în cea a Oglinzilor par
a o conduce pe eroinã pe un traseu
al cãrui punct terminus este
adoptarea totalã a codurilor de
comportament victoriene, a legilor
nescrise ale vieþii oficiale. Prin
contrast, reîntoarcerea Alisei lui
Svankmajer în camera ei,
reprezentând unul dintre cadrele
ultime ale filmului Alice/ Neco Z
Alenky o surprind pe aceasta
luând decizia de a decapita
iepurele care o ghidase în cãlãtoria
sa subteranã.

Cenzura operatã de succesorii
lui Carroll asupra unei pãrþi
importante a jurnalelor ºi
corespondenþei sale a generat
multe ipoteze, unele îndrãzneþe ºi
tranºante, altele edulcorate ºi
conformiste. Însã revizitãrile
operei sale în artele vizuale par a
accesa un strat profund al
scrierilor, punând ºi mai mult în
valoare opera. Acestea sunt poate
tributare, prin alimentare per-
manentã, înclinaþiei lui Carroll spre
fotografie, precum ºi vizualitãþii
operei sale, dincolo de haosul
lingvistic. Într-o adaptare cum este
cea aparþinând lui Švankmajer, din
1988, limbajul se materializeazã;
Alice (jucatã de fetiþa pe atunci
Kristýna Kohoutová) exploreazã o
zonã a nefamiliarului, reseman-
tizând în continuu de-a lungul
traseului sãu iniþiatic. Psihana-
lizabil, filmul lui Švankmajer i-a
influenþat ulterior ºi pe alþi regizori
fascinaþi de lumea carrollianã,
printre care Tim Burton ºi fraþii
Quay.

Întâlnindu-se, cele douã figuri –
Isa Bowman ºi Alice interpretatã
de Kohoutová – accentueazã
opoziþia femeie-fetiþã. Carroll pare
a fi un trickster care le dinamiteazã
amândurora traseul (uneia în

spaþiul creat de film, celeilalte
dincolo de scenã), cu diferenþa cã
Isa Bowman, prinsã în reþeaua de
convenþii a unei societãþi codificate,
disimuleazã, lãsând publicul sã
citeascã printre rânduri. De aceea,
procesul de reprimare prin care
trece deliberat Isa pare a fi
contracarat de vocea decisã prin
care Alice, interpretatã astfel un
secol mai târziu, deschide filmul lui
Švankmajer: „Alice s-a gândit,
Acum vei vedea un film fãcut
pentru copii… poate… dar,
aproape cã am uitat, trebuie sã îþi
închizi ochii. Altfel, nu vei vedea
nimic.” Mesaj al filmului, desprins
din povestea lui Carroll, acesta
reprezintã apelul cãtre o receptare
imaginativã, creatoare, perfor-
mativã. Amestecul baroc-absurd
de perversitate ºi inocenþã este
deseori însã un rezultat al
percepþiei contemporane.

Povestea biograficã nu poate fi
recompusã decât lacunar, dar
revine mereu povestea dintâi, cea
a Alisei – puternicã, subiectivã,
senzorialã. Degradarea care
contamineazã lumea creatã
alchimic de Švankmajer în filmul
menþionat înainte, manifestatã prin
creaturi împãiate, broderii, tapiserii,
suprapuneri baroce, mascheazã
acelaºi adevãr pe care nu îl putem
capta, dar care ne obsedeazã, atât
în privinþa Alisei, cât ºi a creatorului
sãu. Jocul trebuie þinut mereu în
frâu, mãrturisesc inserturile
metateatrale din film (cum sunt
scenele cu cãrþile de joc, în-
tâmplându-se într-un mic teatru
de pãpuºi), dar problema aucto-
rialitãþii rãmâne neelucidatã.
Exponatele din film, victime ale
eroziunii timpului, întorc parcã
privirea spectatorului, prin forþa
materialitãþii lor degenerate. Într-o
punere în abis, interpretãrile pierd
orice consistenþã. Fetiþa care
spune curajoasã povestea pare a
fi reversul Isei care alege sã
disimuleze sau sã evite. Cele douã
voci devin una singurã, reiterând
ambivalenþa lui Carroll. În film, pe
un câmp pustiu, aºteptând sã fie
cultivat, personajele unui mic teatru
macabru aleargã haotic, interzi-
când astfel transformarea operei
carrolliene într-un artefact sec, iar
monologul întrerupt al fetiþei din film
este de fapt dialogul Aliselor
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revanºarde. Deloc întâmplãtor, în
viziunea lui Švankmajer, Alice
coboarã printre rafturi cu jucãrii,
apoi printre straturi geologice, cu
fosile care nu o sperie.
Experimentul postmodern
jongleazã astfel cu moºtenirea
trecutului. Într-un cabinet de
curiozitãþi cãzut în paraginã, Alice
se elibereazã printr-o crimã
împotriva copilãriei ºi a timpului,
fetiþa devenind regina inimilor

prin existenþa violentã la care se
trezeºte în final.

Abstract: This essay presents a
possible connection between the des-
tiny of Isa Bowman (one of the first
to interpret Alice in a stage adapta-
tion of Lewis Carroll’s masterpiece),
the figure of Alice in the film directed
by Jan Švankmajer, and certain ele-
ments belonging to Carroll’s poetics.

Rezumat: Acest eseu urmãreºte

o posibilã legãturã între destinul Isei
Bowman – una dintre primele actriþe
care au interpretat rolul lui Alice într-o
adaptare scenicã a operei lui Lewis
Carroll, personajul Alice din filmul
omonim al lui Jan Švankmajer ºi
anumite elemente aparþinând poeticii
lui Carroll.

Keywords: Alice, Lewis Carroll, Isa
Bowman, biography, Švankmajer.

Cuvinte-cheie: Alice, Lewis Carroll,
Isa Bowman, biografie, Švankmajer.

Kolozsi Tibor
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Iatã-ne rostind ºi scriind acum
cuvintele ritualice ale unei
despãrþiri. Ne amintim lecþia pe
care profesori ca Ion ªeuleanu ne-
au dat-o în legãturã cu importanþa
ritualurilor despãrþirii ºi doliului.
Care trebuie împlinite, pentru
pãstrarea unui echilibru funda-
mental – al lumii, dar ºi al fiecãruia
dintre noi, în parte. Preocupãrile
sale ºtiinþifice, constante, pentru
folclorul nupþial îl fãceau nu doar
sensibil la importanþa ritualurilor
vieþii omeneºti, ci îi dãdeau o ºtiinþã
aparte a trecerii pragurilor, o artã a
spiritului realist bine temperat de rit.

Despre aceastã artã a pãstrãrii
echilibrului vorbim acum, evocînd
în cîteva fraze personalitatea
profesorului Ion ªeuleanu. Tena-
citatea cu care ºi-a construit par-
cursul universitar, ca specialist în
folclor mai întîi, apoi – în mediere
culturalã (cu ocazia lectoratelor
sale americane), a fost întotdeauna
potenþatã, în cariera sa univer-
sitarã, de o deschidere exemplarã
cãtre „celãlalt”: studenþi, colegi,
profesori, ca ºi oamenii din afara
Almei Mater – toþi gãseau într-însul
o prezenþã realã, o atenþie aparte
la propriile lor probleme, interogaþii
ºi neliniºti, un rãspuns ponderat, o
raþiune echilibrantã. Între
vivacitatea schimbului de idei ºi
ritualul lecþiilor ex cathedra,
profesorul Ion ªeuleanu a creionat

un profil universitar exemplar.
Angajat asistent al Universitãþii

clujene la absolvire, în 1961, a
slujit-o cu un devotament neºtirbit
vreme de o jumãtate de secol.
Dupã 1990, a înþeles sã se implice
în noile construcþii instituþionale –
ale noii secþii de etnologie, ale
Catedrei de literaturã românã,
etnologie ºi teorie literarã cãreia i-
a fost, vreme de decenii, ºef ºi
„pãrinte”. A ºtiut sã rãmînã calm
în vremuri agitate, a avut vreme de
fiecare din discipolii, colegii,
studenþii sau subalternii sãi, atunci
cînd timpul însuºi pãrea cã nu mai
are rãbdare.

Pentru mulþi etnologi din þarã ºi

Mi se pare greu sã scriu
despre d-l Ion ªeuleanu, pentru
cã nimeni nu poate sintetiza în
câteva cuvinte cât l-a influenþat
un Profesor care a contat mult în
formarea sa intelectualã, dar mai
ales pentru cã, acum, la abia
câteva zile de când domnia sa
nu mai este printre noi, nu ºtiu la
ce trãsãturi sã mã opresc într-o
încercare fireascã de a defini
profilul moral al omului pe care
l-am cunoscut.

În ciuda a ceea ce ar pãrea
firesc, relaþia noastrã nu dateazã
din studenþie... spre deosebire de
alþi colegi, am început sã învãþ de
la d-l Profesor târziu, când –
încercând sã-mi sistematizez un
interes vechi ºi vag pentru
folcloristicã – m-am înscris la un
al doilea doctorat sub
coordonarea sa. Din 2003
încoace, au fost ani de colaborare
fructuoasã, în care am fãcut
cercetare sub îndrumarea cuiva
care îmbina spontaneitatea pe
care i-o dãduse practicarea
muncii de teren, cu rigoarea pe
care o dobândise prin studiul
îndelungat în bibliotecã.

De fiecare datã când ne-am
întâlnit sã discutãm, în biroul sãu

de la Facultate de Litere, l-am
gãsit calm, curtenitor, plin de un
simþ al umorului extrem de fin,
atent ºi precis în comentarii ºi
critici. Mereu serviabil, echilibrat,
demn, ºtia sã aºeze întotdeauna
lucrurile la adevãrata lor valoare.
Dascãl devotat misiunii sale, d-l
ªeuleanu s-a implicat trup ºi
suflet în pregãtirea a zeci de
generaþii de studenþi.

Cel puþin pentru mine, va
rãmâne memorabil felul exemplar
în care a urmãrit elaborarea tezei
mele, mai ales în ultimele luni
(iulie-septembrie 2011), când s-
a strãduit – în ciuda bolii – sã
citeascã tot ce-i transmiteam,
adicã sute de pagini. Deºi
suferind, s-a arãtat dispus sã
discute toate spinoasele
chestiuni administrative legate
de susþinere ºi n-a lãsat deloc
slãbiciunea omeneascã sã fie
mai puternicã decât gândul
datoriei, decât consþiinþa trebii
fãcute bine pânã la capãt. De
astfel de profesori are nevoie ºi
în continuare Universitatea
„Babeº-Bolyai” ºi ºcoala
româneascã în general!...

Gânduri despre domnul
Profesor  Ion Seuleanu,

I.P.-C

strãinãtate,  profesorul ªeuleanu a
lãsat o amprentã de neºters, a
cãrei vibraþie ni se întoarce, acum,
cu respectul datorat marelui
dascãl, cu preþuirea datoratã
prietenului esenþial.

A continuat sã fie, ºi dupã
pensionare, atît de prezent în
viaþa Facultãþii de Litere, încît
moartea sa are, pentru noi, o aurã
de irealitate. Pentru echilibrarea
cãreia, ne îngãduim sã rostim
frazele ritualice pe care profesorul
de folclor le-ar fi aºteptat: sã îi fie
þãrîna uºoarã, drumul luminat ºi
îngerii aproape! Dumnezeu sã îl
odihneascã la dreapta sa!

Facultatea de Litere

Ion Seuleanu,
in memoriam

,
â
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Un frumos roman despre
suferinþã ºi singurãtate scrie Horia
Bãdescu în recenta lui carte „O
noapte cât o mie de nopþi”
(Ed.Limes, 2011), atacând o
problematicã modernã în directã
legãturã cu moºtenirea istoricã ºi
cu fondul de mentalitãþi colective
ale secolului al XX-lea, secolul
rãzboaielor mondiale ºi al cumplitei
molime roºii. Romanul e  un fel de
„Hanul Ancuþei”, la altã scarã ºi în
alt timp istoric, când o serie de
oameni în vârstã se întâlnesc
absolut întâmplãtor ºi þin sã-ºi
destãinuiascã fiecare câte o
întâmplare-cºeie din viaþa lor care
le-a marcat destinul. Majoritatea
celor care se destãinuie simt cã
timpul ce le-a fost dat se apropie
de sfârºit ºi tocmai de aceea simt
nevoia sã supunã  atenþiei celorlalþi
fapte fundamentale de  existenþã,
spre a fi judecate ºi cântãrite de
cei prezenþi, martori  ºi  judecãtori
obiectivi ai acestor confesiuni. De
fapt nu atât pentru a fi judecate, cât
pentru a scãpa ei de povara unor
amintiri care le apasã sufletul, a se
elibera de ele înaintea marelui ºi
celui din urmã drum, a iminentului
sfârºit. E o cãlãtorie simbolicã, cu
personaje exemplare, fiecare
reprezentând un anume tip de
implicare ºi de dãruire, fiecare
aºteptând înainte de Judecata de
Apoi, o judecatã a semenilor. Totul
se face însã într-o suitã de
povestiri în ramã, cu o subtilã artã
a propensiunii detaliului ºi a
încadrãrii lui în întreg.

Ceea ce ce te izbeºte de la
început  la acest nou roman e abila
lui construcþie romanescã, apelând
la o întreagã suitã de procedee
clasice, care de care mai subtile.
Avem de-a face cu un anumit cod
al relatãrii, susþinut cu ingeniozitate
de plasarea lui într-un anumit timp
ºi  spaþiu al povestirii, cu evidente

accente stranii, dar ºi cu trimiteri
directe la un manuscris al
cunoscutei “O mie ºi una de nopþi”,
manuscris pe care un bun prieten
(bãtrânul dascãl Milian) îl sorteºte
testamentar unuia dintre puþinii lui
cunoscuþi, Serafim Onu. Acesta se
reîntoarce dupã mulþi ani într-un
orãºel de provincie spre a intra în
posesia cufãrului conþinând
manuscrisul cu pricina, dar ºi a
câtorva rare ediþii ale acestei
cunoscute opere a înþelepciunii
orientale (unele dintre ele devenite
celebre, în limbi de circulaþie
internaþionalã). Prin telegrama
primitã, Serafim Onu trebuie sã se
recunoascã drept un  fiind silit de
acest alter ego al sãu  la o
reîntoarcere în timp. Mesajul mai
scurt ºi mai direct ar fi acesta: viaþa
însãºi este o poveste, o ªalima, o
noapte care adunã în sine
multitudinea altor o mie de nopþi, cu
nenumãrate sfârºituri ºi începuturi,
de „înscrisul” sãu destinal nimeni
nu poate fugi sau ascunde. Pe de
altã parte, reîntoarcerea are ºi ea
un skepsis: acela de a o revedea
pe Elina, o vecºe prietenã, pe care
a salvat-o odinioarã de la un viol,
ºi a proba dacã poate sã rãmânã
lîngã ea sau nu. O vreme
câinoasã, în care totul se surpã,
dominatã de un viscol cmplit îl
obligã sã accepte jocul Elinei,
rãmânând alãturi de ea. In visul sãu
de pribeag, el pleacã din nou la
drum, trãind experienþa ciudatã a
unui drum fãrã întoarcere. In trenul
imaginar sau nu în care se urcã
spre o destinaþie cu totul
necunoscutã întâlneºte câþiva
oameni asemenãtori sieºi cu care
împarte pentru câtãva vreme
acelaºi compartiment, limbile se
dezleagã ºi cãlãtorii spre niciunde
încep a-ºi povesti viaþa. De fapt
sunt mici parabole având ca temã
relaþia dintre individ ºi timp, dintre
om ºi Timpul istoric în care i-a fost
dat sã vieþuiascã. ‘i spre a fi mai
convingãtor,ne oferã în pur stil
Mircea Eliade, povestea fantasticã
a ceasului lãsat de cineva, aflat ºi

el sub presiunea unui iminent drum,
în prãvãlia de ceasuri a lui ªans,
singurul ceas de acolo care nu
merge, oprit la ora fatalã 12, adicã
la ora cumpenei, dar care odatã
intrat în posesia lui Maxenþiu,
funcþioneazã fãrã greº, fãrã a fi
mãcar tras, doar cu „senzaþia vagã
cã asistam la curgerea zilelor
altcuiva”. Acest sentiment acut al
scºimbãrii de identitate (pe stradã
e luat drept altcineva) l-a ºi
determinat sã plece de acasã,
uitându-ºi ceasul în mica garã în
care bãuse un ºvarþ. Pentru prima
datã, omul Maxenþiu nu mai lua
timpul cu el, lãsându-se dus de
întâmplare, cãci „timpul te macinã,
te roade ºi te trezeºti cã nu poþi
ieºi din el”. „Ieºirea din timp” e datã
acum de comunicarea cu ceilalþi,
care îºi spun rând pe rând
„poveºtile”.  Cea mai amplã, ºi mai
zguduitoare în acelaºi timp, este
povestea fostului militar Zagura
trimis, spre „reeducare” în coloniile
de exterminare din Deltã, unde în
calitate de deþinut trãieºte cele mai
cumplite orori ale binefacerii
comuniste, al cãrei scop era sã
scape þara de bandiþi. Ploile
nesfîrºite, frigul, apele ºi mocirla în
care erau siliþi sã recolteze stuful,
foamea ºi dizenteria îi macinã rând
pe rând, dar, atunci când se
socotea mort, e de o femeie cu
inimã, Ulina, care îl þine ascuns în
coliba sa de stuf, pânã când frigul
ºi munca o doboarã. Zagura se
salveazã ºi cu acte false, sub altã
identitate, trãieºte în clandestinitate
pânã ce vremurile se scºimbã. Un
alt caz este adus în discuþie de
doamna Olimpia, cea care l-a
îngrijit la bãtrâneþe pe domnul
Manu, un personaj scos parcã din
cãrþi, care aºteaptã la nesfârþit un
telefon care nu mai vine, cãci
telefonul nu era legat la nimic.Viaþa
lui e doar o aºteptare ºi postura de
„ginericã” o farsã fãcutã timpului, a
acelui timp care-l surpã de
dinãuntru. In timp ce acesta îºi
acceptã viaþa aºa cum este, o
tînãrã cu numele ciudat de

O noapte a „povestirilor“ triste
A Night for Sad „Stories“
Mircea Popa

Autorul este profesor de Literaturã
românã la Universitatea din Alba Iulia
(The author is Professor at Alba Iulia
University)
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Premiul Mircea Florian la
secþiunea filosofie a fost acordat
domnului prof. univ. dr. Mihail
Diaconescu pentru tratatul sãu
fundamental Prelegeri de estetica
Ortodoxiei (Vol. I Teologie ºi
esteticã; Vol. II Ipostazele artei).

Calitatea de apologet activ al
Ortodoxiei este evidentã în tot
ceea ce Mihail Diaconescu a scris,
dar mai ales în sinteza Istoria
literaturii daco-romane ºi în tratatul
de esteticã premiat recent de
Academia Românã.

Principiile oferite de teologia
dogmaticã, teologia liturgicã, pa-
trologia ortodoxã (sunt utilizate
operele Areopagitului, ale Sfântului
Maxim Mãrturisitorul, îndeosebi
Ambigua, ºi ale altor mari doctrinari
ai credinþei creºtine), de variatele
teorii despre frumos, de istoria
artei româneºti ºi europene, de
logica formalã, îndeosebi de
preocupãrile pentru axiomaticã,
pentru definiþii ºi pentru noþiunile
de maximã generalitate (genera
generalissima, indefinisabilele), dar
ºi de filosofia vieþii, aºa cum a fost
ea practicatã de trãiriºtii români –
Nae Ionescu, Mircea Eliade,
Dumitru Stãniloae (în opera sa de
filosof al culturii), Nichifor Crainic,

MIHAIL
DIACONESCU,
PREMIAT DE
ACADEMIE

BRONZ LA
PALATUL BANFFY

La Muzeul de Artã din Cluj-
Napoca a avut loc cea de a doua
ediþie a bienalei naþionale de
sculpturã micã Vârsta de bronz.
Prima de acest fel din România,
bienala s-a nãscut din iniþiativa
catedrei de sculpturã a Uni-
versitãþii de Artã ºi Design, care,
în 2007 ºi-a propus sã expunã
creaþii în bronz ale studenþilor, din
arhiva universitãþii. La acea datã
au fost invitaþi sã participe ºi
artiºtii locali, ca un fel de afirmare

Eulampia, convinsã cã e urâtã ºi
cã nu poate interesa pe nimeni, îºi
ia viaþa aruncându-se într-o
fântânã, în undele cãreia  cºipul sãu
apãrea altfel. Nici pictorul Calistru,
pornit la un moment dat sã
cucereascã Parisul cu arta sa, nu
reuºeºte sã facã gaurã-n cer decât
cu un tablou alegoric înfãþiºând
propria sa singurãtate, „spaima
singurãtãþii”, de care n-a scãpat
decât venind acasã. Ultima
poveste e aceea a ratatului total, a
doctorului Velciu, care, în ciuda
destinului sãu de perdant,
reuºeºte în ultima clipã sã salveze
de molimã un oraº, cºiar cu preþul
morþii soþiei sale.

Romanul lui ªoria Bãdescu
colcãie de personaje ºi de sugestii

Mircea Vulcãnescu, Vasile Bãncilã,
Constantin Noica, Traian Brãileanu
(care este ºi unul dintre cei mai
importanþi sociologi din istoria
culturii noastre), Virgil Bogdan,
Petre Þuþea, Octav Onicescu
(unul dintre marii matematicieni ai
epocii sale), Arºavir Acterian ºi alþii
– au constituit puncte de plecare
ferme pentru acaparantele ºi
riguroasele abordãri teoretice
întreprinse de Mihail Diaconescu
în Prelegeri de estetica Ortodoxiei.

Premiul pentru filosofie acordat
de Academia Românã domnului
Mihail Diaconescu încununeazã o
creaþie teoreticã fundamentalã,
una dintre cele mai importante
realizate în istoria esteticii
româneºti ºi europene.

Ilie Titus Marinoiu

alegorice, de situaþii limitã, la fel ca
ºi colecþia de destine singulare pe
care le pune în scenã. Tema
centralã este aceea a „singurãtãþii”
ontologice a omului, care se
împlineºte doar prin ieºirea din
starea larvarã ºi contopirea cu
destinul celorlalþi. Trenul fantomã
din final, tren alergând printr-un
timp blestemat spre o þintã
necunoscutã, sugereazã simbo-
listica morþii ºi starea de muritudine
a cãlãtorilor  care se salveazã prin
vorbe, prin „poveºti care se spun
o singurã datã ºi într-un singur fel”.
Recapitulând vieþile altora,  Serafim
Omu înþelege cã salvarea de
singurãtate este cºiar Elina, cea
lângã care îºi gãseºte în cele din
urmã rostul.

Deschiderile romanului lui
Horia Bãdescu sunt multe ºi
pline de sens. El scrie bine,
scrie frumos, cu multe volute
poetice, pe care te simþi tentat
sã le citezi. Plãcerea lecturii
este însã suveranã ºi nu poate
fi imitatã.

Abstract: An annalisys of the most
recent novel by the poet Horia
Bãdescu.

Rezumat: O analizã a celui mai
recent roman semnat de poetul Horia
Bãdescu.

Keywords: contemporary roma-
nian novel, history, communism

Cuvinte cheie: roman românesc
contemporan, istorie, comunism

ºi confirmare a ºcolii de bronz
clujene. Succesul de care s-a
bucurat acea primã manifestare
a fãcut ca proiectul iniþial sã
devinã mai ambiþios ºi din 2009
sã se extindã la nivel naþional.

Acum, la ediþia a doua, bienala
reuneºte peste 100 de creaþii
originale în bronz. Este un dialog
al generaþiilor ºi un fel de pariu
cu timpul, aºa cum afirma criticul
de artã Oliv Mircea, referindu-se
atât la tinerii expozanþi, cât ºi la
perenitatea milenarului material,
bronzul, care, iatã, se încãpã-
þâneazã sã rãmânã actual ºi
astãzi, în epoca formei virtuale.
La vernisajul expoziþiei a fost
comemorat sculptorul Mircea
Spãtaru, invitatul de onoare al
primei ediþii a bienalei. Prin
dispariþia sa, arta româneascã
pierde pe unul dintre cei mai de
seamã reprezentanþi ai sãi.

Alexandru Pãsat

Mircea Roman
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Aurel Rãu

VIS CU SÃNII

Am avut un vis cu sãnii.
Sunt atâtea, înfãºate în fuioare
de argint,
într-un scrin sau într-o tristeþe...

Am luat întâi o sanie de copii, cu mine -
se puseserã în vânzare prin supermaket-uri,
din leaþ ºi tãlpãluite cu fier,
doi pãrinþi tineri cãutau una fãrã noduri
în lemnul giluit proaspãt.

Am preferat dintre case
numai din cele cu acoperiºuri repezi,
foarte abrupte,
de ev mediu;
coborai panta pânã la streºini,
de unde – la fel luminii – plonjai în vid,
ca la ºtrand de pe trambuline.
Zburai printre cãciulile hornurilor.
De nu trãgeai, sã-þi mai tragi suflarea, pe vreun
                                                                     balcon
de unde nu erau încã luate florile,
flori ca fructe, glasate.
Ca sã urci iar, la pas, pânã-n cer,
iar când vreo þiglã mai împungoasã strica ritmul
te redresai ºi îþi fãceai vânt cu mai mult avânt -
primul nor, ce-þi tãia calea, avea forma
unei mirese de Chagal;
halal, aºa stegar beat! Lãudai primarii,
ocolind breasla realiºtilor.

Sau am luat o sanie din garã, c-un surugiu
din Craii de curtea veche,
ºi am trecut râul îngheþat bocnã, în creºtinism,
din „Samus” în „Someº”, pe neobservate,
þinând-o-n braþe pe cea mai frumoasã fatã,
o egipeancã
dintr-un papirus cu Cartea Morþilor.
Nu se distingea bine, cãci fulguia
ºi abia se-nfiripa goticul.

Muscalul coboarã când ºi când,
sã-i ºteargã unicului cal-putere, un durduliu,
sudoarea ca stropi de rouã;
ºi pornind, renãscut, la  trap, înmãnuºat, pe
                                                                      caprã,
învârtind biciul spre-un cârd de ciori,
îºi ºterge cu luna faþa.

ªi am luat ºi alte sãnii,
care scot „la ªosea”, printre bastioane
ºi ringhiºpiruri, pavilioane
de expoziþii universale ºi cimitire
cu morminte ca mari centauri,
ºi cazinouri

cu grei dolari de metal zuruind,
ºi cu sfeºnice ºi cu blonde ce se dezbracã
ºi, goale, reamintesc raiul.

Apoi  am sãrit, nu-i ferit nimeni...
drept în sania lui Moº Crãciun,
trasã de reni -
care striga în esperanto „– Pârtie!”.
Tocmai cotise prin Lund, cum cobora
ºi se lãsa în spre Lacurile Mazure.
Ca sã nu cazi la concursul de slalom,
copil, circar,
te prinzi de barba-i bine prinsã,
ºi regãseºti vechi fiori, numai din cântece
de leagãn,
deal-vale,
învingi  negruri;
îi umbli prin desãgile-i igluri.

Sunt frumoase, sã spui, sãniile,
pentru toate ocaziile;
sãnii de nunþi, de mers la oraº
unde aºteaptã un fotograf neamþ
care-ºi schimbã chipul
cu-al împãratului Franz Iosif.
Dar dintre toate nu-i niciuna sã umbreascã
                                                                   o sanie
dintr-un sat de sub munþi,
lunecând pe luciuri,
cu tãlpi scurte, de mesteacãn rusesc,
tãlpi patru, nu douã, smulsã din loc
de doi bidivii, nu de trei,
într-un buiestru ºi în scântei - douã sanceauã,
acest plural ca un busuioc la grinzi.
Târau, cu dispreþ de ger,
corni lungi, de molizi, prin ºlaguri.

Iar bãrbatul cu faþa ta de acum,
scrijelatã ca un scut la Troia,
cu amintiri despre lupi ºi scorburi,
te þinea strâns la piept cu o mânã peste piept,
cum cu cealaltã þinea hãþul -
un Sfânt Ilie,
ca sã nu i te smulgã vreo frunzã, de pe margini,
de spânz folosit la vrãji. Se mergea-n galop;
se fãceau cruci,
prin dreptul bisericii...

A nins, era noapte ºi am visat,
un vis legãnat,
cu sãnii.
Fulgi grei de tãceri, ºi numai flori dalbe.
Ci s-a þesut, aceastã transcriere.
Am pãzit-o toatã noaptea sã nu se destrame,
câte ceva a mai pierdut, din clar.
ªi o pun
pe o masã de prin colinzi;
într-o carte cu vieþi de vieþi.
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Jaful de extaze, în sens
cioranian, de naºtere a cãrþilor în
ecou, una din cealaltã, din celelalte,
mi se pare un nume potrivit pentru
felul de a scrie al lui Petre
Tãnãsoaica. Aº zice cã poetul/
prozatorul cu studii de istoria ºi
teoria artei „în derulare” (de altfel,
cãrþile sale – La umbra maºinii de
scris, Bonjour, Paris!, Grãdina lui
Tagore, O jumãtate de lunã de
miere – sunt de fiecare datã ºi
obiecte de aºezat într-o expoziþie)
este un atât de pãtimaº cititor, încât
pare sã nu-i fie cu totul strãinã
lectura apropriatoare a unui Cesar
Paladión. Asemenea personajului
omagiat de Borges ºi Bioy
Casares, nu s-ar da în lãturi, la o
adicã, de la a transcrie pe curat
ceea ce-i place cu osebire ºi de a-
ºi pune semnãtura în josul paginii.
ªi el pare sã creadã cã scriitorii au
o moºtenire comunã, cuvântul, pe
care o exaltã prin fraze bine scrise,
cot la cot ºi în infinite, subtile
întrepãtrunderi. Spectacolul verbal
provocat de orice experienþã
umanã, fie ea ºi una a lecturii
(aventurã printre cãrþile altora),
poate fi/deveni operã originalã.
Critica literarã cu stil ºi vibraþie e o
probã. Sã mai adaug cã, în una
dintre definiþiile de dicþionar, pastiºa
este opera unui lector subtil, iar
falsificarea fiind mãrturisitã, avem
de-a face cu un exerciþiu afectuos
faþã în faþã cu textul sursã.

Am nevoie de tot acest
instrumentar pentru a scrie despre
cartea lui Petre Tãnãsoaica
Femeia lui Yerutonga (Editura
Brumar, 2010), cãci eu nu mã pot
bucura de „inocenþa” fericitã a lui
Nicolae Manolescu, sã zicem. În
textul escortã acesta scrie:
„Poeme în prozã? Prozã
dramaticã? Liricã realistã sau
naraþiune simbolicã? Cartea lui
Petre Tãnãsoaica se situeazã la
intersecþia unor (sub)genuri,
încercând sã stoarcã din fiecare

Jaf de extaze
A Robbery of Ecstasies
Irina Petraº

maximum de frumuseþe ºi de
sens. O putem citi în fel ºi chip:
captivaþi de peripeþiile imaginare
ale unor personaje doar aparent
exotice; intrigaþi de o simbolisticã
discretã, deopotrivã veche ºi nouã;
fermecaþi de o limbã perfectã în
care boarea arhaicã adie peste o
acutã modernitate. Indiferent de
felul în care o citim, nu se poate sã
nu remarcãm cã e scrisã cu o
mãiestrie care nu se mai poartã ºi
cu o acurateþã pe care literatura
deceniilor din urmã pare s-o fi uitat
cu totul.” Foarte adevãrat; însã,
încã din titlu, înainte de a afla în
carte mãrturisirile incomplete ºi
ºãgalnice ale autorului, volumul lui
Petre Tãnãsoaica mã trimite la
Hanna Bota, „femeia albã”
cãlãtoare în Vanuatu, care a
publicat fragmente de jurnal ºi
imagini pe net („am gãsit-o într-o
dimineaþã pe net, apoi prin ziare, o
femeie cãlãtorind prin þãrile
primordiale, patul meu era un fel de
munte, de pe vârful cãruia
priveam, prin fereastra de sticlã a
unui calculator, mãrile de azur
strãlucind la picioarele ei, pãsãrile
care strãfulgerau orizontul; era
prima zi a intrãrii în carte…“, zice
P.T.), dar este ºi autoarea unei cãrþi
de Poeme pentru Yerutonga
(2009), iar, de curând, i-a apãrut la
Cartea Româneascã Ultimul
canibal. Jurnal de antropolog
(2011). Yerutonga e numele
inventat de ea: „ca sã le dau nume,
le-am spus tuturor Yerutonga,
indiferent dacã erau de pe insula
Tanna [rimã secretã la Hanna,
indiciu pe care P.T. ni-l oferã,
jucându-se cu focul intertextelor,
pentru a afla sursa], Moso, Efate
sau Santo, fie de oriunde din
Vanuatu, pentru cã n-aº fi vrut sã
fiu nedreaptã ºi sã vorbesc despre
unul, mai mult decât despre ceilalþi;
ei toþi sunt omul pe care l-am
descoperit în Noile Hebride,
arhipelagul celor 83 de insule sub
forma literei Y, din Pacificul de Sud”;
„am reîntâlnit pieile lor negre cu pãr
blond sau întunecat / fiecare dintre
ei / fiecare dintre ele / era

Yerutonga / cântând în ritm
vanuatez întâlnirea celor douã
lumi.”

Nu cunosc ºi nici nu
intereseazã aici relaþiile dintre cei
doi scriitori, dacã s-au cunoscut ºi
pânã unde au mers convorbirile lor
despre tãrâmuri exotice. Chiar
dacã motoul din T.S. Eliot la
Femeia lui Yerutonga: „dar nu e
vorba de nicio întrecere. E numai
lupta de a recâºtiga ce s-a pierdut”,
îmi sugereazã cã, dincolo de
povestea de vorbe, a existat ºi una
realã, pe mine mã intereseazã
cãrþile lor. Iar ele îºi rãspund
strâns: „Trec desculþã prin apa
neverosimil de albastrã / printre
peºti coloraþi”, scrie Hanna Bota,
iar Petre Tãnãsoaica o re-
povesteºte: „…abia scãpatã, pe
þãrmul oceanului parfumat, printre
peºti coloraþi, ea aleargã fãrã sã
oboseascã, prin valuri”. Colofonul
îºi ia mãsuri de prevedere,
descriind indirect ºi maniera de
lucru: „Ar fi drept sã pomenesc
numele autorului acelui reportaj,
mai bine zis al autoarei, dar cred
cã mai interesant ar fi sã o cãutaþi
voi, leneºilor, ca sã aveþi bucuria
descoperirii întreagã, nu povestitã
de unul ca mine, ce s-a contaminat
de o melancolie greu de descris,
fapt ce m-a ºi pus pe drumul
textului de aici ºi al remitizãrii
propriilor fantasme”. Aºadar
contaminare, substituire, roluri
construite pânã la consistenþa unor
alteri, reintegrare fantasmaticã a
fragmentelor, reverie controlatã
livresc ºi hãrþuitã cu demitizante
coborâri în cotidian („...L-am sunat
pe Robert ªerban sã-l întreb dacã
ºtie el pe unde umblã afurisita de
poezie ºi mi-a spus cã nu prea mai
are timp sã vadã, se ocupã de
Crina…”), intonare psalmodiatã a
frazei într-un decor cu martori
nenumãraþi ºi fugari de la
Michelangelo la Klimt. Pe sub toate
acestea, o senzualitate oarecum
arogantã, mândrã de vibraþiile pe
care sperã sã le stârneascã, la
fiecare pas, cu alunecãri de felinã,
nopþi fierbinþi, ºerpi parºivi ºi taine
ascunse „nevinovat sub poezie”:
„femeia cea albã, cãreia azi-
noapte pletele i-au luat foc ºi
Yerutonga n-a putut opri vâlvãtaia...
împreunã au ars.“

Deºi alcãtuitã ca dialog cu

Irina Petraº este eseistã ºi critic
literar. / Irina Petraº is an essayist and
literary critic.
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textul celuilalt, P.T. decide sã nu-i
dea cuvântul decât aluziv, ca
referinþã amuþitã sub interpretãri ºi
prelungiri ori devieri de sensuri, cel
mai adesea ca persoanã a treia,
strãinã, nu ca interlocutor: „i-am
povestit femeii cu pãrul ca soarele
cã viaþa e mai scurtã decât flacãra
unui chibrit, dar povestea e lungã,
unul altuia ne-o dãm în primire ºi
niciunul din noi nu va ajunge la
sfârºit”. Ecoul se recomandã pe
sine drept voce originarã ºi
suveranã, iar femeia cea albã
rãmâne reper maleabil în grãdinile
lui Adam. Ca orice semn/literã în
actul lecturii pasionate.

Spuneam despre Hanna Bota
cã pune la lucru în cartea sa
despre ºederea în insulele
Vanuatu o privire lateralã, în mai
multele sensuri ale acesteia. Mai
întâi, vede larg, roatã în jurul ei,
punând la bãtaie, în neobosite
conexiuni, diversele instrumente
de cunoaºtere ºi interpretare pe
care le-a acumulat. Specialistul nu
se mulþumeºte cu privirea fixã,
focalizatã, strict ghidatã de regulile
ºtiinþei sale, ci tenteazã paºi
lãturalnici, sensuri derivate,
improvizeazã interdisciplinar. Nu
lipseºte din aceastã privire nici
sensul antropologic al efortului de
a se pune pe sine în locul celuilalt
pentru a-i descifra perspectiva,
neliniºtile, modelul de lume. ªtie sã
asculte sporovãiala oamenilor din
Vanuatu ºi sã citeascã emoþii ºi
neliniºti în intonaþii ºi modulãri ale
vocii în limba lor necunoscutã.
Corrado Bologna leagã vocea,
înainte de toate, de prezenþã (vezi
Flatus vocis. Metafizica e
antropologia della voce, 1992). Ea
nu e doar instrumentul
comunicãrii, ci ºi proba cã Celãlalt
se aflã aproape. Singurãtatea e,
astfel, atâta vreme cât vocea se
aude, pusã între paranteze. Prinsã
în vibraþia lor – „Vocile se auzeau
rãzbind din întuneric – metalice,
fierbinþi, strident-sfâºietoare, fãrã
sã reuºeºti sã vezi o singurã faþã
neagrã, era ca ºi cum întunericul
prinsese voce” –, rezoneazã
adânc ºi recunoaºte o apartenenþã
profundã la ritmuri ancestrale:
„adulmec aerul, ascult cântecul
pescarilor. O pace cât universul se
lasã în juru-mi ºi cânt ºi eu în
surdinã, cânt cântecul pescarilor

sau fredonez propriile mele
cântece, cântecele mamei, cânt
ce-mi trece prin cap, respir ºi cânt,
uit ºi sã fiu eu însãmi, parcã devin
o parte din ei.”

Privirea lateralã îi e proprie ºi
lui P.T., cu deschideri în plus, cãci
e una a imaginaþiei verbale, care
apropie ºi apropriazã lumea,
coborând în straturi onirice („Ar fi
ridicol sã povestesc (ah, ce prost
obicei!) cum cãlãream fiece nor
între ultima poezie ºi cea de acum
(dar se întâmplã aºa uneori), care
se scurge între ce a fost ºi viitor;
numai don Quijote mai ºtie, acolo,
în bibliotecã, de ce e mai uºor sã
iei autobuzul din colþ decât sã luneci
din somn, între paradis ºi infern,
pe aurorele trase de Rosinanta
unui zeu ºchiop”), acumulând
ritmuri complementare ºi dezvol-
tând viziuni cu distorsiuni supra-
realiste într-o înaintare pe loc
(„Visam prin nourii din calculator”),
de supravegheatã dezinvolturã a
textului. Versetele (s-a pomenit, nu
fãrã acoperire, de o melodie à la
Saint-John Perse ori Durrell) cad
în falduri alintate, narcisiace,
autoreflexive („De fapt, nu fac
altceva decât sã mã întorc în
copilãrie, când mã aºezam în faþa
aparatului de radio ºi mã lãsam
transportat, acolo unde au loc
toate-ntâmplãrile, de lumina
ochiului magic, în cãlãtorii de
neatins... Cum ar fi aceasta în care
pletele femeii albe iau foc ºi
întunecã soarele!”), decadente,
subversive, ludice: „Azi dimineaþã
am primit o veste ciudatã, cã
Michelangelo a ieºit din casã ºi a
dat cu nasul, în Piazzeta del Sol,
de un cârd de motociclete! S-a
ºters la ochi ºi nu i-a venit sã
creadã cã poate vedea în realitate
atâþia cãrãbuºi de tablã, uriaºi, gata
sã cadã unul peste altul. În fine, ar
fi multe de zis, dar ºtiu cã i-a trecut
prin minte ºi cã nu putea fi decât o
farsã, pusã la cale de Leonardo;
el se ocupã cu asta, pune tot felul
de aripi la niºte capre de lemn ºi
viseazã sã zboare, sãracul!” Cu
titluri precum Despre naºterea
timpului, Semnul lui Adam,
Facerea focului, Sã nu ucizi, Cel
pe care îl aºteptãm, Cioplirea
chipului, Viaþa de aici ºi cea de
departe, Despre curcubeu, Ultimul
canibal, dar ºi Ploaia lui Klimt, Tabla

de ºah, Fum de þigarã, Fructele
putrezesc pe tipsie poemele refac
o mitologie, o deturneazã, o
asumã, o submineazã: „Dumne-
zeu, din Capela Sixtinã, îl lasã-n
Apus pe Adam ºi înclinã degetul
ideal spre femeia cea albã
împietrind lângã mine! Niciun înger
nu mai respirã ºi aºteaptã sã cad
dintr-odatã trãznit! ªi Adam parc-
ar vrea sã îmi spunã câte hãuri în
cer se deschid, dacã-mi trece prin
gând s-o ating!”; „Lângã femeia
cea albã, lui Yerutonga i se pare
cã nu mai e om, cã e sfânt, cã
nãpârleºte ca ºerpii prin mãrãcini
ºi-i rãmâne pielea uscatã precum
filele cãrþii, pe care ea ºi-o aºazã
sub cãpãtâi înainte ca el sã înveþe
sã citeascã“.

Dincolo de multele conexiuni
(care te pot mâna pânã la ridicole
identificãri în real ale datelor cãrþii;
un fel de „pe urmele lui P:T.”, cu
circumstanþa atenuantã cã realul
cu pricina e ºi el ficþiune), ceea ce
rãmâne cu adevãrat important e
autonomia textului rezultat ºi
uluitoarea sa generozitate – te poþi
oricând instala în „patul” textului,
nãscocind la rându-þi cascade de
poveºti fãrã sfârºit, aluzive,
îndrãgostite de propriile iþe.

O lecturã încã ºi mai adecvatã
a straturilor de extaze ºi jubilaþii
realizeazã ilustratorul. Részegh
Botond însoþeºte cartea cu pânze
translucide, insinuante, polifonice
armonii de griuri ºi brunuri þintuite
în paginã cu aproape brutale
haºúri negre ori albe.

Abstract: A critic-empathic
incursion in the universe of the book
writed by Petre Tãnãsoaica,
Yerutonga’s woman, intertextualy
connected with Hanna Bota’s work.

Rezumat: O incursiune critic-
empaticã în universul volumului
semnat de Petre Tãnãsoaica, Femeia
lui Yerutonga, aflat într-un dialog
intertextual cu textele Hannei Bota .

Keywords: Yerutonga, Petre
Tãnãsoaica, Hanna Bota, poezie,
intertextualitate, postmodernitate

Cuvinte cheie: Yerutonga, Petre
Tãnãsoaica, Hanna Bota, poetry,
intertextuality, postmodernism
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SANDRO PENNA (1906-1976)
Poetul, nãscut la Perugia în 1906 ºi
mort la Roma în 1976,  a debutat destul
de târziu,  în  cu un volum de Poezii,
tipãrit la Florenþa în 1939. A doua carte,
Appunti (Însemnãri), apare abia in
1950, fiind urmatã peste ºase ani de
Un strana gioia di vivere (O ciudatã
bucurie de a trãi), apoi de Croce e
delizia (Chin ºi desfãtare), în 1958.  Alte
titluri, precum L’ombra e la luce (Umbra
ºi lumina), 1975, Stranezze 1956-1976
(Ciudãþenii)  se adaugã unor reeditãri

amplificate sub titlul simplu, Poesie (1957, 1973).
    Lirica lui Sandro Penna,  apreciatã de la primele apariþii
de criticã, dar ºi de poeþi ca Umberto Saba ori Pier Paolo
Pasolini, în ciuda registrului tematic restrâns, a atras atenþia
prin anti-ermetismul ei, miza pe expresia simplã, tranzitivã,
sensibilã la notaþia momentului trãit, a senzaþiei imediate,
fugitive. I s-au descoperit, însã, ºi merite în sensul
concentrãrii „epigramatice” a expresiei ºi al unei rafinate
„fuziuni ºi neutralizãri al aulicului cu cotidianul ºi invers”,
într-un „limbaj deopotrivã literar  ºi nobil-popular” (P.V.
Mengaldo).

xxx

Viaþa… ºi sã-þi aduci aminte de-o trezire
tristã,-ntr-un tren în zori: sã fi vãzut
afarã lumina nesigurã: sã fi auzit
în trupul frânt melancolia
virginã ºi asprã a aerului înþepãtor.

Dar sã-þi aduci aminte eliberarea,
neaºteptatã e mai dulce: stând lângã mine
un tânãr marinar: albastrul
ºi albul uniformei lui, ºi afarã
o mare foarte  prospãt coloratã.

ªcoalã

În azuriile dimineþi
ºirurile svelte ºi negre
ale liceenilor. Aplecaþi
peste cãrþi mai apoi. Steaguri
de  nostalgii câmpeneºti
arborii la ferestre.

xxx

Negrele scãri ale cârciumii mele
tu le cobori  de vânt îmbibat.
Cu frumosul pãr cãzut apari,
pe ochii vii, într-un firmament
al meu depãrtat.

                În cârciuma afumatã
acum e mirosul de port ºi de vânt.
Vânt liber ce modeleazã trupurile
ºi miºcã pasul albilor marinari.

xxx

Sub cerul de-aprilie pacea mea
e nesigurã.  Claruri de verde se miºcã

sub vântul bãtând la-ntâmplare. Dorm încã
apele, dar, pare-se, cu ochii deschiºi.

Bãieþi aleargã pe iarbã, ºi pare
cã-i împrãºtie vântul. Dar împrãºtiatã-i
doar inima mea cãreia-i rãmâne o scânteiere
vie (o, tinereþe) a albelor lor
cãmãºi tipãrite pe verde.

xxx

Veneþiana piaþã,
veche ºi pestriþã, adunã
miros de mare. ªi zboruri
de porumbei. Rãmâne însã
în memorie – ºi vrãjeºte
cu sine lumina – sã zboare
tânãrul biciclist
întors cãtre prieten: un suflu
melodios. “Eºti singur oare?”

xxx

Copile nu fugi, nu umbla
singur. Nu pentru mine spun ce spun.
Þi-am vãzut pe frunte-un semn clar.
ªi mama ta nu vede. Nu vede prietenul bun.

xxx

Un pahar de lapte ºi-o piaþã
cu monument. Un pahar de lapte
din   dulcile murdarele noile tale mâini.

xxx

Urcã însoþiþi de pãrinþi
copii frumoºi cu ochii legaþi.
Noi suntem aici, lipsiþi de melancolie,
lacomi un pic, niºte bieþi soldaþi.

xxx

Trenul o sã-ntârzie cel puþin o orã.
mai verde-albãstruie se face apa de mare.
Pe zidul calcinat clopoþelul
casei nu sunã.  Frige la soare
bãncuþa de fier. Greierii
sunt singurii stãpâni  ai acestei ore.

xxx

E ora la care se sãrutã þâncii
adormiþi  pe   genunchi cãldicei.
Dar eu, pe strãzi lungi, cu ochii mei
degeaba. Eu, monstru bun de nimic.

 xxx

Marea e toatã azur.
Marea e toatã calmã.
În inimã-i aproape un urlet
de bucurie. ªi totul e calm.
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/Eram prin oraº/

Eram prin oraº, printre strãduþele
iubitei suburbii. ªi dãdeam peste
dragi feþe necunoscute... ªi-apoi,
în cãsuþa portarului unde mã dusesem
sã caut o camerã, am gãsit.
Am gãsit un lucru gingaº.

Mama îmi vorbea despre chirie.
Eu eram pe celãlalt þãrm. Sãlaºul meu
era de-acuma în paradis. Paradisul
înalt de tot ºi confuz, care te face
sã bei cucuta…
                    Dar sã ne-ntoarcem
în cãsuþa portarului, la acele sincere
maniere-ale uneia, la acea roºeaþã vie...

Dar suprem între toate era mirosul
cast ºi gingaº de sãrãcie.

/Pe  dig vântul suflã cu putere/

Pe dig vântul suflã cu putere. Ochii
au parte de-un liniºtit spectacol de luminã.

Trece o velã aplecatã, ºi în tãcere
o conduce un om aproape orizontal.
Tãcut zboarã de pe capul
unui bãiat o beretã, ºi-atinge marea
precum o minge cerul. O flacãrã rãmâne
între recele spectacol de luminã
ºi capul lui ciufulit.

Bãtãlia

“Mama ta-i moartã”, îmi spunea un cor
ºoptit imemorial senin.
“Moartã,” am repetat ºi-un râs uºor
din vremuri   imemoriale senin
colora aspra neliniºte în luminã. “ªi cel
care-a fost în vremuri întunecate marele prieten
e poate mort?” “Oh, acela”
ziceau cei mai prudenþi, “în douã tãiat
dintr-o singurã loviturã, niciodatã nu l-am vãzut
într-altfel încovoiat”. ªi eu sãrutam
plângând rãmãºiþele acelei pânze prietene
care acoperise sub soare
un lucru în lume niciodatã atins.

Traduceri ºi prezentare de Ion Pop

Ce culoare are cerul

Te provoc sã îmi spui
ce culoare are cerul
în seara aceasta. Rufe
cârpite de cerºetor
clãtite în apã de râu,
întinse în vânt de arin.

Fãrã mãrturii

Stânca era, era dintotdeauna.
ªi mai era ºi turnul spaniol.
Dar mai era mãslinul sãlbatic ºi stejarul.

Ei au vãzut, îºi amintesc. Nu era
doar închipuire, vis
ploaia de frunze aurite ale toamnei
ce a cãzut sã ne cuprindã-n lipsa vântului.
Sunt gata sã ne deschidã o cale
vor scoate copacii ºi pietrele lãsându-ne
lipsiþi de mãrturii.

Licurici ºi flori

Unde se va sfârºi agitaþia, aceste strãfulgerãri
de luminã purã, scurte
ca viaþa în comparaþie cu timpul?
Care planetã le primeºte, care
gaurã neagrã le scufundã-n alte vieþi
necunoscute?
Poate acolo-i vraja neºtiutã
ce-mpinge oamenii ºi plantele,
licuricii, florile,
spre purgatoriul perpetuãrii.

Eolicã

Se-ncurcã vântul în norii de oþet
ºi cade pe Golgota colinelor în zare.
Nelocuite
crucile, se-opresc.
Alteaptã noi crucificãri.

Traduceri de ªtefan Damian

Franco Fresi

Franco Fresi (nãscut în 1939 la
Tempio Pausanio, Sardinia) a
publicat mai multe volume de
poezie, atât în italianã cât ºi în
dialectul sardo-galurez. Este
autorul mai multor volume de
versuri: Coincidenze - 1980
(“Coincidenþe”), L’ancora e la
memoria -1985 (“Ancora ºi

memoria”), Epigrammata e versi d’amore - 1985
(“Aproape ironice ºi versuri de iubire”), Canti d’acqua e
di terre - 1995 (“Cântece de apã ºi de pãmânturi”), Del
dormire, la sera - 2005 (“Despre somn, seara”).

În 1987 a publicat în dialect A innommu di lu ‘entu
(“În numele vântului”). A tradus din limba spaniolã o
antologie de poeþi din Paraguay, La sabbia del giorno
(Nisipul zilei) - 2005.

Este ºi autorul mai multor studii dedicate Sardiniei.
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E o realitate uºor de constatat
diferenþierea artiºtilor în douã
categorii generale: una a celor care
nu ºtiu, dar fac, cum spunea
Hegel, lucrînd sub puterea sponta-
neitãþii, orientaþi precumpãnitor de
intuiþie, iar alta în care luciditatea
ºi deci intervenþia conºtiinþei în
elaborarea esteticã ocupã un loc
mai mic sau mai mare, dar
întotdeauna important ºi eficient.
Ambele modalitãþi sînt de fapt
coexistente chiar ºi în opera
aceluiaºi artist, separarea în cele
douã categorii fiind în ultimã
instanþã mai cu seamã o chestiune
de gradualitate. Pe de altã parte,
în succesiunea istoricã, este
evident cã arta tradiþionalã
ilustreazã mai cu seamã primul tip
mai sus indicat, punînd chiar
inspiraþia, cel puþin în Antichitate,
pe rãspunderea zeilor, sau oricum
a unor forþe subconºtiente, în
vreme ce arta modernã a ultimelor
douã secole privilegiazã rolul
inteligenþei în actul artistic. Evoluþia
s-a consumat aºadar de la o
esteticã a instinctului creator la una
a intelectului artizanal, fãrã nici o
nuanþã peiorativã, sau oricît de
puþin depreciativã. Altfel zis, arta e
creaþie, mai ales misterioasã, dar
este ºi facere, chiar fabricaþie,
elaborare adicã sub stãpînirea unei
conºtiinþe mai ales lucide. Dacã
artiºtii trecutului îndepãrtat nu erau
preocupaþi de nici o nevoie de a-ºi
explica procesul creator, modernii
nu numai cã se strãduiesc sã-ºi
înþeleagã post factum demersul
artistic, dar uneori, asemenea
avangardiºtilor, ºi-l precedã prin
zgomotoase programe ºi mani-
feste revoluþionare, rãmase
cîteodatã fãrã nici o urmare.

Nu însã trecerea de la intenþie
la act, într-o întreagã orientare a
modernitãþii, cum a fost avangarda,
ne va reþine acum, ci raportul

Creatie si explicatie, ,,
Creation and Explanation

ulterior dintre conºtiinþã ºi actul
artistic finalizat, din aspiraþia unui
autor de a se lãmuri pe sine ºi a se
explica pentru noi. Toþi artiºtii se
implicã în operã, în timpul elaborãrii
ei, dar numai unii izbutesc sã se ºi
dezimplice mai apoi, pentru a se
înfãþiºa publicului lor în ipostaze pe
care acesta nu le cunoaºte, cãci
aparþin secretelor de laborator. Sînt
cunoscute numeroase mãrturii
despre procesul de creaþie, pe
care artiºtii, ori mai ales scriitorii ºi
le divulgã ºi ni le încredinþeazã, nu
doar spre a ne satisface curio-
zitatea, dar ºi pentru a dovedi cã
arta nu este un dar divin, ci – cum
ar spune Tudor Vianu – un produs
ºi o formã, bineînþeles specificã, a
muncii omeneºti. Aflãm astfel cum
îºi construiesc ei personajele, cum
se raporteazã la realitate, cum îºi
valorificã experienþele biografice,
ce este adevãr ºi ce este ficþiune
în operele lor etc. etc. Dintre aceºti
scriitori, care încearcã a se
cunoaºte mai bine, dar ºi a se face
cunoscuþi mai explicit de cãtre
cititorii lor, trebuie sã-l remarcãm
printre primii pe Umberto Eco,
spirit divers ºi inepuizabil,
surprinzãtor ºi stimulativ, inclusiv
în aceastã privinþã. Situaþia lui e
însã una mai specialã: nu s-a
manifestat iniþial ca autor de ficþiuni
narative, publicîndu-ºi primul
roman abia la vîrsta de 48 de ani,
cînd era deja impus, de mai multã
vreme, ca un redutabil estetician,
semiotician ºi publicist, comentator
de idei. Se înþelege astfel de ce una
dintre ultimele sale cãrþi, apãrutã
cu promptitudine ºi în limba
românã, se intituleazã cu humor
Confesiunile unui tînãr romancier
(Ed. Polirom, 2011, traducere de
Ioana Gagea). Autorul se apleacã
asupra romanelor sale nu numai ca
un scriitor modern, ci ºi ca un
profesionist al exegezei literare.
Iatã pentru ce, în dezvãluirile sale
vom întîlni mai multe amãnunte
pitoreºti cu caracter personal, dar
mult mai numeroase chestiuni de
ordin teoretic, prin care Umberto

Eco urmãreºte a-ºi motiva scrierile
de imaginaþie. Vom regãsi, aºadar,
printre altele, aspecte ale teoriei
hermeneutice, de la Opera
deschisã (1962), la Limitele
interpretãrii (1990), sau ale modului
în care funcþioneazã figura
stilisticã a enumerãrii acumulative,
care genereazã cele mai variate
liste, atît de interesante pentru
eseistul nostru, încît a girat, cu o
veritabilã bulimie, un amplu ºi
somptuos volum, Vertigo. Lista
infinitã, accesibil ºi el acum în
româneºte.

Înainte de toate, Umberto Eco
face o distincþie percutantã între
poezie, în care cuvintele „determinã
conþinutul”, ºi naraþiune, unde
„întîlnim exact situaþia opusã:
universul construit de autor ºi
evenimentele care se petrec în el
dicteazã ritmul, stilul ºi chiar
opþiunea pentru un cuvînt sau altul”
(p. 20). În ce ne priveºte, am spune
cã poetul e mai mult un creator de
stil, iar prozatorul un creator de
viziune, diferenþiere de principiu ºi,
din nou, de gradualitate, cãci în
definitiv stilul trimite la viziune ºi
viziunea la stil. Însã dincolo de
aceastã condiþie mai generalã a
prozei, Eco mãrturiseºte ataºa-
mentul sãu la postmodernism, prin
tehnica ironiei intertextuale ºi prin
aceea metanarativã, adicã prin
ceea ce Charles Jencks, arhitectul
american, emerit teoretician al
curentului, a numit „dubla codificare”
(p. 38). Dar autorul italian þine sã
deosebeascã ºi între scrierile
creative în genere ºi cele ºtiinþifice.
Chiar dacã ºi cele din urmã se pot
asimila ºi ele uneori celor dintîi,
mãcar din punct de vedere stilistic,
rostul lor rãmîne în primul rînd acela
de a transmite informaþii sau de a
demonstra o tezã. „În schimb, prin
intermediul poemului sau al roma-
nului, autorul vrea sã reprezinte
viaþa cu toate inconsecvenþele sale.
El pune în scenã o serie de
contradicþii, scoþîndu-le astfel în
evidenþã, fãcîndu-le mai uºor
sesizabile.” (p. 10). Pe de altã parte,
conþinutul scrierilor ºtiinþifice se
poate exprima ºi cu alte cuvinte, fãrã
a se pierde esenþialul, cîtã vreme
schimbarea formei estetice a
scrierilor creative le altereazã în
anumite împrejurãri tocmai
esenþialul. Traducerile de poezie o

Autorul este profesor la Univer-
sitatea din Bucureºti ºi critic literar
(The author is Professor at the
Bucharest University and literary
critic).
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dovedesc cel mai frecvent, dar cele
de prozã conservã mai fidel
esenþialul, ceea ce nu se întîmplã
totdeauna nici cu unele texte
filosofice (Heidegger sau Lacan), de
unde nu rezultã cã acestea ar fi mai
creative decît cele din urmã.
Asemenea disocieri, conchide Eco,
comportã un anumit grad de
relativitate ºi trebuie luate, ºi dupã
pãrerea noastrã, cum grano salis.
„Dubla codificare”, abia menþionatã,
stabileºte mai ferm regimul
autonom al creaþiei estetice, aºa
cum se vede ea consacratã în
epoca noastrã postmodernã.

Aici intervine necesitatea
inconturnabilã a interpretãrii, cãreia
Umberto Eco îi îmbogãþeºte
comentariul cu numeroase pagini
noi ºi extrem de revelatoare,
reiterînd poziþia ultimã, adoptatã în
cartea sa din 1990 cu privire la
limitele ce trebuie respectate în
orice abordare de hermeneuticã
literarã. Folosindu-se de noþiunile
de Autor ºi Cititor Model ºi Empiric,
precum ºi de cele trei tipuri de
intenþie, a autorului, a operei ºi a
cititorului (intentio auctoris, intentio
operis, intentio lectoris), semioti-
cianul susþine astãzi cã diver-
sitatea interpretãrilor nu înseamnã
autarhia lecturii ºi deci contestarea
existenþei obiective a textului:
„Între intenþia de neatins a autorului
ºi intenþia discutabilã a cititorului,
se aflã intenþia transparentã a
textului, care infirmã orice inter-
pretare imposibil de susþinut” (p.
70) ºi, ceva mai departe, la fel de
categoric: „Între istoria misterioasã
a creaþiei textuale ºi incontrolabila
derivã a lecturilor viitoare, textul
qua text continuã sã reprezinte o
prezenþã consolatoare, un punct în
care ne putem ancora” (p. 81).
Este foarte important a nu se uita
cã textele pot fi nu numai
interpretate, dar ºi utilizate în
diferite scopuri, adicã de fapt
manipulate pentru a corespunde
unor intenþii ale cititorului strãine de
„intentio operis”. Teoreticianul
italian nu pierde nici o ocazie de a
o sublinia ºi a ne-o reaminti, cãci
utilizarea e în fond trãdarea
interpretãrii.

Demne de remarcat sînt ºi
observaþiile „tînãrului romancier”
despre diferenþa dintre ficþional ºi
istoric. Referindu-se în mod special

la statutul personajelor, el
precizeazã cã existenþa acestora
se poate legitima pe cale empiricã
externã, sau numai textualã
internã. Personajele istorice nu sînt
niciodatã sigure, din cauza
dependenþei lor de informaþiile de
care dispunem, în timp ce
personajele ficþionale au o realitate
acreditatã de texte, care nu pot fi
schimbate. Pentru noi, Napoleon
e o imagine condiþionatã de o
anumitã documentaþie aflatã într-o
continuã evoluþie, dar Anna
Karenina nu are cum fi alta decît
cea descrisã într-un singur fel de
cãtre Tolstoi, fapt decisiv, întrucît
„textele ficþionale specificã, destul
de clar, care detalii sînt relevante
pentru interpretarea poveºtii,
pentru psihologia personajelor ºi
aºa mai departe ºi care detalii sînt
periferice” (p. 98). Analiza
semioticã pe care o efectueazã
Umberto Eco priveºte personajele
ficþionale ca obiecte semiotice
lipsite de orice referent fizic posibil.
Ni se pare însã cã o perspectivã
esteticã ar sublinia în chip necesar
faptul cã ficþiunea creatoare stã sub
semnul finalitãþii artistice, spre
deosebire atît de trecut, cît ºi de
realitatea empiricã ºi obiectivã
prezentã, care sînt amîndouã
determinate de o cauzalitate
istoricã sau biograficã. Imaginaþia
artei îºi fãureºte propria ei istorie,
mai mult ca scop decît ca mijloc.
E aici prilejul de a observa cã, în
mod destul de ciudat, teoreticianul
italian se preocupã mult mai puþin
sau deloc de problematica
esteticã, privilegiind-o în schimb
întotdeauna pe cea semioticã.
Oricum, e de salutat convingerea
lui, împotriva multor concepþii
contemporane, cã „pentru a
implementa orice interpretare,
trebuie sã existe un fapt care sã
fie interpretat” (p. 104). E aici o realã
încredere în putinþa unui anume
grad de obiectivitate în
cunoaºterea istoricã, la care
subscriem cu deplinã satisfacþie.
ªi e încã o dovadã a atitudinii
echilibrate ce-l caracterizeazã pe
autorul peninsular împotriva
multora dintre excesele de gîndire
ale relativismului postmodern.

O mare parte finalã a volumului
de care discutãm vorbeºte despre
listele de enumerãri, ilustrate acum

ºi cu romanele autorului. Cum însã
nu demult am scris deja despre
antologia Vertigo. Lista infinitã
(Steaua, nr. 4/2011), nu ni se pare
cã mai este necesar sã reluãm
discuþia, întrucît oricine poate
constata singur cã autorul se
repetã. De fapt, întreaga nouã
carte rezumã ori nuanþeazã temele
bine cunoscute din aria de
preocupãri ale autorului ºi le ilus-
treazã prin cele cîteva romane ale
sale, completîndu-ºi astfel creaþiile
prin explicaþiile corespunzãtoare,
care vor stîrni cu siguranþã interesul
oricãrui cititor ºi admirator al lui
Umberto Eco, chiar dacã ele nu
împrãºtie toaste secretele de
fabricaþie ºi nu elucideazã nici
„desenul din covor”. De altminteri,
„confesiunile” de faþã trebuie mai
curînd socotite drept reflecþiile
autorului nu ca „tînãr romancier”,
ci ca septuagenar teoretician.
Volumul are de altfel ºi un indice
de nume ºi de materii, destul de
neobiºnuit pentru niºte mãrturisiri
mai mult sau mai puþin intime, încît
în totului tot se poate conchide cã
reprezintã pentru oricine e atras de
personalitatea lui Eco ºi de operele
sale un soi de breviar conceptual
util ºi, prin urmare, mai mult decît
o sumã de confesiuni subiective,
o etalare de idei fecunde ºi
provocatoare, într-o carte la fel de
interesantã ca oricare alta a
acestui admirabil eseist, publicist,
savant ºi gînditor contemporan, iar
pe deasupra ºi romancier de o
incontestabilã popularitate.

Abstract: This paper provides an
analyzis of the most recent book by
Umberto Eco, published in Romanian
translation: The confessions of a young
novelist (2011), emphasizing the
connections between literary practice
and theory.

Rezumat: Acest articol oferã o
analizã a celei mai recente cãrþi a lui
Umberto Eco, publicatã în traducere
româneascã: Confesiunile unui tînãr
romancier (2011), punînd în evidenþã
legãturile dintre practica literarã ºi
teorie.

Keywords: Umberto Eco, novel,
confessions, literary practice, theory

Cuvinte-cheie: Umberto Eco,
roman, confesiuni, practicã literarã,
teorie
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Apariþia (anti)roma-
nului lui Emilian Galaicu-
Pãun (Þesut viu 10 × 10,
Editura Cartier, 2011
Chiºinãu) în peisajul lite-
raturii române a anului 2011
este cu totul stranie ºi
echivaleazã cu o cãlãtorie
în timp spre timpurile de
glorie de la începutul anilor
´80 ale textualismului
postmodern românesc. Din
pãcate cartea lui Galaicu-
Pãun este mult sub nivelul

maeºtrilor textualismului românesc, iar acest fapt
devine mai mult decât evident mai ales când ajungem
la finalul cãrþii.

Abia citind un astfel de roman realizãm cât de
puternic s-a îndepãrtat literatura românã actualã de
postmodernism ºi cât de importantã a devenit pentru
prozatorii români  dorinþa de a spune o poveste, de a
construi fire epice cât mai antrenante ºi de a da uitãrii
experimentalismul ºi mai ales textualismul, romanul-
eseu. Este evident cã înºiºi reprezentanþii
optzecismului românesc încearcã de ani buni sã
gãseascã formule alternative la textualism, unii dintre
ei chiar persiflându-l (Ioan Groºan, Un om din Est).
Ceea ce este surprinzãtor la romanul lui Galaicu-Pãun
este refuzul oricãrei distanþãri de formula postmodernã
amintitã, fãcând ca vechile ºi celebrele sintagme
„inginerie textualã”, „textualizarea realitãþii” sau „noua
autenticitate” sã fie pe deplin resuscitate, ca ºi cum
ne-am afla la ora zero a optzecismului. Lectura acestui
roman s-a desfãºurat în cazul meu sub permanenta
aºteptare ca aceastã continuã glisare a textului la
suprafeþele de permutare lingvisticã ºi stilisticã sã se
tranzitivizeze, permiþând generarea unei naraþiuni care
sã coaguleze cât de cât întregul, ceea ce nu s-a
întâmplat pânã la final.

Cartea lui Emilian Galaicu-Pãun se refuzã
programatic oricãrei tentative de a construi o poveste
ºi, implicit, oricãrei rezumãri. Fiecare capitol se întrece
în a dizolva firul narativ incipient, pornit de fiecare datã
de la zero, având oarecum un punct de incidenþã în
privirea narcisistã a prozatorului, care se transpune
pe sine în scriiturã în cele mai aleatorii momente ale
existenþei sale cotidiene. Singura poveste este cea a
textului ºi a procesualitãþii generãrii sale. Prezenþa

celui-care-scrie este mereu constantã ºi mereu
accentuatã, autobiografismul fiind ºi aici terenul ferm
pe care se þes toate firele, punct de plecare ºi de
sosire pentru toate micronaraþiunile din fiecare capitol.
„Micul îndreptar de lecturã” ne subliniazã în fel ºi chip
refuzul oricãrei linearitãþi, posibilitatea de a citi în oricare
ordine capitolele (vechiul truc cortazarian din ªotron)
ºi intenþia de a scrie un Decameron postmodern ºi
labirintic. Ce reuºeºte scriitorul din toate acestea? Într-
adevãr, capitolele se pot citi aleatoriu, fiind complet
autonome unele faþã de altele, conþinând fiecare o
intrigã amoroasã, dezvoltatã în manierã similarã, cãtre
un acuplaj abrupt, descris de fiecare datã cu un limbaj
frust, care, de la un punct încolo devine strident în
tentativa de a ºoca. Este o defulare verbalã
nejustificatã de vreo necesitate literarã (a se compara
cu stilul lui Radu Aldulescu, unde fiecare înjurãturã
îºi are rostul), plasate la tot pasul cu ostentaþie ce
aminteºte de eforturile de a ºoca prin limbaj ale junilor
prozatori douãmiiºti români în jurul anului 2004. Avem
o manifestare similarã a sindromului Tourette în prozã,
aceeaºi plãcere infantilã de a formula cuvintele
„interzise” în aproape orice context, ce fac scriitura
sã fie încadrabilã în ceea ce am putea numi
„sextualism” (hibridul ilizibil ce rezultã din combinarea
textualismului cu limbajul vulgar). Apogeul rizibil al
acestei combinaþii se poate gãsi la pagina 309 (ºi nu
numai). De altfel romanul se ºi încheie într-o notã
similarã de poantã ieftinã: „Cine joacã Bãsmãluþa, îi
dator s-arate puþa”. Scurt ºi cuprinzãtor.

Unicele moduri de unificare ale textelor sunt cele
legate de stil, de scenariu al „spectacolului lingvistic”
ºi cel tematic. Spectacolul lingvistic decurge dupã
acelaºi tipic în fiecare capitol, pare-se cu scopul de a
rãsturna aºteptãrile cititorului (aºteptãrile legate de
coagularea unei povestiri): de fiecare datã când
naraþiunea pare a opta pentru un fir narativ, autorul se
prezentificã în text, fie inserând diverse citate care
se potrivesc cu scenele narate, fie alunecând pur ºi
simplu spre alte spaþii ºi scene, fãrã vreo legãturã cu
cele povestite pânã atunci. Dupã prima sutã de pagini
mecanismul devine cu adevãrat obositor ºi foarte
previzibil, strãdania fiind de a gãsi motive pentru a
mai continua lectura. În cazul meu a fost vorba de
împlinirea unei curiozitãþi: mã întrebam mereu dacã
autorul a reuºit sã se pãstreze fidel acestei formule
pânã la sfârºit. Da, autorul a reuºit performanþa de a
nu se abate cu nicio notã de la aceastã formulã,
pãstrând ºi acelaºi stil stufos, pândit la fiecare cuvânt
de digresiuni, de poante ºi bancuri ieftine pe teme
comune unui imaginar de clasa a VII-a, unde
momentele de respiro sunt citatele din cãrþi traduse
chiar de Emilian Galaicu-Pãun.

Ajuns la final, nu pot decât sã regret timpul (meu)
pierdut cu aceastã carte, dar ºi energiile creatoare pe
care autorul însuºi le-a risipit într-un roman care nu
face altceva decât sã-ºi demonstreze mereu lipsa
de sens ºi de mizã, care nu oferã nicio surprizã, care
reia niºte formule de mult uzate fãrã a le resemantiza
în vreun fel, într-o aproape deprimantã forþare a stilului
de a ºoca, ratând pe rând toate punctele de unde se
putea fructifica spectaculos o naraþiune impresionantã

Autorul este asistent de cercetare al Catedrei de
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ºi valenþele experimentaliste inerente proiectului. Ceea
ce la început pãrea un incitant anti-roman într-o
atmosferã unicã (uneori pe fundal comunist, al anilor
´70, alteori plasatã în contemporaneitatea
postcomunistã) devine la final un non-roman, o
însãilare gratuitã de discurs despre tot ºi toate, o
însumare de însemnãri zilnice care aglutineazã
absolut orice fãrã niciun discernãmânt.

Toate resursele creative pe care indubitabil
Emilian Galaicu-Pãun le posedã în ceea ce priveºte
stilul, inventivitatea semanticã, umorul lingvistic,
capacitatea de a „filma” scriptural realitatea, de a
construi din câteva tuºe atmosfera, toate acestea sunt
puse în slujba unei scriituri care realmente nu duce
nicãieri, dar nu posedã nici farmecul gratuitãþii ºi al
„textuãrii”.

Abstract: The latest novel by Emilian Galaicu
Pãun heavily employs all the textualist and
postmodern strategies, well-known from the
Romanian postmodernist movement, only to fail in his
attempt to write an experimental novel.

Rezumat: Cel mai recent roman semnat de
Emilian Galaicu Pãun utilizeazã din greu strategii
textualiste ºi post-moderne, bine cunoscute de la
postmoderniºtii români, doar pentru a rata total acest
roman experimental.

Keywords: textualism, postmodernism,
„textualisation of reality”

Cuvinte cheie: textualism, postmodernism,
textuare

Existã în romanul
românesc contemporan o
bãtãlie surdã ºi sînge-
roasã, consumatoare de
mari resurse, dar pe care
aproape nici un autor nu o
va recunoaºte ºi pe care
puþini critici o vor admite ca
semnificativã. Este bãtãlia
pentru recîºtigarea anilor
din perioada comunistã,
pentru readucerea lor, în
mod credibil, în literatura

românã. Foarte puþine romane scrise în acel interval
mai pãstreazã o dozã de interes pentru cititorul
contemporan, aspect absolut normal considerînd
cã au fost scrise sub dubla coerciþie a cenzurii
oficiale ºi a auto-cenzurii fãrã de care nu ar fi putut
vedea lumina tiparului. Puþini sînt ºi autorii care sã
mai poatã fi astãzi lizibili, iar textele lor care trec de
examenul timpului încã ºi mai puþine. Cum romanele

de sertar s-au dovedit a fi remarcabile mai ales prin
totala lor lipsã, anii 90 au fost tributari mai degrabã
unei rãfuieli violente ºi explicabile cu un trecut
apãsãtor. ªarja, caricaturalul, tuºele groase ºi
caracterul violent-demonstrativ au dus la producþii
a cãror singurã valoare pe care o mai putem admite
acum este cea de defulare a unor scriitori proaspãt
scãpaþi dintr-un sistem concentraþional. Tînãra
generaþie care a început sã se afirme în urmã cu
mai bine de zece ani a mutat centrul de greutate
înspre o recuperare a trecutului prin prisma
exclusivã a micro-experienþei personale. Anii
dictaturii se suprapun cu anii copilãriei, iar spaþiul
românesc este contractat la cel al ºcolii, al blocului,
eventual al cartierului bine-cunoscut. Generalizãrilor
cu ambiþii simbolice ºi metaforice li se opune o
constricþie ºi o simplificare. Abia în ultimii ani s-a
încercat o recuperare dezlegatã de rãfuieli sau
nostaligii a celor mai bine de patruzeci de ani
comuniºti din istoria noastrã. Dan Lungu, Mircea
Tomuº, Lucian Dan Teodorovici sînt doar cîteva
nume dintre cei care s-au angajat în acest demers,
cu rezultate, pînã acum, discutabile.

Cel mai recent roman semnat de Alexandru
Vlad, Ploile amare, se înºurubeazã de-a dreptul în
“inima întunericului”, propunînd o poveste despre
comunism, despre acei ani obsedanþi, despre
oameni, destine, despre istorie, locuri comune ºi
idiosincrazii naþionale. O face într-o manierã
elegantã, refuzînd declamativul, spectaculosul
kicios sau metafora subliniatã de trei ori apãsat cu
roºu. Acþiunea romanului se petrece în lunile de
început de varã ale anului 1970, în timpul marilor
inundaþii, într-un sat cu nume neprecizat de pe
undeva din împrejurimile Dejului ºi are numeroase
flash-back-uri sau rememorãri care proiecteazã
acþiunea înapoi, prin anii 50, în timpul colectivizãrii.
Prozatorul opteazã pentru o formulã clasicã, cea a
personajelor reflector, dar deloc prãfuitã, mereu
modernã, perenã. Formula divizãrii naraþiunii în
capitole axate pe cîte un personaj, urmãrindu-i cu
acribie acestuia traseul, psihologia ºi preluîndu-i
punctul de vedere, are avantajul de a da lumii
ficþionale propuse o profunzime deosebitã. La fel
cum doi ochi permit vederea stereoscopicã, tot
astfel, numãrul mare de puncte de vedere permite
animarea unei lumi dincolo de o simplã descripþie,
îi oferã fineþe ºi relativitate, îl plaseazã pe cititor în
postura de a se substitui intenþiei naratoriale, de a
emite judecãþi ºi de a completa spaþiile lipsã.
Desigur, aceastã aplecare înspre detaliu ºi polifonie
are ºi un revers, permanenta schimbare a unghiului
relatãrii creînd la începutul lecturii o uºoarã derutã,
mai degrabã un start mai greoi, în care trebuie
pentru început sã te iniþiezi în universul ficþional.
Dar ceea ce pare un încîlcit ghem narativ, odatã
începutã lectura, se comportã ca un ghem aruncat
în jos pe scãri, desfãºurînd în urma sa un fir
puternic ºi uºor de urmãrit. Alexandru Vlad se
dovedeºte un prozator extrem de riguros în
construcþiile propuse, totul fiind logic, totul
argumentîndu-se pshihologic ºi istoric, rãmînînd

Anotimpul ploilor
Rainy Season
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foarte bine încadrat în limitele credibilului. Cu atît
mai mult cu cît în Ploile amare existã o serie de
intrigi secundare care þin mult timp prim-planul
naraþiunii, majoritatea instrumentate dupã tipicul
romanului poliþist sau de suspans. Existã patru
morþi care îºi cautã rezolvarea, trei dintre ele fiind
crime, existã o poveste de rãzbunare ºi una de
adulter, precum ºi un mister uºor crepuscular.
Sumarizarea de mai sus poate da imaginea unei
poveºti dinamice, spectaculoase ºi superficiale,
dar, în realitate, miza romanului ºi punctul de
greutate rezidã în altã parte.

Elementul care este poate cel mai important,
valoros ºi cuceritor în Ploile amare, este dat de
personajele construite. Nu existã un personaj
principal, ci probabil vreo duzinã, fiecare creionat
cu o meticulozitate exemplarã. Bãtrînul medic,
tînãrul învãþãtor, brigadierul, preºedintele C.A.P.-
ului, sanitarul, predicatorul penticostal, cãruþaºul,
adolescentul þigan, paznicul de noapte sînt, fiecare
în parte, figuri vii, credibile, fascinante. Alexandru
Vlad propune în acest sat izolat de ape o imagine
simbolicã a României din anii comuniºti. Dar nu
schiþeazã tipologii, nu încearcã sã aducã figuri
emblematice la nivel de numitor comun ºablonard.
Altfel spus nu avem comunistul cel rãu versus
rezistentul cel bun versus delatorul timorat.
Alexandru, preºedintele C.A.P.-ului poate intra în
galeria celor mai bune personaje negative din
literatura românã. Figura tînãrã, puternicã,
inteligentã, abilã a acestuia, combinatã cu dispreþul
faþã de propaganda oficialã, cu dorinþa de a se
proiecta mereu în exemplu ºi de a avea fiecare
sãtea îndatorat contureazã în aparenþã un personaj
sãritor ºi simpatic. Pasajul în care acesta
inventariazã fapte bune pe care le-a fãcut pentru
fiecare consãtean este o micã bijuterie de
demonstraþie psihologicã. Umbra sa autoritarã
subjugã ºi sufocã satul. Dominaþia acestui
reprezentant al regimului comunist este un
amestec de mitã, ameninþare voalatã, dus cu
zãhãrelul ºi conºtiinþã a unui pãcat colectiv.
Incapacitatea sa de a accepta cã poate fi înlocuit
sau cã ar putea face ºi altceva decît bine satului
descoperã o psihologie convingãtoare, de om
pãtrus de esenþa rãului, dar rãmas profun uman ºi
credibil în resorturile sale interioare. Nu am sã
detaliez fiecare personaj, dar, în complexul mozaic
al romanului, fiecare poate fi ridicat pe un pedestal
exemplar, devenind un prototip pentru un anumit
tip comun anilor comuniºti, dar, în acelaºi timp
rãmînînd suficient de uman ºi specific pentru a-ºi
juca partitura în intrigile sãteºti. Ceea ce reuºeºte
Alexandru Vlad în modul cel mai convingãtor, ºi
ceea ce situeazã romanul de faþã peste cele
similare propuse recent, este modul credibil ºi
verosimil de a prezenta oamenii. Autorul nu are o
tezã de demonstrat, ci o intenþie, iar cititorului îi
rãmîne sarcina de a opta pentru o lecturã de
profunzime sau de suprafaþã. În Ploile amare existã
o poveste a satului românesc, o poveste poliþistã,
o poveste de dragoste, un discurs subteran despre

izolare ºi dictaturã ºi o dimensiune simbolicã a
regãsirii trecutului nostru. Dar nu existã o
obligativitate creatã între aceste straturi.

Ploile amare este un roman frumos. Un roman
scris frumos de cãtre un autor a cãrui atenþie
acordatã stilului i-a devenit emblemã. Alexandru
Vlad are un mod de a-ºi compune frazele care
fascineazã prin naturaleþea ºi simplitatea aparentã
care mascheazã o elaboratã arhitecturã interioarã.
Existã în spatele frazãrii tentaþia unei muzicalitãþi
aproape poetice, un balans reþinut între detaliul
puternic ºi elementul constructiv natural. Vocea
naratorialã principalã dezvãluie un autor cu umor
reþinut, o perdea de realism frust în faþa unei
melancolii neostentative. Modul în care este pictat
decorul ploii perpetue care izoleazã, macinã ºi pare
a dizolva satul este spectaculos. Repetitiv, fãrã a
fi monoton chiar ºi dupã cîteva sute de pagini,
motivul ploii se dezvoltã ambivalent, atît în zona
conturãrii realitãþii inundaþiilor din 70, cît ºi în cea a
simbolisticului. Putreziciunea, opacitatea,
inconsistenþa, orbirea sînt dimensiuni insinuante de
construcþie, dar niciodatã deschise direct, niciodatã
subliniate.

Ploile amare este un roman care reuºeºte sã
sintetizeze calitãþile de prozator ale lui Alexandru
Vlad ºi sã demonstreze cã întoarcerea în trecut,
recîºtigarea acestuia e posibilã atunci cînd talentul
nu se lasã cotropit de demonstraþie sau de dorinþa
unei poze. Aceastã întoarcere profundã ºi delicatã
e una care lasã cititorul în faþa unor întrebãri la care
va fi nevoit sã rãspundã. Nu este un trecut frumos
sau urît, nu e unul ºarjat sau pregãtit pentru
manualul de istorie, este un trecut comun pe care
autorul îl oferã cititorului ca o oglindã.

Cel mai bun roman al anului 2011 în literatura
noastrã ºi probabil unul dintre cele mai bune din
ultimele douã decenii.
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Abstract: The latest novel by Alexandru Vlad is
a welcome and astonishing presence is the
contemporary romanian novel.

Rezumat: Cel mai recent roman de Alexandru
Vlad este o prezenþã binevenitã ºi uluitoare în peisajul
românesc autohton contemporan.

Keywords: romanian novel, communism, rain,
mistery, style

Cuvinte cheie: roman românesc, comunism,
ploaie, mister, stil
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Culture and Consumerist
Society
Alex Goldiº

GHEORGHE
CRÃCIUN

Tracus Arte, 2011

VICIILE LUMII
POSTMODERNE

Stã în caracterul pa-
radoxal al culturii noastre
ca cei mai importanþi
teoreticieni ai postmo-
dernismului în literaturã
sã devinã în scurt timp
„reacþionari”, personalitãþi
refractare dispersiei ac-
tuale a sensurilor. Dacã
Alexandru Muºina ºi-a
manifestat de la început
îndoiala cu privire la
aplicarea para-digmei
postmoderne lite-raturii

române (deºi dãdea, în „Budila-Express” una dintre
operele cele mai simptomatice în aceastã direcþie),
Mircea Cãrtãrescu sau Gheorghe Crãciun au pus,
fiecare în manierã proprie, umãrul la construirea
noii paradigme. Primul milita direct (puþin imprudent)
pentru impunerea ei drept vârstã creatoare ineditã,
în absolutã rupturã faþã de cultura ºaizecistã. Deºi
poate recupera, conform relativismului postmodern,
compartimente întregi ale literaturii române, de la
paºoptiºti ºi romantici pânã la o serie de interbelici,
nereciclabilã pe de-a-ntregul rãmâne pentru
Cãrtãrescu generaþia literarã imediat predecesoare,
a „neomoderniºtilor”.

Cu Gheorghe Crãciun lucrurile se petrec puþin
diferit. El încearcã sã acrediteze o nouã paradigmã
culturalã ocolind atât termenul-valizã de
postmodernism, cât ºi disocierile sau excluderile
generaþioniste. Faþã de „Postmodernismul
românesc”, „Aisbergul poeziei române” reprezintã
o pledoarie mai convingãtoare pentru o nouã
paradigmã culturalã tocmai pentru cã încearcã sã
elaboreze un sistem ºi un limbaj propriu,
independent de realitatea literarã româneascã (ºi
chiar fãrã a þine cont de câteva locuri comune ale
teoriilor culturale occidentale din ultimele decenii).
Opoziþia reflexiv-tranzitiv eludeazã astfel atât
discuþiile despre optzecism sau bãtãliile canonice
de la noi, cât ºi dezbaterea occidentalã despre
postmodernism. În acelaºi timp, însã, aceastã
opoziþie înglobeazã ºi reorganizeazã superior, cu
o prudenþã conceptualã sporitã, toate trãsãturile
plasate anterior sub umbrela conceptelor amintite
mai sus. Prin tranzitivul opus reflexivului (categorii

Cultura si societate
de consum

)) )))

,
întemeiate pornind de la limbajul poetic, dar imediat
generalizabile la nivelul a douã atitudini culturale
diferite) înþelegem mai uºor decât din antitezele
cam supralicitate postmodernism-modernism,
optzecism-ºaizecism, noua sensibilitate a
scriitorului actual (apropierea de real, de biografic,
raportarea relaxatã la paradigmele culturale
anterioare, reticenþa faþã de o exacerbare a
autoreflexivitãþii etc.). De aceea, „Aisbergul poeziei
moderne” nu e doar una dintre cãrþile de cãpãtâi
ale teoriei ºi criticii româneºti din ultimele decenii,
ci ºi un volum numaidecât exportabil, de interes
major ºi pentru alte culturi. Pãcat însã cã nu s-au
fãcut, din câte ºtiu, demersurile necesare traducerii
lui…

Mai existã, însã, încã un argument pentru care
Gheorghe Crãciun a evitat pe cât posibil termenul
de „postmodernism”, argument ieºit la ivealã nu atât
din scrierile sale literare, cât mai ales din reflecþiile
sale sociale. Carmen Muºat, prefaþatoarea micului
volum de eseuri „Viciile lumii postmoderne” (Editura
Tracus Arte, Bucureºti, 2011) are dreptate sã
observe amplitudinea „sistemului” lui Gheorghe
Crãciun, deloc limitat la discursul despre literaturã,
însã exagereazã comparându-l valoric cu un
scriitor total ºi original precum Camil Petrescu.
Fragmentele din „Viciile lumii postmoderne” –
cuprinzând un serial cu acelaºi nume din
„Observator cultural”, plus câteva însemnãri dintr-
un „Caiet bordo” care l-a însoþit pe prozator pânã
în ultimele momente – cuprind reflecþii în linia lui
Walter Benjamin sau Baudrillard (citat ºi luat fãþiº
drept exemplu) cu privire la problemele majore ale
consumerismului ºi ale societãþii spectacolului.
Cartea îºi asumã încã de la început un „schizoidism
cultural”, de vreme ce se vrea în acelaºi timp „un
repertoar de concepte vicioase ale lumii de azi” ºi
„o carte vie, fãrã repere bibliografice”. ªi, într-
adevãr, multe dintre judecãþile amare asupra
societãþii de azi pornesc de la observaþii ºi fapte
cotidiene, de la staþionarea pe un peron de metrou
supraaglomerat pânã la odiseea achitãrii taxelor de
Internet. Scriitorul are o putere ieºitã din comun de
a ridica mãrunþiºurile de zi cu zi la puterea
exemplarului ºi a paradigmei. Din aceastã cauzã,
reflecþia lui depãºeºte cu mult cadrul de referinþã
contingent pentru a accede la noþiuni mari precum
Istorie, Mentalitate, Religie, Politicã (transcrise de
multe ori chiar aºa, cu majusculã). Într-un astfel de
discurs, distanþele dintre diferite vârste sau etaje
ale istoriei ºi ale culturii se ºterg pânã într-atât, încât
de la mitul biblic întemeietor pânã la tehnicitatea
modernã nu pare sã fie decât un pas: „Dupã cum
se ºtie, între confortul perpetuu ºi invariabil al
Paradisului ºi Mãrul Cunoaºterii, Eva alege sã-ºi
înfigã dinþii în acest fruct otrãvit. Acesta e gestul
prin care – de-a lungul unei istorii devenite brusc
posibile – începe procesul de tehnologizare a
câmpului vieþii, de instituire a unor naraþiuni
fondatoare cu rol de protecþie retroactivã ºi de
proiectare a transcendenþelor noastre moral-
estetice”. Detenta largã a referinþelor îl face sã

Autorul este asistent universitar la Facultatea de Litere
din Cluj, catedra de literaturã românã (The author is Teach-
ing Assistant at the Faculty of Letters in Cluj, Department
of Romanian literature).
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înregistreze cu acuitate degradarea, din Antichitate
pânã acum, a unor deprinderi ºi concepte centrale
în discursul public actual. Dacã pentru vechii latini,
de pildã, consumul însemna în principal o valoare
negativã – „cheltuirea banilor, pierderea timpului,
finalizarea unei stãri, hrãnirea, epuizarea, risipirea,
distrugerea, moartea”, în zilele noastre el e conotat
prin excelenþã pozitiv. Conceptul de marketing,
viteza, diversitatea sunt supuse, în discursul lui
Gheorghe Crãciun, unor deconstrucþii dacã nu
sistematice, mãcar obsesive. Li se adaugã, pe o
voce conservatoare surprinzãtoare pentru un cititor
atât de lipsit de prejudecãþi al poeziei europene ºi
americane contemporane, critica tuturor moravurilor
ºi obiectelor cotidiene, de la „jeans-ii gãuriþi”, „pãrul
þepos, zburlit sãlbatic”, „accesoriile pentru urechi,
gât, mâini ºi picioare” pânã la cele mai colorate
gadget-uri sau inscripþii de pe ziduri. Sintagma „God
is a DJ”, pe care Crãciun n-o plaseazã la capitolul
intertext (ea aparþine trupei de muzicã electronicã
Faithless), e privitã, într-o glosã mai lungã, drept
genialitate spontanã – dar simptomaticã pentru
degradarea generalã – a culturii de cartier.

Pentru a putea fi înþeleasã ºi corect valorizatã,
„Viciile lumii postmoderne” trebuie cititã însã mai

degrabã ca o meditaþie asupra limbajului (critic)
decât ca o criticã a postmodernismului în sine.
Pornind de la reproºurile unui prieten, Gheorghe
Crãciun propune chiar un nou tip de discurs, „apos”,
„lichid”, fragmentar, menit sã se muleze superior
pe mizele unei societãþi ea însãºi vidatã de unitate
ºi sens. Cele mai reuºite pasaje ale cãrþii cuprind,
deloc întâmplãtor, o reflecþie asupra ticurilor de
limbaj ale contemporanilor: „Elementele de
compunere au devenit cuvinte magice, ca ºi cum
sensurile lumii noastre s-ar fi mutat în prefixe ºi
proteze”, noteazã la un moment dat eseistul. Tot
aºa, predilecþia pentru superlative (totul e mai nou
„hiper”, „super”, „cool”) denotã un paroxism interior
ºi un „hedonism” deloc de bun augur pentru o viaþã
echilibratã ºi normalã.

Din pãcate, însã, discursul voit fluid al lui
Gheorghe Crãciun lasã destule goluri în
argumentaþie, nereuºind sã construiascã o poziþie
criticã credibilã. Frazarea se complace prea
adesea în calambururi à la Baudrillard, dar mai
ºterse ºi mai cãutate (sintagme precum „bulimia
pluriparticipãrii”, „omul de sticlã al monitorului TV”,
„postsingurãtate”, „gustestetica, o metafizicã sui
generis” etc. împânzesc cartea), sau într-o diatribã
nediferenþiatã la adresa a tot ºi a toate – exprimatã
într-o retoricã aglutinantã: „Postmodernitatea atacã
din toate direcþiile ºi-ºi bate joc de orice ideologie
posibilã. Televizorul, strada, ziarele, revistele
glossy, internetul, saloanele de frumuseþe,
stadioanele, magazinele, localurile ºi cluburile au
devenit niºte imense ecrane cu funcþionare
neîntreruptã pe care se desfãºoarã un mare
spectacol narcisist de care românii n-au mai avut
parte niciodatã în istoria lor”.

O mai atentã ierarhizare a relelor ºi o mai bunã
dozare a argumentelor ar fi fãcut mari servicii
denunþului „antimodern” al lui Gheorghe Crãciun.
Cartea nu problematizeazã relaþia complexã dintre
postmodernitate ºi societatea de consum,
preferând sã punã toate relele celei de-a doua pe
seama primeia. Aº fi fost curios sã aflu, de la un
teoretician atât de subtil în alte volume, dacã nu
cumva „omul slab” ºi orizontalizat propus de cul-
tura postmodernã, cu toate excesele lui de
individualizare ºi de „diversificare”, nu e o formã
de apãrare împotriva uniformizãrii capitaliste mai
degrabã decât un pact vinovat cu ea. În schimb, în
„Viciile lumii postmoderne” Gheorghe Crãciun se
dovedeºte a fi mai degrabã un observator ingenuu
– dar în acelaºi timp sceptic – al consumerismului
românesc incipient mai degrabã decât un analist
extrem de lucid, capabil sã-l explice ºi sã-i claseze
judicios ramificaþiile culturale. Poate cã de vinã e,
pe de o parte, copilãria pieþei libere româneºti ºi pe
de altã parte dispariþia prematurã a unui scriitor care
ar fi fost capabil, sunt convins, de dezvoltãri mult
mai convingãtoare.

Abstract: „Viciile lumii postmoderne” consists
of Gheorghe Crãciun’s articles formerly published
in „Observator cultural”. Although the Romanian
writer tries to criticize consumerist society following
Baudrillard’s path, neither the ideas, nor the
expression sum up to a unitary point of view.

Rezumat: Volumul „Viciile lumii postmoderne”
de Gheorghe Crãciun adunã articole publicate în
revista „Observatorul cultural”. Deºi scriitorul
criticã societatea de consum în linia Baudrillard,
nici ideile, nici retorica nu reuºesc sã construiascã,
din pãcate, o viziune unitarã.

Cuvinte-cheie: postmodernism, societatea de
consum, diversitate, teorie culturalã, Baudrillard

Key-words: Postmodernism, consumerist
society, diversity, cultural theory, Baudrillard
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În Cãlãtorie în Capricia.
Cu adevãrat ultima aven-
turã a lui Gulliver (Bucureºti,
Eagle Publishing, 2011, 252
p.), Mircea Opriþã preia
numai aparent prototipul
romanesc al lui Jonathan
Swift. De fapt, numai
personajul-narator, vestitul
picaro englez Gulliver, vine
de acolo, dacã punem în
parantezã unele denumiri
cu sonoritãþi de aceeaºi
origine. Mai degrabã pe

persanii lui Montesquieu, din Scrisori persane (1721),
îi copiazã, în felul lui, Mircea Opriþã. Problema este
însã cã nici Montesquieu nu e cel care a inventat
„privirea orientalã” asupra moravurilor de acasã. La
rândul lui, el copiase dupã Spionul turc (1684) al lui
Giovanni Paolo Marana (1642 - 1693), al cãrui erou –
culmea! – era un anume Titu Moldoveanul. ªi uite aºa,
oricum ne întoarcem ºi oricâte detururi culturale
înregistreazã periplul acestui procedeu, ajungem,
pânã la urmã, tot acasã.

La români primul care a folosit tertipul cãlãtorului
venit de departe pare sã fi fost B.P. Hasdeu care,
împreunã cu câþiva prieteni literari, a editat între 6
februarie – 5 iunie 1866 publicaþia Satyrul, pretextând
cã ea reflectã perspectiva unui grup de chinezi
proaspãt descinºi în spaþiul românesc în raport cu
realitãþile locului.

Modalitatea þine de antropologia culturalã
exprimatã cu mijloace literare ºi are în vedere
experimentarea observãrii cu un ochi rece,
neparticipativ, „dinafarã” a realitãþilor curente. Efectul
urmãrit este, de obicei, unul critic, dar el se manifestã
prin intermediul producerii unei reacþii umoristice, prin
activarea unei palete de unelte ce includ caricatura,
diminutivele, ridiculizarea, augmentarea, satirizarea,
ironia, sarcasmul etc. Prin diversitatea arsenalului
pus în joc, ca ºi prin aceea cã „bãtãlia” se poartã pe
tãrâmul literelor, cãrþile ilustrative pentru acest gen þin
foarte mult de talentul personal al autorului, solicitând
metamorfozarea banalului ºi a cotidianului cu ajutorul
insolitului, punerea la bãtaie a imaginaþiei în toate
felurile ºi la toate nivelurile cu putinþã.

Deºi reitereazã un erou ºi o modalitate reactivatã
deja de generalul Ion Eremia, în romanul Gulliver în
Þara Minciunilor (1956-1958) – apãrut în trei ediþii, dar

How to Be a Persian
Cum poti fi persan,

Ovidiu Pecican

MIRCEA OPRIÞÃ

Eagle Publishing,
2011

CÃLÃTORIE
ÎN

CAPRICIA

abia dupã 1990 -, romanul lui Mircea Opriþã nu face
decât sã reia un obicei vechi al literaþilor: acela de a
prelua figuri reliefate ale tradiþiei literare, încercând sã
le ducã mai departe aventurile. Încã de la apariþie,
don Quijote a beneficiat de un tratament de acest fel,
de exemplu, aºa s-a întâmplat ºi cu isprãvile lui
d’Artagnan, dupã cum mai recent am vãzut apãrând
o serie de continuãri ale unor romane faimoase: de la
Pe aripile vântului pânã la La Rãscruce de vânturi.
Cum se ºtie însã, adevãrata mãiestrie nu se consumã
doar în improvizaþii libere, ci ea devine evidentã mai
ales în interpretarea partiturilor cu structuri fixe, unde
regulile ce se cer respectate cu stricteþe aruncã o
luminã ºi mai puternicã asupra propriilor aporturi.

Capricia, þara unde este noul Lemuel Gulliver
azvârlit pe þãrm, nu mai face parte din geografia
originalã traversatã de eroul swiftian, însã suprapune
peste contururile kukuneze o nouã lecturã, opriþianã.
Ceea ce spunea Bogdan Creþu despre volumul
antiutopic al lui Ion Eremia rãmâne valabil ºi cu privire
la Mircea Opriþã: „Romanul … este construit urmând
parcã, încãpãþânat, modelul utopiei clasice. În mare
mãsurã, descriptivul este la el acasã, acaparând o
însemnatã pondere a discursului, naraþiunea este
pusã ºi ea în seama unui martor, a unui intrus în acea
lume consideratã etalon de perfecþiune, cãci Gulliver
din romanul românului, ca ºi cel al lui Swift, de altfel,
interpreteazã acelaºi rol ca Rafael Hythlodeus din
Utopia lui Thomas Morus sau Genovezul din Cetatea
Soarelui imaginatã de Tommaso Campanella”.

Noutatea este aceea de a încerca, pe lângã
descifrarea unui spaþiu supus altor convenþii sociale
ºi moºtenitor al altor comportamente decât cele din
care vine eroul, ci ºi o cãlãtorie în timp Gulliver aparþine
lumii secolului al XVIII-lea, iar descinderea în plin secol
al XXI-lea înseamnã pentru el o dublã provocare: nu
doar înþelegerea unei lumi marginale în raport cu
centralitatea unui model societal, ci ºi a saltului
tehnologic. Aºa se face, de pildã, cã automobilele sunt
numite trãsuri, cinematograful e un teatru de umbre
etc. Ingenioasã, formula nu a mai fost experimentatã
în literatura noastrã, preferându-se pânã acum
modelul clasic al imaginãrii viitorului din perspectiva
prezentului. La Opriþã, în Capricia, dimpotrivã:
prezentul nostru este viitorul vizitat de un reprezentant
al trecutului. De mare efect comic s-a dovedit formula
la Mark Twain, în romanul despre yankeul ajuns la
curtea regalã a legendarului Arthur, dar în anii 90 filonul
a fost exploatat într-un dublet de filme avându-i în
centrul sãu pe un cruciat francez ºi scurtierul lui,
ajunºi în Franþa sec. al XX-lea ºi, ulterior, chiar ºi peste
ocean, la New York.

Noul roman al lui Mircea Opriþã completeazã
imaginea asupra unui autor complex chiar ºi în
interiorul profilului sãu de prozator, deºi de cel puþin
douã decenii ºi jumãtate el s-a înfãþiºat publicului ºi
ca unul dintre cei mai surprinzãtori teoreticieni, istorici
ºi critici ai literaturii S.F. româneºti. Dupã 1989,
aspectelor enumerate pânã aici ale fizionomiei sale
literare s-a adãugat ºi publicistul-eseist, astfel încât,
deºi comentat mai ales în cercurile fanilor ºtiinþifico-
fantasticului, autorul nu poate fi cantonat – fãrã mari

Autorul este Profesor la Facultatea de Studii
Europene, Catedra de Studii Europene ºi Relaþii
Internaþionale (The Author is a Professor, Faculty of
European Studies, Department of European Studies
and International Relations)
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pierderi – numai acolo. Însuºi modul în care
modernitatea literarã britanicã - ºi universalã –
adoptatã ca ºi cadru convenþional al excursiei sale în
prezentul românesc, prin exploatarea cheii de lecturã
SF, recomandã un scriitor de viziune, în plinã
expansiune a talentului sãu creator, ajunsã la
maturitatea creaþiei, propunând într-o manierã proprie
depãºirea fiecãrui tronson literar în care s-a ilustrat
prin formule noi de sintezã în care raportul specific
naþional – universalitate se recompune în chip
surprinzãtor.

Abstract: Travel to Capricia. Gulliver’s really
ultimate adventure is a black utopia wrote by the
scinece fiction and realist novelist Mircea Opriþã.
Capricia is a satirically distorted image of the
nowadays Romania and the moral observations of
Lemuel Gulliver reflect not only a foreign marginal and
strangely disorganised society, but also one belonging

to future, when seen by an eye from the XVIIIth
century.

Rezumat: Cãlãtorie în Capricia. Cu adevãrat
ultima aventurã a lui Gulliver este o utopie neagrã,
scrisã de romancierul science fiction ºi realist care
este Mircea Opriþã. Capricia este o imagine
distorsionatã prin mijloace satirice a României de
astãzi, iar observaþiile morale ale lui Lemuel Gulliver
reflectã nu numai o societate marginalã strãinã în mod
straniu dezorganizatã, ci ºi una aparþinând viitorului,
dacã este sã fie vãzutã de ochi aparþinând sec. al
XVIII-lea.

Keywords: Utopia, novel, narrative, fiction,
recent history, Mircea Opriþã, Gulliver, Capricia.

Cuvinte cheie: Utopie, roman, naraþiune, ficþiune,
istorie recentã, Mircea Opriþã, Gulliver, Capricia.
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Vãzut de L. Válovits

Deºi nãscut în Ploieºtiul lui
Nichita Stãnescu, el s-a ardele-
nizat cu totul, devenind un aed la
curþile dorului transilvãnene, culti-
vînd în viaþã ºi în scris prietenia,
boema ºi seninãtatea sufleteascã
nãscã-toare perpetuu de speranþe.
Nego debîndise o elocvenþã aparte
a gesturilor care îi prelungeau în
absolut vorbele nerostite, impri-
mîndu-le un halou abstract, mult
prelungit în indeterminare,
depãºind îngrãdirea pe care
limbajul o aduce cu sine. ªi-a creat
astfel un cod personal de vorbire
prin ritualizarea gesturilor ºi
depãºirea parþialitãþii zicerii („mai
mult gesticuleazã decît vorbeºte“,
cum spune despre sine într-o
poezie). Trupul lui „nu mare la stat“
degaja firesc aceastã vorbire
esenþialã a gesturilor care
desvîrºeau sensul a ceea ce voia
sã spunã, umplînd-o de savoare
ºi gîlgîind de înþelesuri. Întîlnim,
prefiguratã, aceastã stare
existenþialã personalã încã în
volumul de debut, cel din 1964,
Cascadele luminii: „sã
izbucneascã gîndul vertical“,
precizînd ºi sensul verticalitãþii ca
suiºuri necontenite pe o scarã a
valorilor ce duce mereu în sus.

De altfel, mai multe ipostaze
care-i vor marca destinul poetic se
vãdesc în acest volum al
începuturilor. Prima care se
observã este ductul controlat al
versurilor, tãietura lor fermã prin
renunþarea la adaosuri, la cuvintele
netrebuincioase, la vorbele
maculante, evidenþiind superbia
liberã a versului: „Nu mã arunci, mã
þii ca pe o bluzã/ Ce mi-a purtat
demult copilãria,/ În faldul ei ºi-a
fluturat cîmpia/ Cromatica naivã ºi
difuzã“.

La început, avîntul tinereþii
coincide cu reþeta voioasã a
timpului, poetul nefãcînd distincþie
între cele douã registre,

Antologie Negoita Irimie,

)) )))

The Writer in the Mirror
Titu Popescu

complãcîndu-se în confundarea
lor, în luarea oficialã a tinereþii
nãvalnice drept rãspuns la
cerinþele ideologice ale vremii, ale
unui „ev aprins“. Ca ºi alþi
congeneri, poetul iubeºte gesturile
mari ºi declaraþiile acaparante: „Îmi
place ziua, strãlucirea-i blondã/ Sã
se reverse de vigoare plinã./ Þipînd
sã fugã noaptea vagabondã/ Cînd
simte-n gît stiletul de luminã“. El
cîntã acum trenurile („În orice tren
se scrie o baladã,/ Cu orice tren

îmi pleacã-o amintire,/ Ci omului i-
i dat noi zãri sã vadã/ ªi aerul
vitezei sã-l respire“).

În volumul urmãtor, Dor de infinit
(1966), poetul începe sã se
degajeze de reþeta ideologicã a
creaþiei, apropiindu-se de reþeta ei
esteticã. Apeleazã tot mai des la
uneltele poeziei: o anumitã
ambiguitate existenþialã („Am
alergat prin codri de tãceri,/ Prin
stepe de singurãtate./ Ca un
drumeþ sosit de nicãieri/ Dorm
lîngã ºesuri alugit pe spate“),
avînturi spre înãlþimi („Sã creascã
toate, totul, totdeauna,/ Mereu mai
sus, mai sus cu o idee“), elegia
anotimpului („Ci cît va þine iarna
asta/ Tînjind spre somnul mineral“),
supremaþia staturii poetului („Eu l-
am strãpuns cu vocea-n
dimineaþã/ - De azi jucãm cu cãrþile
pe faþã!“).º.a. El se desprinde cu

greu de entuziasmele controlate
(„slavã macaralei“, exclamã el
totuºi ascultãtor), dar le
surdinizeazã („vorbeam de toate
acestea/ Dintr-un ºopron...“).
Dubiul reflexivitãþii îºi face loc
(„Acest corset, discret ºi nu ºtiu
cum,/ Crezi c-ar mai strînge goana
mea funestã“), ca ºi pãrelnicul
feminin („Cu gîndul numai la
þiganca brunã,/ Cã nu-i mai place
aurul din stele“). El creioneazã un
sat de pescari prin abstracþii
indefinite („Tragi sentimentul zilei/
În plasã, la hazard,/ Spre
cherhaneua nopþii/ Ghicitã pe
aproape“), iubita e chematã pe
serpentine ce nu mai duc pe
ºantier, casa construitã e vãzutã
ca o „metaforã vie“, zicerea
incandescentã „se mistuie-n lava
cuvîntului, purã“, un peisaj nordic
e înþeles ca venind „din þãrile lui
Grieg“. Acum cîntã mirajul stelei
personale, simte chemãri spre
plecarea undeva, în care
expansiunea în spaþiu apare
degajatã de orice îngrãdire
ideologicã („ªtiu doar privirile
atente/ Pîndind spre alte
continente“).

Tiparul ales al versurilor impune
poetului un ritm alert care salveazã
de la cãderile în convenþional; iatã
o Dunãre la Cazane: „Zvoneºte
Dunãrea c-o sã devinã/ Patima ei,
curînd, mai verticalã,/ ªi vor þipa-
ntr-un arbor de luminã/ Sevele ei
fluide în rãscoalã“.

Ceea ce era la început un deficit
artistic se pierde treptat în volumele
ulterioare, poetul punîndu-ºi
simþirea liberã în locul înlocuitorilor
de poezie. El vrea sã simtã direct
„cîntecul sãlbatic“ al strunei ºi se
acceptã ca „logodit sub ceruri cu
furtuna“. Mai apar cuvinte blamate
iubite de cerberii zilei – mistrie,
macarale, tractoare, steaguri roºii
-, dar poetul face efortul de a le
încapsula în extensii nemaculate,
într-un balans dureros altfel,
indecis într-o oarecare mãsurã.
Poetul este conºtient de
necesitatea zmulgerii din reþetã,
chiar dacã nu o face hotãrît.
Echilibru indiferent, titlul volumului
din 1969, aceasta acuzã? Simþirea
lui curge amplu, umplînd fãrã
reziduuri spaþiile interstiþiale dintre
lucruri („Curînd, curînd va ninge
bogat/ pe statura mea suplã din

Autorul este eseist ºi prozator
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varã,/ Mi-o spune plopul – mai ieri
devastat/ De-un þipãt prelugit de
vioarã./ ªi ninge-n golurile dintre
case/ Acelaºi rest de anotimp uitat/
De calendarul care îl crease/ Pe-
acest copac rãmas nebotezat“).
Avînturile sale sunt eseniene,
descãtuºate peste hotare („Ah,
cum rãsunã sevele în noi/ Ca ºi
un cer vibrînd tãios sub bice,/ Cînd
spre zenit iar urcã sã-l despice - /
Lumina – ca o lamã de altori“; „E,
prieteni, vremea ploilor pieziºe,/ A
gîndurilor ce se bat  în dungã,/ Prea
se ascut sub cer acoperiºe/ ªi
prea mocnite zãrile se-alungã“),
prin gesturi romantice mari,
centrifugale, copleºite de aura ce-
o poartã. Tãietura disciplinatã a
versului îi accentueazã muzi-
calitatea din fire ºi îi ascute
imaginaþia figuraþiei („Se face
noapte-n calendare/ ªi-n Voroneþ
danseazã sfinþii“).

Nego strãbãtea strãzile Clujului
ca pe niºte portative pe care era
scrisã o muzicã specialã, revãr-
satã apoi simfonic în libaþiile lui
colocviale, în care ingeniozitatea
îi primeneºte cultul prieteniei,
deºteptîndu-i ochiul lãuntric ºi ve-
de altfel realitatea, reordonatã
conform cerinþelor sale sufleteºti,
spiritualizînd-o. Se dovedeºte a fi
un artizan sîrguincios, un senti-
mental dedat la rafinamente ºi un
boem ironic, un risipitor de chemãri
sentimentale. Dar jubilaþiile lui se
consumau într-o solitudine pe care
poetul si-a asumat-o, trecînd-o în
propriul regim de creaþie, din
mijlocul cãreia se aratã mereu
zîmbitor, preþuitor ca nimeni altul al
colegialitãþii prieteneºti.

Poetul s-a comportat ca atare
în întreg registrul lui existenþial,
bravîndu-l printr-o atitudine
biunivocã, cu puternicã amprentã
personalã, fãrã distincþie între cele
douã moduri de a vieþui, ci unindu-
le cu har: fundamental însigurat ºi
de aceea cãutînd agitaþia gãlãgiei
colocviale, simþindu-ºi solitudinea
ca pe o ºansã, de aceea face din
ea un obiect de artã, trãindu-i
candoarea, de aceea cãuta
puritatea sentimentalã, reducîndu-
ºi traseele vieþii la traseele peziei,
de aceea improviza ºi se bucura
de a le confunda. Cine îºi poate
închipui boema de la „Conti“,
„Arizona“, de la berãria „Ursus“

fãrã Nego a pierdut ºansa bla-
zonului lor, în care poezia stã cu
regele la masã, într-un colocviu
tãcut, într-o reculegere obser-
vatoare. Blînda lui statuie a intrat
în blazonul Clujului ca ºi cum s-ar
afla dintotdeauna acolo, înno-
bilîndu-l cu har ºi distincþie, cu o
nesfîrºitã cordialitate, îndemnîndu-
te cu privirea sã-i fii alãturi, conviv
ºi prieten, de o tãcutã confidenþã.

Îndemnurile lui la convivialitate
prietenoasã sunt presãrate în
multe poezii, cu un avînt
contaminant seducãtor, transmis
direct: „Prietene, sã facem un tur
de oraº“, unde oamenii îl salutã
amical, apoi sã „distileze o sticã cu
vin“; alteori, doar prietenilor le strigã
starea sa specialã, ascensionalã,
pe cînd le destãnuieºte cã e
„vremea ploilor pieziºe“. Cu o
afecþiune grea de sensuri se
adreseazã sieºi – „bãiete“ –, cu
îndemnul de a se grãbi „cãtre
grãdinile solare“, ca sã-ºi protejeze
„speranþa ca pe-o floare”.

Parcã poetul improvizeazã
mereu, la pretexte imediate ºi
aleatorii. Disponibilitatea lui pentru
poezie e uºor excitabilã ºi oricînd
disponibilã. Reperele poeziei sale
prind esenþialul ºi-l transformã în
graþie liricã, reordonatoare; la
Scãriºoara, de pildã, „Pe pereþi
timpul se scurge/ În mari lacrimi sã
imite/ Vagi ecouri demiurge/
Împietrite-n stalagmite“, o stîncã
„vibreazã concret într-o statuie“.

Inspiraþia patrioticã este la el
sincerã ºi adîncã. Sentimentul,
plenipotenþiar, îl copleºeºte ºi-i
inspirã alonje poetice proaspete,
neutilizate încã („Cîmpia româ-
neascã e lutul colorat/ Sub cerul
Mioriþei de-o lacrimã de soare,/ De
turme ce îmi urcã spre lunã la
iernat/ Pãdurile de gînduri sub
ploile stelare“). El se detaºeazã de
cei ce fac versuri bubuitoare,
preferînd sã-ºi eshibe setimentul
trãit intens ºi disciplinat în poezie.
De ceea, patriotismul sãu nu este
univoc ºi nici aþîþat ideologic, ci
coexistã cum „o tristeþe ºi o
bucurie“, ale cãror ecouri le
presimte. Patimi verticale sunt o
„invenþiune ticãloasã“, în sens
esenian, cã prea-i îmboldeºte
sufletul ºi-l rezoneazã. Dinspre
Parîng curg, pentru poet, „mari
plute de cuvinte“ care sonorizeazã

Carpaþii, urmînd doar „tipic ºi
datini“. Pentru poet, desigur, toate
„înfloresc în cãlimarã“.

Acest fel de a face poezie
reclamã aprofundarea firii, locului
ºi rostului poetului. Adeseori,
prelungirea poeziei se face spre
interioritate, pentru a o dabarasa
de retorica inutilã ºi  convenþionalã.
Reperele obiective sunt chemate
lîngã suflet, unde pierd din
obiectivitate, cîºtigîndu-le pe cele
care-i izvorîsc dinãuntru ºi care le
remodeleazã.

Volumul din urmã, postum
(2003), cuprinde un set testimoniar
de Scrisori cãtre prieteni.
Întoarcerea fantezistã în Ploieºtiul
natal îl face sã simtã fixarea lui
definitivã în Ardeal ºi în dragostea
pentru arhetipurile latineºti („Cã eu
prin Transilvanii/ Doar în cafeaua
ceºtii/ Îmi mai ghicesc Ploieºtii/
Cîntînd <labuntur ani!>”).

Acesta este Ultimul anotimp ºi
cel mai definitoriu al poetului.

Abstract: The present article
analyses in a concise manner the
works of Negoiþã Irimie and
identifies the stylistical coor-
donates of his poetics.

Rezumat: Articolul analizea-
zã într-o manierã concisã opera
lui Negoiþã Irimie, identificând
coordonatele stilistice ale poeticii
sale.

Key-words: Negoiþã Irimie,
anthology, poetics, patriotism

Cuvinte-cheie: Negoiþã
Irimie, antologie, poeticã,
patriotism
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Literatura românã a ultimilor ani
a gravitat întrucâtva sub
constelaþia comunismului. Re-
vizitarea acelor vremuri s-a impus
ca o necesitate, iar critica de
întâmpinare a fost nu doar
expectantã, ci chiar gata sã treacã
cu vederea anumite carenþe
stilistice ori literare, în favoarea
aducerii în prim-plan a problemei
identitare româneºti survenitã
din amânarea unei împãcãri cu
trecutul. Pe acest fundal, ni se
oferã un regal literar din partea
editurii Nemira: publicarea în
anul 2011 a unui roman psiho-
logic atipic, semnat Gheorghe
Sãsãrman, ºi a cãrui intrigã se
desfãºoarã integral în anii de
dictaturã. Autorul a pãtruns în
literatura românã în urmã cu mai
multe decenii, fiind apreciat ºi
dincolo de graniþele þãrii, apreciere
oglinditã în numeroase traduceri.

Titlul ludic al cãrþii, Nemai-
pomenitele aventuri ale lui Anton
Retegan ºi ale dosarului sãu,
anunþã un posibil policier ºi nu
dezamãgeºte. Scris cu un umor
spumos, care îºi schimbã mereu
nuanþele, romanul reprezintã
cronica unei evadãri din „raiul
socialist”, cronicã ce surprinde
atât copilãria eroului, petrecutã în
Clujul postbelic, cât ºi anii de
maturitate ai acestuia, dedicaþi
scrisului ºi unei poveºti de iubire
altfel decât cele obiºnuite,
profundã ºi marcatã de com-
plicitate. Eroul, Anton Retegan,
este un intelectual „cu origine
sãnãtoasã”, care îºi pierde treptat
credinþa în binele socialist, pe
mãsurã ce conºtientizeazã
contradicþiile evidente ale
sistemului – aparent infailibil. Firul
narativ dobândeºte un puls
accelerat dupã ce protagonistul,
jurnalist la o publicaþie centralã,
proaspãt concediat, decide sã ia
calea exilului, alãturi de soþia lui,
Sara. Atât prima parte a cãrþii, de

Cronica unei evadari

)) )))

The Chronicle of an Escape

naturã preponderent biograficã, cât
ºi cea de-a doua, punctatã de
realitatea politicã a vremii, converg
spre clipele de tensiune
psihologicã dinspre final, eroul
asumându-ºi o hotãrâre ale cãrei
urmãri erau inimaginabile;
construcþia narativã, aproape
geometricã, preia la rândul ei ritmul
impus de suspansul rafinat al
povestirii.

ªi, totuºi, tematica de ansamblu
a cãrþii lui Gheorghe Sãsãrman nu
este abordatã în pionierat.
Romanul Sunt o babã comunistã
(Polirom, 2007), de pildã, scris de
Dan Lungu, a fost tradus în opt
limbi ºi întâmpinat encomiastic de
criticii români, în pofida carenþelor
scriitoriceºti evidente. Cartea redã
povestea unei femei simple care a
trãit comunismul pe propria piele,
adaptându-se perfect sistemului
ºi regretându-l sincer dupã
Revoluþie. Autorul a dovedit, din
pãcate, o stângãcie vãditã în
manevrarea textului literar – bazat
pe un interviu ºi pe viaþa realã a
unei foste muncitoare, rezultatul
constând în niºte legende urbane
amalgamate, care uneori mai
provoacã, e adevãrat, surâsul.

Spre deosebire de Dan Lungu,
ancorat în relatãri teziste ºi simplist
construite, Gheorghe Sãsãrman
pãtrunde în culisele comunismului
doar tangenþial ºi neostentativ.
Drama personalã a eroului ºi a
soþiei sale acapareazã cu
naturaleþe firul epic, iar frãmântãrile
lor denunþã un sistem care
urmãreºte sã îºi asfixieze
victimele. Printre ele se numãrã,
bunãoarã, saºii din Ardeal, a cãror
comunitate s-a destrãmat dupã opt
veacuri, odatã cu sosirea
comuniºtilor ºi cu represaliile
postbelice. Meritul scriitoricesc
constã aici tocmai în eludarea
tentaþiei moralizatoare, prin
ilustrarea acestei drame istorice în
cheie umoristicã; este relevant aici
episodul în care se descrie obiceiul
sãsesc de a-i fereca pe soþii certaþi
în turnul bisericii ancestrale din sat,

unde rãmâneau singuri ºi mâncau
din acelaºi blid ºi cu aceeaºi
lingurã, pânã când „le treceau
hachiþele”.

 Scriitorul nu rezistã, în schimb,
unei alte tentaþii, cea de a ridiculiza
sistemul, pornind de la absur-
ditatea mecanismelor pe care se
sprijinea acesta. Agramatismul
ºefilor judeþeni ai Securitãþii,
hârþoagele inutile ºi nesfârºite,
privilegiile felurite de care se
bucurau anumite categorii sociale,
sunt doar câteva faþete ale acestui
angrenaj pervers, demontat piesã
cu piesã în romanul de faþã ºi
dezvãluit în deplina lui imbecilitate,
adesea cu un umor caustic. Poate
cã autorul îºi pune la încercare
cititorii prin redarea insistentã a
documentelor care fãceau parte
din dosarul lui Anton Retegan,
întocmit cu migalã de marionetele
Securitãþii, însã acel dosar,
devenit personaj al romanului, nu
este altceva decât o metaforã a
prostiei ce caracteriza labirintul
fabulos al urmãririlor ºi al iscodirii.
Pentru valoarea lui documentarã,
dar ºi pentru scriitura ºlefuitã, acest
roman meritã un loc pe raftul întâi
ºi o atenþie pe mãsurã.

Abstract: Gheorghe Sãsãr-man’s
novel approaches the topic of life un-
der the romanian communist regime,
the way it was perceived by a couple
of intellectuals. As a result of a family
episode, Anton Retegan is fired from
the newspaper he had been working
at, as suggested by the Securitate. He
eventually decides to flee to West
Germany, together with his wife, by
tricking the vigilance of the System.

Rezumat: Romanul lui Gheorghe
Sãsãrman trateazã tema vieþii sub
comunism, aºa cum a fost trãitã ea
de un cuplu de intelectuali. În urma
unui episod familial, Anton Retegan
este concediat de la ziarul unde lucra,
la cererea Securitãþii. El decide sã fugã
în RFG, împreunã cu soþia lui,
înºelând vigilenþa Sistemului.

Keywords: Communism, intel-
lectual, freedom, escape

Cuvinte-cheie: comunism,
intelectual, libertate, fugã

Autoarea este eseistã ºi tradu-
cãtoare. (The author is an essayist and
translator.)

Oana Presecan
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Ajuns la cel de al treilea volum
(fiecare masiv, de dimensiuni
impresionante), romanul lui Mircea
Tomuº, Aripile Demonului (Editura
Limes, Cluj-Napoca, 2011) ne dã
certitudinea cã intenþia autorului
este aceea de a realiza o vastã
frescã, o panoramã a evenimen-
telor din Transilvania contem-
poranã, începând cu acel tragic
moment al cedãrii Ardealului de
Nord – cu care, pentru cei din
aceastã parte a þãrii, începea, în
fapt, cel de al doilea rãzboi mondial
– ca sã se prelungeascã, pe-
ncetul, pânã în zilele noastre.
Discursul narativ, în formula sa
confesivã, are ceva din curgerea
aluvionarã a unui fluviu ce pare
adesea liniºtit ºi domol, dar care
ascunde în adâncimile sale
sumedenie de vârtejuri, de
bulboane, de opinteli corozive în
malurile înalte, adumbrite de o
vegetaþie tãcutã ºi rãbdãtoare,
fremãtând însã ºi ea uneori.
Fiecare volum reprezintã în parte
– component al marelui tot – câte
un moment al acestei scurgeri,
într-o ridicare topograficã ce
include, la vedere, cu minuþie ºi
chiar pedanterie, fiece undã care
face ca apa sã aibã în acel loc un
alt curs ºi o altã înfãþiºare, fie ºi
doar de moment, reflectând însã,
la dimensiuni particulare, miºcarea
întregului curs evenimenþial, în
timp ºi în spaþiu, al tumultului apelor
care în cartea lui Mircea Tomuº nu
este altceva decât istoria însãºi, a
actualitãþii. Aºa se face cã fiecare
volum în parte îºi are propria sa
rotunjime, putând fi citit, cu folos,
fãrã obligaþia neapãratã de a
parcurge în  întregime trilogia (de
pânã acum) ce ameninþã,  plãcut
ºi incitant, a se constitui într-un
roman fluviu, un serial unic, sunt
aproape convins, în literatura
noastrã de azi, de o asemenea
ambiþie ºi... împlinire.

Niste aripi solzoase fâlfâie printre pagini,
Some Scaly Wings are Flapping through the Pages
Constantin Cubleºan

Dacã primul volum reprezenta
romanul unei zile istorice, aºa cum
fusese receptatã ea într-un sat de
pe Câmpia Transilvaniei, cel de al
treilea este povestea unui oraº –
anume, a Clujului  – din anii de dupã
rãzboi, când viaþa începea sã
revinã, cu multe neajunsuri, dar ºi
cu multe speranþe, la un normal
care, fireºte, nu mai era, nu mai
avea cum sã fie normalul de
dinainte de rãzboi. Ceea ce face
romancierul în scrierea sa,
oarecum epopeicã, este
fotografierea (poate acest termen
nu este cel mai bun) locului ºi a
oamenilor lui, în continuã miºcare,
ce nu e alta decât contextualã cu
miºcarea evenimenþialã din
întreaga þarã –  cu alte cuvinte,
focalizând detalierea asupra unui
singur punct, acesta înregistrând,
cu fidelitate, reverberaþiile asupra
lui a tuturor intemperiilor din largul
areal naþional. De aici ºi masivitatea
tratãrii epice, care, la drept vorbind,
are o atare calitate de rafinament
evocator, captivantã prin tocmai
pitorescul detaliilor, devenite
material de investigaþie. Clujul, ca
oraº, apare astfel el însuºi ca un
erou romanesc, aºa cum
Bucureºtiul fusese, la vremea
aceea, personajul romanului
învãluitor de arome ºi parfumuri de
epocã, al lui Mateiu I. Caragiale.
Apropierea nu este deloc
hazardatã cãci ºi aici, în Aripile
Demonului, volumul al treilea, se
disting, în mirajul altei epoci, se-
nþelege, câþiva tineri – scriitori de
data aceasta – ce se comportã,
încã, lejer, „în continuarea vieþii
boeme a Clujului” de odinioarã.
Sunt tineri nerãbdãtori a-ºi asuma
riscurile vieþii – chiar dacã în
subsolurile ei pândesc destule
capcane –, care hãlãduiesc (ter-
menul ar fi sadovenian, dar potrivit
acum ºi pentru lumea unei facto-
logii de tip Agârbiceanu), într-o
frumoasã vervã ºi petrecere prin
mediile urbei, cu locante felurite, de
la taverne ºi bodegi pânã la
restaurante de lux (cât lux mai

rãmãsese încã), de la sãlile de
concert ale Operei la terenurile de
sport, de la periferiile încã
îmbâcsite pânã la bulevardele
centrale – acel corso pe care se
plimbau seara, dupã modelul din
ceea ce se numea mitel-Europa,
studenþii ºi elevii, veniþi în capitala
transilvanã atraºi de marea
Universitate în limba românã, ce-
ºi deschisese (cum îºi
deschisese) porþile tuturor
facultãþilor, dar mai ales, în prim-
planul atenþiei prozatorului stã viaþa
literarã româneascã (e de reþinut
acest detaliu), în speþã coagulatã
în jurul primei reviste de profil, de
dupã rãzboi, Steaua. Sunt numite
personaje reale, întâmplãri
autentice, nu de puþine ori
prozatorul apelând la documente
de arhivã, pe lângã propriile amintiri
(„eu, persoana care sunt ºi eul
narativ, subiectul gramaticii
narative a textului”), la decupãri de
articole ºi însemnãri, ºtiri din ziare,
poezii ºi articole din revistã
(Steaua serbeazã numãrul 100; la
Bucureºti are loc Congresul
scriitorilor, la care participã ºi iau
cuvântul redactoii revistei etc.) totul
constituind un întreg oarecum
compozit, dar un întreg autentic,
uºor de recunoscut ºi de retrãit
pentru martorii lui de atunci.

Mircea Tomuº deseneazã un
oraº pitoresc, plin de farmec, dar
un oraº în care demonul
vremurilor poate fi recunoscut –
urmare a rãzboiului ce l-a traversat
– prin prezenþa-i insinuatã ori
impusã, pretutindeni: „În acest
timp, demonul se aduna pe sine de
prin colþurile murdare, mirosind a
vechi ºi putred, ale oraºului. Ieºea
ca un abur fetid, din gurile de canal,
ca un oftat otrãvit, câteodatã
grotesc, un fel de râgâit scârnav,
alteori se scurgea în pârâiaºe de
miasme lichide, sub aburi cocliþi.
Îºi aduna fiinþa noduroasã de prin
curþile din dos ale crâºmelor, acolo
unde resturi alimentare împreunã
cu tot felul de scârnãvii dospeau
în propria zamã murdarã, sub

Autorul este profesor la
Universitatea din Alba Iulia. (The
author is professor at Alba Iulia
University.)
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cãldãri de rãmãºiþe pe lãzi vechi
ºi butoaie sparte, cu doagele
desferecate. Se întruchipa greu
din mormanele de gunoi strâns o
datã, demult, pãrãsit, iarãºi
împr=ãºtiat, colcãind de viermi ºi
de gândaci negri ºi unsuorºi,
mirosind a hoit”. Dar ºi altfel:
„Oraºul este mãrturia ºi expresia
înþelesurilor fundamentale ale
existenþei, în manifestarea lor
materialã, întrunind, asociind,
comparând ºi punând în stare de
adversitate, cele mai adesea
inconciliabilã, sublimul cu
meschinul, cosmicul cu umanul,
frumosul ºi urâtul, imensul ºi
mãruntul, râsul cu plânsul, suavul
ºi grosolanul. Ploile repezi de mai,
dar ºi cele monotone, de noiembrie,
ca ºi furtunile de varã, cu fulgere
ºi tunete, fac mai degrabã parte din
regimul lui solar decât din acela
climatic” etc.

Romanul  este plin de nostalgie,

de recapitulãri sentimentale ale unor
episoade pitoreºti dintr-o istorie a
diurnului (nocturnului) clujean,
perisabil sub tãvãlugul istoriei
epocale, în care tinerii scriitori boemi
de acum o jumãtate de secol (ºi mai
bine) devin eroii propriilor lor
întâmplãri, a propriilor lor trãiri. Cititorii
generaþiilor de azi pot privi aceastã
carte ca pe un documentar, interesaþi
mai mult de anecdotica lui fabuloasã,
strãini însã cu totul de vremurile
acelea revolute, fremãtãtoare încã
în memoria paginilor  romanului,
pentru a dobândi imboldul de a
consemna fiinþa oraºului de azi, cu
istoria lui pe care, poate, o vor scrie
la rându-le, totuºi, într-un alt orizont
(viitor) desigur, cu aceeaºi dragoste
de viaþã cu care Mircea Tomuº îºi
întoarce acum ochii amintirii spre
propriul trecut, colorând cu delicateþe
istoria epocii cu intimitatea unei
(unor) existenþe particulare, ce altfel
s-ar pierde în zbuciumul istoriei mari,

a þãrii, în care firul atâtor biografii, mai
mult sau mai puþin anonime, se
leagã, de altfel, cu trãinicie.

Abstract: The third volume of
Mircea Tomuº’s novel offers a trip
to the Cluj of the fifties, crossing
anecdotes, symbols and the
pressure of history. Discussing a
provocative novel.

Rezumat: Al treilea volum din
romanul lui Mircea Tomuº propune
o incursiune în lumea clujeanã a
anilor cincizeci, printre anecdote,
simboluri ºi apãsarea istoriei.
Discuþii în jurul unui roman
provocator.

Cuvinte cheie: Mircea Tomuº,
roman, volumul trei, Cluj, istorie,
anecdoticã, aripa demonului.

Keywords: Mircea Tomuº,
novel, third volume, Cluj, history,
anecdotal, the wing of the demon.
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Fãrã a aduce ceva nou
neapãrat în peisajul poeziei
româneºti, Nichita Danilov ne invitã
sã ne întrebãm dacã nu cumva nu
mai are nimic de spus neapãrat, ci
doar de refãcut ºi reînnoit o
anumitã atmosferã a poeziei sale.
Faþã în faþã cu volumele de debut
ºi cu scrierile mai vechi, “Imagini
de pe strada Kanta” aratã ca o
repetare a trecutului ºi ca o nevoie
de completare sau de refacere a
poemelor deja scrise. Cu toate cã
efectul de poezie se face simþit
autentic ºi puternic (dupã cum ne-
a obiºnuit poetul), apare problema
unei saturaþii a fanteziei. Blocajul
la aceleaºi repere, sub aceleaºi
structuri de compoziþie ºi în jurul
aceloraºi imagini devine atunci
explicabil în douã forme: prima
vorbeºte despre libertatea
postmodernismului de a spune
totul ºi nimic în acelaºi timp, iar a
doua propune stilul autentic Nichita
Danilov pe care acesta ºi-l asumã
pânã la epuizare.

Sunt trasate în primul ciclu douã
direcþii principale sub care Nichita
Danilov alege sã îºi ordoneze
poemele, dupã  vechiul obicei:
povestea, rãmânând un poet al
simbolurilor mistice ºi mitice
(„Manechine”, „Imagini de pe strada
Kanta”, „Povestea micuþului
Hans”, „Tînguirea micuþului Hans”,
„Drumul spre casã”) ºi poemul de
atmosferã („Nunta de câini”,
„Ceaþã”, „Stâlpi de înaltã tensiu-
ne”). Interdependente ºi greu de
delimitat de fapt (încercarea de
structurare este una pur intuitivã ),
poemele reuºesc doar împreunã
sã vorbeascã despre “strada
Kanta”, universul mizerabil care te
urmãreºte mereu (“poate nu mã
urmãrea nicio stradã,/ eu însã
trãiam cu acuta senzaþie/ cã sunt
urmãrit!”). O lume care produce pe
bandã rulantã “chipuri tãcute”, în
care sfârºitul aratã ca o scenã în
care chelnerii vietnamezi mãce-

Nichita Danilov sau automatismul poetic
Nichita Danilov, the Mechanic Poetry
ªtefan Baghiu

lãresc “mânuind cu dexteritate
satârele” câini, unde femeile îºi
leapãdã avortoanele ºi “luna adunã
fetuºii/ lepãdaþi pe strãzi/ ºi-i
aºeazã, frumos, în vitrine”, dar, o
lume în care toatã lumea se roagã:
„...atunci ne-am trezit din somn cu
toþii/ implorându-te sã nu-þi întorci
faþa de la noi”.

Iatã cum se contureazã un
univers brutal, al apucãturilor celor
mai macabre în care devine o
adevãratã provocare stabilitatea
moralã ºi spiritualã, de unde
permanenta negare, permanenta
frustrare ºi permanenta stare de
ameþealã ºi inconsecvenþã a
gândurilor sau a atitudinilor.
Contrastul astfel obþinut este
controlat destul de bine, amintind
de poemele mai vechi ale lui
Nichita Danilov, în care, dupã cum
observã ºi puncteazã bine Marin
Mincu în antologia „Poezia românã
actualã”  (vol. I, apãrutã la editura
Pontica în 1998), „opþiunea pentru
real a deschis altã perspectivã
asupra simbolului ca instrument de
lucru”. De aici apariþia mitului ca
fapt cotidian, apariþia divinã ca o
nesfârºitã cãutare de ajutor ºi
apariþia misticii decãzute ca o
boalã a lumii citatide. Realitatea
universului delimitat de „strada
Kanta” – la fel, o entitate transpusã
mitico-magic care defineºte
nepãrtinitoare dar totuºi cu o
prezenþã permanentã ºi decisivã
jocul renunþãrii la vreo „inteligenþã
ordonatoare” („strada Kanta se
târa ºi ea dupã mine!” „se învârtea
odatã cu mine”, „strada scâncea,
mârâia, urla odatã cu mine!”) –
devine scena principalã ºi pur ºi
simplu refuzã sã mai ofere vreo
soluþie raþionalã, odatã cu ea
mecanismele lumii încetând sã mai
funcþioneze dupã vreo dihotomie
clarã între comic ºi tragic.

Refacerea în poemul „În pustie”
din cel de-al doilea ciclu de poeme
al volumului, ºi anume „Uºi în
asfinþit” a episodului biblic legat de
Cina cea de Tainã, referirea apoi
la martirizare în poemul „Rug de

umbre” ºi tematica tuturor celorlalte
poeme din cel de-al doilea ciclu
readuc spiritul poemelor de naturã
psalticã sau sapienþialã caracte-
ristice lui Nichita Danilov. Cel mai
spectaculos ciclu poate prin
atmosfera de siguranþã ºi prin
precizia ºi tãria imaginilor este cel
de-al treilea. Atenþia volumului
cade totuºi involuntar pe primul
tocmai datoritã alternãrii stãrilor, a
motivelor ºi a instanþelor. Amintesc
poemul „Povestea micuþului Hans”
din primul ciclu reluat aici ca
intensitate ºi trãire de “Reverii în
întuneric” (“întunericul îngenun-
cheat lângã colþ,/ alãturi de copilul/
pedepsit sã rosteascã/ pe de rost
de mii de ori/ de la un capãt la altul/
tabla înmulþirii.” ).

Pânã la urmã însã volumul nu
oferã nicio surprizã, nu conferã
vreo nouã formã poeziei ºi nici nu
construieºte poeme totale. „Imagini
de pe strada Kanta” apare ca o
revenire prin repetare ºi defineºte
concret limitele poetice ale lui
Nichita Danilov.

Abstract:
The article tries to find the

sources of Nichita Danilov’s
poetry, as he is a strong figure in
the roumanian 80’s generation. Is
it fair to announce an evolution of
his poetry, today? In what manner
„Imagini de pe strada Kanta”
responds to readers expectations?

Rezumat: Cronica încearcã sã
gãseascã sursele poetice ale lui
Nichita Danilov, reprezentant
puternic al optezismului românesc.
În ce mãsurã se poate vorbi
despre o evoluþie a poeziei lui,
astãzi, ºi în ce mãsurã volumul
„Imagini de pe strada Kanta”
rãspunde aºteptãrii cititorilor?

Cuvinte cheie: Nichita Danilov,
automatism poetic, manierism,
postmodernism, generaþie
literarã

Key-words: Nichita Danilov,
poetic automatism, mannerism,
postmodernism, literary generation
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Libertate. Consideratã cliºeu al
ultimelor douã decenii ºi laitmotiv
obsedant în literatura postre-
voluþionarã, tema nu are cum sã
se fi epuizat. ªi aceasta pentru cã,
în ciuda anulãrii personalitãþii sub
corsetul unei colectivizãri amorfe,
comunismul a însemnat cãutãri de
salvare individualã. Scrisul de azi
este expresia compensatorie a
aceleiaºi dezvãluiri identitare ºi
astfel se susþine noutatea
Weltanschauung-ului asupra
comunismului ºi a vremurilor
tulburi de imediat dupã ’90 în
Bungee Jumping, Editura Limes,
2011, volumul de prozã semnat de
Miruna Runcan, poet ºi critic de
teatru din mediile universitare
clujene. Subintitulat Ficþioterapii,
volumul îºi susþine explicit rolul de
carte „mãrturisitoare”, cu naraþiuni
ale trãirii în coperta deseori
transparentã a literaritãþii.

Miezul dureros al vieþii sub
comunism este prins în coaja unei
construcþii circulare puse sub
semnul iubirii, experienþã eºuatã în
plan real, joc al amorului-pasiune,
mutiplicat, în lumea interioarã. De
fapt, tot tiparul epic este conceput
dual, iar rolul decriptiv al lectorului
ar trebui sã vizeze feþele „vieþii
secrete” a personajului feminin,
ascunse între „viaþa publicã” ºi
„viaþa personalã”. Textual,
discursul fixeazã deopotrivã ºi rolul
scriitorului unei astfel de proze, ca
în principiul vaselor comunicante,
conform cãruia artistul egaleazã în
creaþie realitatea ºi suprarealitatea,
topindu-le, aici, într-un biografism
mascat. Actantul principal este, la
început, în povestirile vieþii de
studentã îndrãgostitã, chiar Miruna
R., apoi, în secvenþele vieþii de
adult, devine Iana, faþa femininã a
lui Ianus. Ce altceva este acel
intelectual, care îºi construieºte
„viaþa secretã”, decât un
dezrãdãcinat prins între „comerþul
cu fugari” al lui „Ceaºcã Voievod”,
spre Germania „libertãþii date pe
unt”, ºi „Revoluþia ºtiucii umplute”?
Anii zguduiþi de cutremur, în ’70,
dar, ºi mai puternic, de un regim
obscur, închis în propriul sistem
absurd, îºi gãsesc salturile

efuziunii juvenile în scris, participãri
la cenacluri, un „pay back”
adolescentin pentru prietena cea
mai bunã, înºelatã de cel care
devine propriul iubit ºi idol
masculin, Sergiu, profesorul, în
freneticile întâlniri amicale la rând
la poºtã, pentru a expedia 10
pachete cãrþi a câte 4 kilograme
pentru prietenul care a reuºit
înaintea lor sã obþinã actele pentru
strãinãtate, în fotografiile din
tinereþe ale Mamei ºi ale Tatãlui,
deveniþi personaje legendare ca în
memorialistica lui Blaga. Conºtiinþa
Ianei problematizeazã lumea în
care trãieºte ºi prin prisma unui
trecut chiar mai dur, al
comunismului închisorilor, care
ruineazã iubiri voluptuoase (cazul
mamei sau al mãtuºii Alice) ºi
schimbã destine, dar ºi al unui
prezent matur, cu speranþele lui
iluzorii. Glasul „cronicãresc”
înregistreazã ºi acum „dosare de
existenþã” ratatã, cum e Maxim,
ultimul admirator al Ianei, refugiat
din calea comunismului sovietic ºi
participând acum la o reconstrucþie
de hârtie a României din ’91.

În seria altor cãrþi-mãrturie,
unde iubirea ºi scrisul salveazã,
cum e Provizoratul Gabrielei
Adameºteanu, proza poeticã a
Mirunei Runcan este spec-
taculoasã, la nivel narativ, prin
intarsiile retrospective sau
divagante ale acelei lumi interioare,
enclave proustiene în viaþa vãzutã
a personajelor purtãtoare sau nu
de biografie auctorialã. ªi toate
pentru cã „e aºa de straniu cum
se pãstreazã în tine, indiferente în
faþa scurgerii timpului, niºte aºchii
de senzaþii: lumina, de exemplu,
sau un gust, sau un fel anume în
care bãtea vântul. Iar restul,
întregul, e povestire, repovestire,
punere în relaþie.

 Nicoleta Popa

Salt în libertatea interioarã
Jump into the Inner Freedom

Student la Chiºinãu (Cartea
Româneascã, Bucureºti, 2011),
primul rockman al trilogiei Tovarãºi
de camerã, reprezintã o mostrã de
prozã ingenioasã, în care se
întâlnesc, uneori în exces, partituri
care abundã în limbaj licenþios ºi,

Student în Chiºinãu
Student in Kishinev

alternanþã care-l scapã din
pericolul derizoriului, fragmente cu
puternicã influenþã din sfera poeziei
ruseºti. Mihail Vakulovski
amestecã în acest prim volum
scene din istoria recentã a
Moldovei ºi României cu scene din
anii de studenþie ai protagonistului,
Hail, pe care le urmãreºte în
paralel, drept care, uneori pare cã,
aºa cum însuºi acesta observã
ironic, cele douã se aflã în relaþie
de interdependeþã: Revoluþia din
România se întâmplã, în ochii
personajului principal, numai pe
baza acþiunilor sale („Ce teroriºti,
domnilor, ce rãscoalã, ce loviturã
de stat, ce KGB? Pe Ceauºescu
l-am dat jos noi, studenþii de la
filologia din Chiºinãu.”).

Începutul romanului traversea-
zã exact acea zonã de excese în
cuvinte sau exprimãri vulgare, fapt
care îi poate determina pe mulþi sã
creadã cã romanul nu va încerca
sã o depãºeascã. Însã, dincolo de
faptul cã primele pagini par mai
curând un pretext constant pentru
sexualitate ºi nu pentru literaturã,
proza lui Vakulovski reuºeºte sã
se salveze, folosindu-se de mici
inserte într-un registru total
contrastant. Acesta e momentul în
care þi-ai dori ca, încã din start,
naratorul sã fie Serghei, soldatul
din Afganistan ºi autorul scrisorilor
pline de rusisme, fiindcã repetiþiile
sale sunt mai puþin deranjante
decât cele ale naratorului propriu-
zis (fiecare scrisoare începe cu
„Din primele rânduri ale micii mele
scrisori poþi afla cã-þi scrie
prietenul tãu Serghei.”). Extrem de
ingenios e momentul în care Hail,
încã elev, redactând un articol
despre soldaþii moldoveni,
„traduce” fragmente din scrisorile
lui Serghei: „Zboarã patroanele pe
deasupra capului. Ãrãsurile estea
explodau 15 metri de maºina
mea” devine „Zburau gloanþele
deasupra noastrã. O bombã
explodã doar la 20 de metri de
noi”. Scrisorile, altele decât cele
de la Serghei, vor continua sã
schimbe registrul stilistic al
romanului, aducând aminte, în
special cele primite de la mamã,
de intensitatea poeziilor lui
Serghei Esenin.

Construit în jurul amintirilor ºi a
relaþiei pe care naratorul o are cu
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acestea, romanul prezintã, la o
lecturã atentã, nu doar maturizarea
protagonistului, dar ºi destinele mai
mult sau mai puþin fericite ale
personajelor care compun viaþa sa
socialã, aproape de fiecare datã în
contrast cu situaþia lor iniþialã.
Pentru cã, ceea ce e absolut
atractiv la acest prim volum din
trilogia Tovarãºi de camerã e cã,
exact aºa cum se poate înþelege
din titlu, întreaga poveste e
conceputã pe modelul unei
camere de cãmin, în care se
perindã indivizi dintre cei mai
diverºi, unde poate predomina
interesul pentru sexualitate ºi o
tendinþã pronunþatã de a epata, dar
care se reduce, finalmente, la
experienþa unei deschideri cãtre o
largã paletã de identitãþi umane, a
unei înþelegeri diferite a naturii
acesteia. Interesant e ºi faptul cã,
în loc de o postfaþã clasicã,
romanul e urmat de o depoziþie –
neconvingãtoare, ce-i drept – care
reconstituie atmosfera în care a
apãrut ideea acestei prime pãrþi a
trilogiei.

Student la Chiºinãu e genul de
roman ce depãºeºte aºteptarea pe
care o creeazã iniþial, despre care
se poate spune cu uºurinþã cã
tinde sã transforme aproape orice
subiect într-un pretext pentru ironia
protagonistului, cã se pãstreazã
într-o zonã a exagerãrii – tocmai
pentru cã oferã o contrabalansare
acestei exagerãri, dar despre
care, sub nicio formã, nu se poate
spune cã nu prezintã autentic
relaþiile ce se formeazã ºi viaþa din
jurul anilor de facultate. Un roman
inteligent, în ciuda aparenþelor,
jucãuº (prea jucãuº, uneori), ce se
citeºte perfect în vremea sau cu
nostalgia studenþiei.

Rãzvan Câmpean

În Prezenþe literare – Oameni
ºi cãrþi (Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-
Napoca, 2011), Mircea Popa
adunã o serie de peste 30 de
cronici literare, publicate, de-a
lungul timpului, în reviste ca
„Steaua”, „Tribuna” sau „Caligraf”.
Dincolo de faptul cã nu toate
textele pornesc de la literaturã, fapt

Oameni ºi cãrþi
Of Men and Books

ce pune oarecum sub semnul
întrebãrii titlul volumului, e
interesant de vãzut cã autorul nu
se cramponeazã în zona unei
singure forme de manifestare
literarã. Abordeazã cu aceeaºi
lejeritate poezia ºi proza, ceea ce
ar putea pãrea lãudabil, dacã nu
ar folosi un limbaj extrem de
pretenþios ºi dacã nu ar pãrea cã
între cele douã Mircea Popa nu
vede prea multe diferenþe. Cu toate
acestea, o constantã a cronicilor
sale e preocuparea manifestã
pentru spiritualitate în cãrþile
despre care scrie.

Unul din primele aspecte de
care cititorul cãrþii se loveºte e
faptul cã plãcerea lecturii pentru
Mircea Popa e echivalentã cu
plãcerea scrisului. Din nefericire,
însã, plãcerea nu e întotdeauna
echivalentã cu priceperea: pe
lângã faptul cã tinde sã exagereze,
neavând mãsurã, control sau simþ
al penibilului (îi comparã pe Ioan
Alexandru cu Dante ºi Rilke, pe
Nicolae Balotã cu apostolii),
autorului îi scapã o serie de greºeli
gramaticale care-i ºtirbesc
credibilitatea („tomurilor ce le
vãzuse în casa tatãlui”, pg. 36). În
plus, o problemã gravã la Prezenþe
literare e faptul cã experienþa
criticului nu se observã decât în
obiceiul greºit de a ridica în slãvi
orice lucrare care îi cade în mânã:
iubitorii de literaturã (cãrora autorul
li se adreseazã pe ultima copertã,
într-un text care-i dovedeºte stilul
preþios ºi, oarecum, amatoricesc)
rãmân doar cu impresia cã, un-
deva printre rânduri, literatura îi
scapã lui Mircea Popa, drept care
acesta se ocupã îndeaproape (loc
unde exceleazã, mai curând decât
altundeva) de vieþile autorilor în
cauzã.

Scrise, dacã e sã-l credem pe
autor, din pasiunea lecturii, croni-
cile lui Mircea Popa reflectã în
primul rând faptul cã existã o
distanþã mare între observaþii ºi felul
în care ele sunt puse pe hârtie:
preþiozitatea ºi constanta tendinþã
de a exagera le fac în fiecare caz
inaccesibile. E dificil, astfel, sã
consideri serioasã o cronicã din
care lipseºte un substanþial spirit
critic, motiv pentru care cele mai
multe dintre textele adunate în
Prezenþe literare nu riscã decât,

asemenea unora dintre cãrþile de
la care porneºte, sã intre în
anonimat.

Rãzvan Câmpean

Teatrul, unde palmaresul sãu
vorbeºte de la sine, nu e singura
slãbiciune pe care Mihai Mãniuþiu
o are în domeniul artei. Prozator
cu ºase volume de povestiri
publicate pânã în prezent,
regizorul (ºi scriitorul, totodatã)
român aduce anul acesta, în
atenþia publicului, o nouã carte,
Opiniile unui cãlãtor nedemn de
încredere (Bybliotek, Cluj, 2011),
care se înscrie, alãturi de Un zeu
aproape muritor (Dacia, Cluj,
1982) , Omphalos (Idea Design &
Print, Cluj, 2001) etc. volumelor de
povestiri cu tentã oniricã ºi fan-
tasticã.

Încã din titlu, cititorul îºi poate
face o impresie în legãturã cu tema
cãrþii, dar nu trebuie sã se lase
indus în eroare: cãlãtorul chiar este
nedemn de încredere, iar drumul
pe care-l ia va pierde de multe ori
contactul cu realitatea ºi chiar ºi
cu sensul aparent.

Romanul se deschide brusc,
dinamic, ºi dãm de un narator la
persoana I, ghid turistic ce îºi
aºteaptã, la aeroport, clientul, un
turist straniu, flamboaiant, vivace
ºi, dupã cum spune chiar el,
naratorul, “deghizat în sens invers”.
Tot capitolul prezintã aventura celor
doi prin “þãriºoarã” (þãriºoara fiind
România, lucru ce se deduce indi-
rect din diferite aluzii subtile), iar
ceea ce face aceastã cãlãtorie
picantã este alãturarea a doua
caractere fundamental diferite: pe
de o parte îl avem pe cinicul blazat
care se complace în atmosfera de
amorþealã ºi kitsch a þãriºoarei, iar
pe de altã parte îl avem pe prea-
entuziastul turist care încearcã sã-
l scoatã atât pe el, cât ºi pe popor,
din acea stare. Spre final, turistul îl
convinge pe narator sã încerce
câteva medicamente de-ale lui cu

Opiniile unui cãlãtor
nedemn de încredere
The Opinions of an
Untrustworthy Traveller
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nume sugestive (ONIROSTOP,
VAMAL), tocmai pentru a-l scoate
din starea în care se complãcea
de atâta vreme. Drept urmare, din
cauza efectului lor, naratorul îºi
pierde cunoºtinþa.Partea care
urmeazã acestei pierderi de
conºtiinþã este, de fapt, romanul
propriu-zis, primul capitol slujind
mai curând drept preludiu ºi, dacã
vreþi, contrast, pentru paginile care
vor urma. Cãlãtoria pe care o va
face acum naratorul, transformat
la rândul sãu, din ghid, personaj,
este una fantasticã, halucinantã, cu
puternice influenþe suprarealiste.
Personajele cu care se înhaitã în
timpul cãlãtoriei par reprezentãri
fantastice ale subconºtientului
sãu, schimbându-se între ele pe
mãsurã ce capitolele se succed.
Toatã partea aceasta este un vârtej
metaforic în care se trateazã teme
precum angoasa fugii fãrã sens,
religia, teatrul care se confunda cu
realitatea ºi, în final, moartea.

Cu toate ca în sine ideea e
bunã, problema apare la modul în
care Mãniuþiu alege sã vorbeascã
despre ea. Primul capitol este
înþesat de neologisme, de multe ori
gratuite, iar cartea va trebui cititã,
pe alocuri, cu dicþionarul în mânã,
în cazul în care cititorul nu e
familiarizat cu o terminologie
sofisticatã, pe care scriitorul o
propune. Acest neajuns se
rezolvã, însã, în urmãtoarele
capitole, unde numãrul lor scade
considerabil, iar personajele nu
mai au limbajul acela preþios,
scorþos ºi deloc veridic din primul
capitol.

Stilul este greoi ºi faptul cã
dialogul este prezent cam pe tot
parcursul cãrþii nu ajuta foarte mult,
deoarece ºi acesta este tot timpul
metaforic, înþelesul aflându-se cu
mult în spatele cuvintelor. Cartea
este plinã de aforisme de genul
“Vreau sã spun cã moartea e un
act amatoricesc al naturii” sau “S-
a rãsucit maþul timpului”, aforisme
care îºi pierd din valoare ºi
semnificaþie dacã sunt atât de
prezente. Descrierile sunt cele
care salveazã lectura, fiind foarte
plastice ºi detaliate. Cititorul îºi
poate astfel imagina destul de uºor
spaþiile fascinante prin care
cãlãtoreºte naratorul, observându-
se aici regizorul din Mãniuþiu, care

ºtie nu numai cum sã imagineze
locurile, dar cum sã le ºi descrie.

Cu siguranþã, Opiniile unui
cãlãtor nedemn de încredere nu
este pentru oricine. Cititorul de rând
se va plictisi repede ºi o va
abandona, deoarece romanul nu
propune o lecturã uºoarã; el
trebuie nu numai citit, ci ºi gândit
ºi simþit. Cei care vor putea sã
treacã peste stilul dificil în care
este relatatã acþiunea ºi vor reuºi
sã citeascã nu atât rândurile cât
ceea ce se aflã printre ele, nu vor
fi dezamãgiþi, spectacolul propus
de autor fiind unul fascinant.

 Romanul lui Mãniuþiu trebuie
citit dintr-o bucatã, doar aºa va
avea coerenþã ºi consistenþã ºi
doar aºa lectura lui va putea fi,
implicit, consideratã la rândul ei o
cãlãtorie, pe parcursul cãreia
opiniile cititorului pot fi demne de
încredere sau nu.

Alex Cormoº

O pãrere pripitã asupra ultimei
cãrþi a lui Dumitru Crudu (Oameni
din Chiºinãu, Ed. Tracus Arte,
2011) pare sã ºteargã distanþa
dintre Dublin ºi Chiºinãu. În cazul
cunoscãtorilor volumului Dubliners
de James Joyce, similaritãþile sunt
uºor de observat, dar o sugereazã
subtil ºi Crudu, pomenind titlul de
câteva ori. Oameni din Dublin
trateazã însã o paralizie spiritualã
cronicã, pe când Crudu pare sã
sugereze diametral opusul:
dinamica alambicatã a unei
comunitãþi bipolare catalizatã de
tulburarea politicã din Moldova în
aprilie 2009.

Similitudinile dintre Oameni din
Chiºinãu ºi Oameni din Dublin se
extind ºi la nivel structural, dar
superficial. Crudu oferã iluzia unei
colecþii de texte scurte, dar
coerenþa interioarã a volumului
trãdeazã un roman polifonic. Alter-
nanþa vocilor narative pot, într-
adevãr, induce cititorul în eroare,
dar recurenþa personajelor reu-
ºeste în final sã construiascã un
univers coeziv.

Crudu îºi supune personajele
unei decizii destul de delicate:
alegerea unei identitãþi etnice într-

Traseul Dublin – Chiºinãu
From Dublin to Kishinev

un spaþiu în care politicul impune
una ºi socialul alta. Cetãþenii
Chiºinãului oscileazã între a fi ruºi
ºi moldoveni. Personajul central,
Mariana, moldoveancã ce nu dã
înapoi de la a-ºi manifesta deschis
antipatia faþa de ruºi, este cãsã-
toritã cu un rus, Vova. Tocmai aici
rezidã umorul subtil a lui Crudu.
Personaje aparþinând unor grupuri
sociale antitetice se întâlnesc în
spaþiul conujal pentru a lãmuri
tensiunile iscate în spaþiul public.

Din multitudinea de voci care
se succed, preluând rolul de
narator (Vlãduþ, tânãrul milinant
moldovean; Liliana, taxatoarea de
pe troleu; Gicu, chelner la
restaurantul Vatra Neamului,
Veronica, femeie de serviciu ºi
Vova),sarcina de a urmãri linia
evolutivã a Marianei pare destul de
dificilã. Dar, în cele din urmã,
fiecare relatare adiacentã ºi
paralelelã vieþii Marianei este o
rãsfrângere a propriilor nedumeriri
ºi confruntãri. Nehotãrârea lui
Gicu privind poziþiile revistelor
Akvareli ºi Moldova (nu se poate
evita de nicio culoare o poziþionare
care sã nu includã implicit o
ierarhizare) este determinatã de
acelaºi sentiment de paranoia
care o determinã pe Mariana sã
schimbe repetitiv poziþia celor
douã volume a Oamenilor din
Dublin (unul în rusã ºi unul în
românã). Prezenþa Valentinei
Pavlovna, rusoaicã convinsã de
vârsta a treia, la revolta tinerilor
moldoveni pentru a-ºi recupera
soþul român înainte de a se
compromitã excesiv, e imaginea
cuplului Mariana-Vova, suprapusã
temporal datoritã aceluiaºi artificiu
literar care îi permite un moment
autorului sã pãºeascã în propriul
text (Vaporul Alb) ºi sã tragã cu
ochiul la îndeletnicirile curente ale
personajelor sale. În cazul de faþã,
la angoasele lor cu privire la
plasarea identitãþilor acestora în
niºte zone obscure de compromis
în care naþionalismul devine
brulesc.

Spre deosebire de Joyce,
Dumitru Crudu oferã totuºi un
deznodãmânt mai optimist acestei
epifanii sumbre. Aparent, ambi-
guitatea etnicã e un element
dispensabil când primeazã
armonia conjugalã, ceea ce face
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din Oameni din Chiºinãu o lecturã
surprinzãtor de rezonabilã.

Olivia Putyer

Volumul de poezii al lui Gellu
Dorian, Zece poeme exemplare
din Tîrgul în care, cicã, nu se
întîmplã nimic, a apãrut la editura
Tracus Arte din Bucureºti, editurã
tot mai vie în ce priveºte promo-
varea literaturii actuale. Titlul
prezintã un topos comun întregului
volum, tîrgul, spaþiul urban care
creeazã o comuniune pluri-etnicã
de o coloraturã est-europeanã:
armenii au fãcut biserici ºi comerþ,
/grecii au fãcut mãcelãrii ºi strãzi,/
evreii dugheni ºi sinagogi,[…]/
lipovenii, grãdini de zarzavat ºi
canale spre Cîcaina,/…/þiganii n-
au fãcut nimic, au ciordit…” .
Aspectul monografic al poemului
Centrul Vechi îºi lasã accentul pe
aceastã ultimã familie etnicã,
þiganii, care ocupã un loc aparte în
acest tablou. Gellu Dorian
zugrãveºte subtil metehnele
acestora, care îºi asumã rolul
principal pe care ºi-l revendicã
aproape violent.

Poemul lui Dorian se apropie de
o frazã prozaicã, subiectele sale
îndreptându-se spre un unvers
baladesc, în care liricul se
împleteºte cu narativul. În poemul
Afrodita, autorul demitizeazã mitul
olimpian al dragostei. El transformã
persoana zeiþei într-un fel de
suvenir luat din Olimp, care îºi
exercitã puterile magice asupra
deþinãtorului: o îngrop în fiecare zi
/ sã ºtiu cã mîine o voi vedea
încolþind din trupul meu peste mine.
Volumul conþine poeme cu iz orfic:
sufletul ei care zace în acelaºi
sarcofag din care nimeni nu-l va
scoate vreodatã… dar ºi elemente
creºtine: în jurul capului roiesc o
mie de gînduri cuminþi, imagine
care poate trimite la aureola sfinþilor.
Fiecare text ascunde o demitizare,
prin care sacrul se topeºte,
profanat, în cotidian.

Printre imaginile care cer o
aplecare aparte se numãrã cea a
caselor din care nu mai iese
nimeni, dar în care toþi vor sã intre.
Acest tablou este recurent în

Exerciþii de demitizare
Demystifying Practice

oricare colþ de þarã: Cã e vorba de
universitãþi, zone politice, alte
instituþii din care, cîndva, se spunea
cã ieºi cineva, aceste case din
care nu mai iese nimeni se
muleazã pe criza pseudo-valorilor
prin care trecem: nu eºti valoros
dacã nu ai facultate, studii, etc.

Un laitmotiv al cãrþii lui Gellu
Dorian este metafora plutirii.
Morala poeticã este redatã de
aceastã stare de repaos
contemplativ, care oferã cititorului
ocazia de a vedea o perspectivã
exterioarã a mediului urban.
Întregul volum este, aºadar, o
plutire care, la nivel de lecturã, îþi
ridicã anumite întrebãri cu privire
la societatea din zilele noastre, la
desacralizarea omului, la timpurile
în care trãim, în care, cicã, nu se
mai întîmplã nimic…

Andrei Dullo

 Alãturi de Zodia manipulãrii ºi
volumul în pregãtire, Clubul
nemuritorilor, ªtiinþã ºi violoncel
(Editura Limes, Cluj-Napoca, 2011)
face parte din proiectul de
prezentare eseisticã a inovaþiilor
ºtiinþifice ale secolului XXI, numit
Orizonturi în expansiune, despre
care Mircea Opriþã afirmã :
„Întâmplãtor sau nu tocmai, sunt
un literat care respectã ºtiinþele
pozitive, le acceptã rolul categoric
în construirea societãþii moderne ºi
postmoderne, iar, ca atitudine
personalã, încearcã mãcar sã
deschidã asupra descoperirilor
recente un ochi mai puþin ignorant
decât al omului neolitic.”

Motivaþia eseistului de a se
arunca într-o sferã de «culturã»
îndepãrtatã de domeniul sãu de
activitate îºi are originea în
polemica dintre ºtiinþã ºi literaturã.
Invocându-l pe C.P.Snow, cel care,
în 1959, conchide cã ambele pãrþi
suferã grave carenþe de informare,
Opriþã întãreºte spusele precur-
sorului sãu ºi pune în practicã
îndemnul acestuia de a se gãsi o
cale de mijloc, întrucât ºtiinþa ºi
literatura au, paradoxal (sau nu!)

Extinderea graniþelor de
cunoaºtere
The Expansion of Knowledge

lucruri în comun : “…Eu, unul, mã
încumet, declarând fãrã ezitare cã
ºtiinþa are conflictele ei, desfãºurãri
narative impresionante, metafore
subtile ºi mai ales hiperbole
uluitoare, în stare sã-l lase amuþit
de uimire pe cel ce ia cunoºtinþã
de existenþa lor.Trebuie doar sã ºtii
unde sã le cauþi ºi sã dovedeºti
receptivitate atunci când întâlnirea
cu ele se produce cu adevãrat.”

Abordând teme precum
manipularea comercialã prin
dispozitive microelectronice,
clonarea vegetalã ºi animalã,
concubinajul cibernetic al viitorului,
influenþa muzicii asupra bolilor
psihice, incestul ºi multe altele,
autorul urmãreºte, plin de uimire ºi
admiraþie, dar nu fãrã un spirit critic
al echilibrului si moralitãþii,
descoperirile ºi consecinþele
acestora asupra vieþii umane pe
Terra : “O vorbã memorabilã spune
cã ne-am nãscut aici, în acest
leagãn al nostru care este planeta
Pãmânt, dar cã nu poþi trãi tot
timpul în leagãn, încât de la o
vreme e cazul sã-þi vezi de drum
printre stele.Îmi place ºi mie vorba
asta, dar nu-mi place o altã
expresie folositã în istorie : «Dupã
noi potopul!»”. Mircea Opriþã se
vrea a fi dovada vie cã nu e
imperios necesar ca ºtiinþa ºi
literatura sã se ciondãneascã,
întrucât spiritul uman este deschis
spre ambele sfere de cunoaºtere.

Anamaria Ciobotariu

Între Morfeu ºi Mnemosina
Between Morpheus and
Mnemosyne

Întemeiatã pe discursivitatea
unor interogaþii metafizice de o
evidentã supleþe interpretativã,
poezia Rodicãi Marian are
deopotrivã suavitatea factorului
afectiv incipient, cât ºi încãrcãtura
ideaticã aferentã unui discurs
poetic echilibrat. Poezia Rodicãi
Marian vine sã completeze sau
chiar sã valorizeze, în gamã liricã,
profilul cercetãrilor eminesciene ºi
blagiene, transpunându-l firesc în
registrul propriilor dorinþe de iden-
tificare cu sine ºi cu lumea. Este
refugiul livresc în fascinaþia ima-
ginarului pe care cercetãtoarea nu

C
Ã

R
ÞI



60

ºi-l poate refuza, verificându-ºi încã
o datã vocaþia poeticã.

Nu întâmplãtor, conjuncþia
simpateticã dintre sine ºi lume în
volumul Chipul ºi asemãnarea
(Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-
Napoca, 2011) ia forma unei asi-
due cãutãri a spiritualitãþii pri-
mare prin mijlocirea celor douã
fantasme (invocate sau nu),
martore ale cãlãtoriei iniþiatice spre
„un adevãr pulsatil”: Mnemosina,
mama muzelor ºi Morfeu, cel ce
lua formã omeneascã în vis. Ca
omul creat dupã „chipul ºi
asemãnarea” arhetipului divin,
visul preia funcþia mimeticã.

Realitatea brutã se reconstruieºte
misterios, nãvalnic, miraculos în
vis. Astfel cã poezia primeºte
coloraturã orficã în intenþia poetei
de a face legãtura între rememo-
rare ºi somn, între realitatea trãitã
ºi visul tãinuit, între arhaicitatea
sacralã creºtinã ºi fiorul comu-
nicãrii prin fantasmele învãluitoare
ale visului. Starea poeticã indusã
de motivul somnului (blagian), care
stã la baza construirii poemelor
este misterul, extazul, minunea.
Aluzia conþinutã în titlu dã ºi o
dimensiune religioasã, biblicã,
fondului de idei ºi afecte, subscriind
natura umanã la statura unui eu

decãzut, impur, dar invocând
iertarea, purificarea, asumarea
unei identitãþi pierdute. Discursul
poetic avanseazã spre o
identificare colateralã, asumatã
intuitiv, între „somnul vrãjit” ºi in-
stinctul poetizãrii menþinut sub
spectrul uimirii ritualice, imaculate.
Incitarea evocativã a Mnemosinei,
atotputernicã, se face de cele mai
multe ori prin pregnante sugestii
olfactive sau praguri necesare a fi
trecute pentru a accede la
sacralitatea furiºatã într-o „firidã de
ruinã” romanã, de pildã. Poeta se
lasã deseori copleºitã de „seducþia
mirosului” pentru a pãtrunde „sub
zarea vieþii de dincolo” sau sub
zarea nostalgicã a copilãriei.
Alteori se lasã sedusã de
„mireasma pufoasã a trandafirilor”,
de „mireasma ambroziei” sau de
„îmbãtãtorul miros de busuioc”,
devenite rafinate expresii ale
misterului existenþial.

Evitând formula facilã a
jurnalului liric de cãlãtorie, Rodica
Marian stabileºte corespondenþe
tematice de evidentã acurateþe
între reperele lumii interioare ºi
expansiunea lor în imagini itineran-
te din universul înconjurãtor. De
fiecare datã mobilul este cãlãtoria
spiritualã ºi motivul identificãrii în
oglindã. Periplul acesta vag definit
începe în volum cu amintirea
fugarã a „uriaºelor magnolii” vãzute
în centrul catolic de la Lourdes
(„catifeaua lor magnificã/ mi-
acoperã cu gheaþã misteriosul
izvor”) ºi este o proiecþie în spaþiul
sacralitãþii a unor reprimate reflec-
þii despre moarte. Motivul morþii
este menþinut în paradigmele
gravitãþii ºi misterului, eludând
componenþa ludicã, prezentã la
Marcel Mureºeanu, de pildã, ceea
ce vorbeºte de la sine despre
structura liricii Rodicãi Marian.
Sentimentul apartenenþei la un
spaþiu existenþial ºi cultural
impregnat de istorie îi dã poetei
impresia cã pãºeºte „într-un abur
de carte”. Tentaþia descriptivã e
prezentã aici, fãrã a spori biogra-
fismul. „Cãlãtoria visului” sfârºeºte
aºadar „în strãduþa mea din vechiul
burg Cluj”, unde simbolul evlavios
este întruchipat în statuia „celi-
nianului Sfânt Gheorghe din piaþeta
mea preferatã”.

Aurel Cucu

                            Adrian Þion
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Deºi încearcã sã creeze sensuri profunde,
injectând versurile cu cât mai multã sensibilitate,
Minerva Chira nu reuºeºte, prin volumul de
poeme Nimeni, altul, tu (Casa Cãrþii de ªtiinþã,
Cluj-Napoca, 2011), nici sã vrãjeascã cititorul,
nici sã dea o poezie pe mãsura sensibilului
propus. Construieºte doar un spaþiu poetic
înfundat, o încãpere sufoca(n)tã care ar necesita,
mãcar din când în când, sã fie lipsitã de groasele
perdele patetice prin care volumul se vrea
pretenþios.

Inechinoxidabile (Eikon, Cluj-Napoca, 2010),
antologia de eseuri propusã de Gavril Moldovan,
este, înainte de orice, un memento contimporan
al forfotei echinoxiste ajunse, urmãrind titlul
propus de autor, la (in)echinoxidabilitate.
Antologia reînvie atmosfera timpurilor trecute,
lansând, într-un fel sau altul, giganticul regret al
timpului sãu, oxidat de noile generaþii
(in)exchinoxiste.

Prin cugetãrile din Aºadar (Limes, Cluj-
Napoca, 2010), Iuliu Pârvu îndeamnã cetitoriul
la urmãtoarele: „De vã veþi regãsi în ele (în
cugetãri adicã), va fi spre uºurarea singurãtãþilor
voastre. De nu, daþi-le de cap autorului, cãci ºi
aºa, bietul, a primit destule pânã acum, mai poate
încasa ºi altele” (p. 6). Aºadar, vorba lui, „Florile
printre bãlãrii nu se simt, oricât ar mirosi de
frumos” (p. 17).

Atlantida existã (Limes, Cluj-Napoca, 2011)
ºi nu poate fi atinsã decât de cititorii ce se
încumetã sã despice versurile lui Dan Dãnilã,
deºi, în sine, nu li se va revela nimic deosebit.
Este interesantã însã cãutarea acestui þinut în
apele unde „E totuna / dacã se doarme ori se
vegheazã, se râde / ºi se necheazã” (p. 94).

Din depãrtare el mã vedea frumoasã (Tracus
Arte, Bucureºti, 2011), volumul Violetei Savu,
contras într-un singur vers sunã astfel: „ca ºi
cum aº fi sãvârºit / un act banal pentru o singurã
ºi ultimã datã” (p. 42).

Sumbru, mistic, religios sunt trei aspecte care
definesc volumul Flagel (Tritonic, Bucureºti,
2008), comis de Octavian Mihalcea. Pãcat, ce-i
drept, cã poezia îi este pusã la zid ºi împuºcatã
de patetismul propriilor poeme. Nu-i nimic, mãcar
cititorii au prilejul, dupã formula poetului, sã
„surâdã drepþi ca niºte zei” (p. 6).

Bine te-am rãtãcit, Incognito! (Limes, Cluj-
Napoca, 2011) este pretextul sub care Bogdan
Munteanu face prozã. De fapt, este prilejul de a
comite un ghiveci scriitoricesc pe înþelesul
tuturor, prin care împotmoliþii în „traiul fãr’ de har”
sunt sfãtuiþi candid sã-ºi caute folosul. În proza
lui, vorba vine, intrã cine vrea, rãmâne cine are
nervi!

Parcã decupând scene din emisiunile despre
trãdãri în amoriu, Trecãtoarea pisicii (Limes, Cluj-
Napoca, 2011), a lui Flavius Lucãcel, nu este

mai mult decât o brizã dramaticã, poleitã cu iz
suprarealist.

„Eu mi-am obþinut libertatea” (p. 22) strigã
Monica Patriche într-un poem din volumul
Seminþe de piatrã (Brumar, Timiºoara, 2011).
Departe de stilurile poetice mondene, aºa ºi este,
poeta reuºind sã pãstreze acurateþea ºi eleganþa
scrierii, aspecte care lipsesc în multe dintre
volumele aºa-ziºilor po(h)eþi contimporani.

Niºte domni în pijama (Bucureºti, 2008),
romanul (ne)poliþist comis de Eugen Hruºcã, este
ºi nu este un text care sã atragã atenþia. Nu este,
întrucât nu oferã cine ºtie ce la nivel
compoziþional. Poate fi, întrucât mãcar umorul îi
iese. Este, asta va vedea iubitul cetitoriu! Pânã
una alta, textul (ne)poliþist cum este sugereazã:
„Nu trageþi, sunt eu, Lãscãricã!”

Deºi exerseazã un suflu poetic nou, nici prin
Epicriza (Semne, Bucureºti, 2011) Octavian
Mihalcea nu comite un act compoziþional rotund
ca legãturã între structurã ºi sens. Poate de
aceea tãcerea, dupã cum sugereazã poetul, „s-
ar arãta mai bine în zilele (astea ºi aºa) îndoite”
(p. 47).

Scrisori cãtre Rita (Turcus Arte, Bucureºti,
2011), romanul lui Kaos Moon, gros cam cât
divanul cantemiresc, deºi nu la fel de solid estetic,
este o îmbulzealã de observaþii ºi gânduri
ºcolãreºti. Dacã naratorul lanseazã deviza: „vrei
sã te simþi bine, trebuie sã consumi alcool prost”,
nu înseamnã cã cetitorii trebuie sã citeascã
musai literaturã ieftinã!

Abstract: The purpose of Mãtuºa Iulia ºi
condeierul column is to review, in almost a pamphlete
manner, the present cultural, artistic and literary
issues. Although, in what concerns their length, the
articles of this column don’t bear comparison with the
usual reviews and literary reviews, they present,
though in a ludic manner, a critical and pertinent
analisys.

Rezumat: Rubrica Mãtuºa Iulia ºi condeierul îºi
propune, aproape în stil pamfletar, sã treacã în revistã
apariþiile culturale, artistice ºi literare de moment. Deºi
textele rubricii nu sunt recenzii, nici cronici literare,
ele oferã, în chip ludic, o analizã criticã pertinentã.
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Întâia colaborare dintre ICR Lisabona ºi ICR Mihai Eminescu

The 10th Jazz Fest from Kishinev (II)
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Virgil Mihaiu

Al 10-lea Jazz Fest de la Chisinau (II),

)) )))
(urmare din numãrul trecut)

Nume de marcã al jazzului
secolului 21, helvetul Nik Bartsch
s’a prezentat la Chiºinãu într’o
formulã minimalã (în duet cu bas-
clarinetistul Sha), altmiteri perfect
adecvatã specificului (înºelãtor-)
minimalist al muzicii pe care o
creeazã. De fapt, cei doi alcãtuiesc
nucleul formaþiei Ronin, ce îºi
afirmã programatice filiaþii cu
filosofia niponã ºi budismul zen. De
data asta, Bartsch a renunþat la
diversele gadget-uri electronice
adjuvante, concentrându-se
asupra claviaturii pianului clasic,
însã ... bine preparat! Rezulta astfel
o mirificã paletã de timbruri,
combinate de muzician cu
abilitatea unui pictor al sonoritãþilor
(doar ca sugestie: o asemenea
muzicã poate pãrea o empaticã
„transcriere în sunet” a picturii unui
Piet Mondrian...). Deºi aparenþele
ne-ar împinge spre etichetãri din
zona minimalismului repetitiv, în
realitate efectul e invers
proporþional, aproape extatic. Nik
Bartsch ºi-a cizelat ceea ce aº
numi un limbaj modular propriu, cu
valenþe magice. Din sugestii ºi
aluzii infinitesimale, din acumulãri
de nuclee sonore selectate cu
acribia unui ºlefuitor de diamante
se coaguleazã o stare de spirit
hipnoticã, oniricã, fascinantã.
Unisoanele pian/clarinet-bas
propulseazã muzica spre orizonturi
inedite, combinate uneori –
surprizã! – cu modulaþii subtil-
evocatoare ale melosului est-
european, investigat cândva de
Bartók sau Enescu. Existã bruºte
schimbãri de direcþie, anunþate
printr’un fel de strigãte de samurai,
dar niciun cutremur nu afecteazã
limpiditatea suprafeþelor de contact
ale colajului. Duo-ul s’a consolidat
pânã la contopire, în puþinii ani

scurºi de când Ronin cântase
pentru prima datã în festivalul de
la Chiºinãu (atunci ºi cu
participarea percuþionistului Andi
Pupato). Notele când cristaline,
când estompate – extrase de
Bartsch din pian, nu doar prin
tehnici convenþionale, ci ºi prin
procedee percusive – alunecã
peste suprafeþele uleioase,

delimitate însã cu tãioasã precizie
de respiraþia clarinetistului-bas, ce
poartã numele de scenã Sha.
Inubliabil.

Un moment de strãlucire ºi
culoare ne-a oferit Trio-ul
ghitaristului israelian Baldi Olier.
Originar din Galaþi, emigrat din
România încã din copilãrie, Olier
a vrãjit publicul chiºinãuean nu
doar la nivel strict muzical, ci ºi prin
excelenta cunoaºtere a limbii
noastre. Graþie exuberanþei,
muzicalitãþii ºi simþului humorului,
virtuozul mânuitor al ghitarei
clasice ºi-a transformat recitalul
într’un show recompensat cu
furtunoase aplauze. Acompaniat
de doi foarte tineri ºi empatici
companioni – Barak Olier la ghitarã
ºi Yogev Haruvi la cajon –
protagonistul s’a lansat în
tumultuoase solo-uri, impregnate

preponderent de fervoarea
flamenco-ului. Indubitabil, acesta e
domeniul sãu predilect.
Surmonteazã cu dezinvolturã
dificultãþile tehnice ale diverselor
ipostaze stilistice ale muzicii
iberice. Dar e capabil sã dea o
spumoasã reinterpretare faimoasei
teme Brasileirinho (choro brazilian
compus de Waldir Azevedo în

1947 ºi devenit o piesã-simbol
pentru repertoriul interpretabil la
minuscula ghitarã numitã
cavaquinho), sau sã navigheze
cutezãtor de la un vals popular din
Venezuela, la Concierto de
Aranjuez, de la muzici balcanice
sau gitane, pânã la Ciocârlia
moldo-valahã. Cred cã un
asemenea recital ar merita sã fie
luat în consideraþie de cãtre ICR
Tel-Aviv, ºi chiar de colegii din alte
filiale.

Ultima galã a fost deschisã de
Magnus Lindgren Batucada
Quartet din Suedia. Conform
declaraþiei liderului Lindgren, un
tânãr talent ce stãpâneºte cu egalã
dexteritate saxofonul tenor, flautul,
clarinetul ºi claviatura electronicã,
finalitatea grupului este aceea
de a sintetiza douã sensibilitãþi
artistice aparent disjuncte: cea

Autorul este critic de jazz,
directorul Institutului Cultural Român
din Lisabona (The author is a jazz
critic, director of Romanian Cultural
Institute of Lisbon)

Keyboard-istul Nik Bartsch (Elveþia)
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brazilianã ºi cea suedezã. Chiar
dacã aºa ceva ar pãrea, la prima
vedere, o misiune imposibilã,
originala concepþie ºi-a demonstrat
eficacitatea: luxuriantele ritmuri
tropicale, bine temperate de
nostalgiile septentrionale au
produs o muzicã de o convin-
gãtoare melodicitate ºi de o
vitalitate ataºantã. ªi ceilalþi trei
membri ai trupei au excelat prin
indubitabil profesionalism, coe-
ziune, forþã de persuasiune indi-
vidualã ºi colectivã: Robert Ikis /
baterie, percuþie; Magnum Coltrane
Price / ghitarã-bas, vocal; Eric
Soderlind / ghitarã. Subiectiv
vorbind, de câte ori dau peste o

întâlnire „de gradul trei” între
Suedia ºi Brazilia, amintirea mã
poartã spre anii copilãriei, când
reprezentativele de fotbal ale
acestor douã þãri erau favoritele
mele, dupã cea a României.
Culmea este cã toate trei aveau
echipamentul în culorile mele
preferate – galben/albastre.
(Inebranlabilã îmi rãmâne în
memorie istorica finalã din 1958 –
Suedia-Brazilia 2:5 – când echipa
unui Pele în etate de 18 ani
devenea campioanã mondialã
pentru întâia datã.) Dar sã revenim
la muzicã.

Conform tradiþiei, ultimul recital
al festivalului aparþine formaþiei
care l-a iniþiat în urmã cu 10 ani.
De data aceasta, Trigon a optat
pentru un proiect augmentat,
intitulat Moldova Calls, în care au
fost cooptaþi trei muzicieni
occidentali din sfera jazzului
experimental: germanul Mark
Alban Lotz / flaut, piculinã, flaut-
bas, bansuri etc.; americanca Jodi
Gilbert / vocal; olandezul Paul
Pallesen / ghitarã, banjo, bouzouki.

Recunosc cã aveam oarecari
temeri cã proiectul ar fi fost
periclitat de caracterul sãu excesiv
eterogen. Pe scenã însã am avut
plãcerea de a urmãri un octet ferm
articulat, cu valenþe de ansamblu
cameral, etalând o remarcabilã
varietate tematicã ºi repertorialã,
la care au contribuit din plin ºi
compoziþiile oaspeþilor. Structuri-
le armonico-ritmice admirabil
închegate lãsau totuºi suficient
spaþiu de desfãºurare pentru
ingenioase solo-uri, în care au
excelat Anatol ªtefãneþ la violã,
Dorel Burlacu la pian digital,
Alexandru Arcuº la flaut, caval ºi
sax-sopran, ºi pentru intervenþiile

flautistice ºi vocale purtând marca
Lotz & Gilbert. Superba þesãturã
percusivã generatã de bateristul/
xilofonistul Gari Tverdohleb a
beneficiat ºi de complementul
ghitarei-bas, instrument recent
inclus în arsenalul Trigon, odatã cu
talentatul sãu mânuitor: Gheorghe
Postoroncã. Acesta a contribuit ºi
la „eliberarea” mâinii stângi a
pianistului Dorel Burlacu, care ºi-
a putut astfel desfãºura
inepuizabila fantezie improvi-
zatoricã pe întreaga claviaturã.
Viziunea de ansamblu a fost
dominatã, aºa cum era de aºteptat,
de geniul tutelar al lui Anatol
ªtefãneþ: o muzicã de irezistibilã
varietate ºi bun gust, de o extra-
ordinarã capacitate asociativã ºi
combinativã, prin care tradiþiile
muzicale ale spaþiului latinitãþii
orientale sunt integrate în
patrimoniul de nobleþe al culturii
universale actuale.

Toate galele au avut parte de o
sonorizare de înaltã clasã,
semnatã de super-profesionistul
Victor Buruianã, el însuºi om de

muzicã, precum ºi de o impecabilã
regie de culise, datoratã inginerului
Igor Cemortan. Formaþiilor
participante ºi realizatorilor
spectacolelor le-au fost oferite
frumoase tablouri, realizate de
plasticianul Vasile Botnaru. O
iniþiativã inimaginabilã în alte pãrþi.
Cu dl. Botnaru – în ipostaza sa de
jurnalist – aveam sã mã
reîntâlnesc la Radio Europa
Liberã, alãturi de cineaºtii Virgil
Mãrgineanu ºi Leontina Vatamanu,
într’o emisiune despre impactul
cultural al jazzului. Ca de fiecare
datã la Chiºinãu, amfitrionii s’au
întrecut pe sine în materie de
ospitalitate (fiindcã pe alþii i-au
depãºit demult). Am avut parte de
minunate (re)întâlniri, cu acel tip de
intelectuali basarabeni ce îmbinã
umanitatea, cãldura afectivã,
humorul, dar ºi un discret eroism,
fãrã de care supravieþuirea lor aici
ar fi fost imposibilã. Pãcat cã
programul ultraîncãrcat m’a obligat
sã-i vãd doar pe fugã. Profit de
generozitatea acestui spaþiu
tipografic, spre a le adresa scuzele
ºi mulþumirile de rigoare
admirabililor Vitalie Ciobanu,
Valeriu Bogheanu, Victoria Cuºnir
(care m’a invitat la o emisiune TV,
în onoranta companie a lui Anatol
ªtefãneþ), Mihai Fusu, Ion Varta,
Petru Caraman ºi generoasei mele
mãtuºi prin alianþã, Sofia Kazanji.
La toate încântãrile amintite mai
sus s’a adãugat ºi escapada,
aºteptatã de-o viaþã, la mirificul
Liman al Nistrului, încununat de
Cetatea Albã. Pentru cineva
descins aici direct de la Estuarul
Tejo-ului, similitudinea dintre cele
douã minuni ale naturii e frapantã.
Iar Cetatea Albã, poarta de acces
la Mare a Þãrii Moldovei pe timpul
lui ªtefan cel Mare, nu e mai prejos
decât Castelo São Jorge din
centrul Lisabonei. Transferând
comparaþia dintre culturi trecute la
cele actuale, Ethno Jazz Festival
de la Chiºinãu se poate încadra
astãzi printre manifestãrile
semnificative de acest gen la nivel
global.

ª

Fotografii de Ramin Mazur

Keyboard-istul Nik Bartsch (Elveþia)
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