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Pe 5 iunie, nu mult
timp dupã ce Târgul de
carte de la Torino s-a
închis, se stinge ºi
profesorul de limba ºi
literatura românã al
Facultãþii de limbi ºi
literaturi strãine din
cadrul Universitãþii din
capitala culturalã a
Piemontului. Mai am o veche carte de vizitã la
îndemânã a traducãtorului, cu care conversasem
de multe ori, nu doar pe teme literare, mai mult
despre oraºe sau priveliºti italiene, despre oameni
rari, pe unii îi cunoºteam amândoi, admirându-i, ca
de pildã pe celebrul scriitor ºi ziarist torinez Vittorio
Messori – apreciatul autor al unor eseuri pe teme
spirituale. Unul dintre titlurile eseistului mi s-a pãrut
potrivit pentru profesorul care a iubit ca nimeni altul
literatura românã veche sau recentã, – Un italiano
serio, Francesco Faa’ di  Bruno – chiar dacã
“sfântul social ºi omul de ºtinþã” din Ottocento  nu
este identic desigur, structural, cu profesorul
devotat ºi el vocaþiei umaniste, dar unele
asemãnãri existã…  Tenacitatea piemontezã, un
anumit orgoiu al celui care face parte “dintr-o
dinastie”, vezi Caius Dobrescu, în  Observatorul
cultural, amintindu-ºi-l pe Marco cel din zilele
relative recentelor manifestãri ale editurilor din urbea
lui Einaudi.

Marco, profil de intelectual rasat, discreþia
calmã a unui a discurs cald, nu inflamat, dimpotrivã,
gestul net al separãrii de bârfele literare, de
traducãtorii excesiv de încrezuþi, sau perseverenþa
latinului din nord care nu uitã soarele sudic.
Volumele sale de traduceri din literatura românã
impresioneazã prin cantitatea lor, dar toate se ridicã,
lucru de subliniat, la exigenþele normelor academice
ºi la gustul sigur al literatului de vocaþie, nu doar de
profesie. Aºa sunt multele-i studii despre Eminescu,
Sadoveanu, Lucian Blaga, Mircea Eliade sau
Constantin Noica, tradus în 1993, la editura Il
Mulino, sau, mai aproape de noi, Nichita Stãnescu,
Ana Blandiana, Marin Sorescu etc. Din abundenta
recoltã de traduceri, unanim apreciate, sã ne amin-
tim câteva – Tudor Argezi cu Accordi di parole,
Einaudi, 1972, Poesia romena d’avanguardia,
Feltrinelli, 1980, în colaborare, Nuovi poeti romeni,
Vallechi Editore, 1986, La poesia romena del
Novecento, Edizione dell’Orso, 1996. S-a dovedit
fecundã sub raport literar, nu doar imposibil de uitat,
perioada lectoratul lui bucureºtean dintre 1965-69.
Atunci, practic, Marco Cugno, curios, disponibil, cu
simþul umorului, modest, demn, este invitat ca
prieten în casele multor scriitori, sau îi invitã el pe
cei mai credibili. A cunoscut, cum ne relata el,
elegiac-vesel, din pliurile unei memorii vii (completat
uneori de doamna sa), mie ºi lui Nicolae
Prelipceanu, prieten statornic al universitarului
italian, scene din perioada acelor ani de lipsuri ºi
dificutãþi, dar ºi ani irizaþi de bucuria unor întâlniri
intelectuale fraterne.

La mare, la Neptun,
la una dintre ediþiile
acelor minunate Zile ºi
nopþi de literaturã, în
2007, i-am fãcut pro-
fesorului elogiul la
înmânarea premiului,
acordat de juriul Fes-
tivalului internaþional.
Îmi amintesc emoþia

laureatului, firescul cu care le-a mulþumit celor
printre care se simþea ca printre colegi de scris –
Nicolae Manolescu, Gabriel Chifu, Varujan
Vosganian etc. Limba românã, literatura noastrã
deveniserã într-o mare mãsurã de-acum ºi ale
sale. Titlul de doctor honoris causa, acordat de
Universitatea din Bucureºti ºi de cea din Cluj, în
2008, alte distincþii sau premii, toate bine meritate,
rãsplãtesc munca de traducãtor a unui studios
pasionat de cultura românã. Din prozatorul ºi
eseistul Norman Manea, recent premiat de Uniunea
Scriitorilor, a transpus în italianã opt titluri, dintre
ele ne oprim la Ottobre, ore otto, editua Il Saggiatore,
2005, Clown. Il dittatore e l’artista, Il Saggiatore,
2005, La busta nera, Baldini@ Castoldi, 1999, Il
ritorno dell’huligano, Una vita, Il Saggiatore, 2004,
La quinta impossibilità, Scrittura d’esilio, Il
Saggiatore, 2006. Am ultima carte a profesorului –
Mihai Eminescu: nel laboratorio di Luceafãrul,
lucrare de analizã textualã, fãcutã cu fineþe, de un
cunoscãtor al operei eminesciene, luând în calcul
variantele din manuscrisele poetului, din ediþii etc.
reproduse în volumul acesta. O convingãtoare
erudiþie dublatã de o empatie profundã. Formula
personalitãþii regretatului Marco Cugno.

Adrian Popescu

Marco Cugno,
un italiano serio E
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În acest an jubiliar, revista
Steaua, la fel ca multe alte publicaþii
culturale din þarã, a consacrat mai
multe articole lui Caragiale. Iunie
fiind o lunã specialã (a
comemorãrii unui secol de la
dispariþia dramaturgului), cred cã
se impune o privire cât mai rece
asupra lui, fãrã mânie ºi pãrtinire,
dupã vorba latinului. Întrebãrile pe
care Caragiale le ridicã mi se par
pe cât de imperioase, pe atât de
absente din marile studii
caragialiene din ultima vreme. Este
oare legitim prestigiul de care se
bucurã Caragiale în România ºi nu
doar aici? Vorbim despre un mare
scriitor sau despre un autor trivial,
despre o figurã canonicã a literaturii
române sau despre un simplu
vodevilist, despre un investigator
atent al racilelor rromânismului sau
despre un grecotei fãrã prizã
autenticã la realitãþile naþionale?
Este Caragiale unul din cei patru
„mari clasici”, pe care ni i-au vândut
manualele din perioada comunistã,
în virtutea unei tradiþii cãlinesciene?
Are dreptate Nicolae Manolescu
sã-l includã, în virtutea aceleiaºi
tradiþii instituþionalizate, în capitolul
Marii scriitori, din Istoria criticã a
literaturii române, alãturi de
Eminescu, Creangã ºi Slavici?

Voi încerca, în rândurile ce
urmeazã, sã investighez
actualitatea dramaturgului, a
gazetarului, a scriitorului în
general. O voi face pe un ton
personal, eseistic, uneori critic, dar
fãrã sã deschid nici un fel de front
polemic cu admiratorii lui Caragiale

Caragiale,
sine ira
et studio
Ioan Pop-Curºeu

ºi cu atât mai puþin cu detractorii
lui. Nu-l voi critica pentru motivul
cã, asemeni lui Miticã, este mai
mult palavragiu decât construc-
tiv, mai degrabã superficial decât
profund, mai mult versatil decât
consecvent ºi mai degrabã
antipatic decât simpatic în verbo-
zitatea lui aproape fãrã limite.
Intenþia mea este sã incit la
dezbatere ºi sã arãt cât de
importantã este revalorizarea lui
Caragiale, printre alþi autori ai
veacului XIX, într-o perspectivã
istoricã riguroasã.

Marea eroare care se comite
adesea în lectura lui Caragiale este
cã se face doar dinspre urmaºi
înspre autorul Scrisorii pierdute,
punându-se în evidenþã influenþa
acestuia asupra lor ºi subliniindu-
se ce mare deschizãtor de drumuri
a fost. Chiar înainte ca Eugen
Ionescu sã-l traducã în francezã ºi
sã-l declare „cel mai mare autor
dramatic necunoscut” (Littérature
roumaine), Caragiale a beneficiat
din plin de creditul pe care i l-au dat
rescrierile ºi jocurile intertextuale în
care a fost prins. Dupã momentul
Eugen Ionescu, mulþi au vrut sã
vadã în el, exagerând lucrurile, un
înaintemergãtor al teatrului
absurdului, aºa cum astãzi unii
critici fac din Eminescu – romanticul
incorigibil – un autor modern, al cãrui
proiect poetic viza o deconstrucþie
derrideanã a limbajului.

De fapt, Caragiale nu este nici
mai mult nici mai puþin decât un bun
ºi solid autor de secol XIX, puternic
influenþat el însuºi de precursorii

sãi. Existã la Caragiale un
complex, nu neapãrat de
inferioritate, faþã de Alecsandri,
care s-a soldat în refuzul de a vorbi
altfel decât în câteva cuvinte
despre succesele dramatice ale
paºoptistului (Ovidiu ºi Fântâna
Blanduziei, abia menþionate în
texte de cronicã teatralã, 1885).
Aceasta se întâmplã chiar atunci
când Caragiale are pretenþia cã
întocmeºte o panoramã
comprehensivã a teatrului ºi a
literaturii dramatice naþionale, în
care autorul Chiriþelor ºi al altor
comedii de succes este ignorat.
Caragiale trece uneori de la
ignorare la brutalitate fãþiºã, cum
se întâmplã într-o ºedinþã a Junimii
din 17/29 martie 1884, când Ion
Luca – de faþã cu Alecsandri – îºi
exprimã zgomotos preferinþa
pentru poeziile lui Eminescu, cu
care de altfel se certase din pricina
Veronicãi Micle la sfârºitul lui 1881.
Maiorescu noteazã în Jurnal cã l-
a gãsit pe Caragiale „lipsit de tact
ca la mahala” în discuþia cu autorul
Pastelurilor. Ca lucrurile sã fie ºi
mai teribile, Caragiale a lipsit de la
dineul oferit la Junimea în onoarea
lui Alecsandri în 29 martie/10
aprilie. Toate acestea nu l-au
împiedicat sã primeascã un premiu
pentru D’ale carnavalului în 1885,
în condiþiile în care juriul era alcãtuit
din Alecsandri, Maiorescu, Hasdeu
ºi V. A. Urechia, persoane cu care
a avut nenumãrate conflicte ºi
neînþelegeri de-a lungul vremii ºi pe
care le-a stigmatizat adesea în
articolele sale. De ce acest
complex faþã de Alecsandri,
manifestat prin ignoranþã sau
brutalitate? Cred cã este vorba de
o invidie mai mult sau mai puþin
conºtientizatã faþã de prestigiul
princiar al lui Alecsandri, faþã de
reputaþia literarã de care acesta se
bucura ºi – mai ales – faþã de
gãselniþele lui dramatice, care pun
de multe ori în umbrã tot ce
Caragiale a „inventat” ulterior.
Multe jocuri de cuvinte, situaþii
umane ºi scheme dramatice au fost
deja experimentate de Alecsandri,
aºa cum aratã – printre puþini –
Mircea Ghiþulescu în Istoria
literaturii române. Dramaturgia
(2008). Caragiale este aºadar
doar o verigã dintr-un lanþ literar ºi
cultural mai lung ºi mi se pare cã

Portret de Carlos Carella (Argentina)
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interpretarea lui câºtigã în
profunzime dacã lecturii dinspre
Eugen Ionescu îi adãugãm lectura
dinspre Alecsandri ºi Matei Millo.

Pentru ca privirea mea asupra
lui Caragiale sã fie într-adevãr una
sine ira et studio, mi se pare firesc
sã-mi structurez reflecþiile pe douã
paliere, în jurul a douã categorii de
întrebãri fundamentale, ale cãror
rãspunsuri pot sã interfereze.
Prima dintre aceste categorii ar
cuprinde întrebãri de tipul: Ce este
detestabil la Caragiale, ce îl poate
deranja pe cititorul rafinat din anul
de graþie, apocaliptic, 2012?
Cealaltã categorie, opusã primeia,
ar aglutina un cu totul alt soi de
întrebãri ºi puncte de contact cu
opera: Ce rãmâne din Caragiale,
ce rezistã testului timpului? Cum
e citibil astãzi scriitorul, dincolo de
cliºeul: „Dom’le, l-am rãsfoit iar ºi
e extrem de actual, combate bine.
Politicienii lui parcã sunt de azi, iar
problemele pe care le punea în
evidenþã atunci...”? La fiecare din
aceste douã categorii de întrebãri,
voi încerca sã schiþez câte trei
rãspunsuri...

***
Aspectul cel mai penibil la

Caragiale, ºi mã refer aici la
dramaturg în primul rând, este
imaginaþia de vodevilist, ma-
nifestatã în aproape toate „marile”
lui piese. Recitite cu ochi reci, O
noapte furtunoasã, O scrisoare
pierdutã, D-ale carnavalului sunt
triviale ºi se situeazã ca nivel
intelectual undeva între Feydeau
ºi Labiche, în condiþiile în care omul
nostru era contemporan cu Jarry,
Ibsen ºi Strindberg. Fãrã îndoialã,
se va rãspunde acestei obiecþii –
pe bunã dreptate – cã o dozã de
vulgaritate este inseparabilã de
comic. Desigur, dar, parcã, totuºi,
la Caragiale, pedala asta e
apãsatã prea des, pânã la formele
acelea de „absurd” care trebuie sã-l
fi sedus pe Eugen Ionescu. Scapã
din zona vodevilului Conu Leonida
faþã cu Reacþiunea, o piesã extrem
de bine construitã, cu efecte
dramatice surprinzãtoare, în
scrierea cãreia autorul se apropie
de perfecþiune. Oricum, Caragiale
ºtia sã construiascã pentru scenã,
era atent la potenþarea conflictelor,
la declanºarea acelei scântei
electrice fãrã de care teatrul nu

existã ºi rãmâne text dramatic,
adicã un soi de literaturã (vezi, în
sensul acestei diferenþe, Oare
teatrul este literaturã?, 1897).

Imaginaþiei de vodevilist i-aº
adãuga pe lista „defectelor” lipsa de
pecete personalã a scriiturii
caragialiene ºi lipsa de profunzime.
Vorbim, desigur, despre un scriitor
realist, care s-a manifestat însã într-
un secol al individualitãþilor ºi al
sensibilitãþilor romantice, în care
fiecare artist trebuia sã se
diferenþieze de ceilalþi prin ceva
special. Prin ce se diferenþiazã
Caragiale de contemporani? Prin
rãceala ºi obiectivitatea fotograficã
cu care a înregistrat prostia,
infatuarea, snobismul, discursul
gãunos al partidelor politice ºi stilul
existenþial al diverselor clase
sociale? Poate cã da, însã trebuie
sã avem în vedere cã orice formã
de realism (psihologic, socialist,
fenomenologic) prezintã riscul de a
cantona literatura în zona valorii
documentare, fãrã a-i permite –
decât greu ºi în anumite condiþii –
accesul pe planul superior al
valorilor estetice. Celebra formulã
„simþ enorm ºi vãz monstruos” este
valabilã doar în cea de-a doua parte
a ei: Caragiale vedea monstruos,
înregistra anormalitãþile ºi
devianþele, cartografia grotescul,
fãrã sã manifeste nici cea mai micã
urmã de sensibilitate, „enormã” sau
„minimalistã”. În multe proze,
Caragiale rãmâne la nivelul
înregistrãrii superficiale a gesturilor
ºi cuvintelor, fãrã sã întreprindã o
explorare în adâncime a motivaþiilor
comportamentale ºi a subtilitãþilor
psihologice (acolo unde acestea
existã, cãci cum sã presupunem cã
lumea dlui Goe ar putea sã aibã
adâncimi ºi subtilitãþi?). La Hanul lui
Mânjoalã ºi La conac sunt poate
singurele proze, iar Nãpasta
singura piesã a lui Caragiale, unde
autorul reuºeºte sã treacã dincolo
de banalitatea suprafeþelor.

Interesant, personal ºi profund
devine Caragiale abia atunci când
dã frâu liber sadismului care l-a
caracterizat ca om ºi scriitor. Multe
din prozele sale respirã o dorinþã
de a face rãu, o cruzime
devastatoare, în care poate rezidã
explicaþia vocaþiei creatoare
originare, a impulsului irepresibil de
a scrie ºi de a distruge prin scris.

Luciditatea cu care ºi-a privit
mereu compatrioþii, obiectivitatea
nemiloasã cu care i-a zugrãvit,
lipsa de patimã ºi rãceala cu care
a fãcut-o nu sunt altceva decât
forme de manifestare a sadismului
pomenit mai sus. Emblematice
pentru sadismul autorului ºi pentru
plãcerea cruzimii sunt, în douã
registre diferite, al psihozei ºi al
umorului negru, povestiri ca O fãclie
de Paºte ºi Pastramã trufanda. O
lecturã a corespondenþei lui Cara-
giale din perspectiva sadismului,
menitã sã catalogheze ºi sã
interpreteze numeroasele sãgeþi
veninoase împotriva contempo-
ranilor, cred cã ar da rezultate
dintre cele mai neaºteptate. În fond,
duhul polemic ºi certãreþ care l-a
animat pe autorul Momentelor,
precum ºi sadismul lui izvorãsc
dintr-un sentiment de ameninþare,
cãci Caragiale simþea cã ceilalþi
impieteazã asupra locului sãu în
lume ºi cãuta sã-i anihileze prin
strângerea în pânza de pãianjen
otrãvitã a discursului.

***
Dacã aspectul cel mai ruºinos

al operei lui Caragiale e
vodevilismul, aspectul cel mai
frapant al acesteia rãmâne
eficacitatea perfectã a limbii care
face corp comun cu conþinutul.
Caragiale ºtie sã scrie (prozã, mai
ales) fãrã sã se risipeascã în detalii
inutile, stenografiind cu o exactitate
uimitoare moduri de a vorbi, stiluri
discursive ºi formule retorice.
Începuturile schiþelor sale sunt
atât de percutante, încât – aºa
cum observa Mircea Nedelciu –
orice scriitor, oricât de lipsit de
talent, ar fi capabil sã le termine
onorabil dupã lectura primei fraze.
Câteva îmbinãri de cuvinte
creeazã rapid o atmosferã
coerentã, care – din pãcate –
dureazã doar atât cât þine lectura
ºi nu lasã urme durabile în
amintirea cititorilor.

Caragiale e genial (ºi adjectivul
nu e deloc prea tare) atunci când
este vorba sã parodieze, atât în
piese, cât ºi în alte tipuri de texte.
Dotat cu o intuiþie formidabilã a
cliºeelor lingvistice, scriitorul ºtie
sã le recicleze, transformându-le
în sursã inepuizabilã de comic.
Lectura poemelor sale este mai
mult decât grãitoare ºi cred cã
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spectacolul vorbei pus în scenã de
Caragiale acolo este printre cele
mai captivante din întreaga sa
operã. Fabule, epigrame, scherzo-
uri, balade, acrostihuri, sonete
vãdesc un bun cunoscãtor al
tehnicilor poeziei, un utilizator atent
al resurselor ironice ale limbii
române ºi un autor cu o nesfârºitã
dorinþã de a lua în râs tot ce e
reificat, convenþional, stupid.

Caragiale ºi-a bãtut joc
sistematic ºi extensiv de
simbolism, parodiindu-i strategiile
muzicale (Erato, scapã-mã.
Terzine acrobatist-simboliste),
jocurile cromatice (Cameleon-
femeie. Sonet colorist), reveriile
despre condiþia poetului (Criticilor
mei. Sonet olimpian simbolist),
preferinþa pentru formele fixe ºi
pentru rafinamentele lingvistico-
gramaticale fãrã temei (Finis.
Sonet simbolist decadent, Triolete
simboliste, Eros. Pastel simbolist-
darwinist, Din carnetul unui poet
simbolist, Declaraþie simbolistã,
Sonet  b ru ta l .  S imbo l is t -
instrumentalist, Baladã. Simbolistã
macabrã). Nu existã, probabil, o
introducere mai bunã în estetica
sinestezicã a literaturii de obedienþã
macedonskianã decât parcur-
gerea poemelor lui Caragiale: cred
cã ghimpii împotriva instrumen-
talismului, simbolismului, decaden-
tismului, colorismului se explicã
prin faptul cã el se situa pe poziþii
estetice radical opuse celor pe
care le apãra în epoca respectivã
o revistã ca Literatorul, de pildã.
Tirului anti-simbolist i se pot
adãuga o micã ironie contra
parnasianismului (Ab irato. Sonet
parnasian, 1896) ºi multe luãri de
poziþie anti-romantice. Însã nu doar
simbolismul, parnasianismul ºi
romantismul – ca modele de fiinþare
ºi de discurs literar – sunt þinta
batjocurii lui Caragiale, ci ºi
Hasdeu, cu angajarea sa în
spiritism, ca om ºi poet (Excelsior,
Filozoful Blagomirea, Ruga
spiritistului, toate din 1893). Se
vede aici o lipsã de delicateþe de-
a dreptul grobianã (marele savant
îºi pierduse fiica, pe Iulia, în 1888)
ºi revolta „cioflingarului”, aºa cum
l-a numit Hasdeu pe Caragiale,
împotriva omului de geniu, a
vizionarului, a omului total cu
fulguranþe splendide pe tãrâmul

literaturii ºi cu mari reuºite în teatru.
Criticul Caragiale nu poate sã nu
recunoascã faptul cã Rãzvan-vodã
e o piesã canonicã, în care
„închipuirea este sãnãtoasã,
caracterele sunt originale ºi în mare
parte bine pãstrate ºi multe scene
sunt cu adevãrat dramatice ºi
vrednice de a miºca sufletul
privitorilor” (Cercetare criticã asupra
teatrului românesc, 1878). Ar mai
trebui adãugat ºi cã dramaturgul
Hasdeu e un excelent autor comic
ºi atunci multe din animozitãþile lui
Caragiale s-ar explica!

Unele poeme caragialeºti – ca
sã revenim la ele – îl anticipeazã
pe Marin Sorescu (ºi aici fac
greºeala unei lecturi retrospective,
dinspre începuturile postmoder-
nismului înspre sfârºitul de veac
XIX). De altfel, postura poeticã
adoptatã de Sorescu în volumul de
parodii Singur printre poeþi (1964)
trimite clar la înscenãrile lui
Caragiale ºi la jocul acestuia cu
convenþiile literare. Poemul Ion
prostul (1893) pare desprins direct
din La Lilieci. Este vorba aici de Ion
Ciortei, un „românaº de viþã veche”,
un „þopârlan”, care, ajuns în armatã,
nu dã de greu, ci se bagã slugã la
dl colonel: „Bãiat voinic, fãcea de
toate: / era rândaº, spãlãtoreasã, /
ªi vizitiu ºi bucãtar, / ºi sofragiu ºi
fatã-n casã. // Ion putea fi oriºce, /
mã rog, ºi doicã-ar fi putut; / Dar
moaºa casii l-a aflat / cã are laptele
bãtut.”

Între toþi contemporanii sãi,
Caragiale e probabil cel care a
înþeles cel mai bine kitschul inerent
rapidei modernizãri a societãþii
româneºti ºi evoluþiei istorice a
burgheziei, pe care a surprins-o
atât de bine în piesele de teatru sau
în proze. S-a vorbit, desigur,
adesea, despre snobismul
personajelor caragialeºti ºi este
adevãrat cã ritmul în care se miºca
societatea româneascã în a doua
jumãtate a secolului XIX producea
o imensã cantitate de snobism pe
care vãzul „monstruos” al
dramaturgului n-avea cum sã n-o
înregistreze. Nu e mai puþin
adevãrat însã cã acelaºi ritm era
responsabil ºi de proliferarea
kitschului la nivelul gusturilor
artistice ºi al consumului de
obiecte, în corelaþie directã cu
snobismul din conduitele sociale.

Dl. Goe ilustreazã poate cel mai
bine legãtura directã între kitsch ºi
snobism ºi singurul lucru pe care
cititorii pot sã-l regrete este cã nu
avem de la Caragiale niºte
descrieri de facturã balzacianã ale
lumii de obiecte în care vieþuiesc
personajele sale, mai ales cele din
piesele de teatru. Rochiile ºi
podoabele Zoei Trahanache, ale
Vetei, Ziþei, Miþei Baston ºi Didinei
Mazu, umflate, bufante, sclipitoare,
în culori tari ºi cu o mulþime de
volane, volãnaºe, malacofuri etc.,
zugrãvite detaliat de autor însuºi,
ar fi fãcut deliciul ºi amuzamentul
cititorilor.

***
Iatã aºadar câteva rãspunsuri

posibile la douã categorii de
întrebãri privind actualitatea lui
Caragiale ºi la maniera în care
publicul instruit – dar nu acela de
specialiºti – îl mai poate aborda.
Interesant e cã trãsãturile
detestabile pot fi convertite în
caracteristici pozitive ºi reciproc:
poate cã tocmai ambiguitatea de
aceastã facturã îl face pe
Caragiale modern ºi citibil astãzi!
Vodevilismul, lipsa de personali-
tate ºi sadismul pot fi privite ca
embleme ale unei literaturi fun-
ciarmente noi ºi decomplexate în
raport cu marile modele ale
trecutului, în vreme eficacitatea
limbii, gustul pentru parodie ºi
explorarea kitschului ar þine de o
literaturã care nu poate sã fie
decât sau direct clasicã, sau
minorã. Oricum, suntem în faþa
unui autor care, de-a lungul
istoriei, nu a meritat – dupã cum
spune de aceastã datã franþuzul
– ni cet excès d’honneur, ni cette
indignité. E timpul acum sã-l
reevaluãm la rece, alãturi de
Eminescu, ºi sã înþelegem cã –
dacã literatura e ceva mai mult
decât un joc al autorului ºi o
delectare solitarã a cititorului –
secolul XIX le trebuie redat lui
Alecsandri ºi Hasdeu, ca figuri de
prim-plan! Caragiale rãmâne
oricum un prozator interesant, un
dramaturg eficient ºi un excelent
teoretician al teatrului, chiar când
îºi elaboreazã teoriile pornind de
la poziþii critice nedrepte.
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În urmã cu trei decenii,
profesorul Octavian ªchiau de la
Facultatea de Litere a Universitãþii
din Cluj – tot aºa, într-un an jubiliar:
se împlineau 130 de ani de la
naºterea lui I. L. Caragiale –
propunea teatrelor germane din
Timiºoara ºi Sibiu traducerea în
limba germanã a piesei O
scrisoare pierdutã, pe care o
descoperise într-un corpus de
manuscrise Mite Kremnitz,
rãmase în arhiva descendenþilor
acesteia ºi intrat, printr-un fericit
complex de împrejurãri, în atenþia
profesorului clujean, care a
transcris-o („o muncã nu dintre cele
mai uºoare”, cum însuºi mãrturiseº-
te) pentru a o putea oferi ºi editurii
Kriterion, de pe vremea aceea, spre
publicare. Demersurile au rãmas fã-
rã ecou ºi într-un caz ºi în altul, dar
oarecum justificat.

Mite Kremnitz – cumnata lui Titu
Maiorescu – o tânãrã (pe atunci)
scriitoare germanã, venitã în
România însoþindu-ºi soþul, medic
de prestanþã la Curtea Regalã din
Bucureºti, avea sã fie un factor
dinamic de propagare a literaturii
române în spaþiul german. A
învãþat repede limba – cu
Eminescu ºi Slavici –, a frecventat
Cenaclul Junimii ºi s-a impregnat
de ideile vehiculate acolo, a
colaborat cu literata Regina
Elisabeta, alias Carmen Sylva, în
scrierea unor romane la douã mâini,
realizându-i acesteia, în final, chiar

Constantin Cubleºan

ºi un frumos portret monografic,
dar lucrul de cãpetenie rãmâne cã
a efectuat numeroase traduceri din
scriitorii noºtri de pe vremea
aceea, publicând câteva antologii
de referinþã, din literatura românã
(Rumänische Skizzen – Schiþe
româneºti, 1877; Rumänische
Dichtung – Poeme româneºti,
1881; Neue rumänische Skizzen
– Noi schiþe româneºti, 1881;
Rumänische Märchen – Basme
româneºti, 1882; º.a.). A întreþinut
relaþii de prietenie cu Negruzzi,
Gane, T. Rosetti, Carp, iar în ce-l
priveºte pe Eminescu, între ei se
pare cã a existat chiar o discretã
dar puternicã relaþie pasionalã (Mite
revendicând, între altele, dedicaþia
poeziei Atât de fragedã, pe care
ar fi inspirat-o). A rãmas totã viaþa
– chiar ºi dupã moartea soþului,
survenitã în 1889, când s-a
reîntors la Berlin – o apropiatã ºi o
admiratoare a României, de care
se simþea legatã cu nenumãrate
fire afective.

E ºtiut faptul cã în 1905
Caragiale se stabileºte, la rândul
sãu, la Berlin ºi e de presupus cã,
în dorinþa de fi reprezentat pe
scenele din strãinãtate, sã fi avut
o înþelegere cu Mite Kremnitz
pentru traducerea uneia din
piesele de rezistenþã, aceasta
fiind, fireºte, O scrisoare pierdutã.
Profesorul ªchiau þine chiar sã
creadã cã elaborarea ei s-a fãcut
„într-o permanentã coloborare cu

autorul însuºi”. Fapt îndoielnic,
totuºi, dacã e sã luãm în
considerare cã textul traducerii a
rãmas nepublicat, zãcând între
manuscrisele postume ale
scriitoarei germane, ceea ce poate
sã însemne cã dramaturgului nu
i-a fost tocmai pe plac tãlmãcirea,
arãtându-se rezervat în faþa
echivalenþelor în nemþeºte a mult
prea numeroaselor expresii de
efect, în limba românã, a perso-
najelor, pe care traducãtoarea le-
a banalizat prin formulãri terne, cu
totul banale. Prof. Octavian
ªchiau, în prefaþa ediþiei bilingve1

pe care o publicã, totuºi, în 2002,
trece în revistã câteva dintre
acestea: „Moºia, moºie, foncþia,
foncþie”, devine: „Stelle hat er, Gut
hat er”, ceea ce ar fi: „Loc de
muncã are, bogãþie are”; sau: „O
comedie, mare comedie”, devine:
„Ewinefurchtbare Geschichte”,
adicã: „O istorie îngrozitoare”,
sau: „Îmi pare rãu, neicã Zahario”,
în expresie germanã: „Wie kanst
Du etwas in den Mund nehmen”,
ceea ce înseamnã: „Cum poþi sã
spui din gurã aºa ceva”; sau „Sã-
mi îngropi sufletul meu, Nãicã, nu
citi”, este formulat prin: „Na liest
nicht, wenn Dir’s Leben lieb ist”,
care ar fi pe româneºte: „Nu citi
dacã viaþa îþi este dragã”, º.a.m.d.
Firul intrigii e respectat, numai
cã replicile personajelor lui
Caragiale, picante cel mai ade-
sea, cu înþeles dublu nu de puþine
ori, având un parfum de fals
exotism patetic provincial, sunt
compromise, sarea ºi piperul lor
lipsind cu desãvârºire. De altfel,
Caragiale este greu de tradus într-
o altã limbã. Or, în aceastã
situaþie, vivacitatea incitantã a
vocabularului caragialean e
pierdutã pentru spectatorul de
aiurea. Fãrã acest limbaj colorat,
Caragiale nu mai e Caragiale. Mult
prea exigent cu scrierile sale,

Portret de Dav Andrew (Africa de Sud)

1 O scrisoare pierdutã, Comedie în
patru acte de I.L. Caragiale / Der
verlorene brief, Lustspiel in vier Akten
aus den Rumänische von Mite
Kremnitz, Prefaþã de prof. univ. dr.
Octavian ªchiau (Cluj-Napoca),
Nachwort von Prof. Dr. Wolfgang
Dahmen (Jena), Ediþie princeps/ Erste
Ausgabe: Matei Albastru, Editura
România Press-Verlag, Bucureºti/
Bukarest – MMII/2002.

I. L. Caragiale in
German

I. L. Caragiale
în limba
germana
)) )))
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dramaturgul nu va fi acceptat, e
de bãnuit, varianta germanã
realizatã de Mite Kremnitz, ceea
ce poate explica abandonarea
textului printre alte multe
manuscrise rãmase nefinalizate.
Ar putea fi acesta ºi motivul pentru
care teatrele nu s-au angajat în
reprezentarea textului, deºi ar fi
fost, din multe puncte de vedere,
o premierã. Efectul n-ar fi fost însã
cel scontat, ca o comedie
spumoasã. S-ar putea întâmpla ca
de acest aspect sã se fi lovit ºi
exigenþele editurii Kriterion. Oricum

Lumea ca ziar. A patra putere:
Caragiale (Humanitas, 2011),
recenta carte a Ioanei Pârvulescu
– aflatã la a doua lucrare despre
opera caragialianã, dupã În þara
miticilor. De 7 ori Caragiale,
publicatã în 2007 –, porneºte de
la premisa cã scriitorul „cel viu a
fost în primul rând gazetar”, în
încercarea de a rãspunde la douã
întrebãri importante în receptarea
operei caragialiene, mai precis a
momentelor, schiþelor ºi
comediilor autorului. Prima, legatã
de „istorie ºi criticã literarã”
doreºte sã afle „de ce s-au înºelat
atât de grav asupra operei lui mulþi
contemporani ai sãi, precum ºi
oameni din generaþiile urmãtoare,
între care critici importanþi”, iar a
doua, „care þine de istoria micã ºi
de sociologie”, îºi propune sã
investigheze „cum era lumea
realã din vremea lui Caragiale”.
Dacã Eugen Lovinescu, de pildã,
reproºeazã operei caragialiene cã
foloseºte neologisme marcate de
„vulgaritate ziarsticã” ºi se bucurã
„de prestigiul unei literaturi prea
actuale” care nu va rezista trecerii
timpului ºi va pãstra în viitor doar
„realitatea unei valori mai mult
documentare”, alþi critici

reproºeazã acestor scrieri cã
accentueazã latura ridicolã, cã
îngroaºã caricatural portretul unei
epoci în care, spune Mihai Ralea,
viaþa era de fapt „simplã, bunã,
optimistã, câteodatã chiar idilicã”.

Pentru ambele întrebãri,
rãspunsul pare a se învârti
inevitabil în jurului uneia ºi aceleiaºi
realitãþi: Ziarul. Instituþie a cãrei
importanþã este în continuã
creºtere în epocã, ziarul reprezintã
pentru contemporanii lui Caragiale
atât „singura instanþã care face
rapid legãtura între oameni”, cât ºi
„antidotul cel mai la îndemânã
împotriva plictiselii sau a
singurãtãþii”. Era firesc, deci, ca
analiza autoarei sã se opreascã în
primul rând asupra periodicelor
secolului 19, „strãbãtând cu salturi
uriaºe, vreo 40 de ani plini de
articole, în cãutarea spiritului
caragialesc”, iar rezultatul este unul
pe cât de interesant, pe atât de
savuros. Gazetele româneºti ale
secolului al XIX-lea, având „tot ce-
ºi putea dori un public foarte
divers”, se dovedesc a fi un
organism în continuã miºcare ºi
transformare unde „nu numai ºtirile
circulã ca sângele prin tot corpul
gazetãresc, dar ºi rubricile, titlurile,

obiceiurile. Abia apãrute aici, se
preiau colo ºi dincolo. Totul în ga-
zetãrie este temã cu variaþiuni.” La
începutul secolului 20, România
numãrã 657 de publicaþii, dintre
care 250 în capitalã. Lumea lui
Caragiale, spune pe bunã dreptate
autoarea, „trãieºte cu viteza
gazetei”. La rândul ei, prin cliºeele,
greºelile de redactare sau logicã,
prin lejeritatea cu care într-o zi se
grãbeºte sã ofere o ºtire, iar în
urmãtoarea sã o dezmintã, prin
contrazicerile ºi contradicþiile ce o
caracterizeazã, gazeta s-a dovedit
o inepuizabilã sursã de inspiraþie
pentru un scriitor de talentul lui
Caragiale.

În mare parte dintre prozele
sale, distanþa dintre „literar ºi
gazetãresc” e insesizabilã,
temele pe care autorul le
prelucreazã vor fi „strict cele din
gazete”, iar „mai toate cuvintele,
titlurile, numele pe care le
socotim astãzi caragialeºti sunt
în acelaºi timp, pentru cel care
citeºte presa din vremea lui
Caragiale, gazetãreºti”. Inevitabil,
cititorii sau spectatorii con-
temporani lui Caragiale „aveau
mereu senzaþia de déjà vu, se
recunoºteau cumva, simþeau
aerul timpului, iar aceastã sen-
zaþie nu-i ducea cu gândul la un
autor prea original”. Din fericire,
posteritatea i-a dat dreptate lui
Caragiale ºi „din opera lui tocmai
cotidianul trecãtor a fost eliminat
ºi accentul s-a mutat pe general-
uman, pe rezistent”.

Lucrarea, un eseu amplu ale
cãrui pagini îºi propun sã aibã
„foºnet de ziar”, este însoþitã de
248 de reproduceri inedite –
fragmente de articole, caricaturi,
mostre de titluri „caragialeºti” ºi
„gazetãreºti” din ziarele vremii, „de
citit, nu de privit”, precum ºi de
informaþii generale despre cele mai
importante ziare din epocã.

Scrisã într-un limbaj accesibil,
cartea Ioanei Pârvulescu este
destinatã ºi cititorului avizat, pentru
care va fi un util instrument de
lucru, dar se dovedeºte ºi o lecturã
plãcutã, „pentru repaozul
duminical”, pentru oricine va dori
sã afle informaþii, „senzaþionale”,
fireºte, despre povestea
„palpitantã” dintre cei doi „eroi” ai
cãrþii: Caragiale ºi Gazeta.

însã, traducera reprezintã un
document de istorie literarã ºi îºi
are valoarea lui în sine.

Prea puþin comentatã la apariþia
ei în 2002 (ca sã nu spun cã n-a
fost deloc discutatã), ediþia acestei
treduceri ne oferã acum, în acest
an jubiliar Caragiale, prilejul de a o
consemna între punctele de interes
real din ultima vreme, ce contribuie
la cunoaºterea marelui nostru
scriitor pe meridianele lumii. Gestul
scriitoarei Mite Kremnitz este mai
mult decât unul de bunãvoinþã ºi
trebuie reþinut ca atare.

Caragiale si
ziarul
Caragiale and
the Newspaper
Eugen Wohl

Portret
de
Abdelghani
Benhariza
(Algeria)

,
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Opera poeticã a lui Mircea
Ivãnescu stã aproape de tot ce ar
putea însemna viaþã interioarã, dar
în ipostaza unui concret al
interioritãþii, printr-o trecere a
interioritãþii în exterior, fãrã a se
altera substanþa ei fragilã ºi
proteicã. Timpul nu e nici pierdut,
nici regãsit la Mircea Ivãnescu; nu
e mort ºi nici nu-ºi înfãºoarã trupul
ca sã se facã veºnicie, ca la
Eminescu, ci se desfãºoarã
permanent în prezent, înlocuind
amintirile între ele, într-un periplu
textual înþeles ca reiterare a
„amintirilor adevãrate”. Aproape un
poet absolut, dacã ar fi sã punem
la socotealã traducerile sale,
Mircea Ivãnescu pare sã fi fost
creatorul unei impresionante
autoficþiuni, care nu pleacã dinspre
suprarealism, ca la Gellu Naum,
ºi nici nu este rezultatul unei ºcoli
literare în sens strict. S-a spus cã
opera sa a constituit o platformã
de legãturã între postmodernismul
american ºi cel românesc, fiind de
altfel contemporan cu poeþi ca
John Ashbery, Gregory Corso,
Lawrence Ferlinghetti, Allen
Ginsberg, Robert Lowell, Sylvia
Plath, Robert Penn Warren. În
peisajul poeziei de la noi, Mircea
Ivãnescu creeazã o poeticã
singularã, atât prin structura ei,
care urmeazã un principiu al
reiterãrii ºi regenerãrii continue, cât
ºi prin perspectiva pe care o
impune asupra timpului, memoriei
ºi identitãþii.

Poeticul, ca ºi pentru Bacovia,
Blecher sau Gellu Naum se
îndepãrteazã, dacã cumva nu are
nimic de-a face cu ele, de lirism ºi
metaforã (spre deosebire de
reluãrile moderniste din operele lui
Nichita Stãnescu sau Marin
Sorescu). Cristalizarea lentã a
prozei de care vorbea Gellu Naum
se transportã complet în versurile
lui Mircea Ivãnescu, dar nu într-un
refuz al poeticului, ci al poeticului în
sens restrâns, tradiþional. Poetul
însuºi se revoltã faþã de cutuma
conform cãreia „nu trebuie sã

Mircea Ivãnescu and the Palpable Interiority

povesteºti în poezie”, caz în care
fiinþa adevãratã dispare ºi se
transformã în ficþiune culturalã. Ar
putea sta aici chiar începutul unei
lãmuriri pentru veºnica disputã
dintre realitate ºi ficþiune, în speþã
susþinutã de prejudecata cã
expresia ºi faptele poetice nu se pot
înscrie complet în realitatea
cotidianã. Concluzia nu ar fi

nicidecum în favoarea uneia dintre
dimensiuni, ci ar însemna
acceptarea dimensiunii poetice ca
fiind complementarã realitãþii în sens
larg ºi nu exclusiv realitãþii textuale.

Poezia lui Mircea Ivãnescu
merge mai departe de o poezie a
obiectelor („de la poezia obiectelor,
adicã, mãcar prin subînþelesuri/sã
ajungi tot la ce te intereseazã pe
tine”); este un spaþiu dominat de
recurenþe: zãpada („ninge fastuos”
în ha-ha, gesturile sunt îngropate
în zapadã, ca în poemul luminã
iernaticã, „zãpada adâncã pe
garduri”, în frig aici la voi, urmele
de pisicã în zãpadã din chemând
pisica, „umbrele încetinite în
dantele de zãpezi” în poemul curte,
iarna, „zãpada care vine târziu” ca
în poemul la stânga lui), cuvintele
sau vorbele care lasã urme,
imaginea însãºi, de obicei
„imaginea ei, ca o minge” din
preludiu, absenþa („degetele lui

aspre/.../cântând despre absenþã”,
în imagine dintr-o biografie sau
„...nu mai existã. pe urmã nu mai
este niciun pe urmã/dar nici vreun
acum, ºi nu mai este nici moarte,
în despre moarte ca revedere), dar
ºi pisica, motanul numit theobald
sau menelaos, animal al miºcãrilor
tãcute, poate unul dintre animalele
sufletului nostru dintr-un poem cu
acelaºi titlu dedicat lui Nichita
Stãnescu, ai cãrei ochi nu sunt
demonici, ca la Baudelaire sau
mediumnici ca la Gellu Naum, ci
sursã de „castã luminã” (rolul
pisicii) ºi animal heraldic, un
pisicâine sau o pisifonensis
sonans în viziunea personajului v
înnopteanu. Ca ºi numeroasele
referinþe culturale (Ruskin,
Kandinsky, Rilke, Matei Cãlinescu,
Thomas Mann, Ofelia), toate
aceste elemente joacã rolul de a
marca urmele faptelor cotidiene
aflate mereu pe cale de dispariþie.

Soluþia este poetizarea spa-
þiului real, vizibilã nu doar prin
poetica obiectelor, ci ºi prin „adap-
tarea” poeticã a personajelor v
înnopteanu, mopete, el midoff, dr
cabalu, denisa, proiecþii ºi proiecte
ale unor oameni reali a cãror
prezenþã împiedicã timpul sã se
strângã ca o mânã. Alteori, eva-
darea vine din zona limbajului, ca
în ciclul de poeme din 1970, unde
textul, acelaºi text ºi altul în acelaºi
timp (aºa cum poeziile lui Mircea
Ivãnescu sunt ºi ele mereu
aceleaºi, altele, vechi sau nouã),
alunecã spre limba francezã,
salvând poetul de „apele negre ale
oglinzii” în care „vezi deodatã
înspãimântat cã nu ai chip”.
Vacuitate ºi discontinuitate sunt
douã titluri de poeme care spun,
alãturi de oricare dintre texte cã
liniºtea poemelor lui Mircea
Ivãnescu nu e decât aparentã.
Zãpada nu e decât o nouã
realitate care acoperã din când
în când lumea angoasantã, iar
obsesia morþii, cu atât mai mult
cu cât e posibil ca moartea sã
nu existe (cum aflãm din titlul

Mircea Ivanescu si interioritatea concreta
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unui poem), e peste tot.
Privirea ºi respiraþia devin douã

gesturi primare pentru poet. În la
stânga lui, dialogul celor douã
personaje pare sã vizeze o
simplitate aproape absurdã: „«nu
suspin – respir». ea îi spune
numaidecât/«bine, respirã. »” La
fel se petrece în poemul frig aici, la
voi: „sora l-a întrebat – «ce faci tu

aici?»/el a ridicat capul, a privit-o...”,
ca ºi în miopie, unde „e
întotdeauna o cotiturã./pe urmã îmi
pun ochelarii ºi totul reintrã în
normal.” Este o încercare de a situa
pe o supremã linie de graþie
cuvintele ºi gesturile, de a face
fireºti ºi concret momentele cele
mai fragile ale existenþei umane.
Prin inventarea acestor poeme-

naraþiune de mare rafinament
estetic, sublimat însã într-o
simplitate îndelung cãutatã, poezia
lui Mircea Ivãnescu se apropie de
cea a poetului american David
Antin, a cãrui autobiografie este mai
degrabã un lung poem concret,
presãrat cu nenumãrate intruziuni
ale spaþiului poetic marcate, cum
altfel, decât prin cotianul cel mai
pur. Iatã doar un exemplu: „Am
spus cã voi aduce sarea. Ea mi-a
spus c-o sã aduc sarea. Am spus
bine, o sã iau sarea ºi s-o aduc cu
mine.” Antin folosea în anii 1960
acelaºi gest de a aduna în volume
fragmente din volumele anterioarã,
sugerând, ca Mircea Ivãnescu ºi
Gellu Naum cã logica interioarã e
mereu alta, dând senzaþia cã îl vor
implica pe cititor într-o aventurã
care devine, brusc, singura
posibilã. Sau care adunã în acelaºi
loc toatã stranietatea ºi liniºtea
lumii: „...ca ºi cum ai fi obligat sã
spui totul deodatã...”, scrie poetul.

Pentru Mircea Ivãnescu, timpul
devine un fel de drept al individului
ºi poate aici e singurul punct unde
se întâlneºte cu Nichita Stãnescu
care scria în 1965 în volumul ºi
poemul cu acelaºi titlu tocmai
despre Dreptul la timp, cel care
face sã existe „un fel de paradis al
tãu/în care nu se spun cuvinte.”
Singura diferenþã este cã în
paradisul lui Mircea Ivãnescu se
spun cuvinte, iar lumea nu mai este
o poveste plinã de zgomot ºi furie,
spusã de un idiot, ci o lume tãcutã
care trebuie fãcutã sã se miºte
prin cuvinte, într-o direcþie nouã a
poeziei, în care, ca Monet, „te
aºezi la fereastrã ºi priveºti/cum
se decoloreazã grãdina”, ºi în ea
gesturile poetice, „fiecare dintre
vorbele acestea/ca niºte urme în
zãpadã.” Urmând, cum scria
Dionis din Halicarnas, „cursul unor
ritmuri ºi ale unor metre
rãtãcitoare”, el realizeazã în poezie
un studiu atent al „organelor”
invizibile ale interioritãþii. Ca la M.
Blecher, corpul interior al poeziei
lui Mircea Ivãnescu e transparent.
Ca la Radu Petrescu, universul
apare ca un conglomerat în care
poetul aruncã o privire
infinitezimalã, breugelianã. ªi ca el
însuºi, în poemul omul fãrã
însuºiri, „exerseazã o monotonã
diferenþã faþã de orice efect”.

PORTAL 5
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E mai ºi plouã. ªi se face cã mã prinde fãrã umbrelã chiar lângã librãrie. Dacã tot e sã
mã refugiez – o fac printre standurile cu apariþii noi. Mi-aº cumpãra de exemplu un roman
nou de Marin Preda, scris dupã 89. Mi-ar plãcea sã vãd cum i-ar ieºi fraza postdecembrist.
Oare voi ce carte neapãrutã aºteptaþi? Vã provocãm la un mic exerciþiu de imaginaþie în
care orice fantezie despre o carte posibilã e permisã. Spuneþi-ne despre o carte la care
visaþi ºi care nu se aflã încã pe nici un raft. (V.M.)

Marta Petreu

Aº citi cu plãcere o carte nouã
de Coetzee. N-am întrebat-o pe
Irina Horea, traducãtoarea lui la noi,
ce anume traduce acum din opera
acestuia, dar nãdãjduiesc cã
pregãteºte ceva... La fel, aºtept o
carte de memorii a lui Ion Ianoºi,
despre care ºtiu cã e în curs de
publicare la Polirom. Nu-i ºtiu titlul,
nu-i ºtiu conþinutul, dar presupun
cã va fi o revelaþie precum
memoriile lui Anania ori precum
acelea ale lui Marino. Destul de
des mã gîndesc cã Emil
Hurezeanu ar trebui sã scoatã
totuºi jurnalul lui Negoiþescu spre
publicare – în 2013 se împlinesc
20 de ani de la moartea autorului,
iar eu mi-am pierdut rãbdarea, n-

aº mai aºtepta încã zece, ba chiar
mã tem cã nu mai apuc ziua
aceea. Ca vis curat, aº vrea sã
citesc încã un jurnal al lui Klaus
Mann, altul decît cele douã volume
deja publicate – dar o asemenea
carte se pare cã pur ºi simplu nu
existã. În schimb, un jurnal care
existã ºi pe care nu se grãbeºte
nimeni sã-l publice, deºi existã,
este acela integral al lui Eliade. Ca

jurnal integral, este inedit. O copie
a lui, aflatã în România, la Mircea
Handoca, ar fi o bunã bazã de
plecare pentru publicarea acestei
cãrþi, fãrã de care bîjbîim în
presupuneri ºi scriem texte ºi
interpretãri riscante. La fel de
mult mi-ar plãcea sã aparã jur-
nalele româneºti, din perioada
româneascã, ale lui Eugen
Ionescu. Prin coroborarea unor
informaþii, sînt sigurã cã ele existã
– ºi sînt foarte tristã cã n-o sã ajung
niciodatã sã le citesc.

Adela Greceanu

De cînd am primit invitaþia sã
particip la aceastã anchetã, de
vreo trei sãptãmîni adicã, numele
care-mi vine pe limbã cînd îmi
aduc aminte cã se aºteaptã un
rãspuns din partea mea, este Ion
Luca Caragiale. Oare cum ar fi
folosit Caragiale limba de lemn a
vremurilor noastre? Lucrez la un
proiect, auzi astãzi adesea. Actorii
nu mai repetã pentru un spectacol,
ci lucreazã la un proiect
actoricesc, elevii nu mai scriu
eseuri sau lucrãri, ci fac proiecte –
Lucrez la un proiect despre
animãluþe, mi-a spus un ºcolar de
clasa a cincea -, ba chiar am auzit,
spre stupoarea mea, fraza Relaþia
mea cu X este un proiect de viaþã.
Va sã zicã un om serios în ziua de
azi e un om cu proiecte. Fiindcã,
negreºit, un proiect reprezintã o
oportunitate. Fiindcã, negreºit,
unde-i proiect, e provocare! Iar
unele proiecte, ca sã se
desfãºoare, au nevoie neapãrat de
o locaþie! E mai distins, nu-i a’a, sã
zici caut o locaþie pentru un proiect
expoziþional, decît caut un loc
unde sã-mi expun fotografiile. Dar
dacã ne uitãm în dicþionar, o sã
citim cã locaþie înseamnã
”închiriere, chirie plãtitã pentru

Marin
Mãlaicu-Hondrari

COPIII ªI ÎNGHEÞATA
FORMEAZÃ DE DEPARTE CEL
MAI DRÃGUÞ CUPLU. Ne-am
dat întâlnire într-o cafenea, m-am
rãtãcit pe niºte strãduþe în pantã,
cerul era imprecis, putea sã ningã,
ar fi putut sã plouã, nu mã
gândeam decât la ea, cum sã
ajung mai repede. Pânã la urmã
am ajuns, ea mã aºtepta la o masã
în umbrã. Am cerut o cafea, nu
prea vorbeam, ne atingeam
mâinile, era bine, se fãcuse liniºte.
O femeie subþire, îmbrãcatã
fistichiu, s-a mutat la masa noastrã.
Pãrea paºnicã, vag melancolicã,
uºor îngrijoratã. ªi-a înclinat spre
noi capul, lãsând sã i se vadã gâtul
subþire ºi ne-a ºoptit: Vreþi o pizza?
O superpizza? Îi cunosc pe cei de-
aici. Pot sã comand pentru voi o

anumite lucruri luate în folosinþã
temporarã”. Am cules aici numai
patru cuvinte din noul limbaj de
lemn. Lemn care mai degrabã
aduce a plastic. Plastic-cu-aspect-
de-lemn, aº nuanþa. Ei bine, ca sã
mã întorc la anchetã, tare aº fi vrut
sã vãd cum ar fi folosit Caragiale
aceastã limbã de plastic-cu-
aspect-de-lemn! Imposibil sã nu-i
fi provocat auzul enorm!

The Book to BeCartea care va sa vinaCartea care va sa vinaCartea care va sa vinaCartea care va sa vinaCartea care va sa vina

)) ))) )) )))
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A pizza cu colivã, sau cu mãmãligã
sau cu un milion de toppinguri, îi
cunosc pe oamenii ãºtia, ºi-or sã
ne dea sosuri încât sã umplem
pereþii cu ele „ºi drogul sã intre prin
toþi pereþii” ºi sã dansãm pe
calorifer ºi sã facem dragoste ca
morþii. Apoi a tãcut, ºi-a tras
sufletul, ne-a dat o carte, s-a mutat
la altã masã. Cafeneaua s-a
umplut cu un puternic miros de
mãmãligã. Ea mi-a zis încântatã:
„Uau! Era Aglaja Veteranyi.
Incredibil. Cât am aºteptat cartea
ei de poeme!” Am clãtinat din cap:
„Cum sã fie Aglaja Veteranyi, e
moartã demult.” „Cum sã fie
moartã? Ce? Cortázar e mort?” A
deschis cartea ºi am apucat sã
vãd: „sã facem dragoste ca morþii”.

Rãzvan Þupa

Problemele pe care le am sunt,
în principiu, tehnice. Cartea pe
care aº vrea-o ar fi pe hârtie, dar
felul în care ar fi legatã ar permite
sã-ºi schimbe, în funcþie de ce-
mi doresc, ºi formatul, ºi numãrul
de pagini, ºi cuprinsul. În
principiu, dacã spuneþi cã e vorba
de ploaie, cred cã m-ar amuza
vreo câteva ore sã urmãresc în
ce fel se înlãnþuie schimbãrile de
la versuri scurte, nimerite
aproape la întâmplare de la care
pornim în istoria poeziei
româneºti, la lungile închinãri
împrumutare din prozodia greacã
sau polonezã care le-au precedat
ºi, apoi înapoi, pânã înspre noi.
ªi apoi aº porni metodic sã
citesc în câte forme poate sã se
schimbe o expresie simplã ca „în
grãdinã am o floare” pânã când
ajunge „flori uriaºe care ne conþin”
sau, puþin mai devreme, „floarea
cu o singurã petalã” (ca sã mã
concentrez doar pe 8, 9 ºi 10
silabe. Dar pentru asta ar trebui
ca paginile sã gliseze destul de
uºor de la un criteriu la celãlalt,
astfel încât, de orice colþ aº
trage, sã ºtiu în ce direcþie mã
îndrept: evoluþii metrice, evoluþii
tematice, paralele inter-
lingvistice. Ca sã ne întoarcem
în librãria dumneavoastrã
înconjuratã de ploaie, aceastã
carte ar trebui sã fie pe un raft
de jos, într-un colþ cât se poate

de neimportant, astfel încât sã
ajung la ea abia dupã ce am
rãsfoit ºi am citit tot ce era mai
important ºi mai strãlucitor. ªi
asta ar fi tipãritã pe hârtie destul
de proastã, lãsatã sã aºtepte
într-un format ridicol, ceva A6
sau pe-aproape, cu 576 de pagini
în douã volume (288 de pagini
fiecare). Primul volum ar fi pe
chestii româneºti, al doilea - pe
ce nu se înþelege în româneºte.

Un capitol special ar fi numai
din sunete care încã nu formeazã
cuvinte, urmat de o anexã despre
evoluþia onomatopeelor (cu niºte
paralele gen ham-wow, guiþ-oinc
ºi altele). De fapt, aº pleca cu
cartea aia chiar dacã nu s-ar opri
ploaia pentru cã abia aº aºtepta
sã o parcurg pe toatã ºi sã o
reiau la câteva zile.

- Dupã ce murise bunicul, tata
a scris o prozã despre el. Atunci
am râs ºi eu ºi frate-meu, deºi
tata scria întotdeauna cu umor,
dar atunci – nu. Nu am mai recitit
acea prozã, dar i-am simþit din
plin trãirea dupã moartea tatãlui.

Cartea pe care o aºtept e în
câteva valize, în agende, pe hârtii
împrãºtiate în bibliotecã ºi printre
paginile altor cãrþi. Credeam cã
va fi de prozã, dar acum nu sunt
sigur. Pentru cã am gãsit ºi
poezie foarte bunã printre hârtii.

Cartea pe care o aºtept
presupune ºi muncã. Dar e o
muncã plãcutã. Sper ca într-o zi
sã vã bucuraþi ºi voi de ea. De
cartea tatãlui.

Mihai Vakulovski

Doina Ioanid

V. Leac

Dupã ce-am rãspuns anchetei,
într-un mod cât se poate de onest
ºi banal, în timp ce-mi fãceam
cafea, chiar în momentul când
curgea apa în ibric, înainte de a da
drumul la aragaz, într-un moment
de inspiraþie, am aruncat
rãspunsul la gunoi, izbucnind în
ceea ce englezii numesc râs
macabru.

Dacã ar fi sã-mi imaginez
continuarea unor romane, singura
carte care ar merita cu adevãrat o
continuare ar fi „Cartea
milionarului”. E clar cã aceastã
virtualã apariþie va suferi,
involuntar, influenþa celui ce ºi-o
imagineazã. Altfel continuarea e
lipsitã de sens.

În schimb pot sã-mi imaginez,
fãrã mari eforturi, inexistenþa mai
multor stive de romane care au
îngroºat literatura românã în ulti-
mul veac: 70% din aceastã vastã

O carte fantezie în care Anna
Karenina se întîlneºte peste timp
cu Bridget Jones, merg la
cumpãrãturi, se uitã la comedii
siropoase, la Sex and the City,
Patru nunþi ºi o înmormîntare, la
Sub Pãmînt SRL. Apoi se duc sã
ia lecþii de gãtit ºi de tango. Într-
una din seri, Anna Karenina se
îndrãgosteºte de vecinul de vizavi,
se cãsãtoresc ºi au doi copii.
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Daniel Vighi

VIS CU BURUIENI. Întrucât am
un mic tãpºan acasã, pe strada
Cozia 35, cu gazon imperfect ºi
mereu nãpãdit de buruieni visez sã
citesc (sã scriu!) un roman în care
cei de la Departamentul de ªtiinþe
ale Naturii ºi Darwinism Aplicat au
fost întrebaþi „cum stãm, domnilor,”
ºi aceºtia au scris un raport care
a speriat conducerea Departa-
mentului: „domnilor, lumea e plinã
de buruieni”, au spus, „sunt peste
treizeci de mii de specii pe faþa
pãmântului ºi toate aduc pagube.
În anii 50, în Uniunea Sovieticã,
numãrul lor urca de la 6% câte
erau la români, la peste 60% la
popoarele sovietice.  Buruienile se
luptã între ele, se omoarã cu un
procent de peste 1% pe an într-un
rãzboi darwinist de supravieþuire,
cele mai îndãrãtnice le distrug pe
celelalte mai slabe ºi lupta asta o
depãºeºte pe aceea dintre buruieni
ºi plantele agricole domestice,
respectiv gazon. Specialiºtii au
atras, de altfel, de mult timp atenþia
cã asta nu înseamnã nicidecum
cã buruienile învingãtoare sunt mai
puþine, ori mai nevolnice, dimpo-
trivã, numãrul lor creºte ame-
ninþãtor în ciuda ierbicidelor, a
praºilelor, orice bucatã cât de
micã din tulpina sau rãdãcinile
acestor specii învingãtoare este
capabilã sã se înmulþeascã rapid,
îºi înfige repede tentacule în sol
ºi revine la viaþã rapid, în câteva
zile, mai nou s-a descoperit
apariþia altor specii de buruieni
care pot sta ofilite, ba chiar ºi
uscate, pe brazdã, aºa încât
þãranii cooperatori, astãzi fermierii
UE, nu au de unde sã ºtie cã
duºmanul nu a pierit, ci doar se
preface în aºteptarea ploii care

Robert ªerban

În ritmul în care apar cãrþi care
mai de care mai... apetisante, de
la traduceri, la volumele autorilor
români, de la reeditãri, la inedite,
chiar îþi trebuie imaginaþie ca sã
„inventezi” un titlu nescris. ªi mai
ales timp ca sã-l citeºti... În plus,
cred cã fiecare scriitor se
gândeºte/viseazã la ce n-a scris
el. Acela ar fi opul cel mai aºteptat!

ªi totuºi, m-ar interesa sã
lecturez un volum de poezii de
Romulus Brâncoveanu. E un poet
care a publicat la editura
Eminescu, la începutul anilor 90,
placheta „A doua viaþã a lui D.Q.”
Eram student ºi citeam cãrþile noi
în librãrie. Aº fi târguit eu multe, dar
rana din buzunar nu mã lãsa. Însã
cartea aceea mi-a plãcut atât de
mult, încât cred cã am cumpãrat
mai bine de 10 exemplare ºi le-am
fãcut cadou amicilor care erau
pasionaþi de poezie. Nu ºtiu sã mai
fi publicat poezie Romulus
Brâncoveanu, dar în amintirea
exaltãrii mele de la 21-22 de ani, a
bucuriei ºi plãcerii stârnite printre
rafturile librãriei, sigur aº citi –
amându-le pe celelalte... 12 cãrþi
ce stau deschise la diferite pagini
– un volum al sãu de versuri.

cum se aratã, pe loc planta
moartã, chiar devenitã fân, învie
pe loc ºi îºi întinde tentacolele ei
nepieritoare.”

Radu Vancu

Pentru mine lucrurile sunt simple,
n-am nici o îndoialã: cartea
pentru care aº aºtepta noaptea
în faþa librãriei ca s-o cumpãr la
prima orã ar fi volumul de teatru
al lui Mircea Ivãnescu. Colecþia
integralã, adicã, a tuturor pie-
selor scrise de el cândva între
nouãsprezece ºi douãzeci ºi
cinci de ani, dedicate ºi dãruite
domniºoarelor bibliotecare care
oficiau la Biblioteca Francezã ori
la Biblioteca Americanã din
Bucureºti prin anii ’50. Cum se
ºtie, Mircea Ivãnescu nu vorbea
cam niciodatã despre propriile
texte, aºa cã mi-au fost necesare
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Aproducþie literarã este moartã, plinã
de cliºee, inutilã, sãmãnãtoristã,
tradiþionalistã, de necitit etc. etc.;
unele fãcând parte din aºa-zisul
canon literar. Singura soluþie ar fi
ca aceastã uriaºã stivã de romane
sã fie, în totalitate, reciclatã ºi
transformatã în  hârtie igienicã,
astfel ea ar deveni din nou
folositoare pentru cititorii sensibili
care lectureazã în locuri mai intime.

hectare de viclenie pentru a-l
îndupleca sã-mi vorbeascã
despre piesele astea – care
sunau, pe câte îmi puteam da
seama, cam ca tot atâtea poeme
ivãnesciene (ale unui Mircea
Ivãnescu existibil însã abia de
prin anii ’60 încolo), trecute în
regim dialogal ºi augmentate la
dimensiunile câtorva zeci de
pagini. Nu e greu de înþeles de

ce feeriile astea ivãnesciene mi
se par tot ce e mai dezirabil literar
– iar domniºoarele bibliotecare,
fericite recipiente ale practic celei
mai bune literaturi scrise la ora
aceea în þãriºoarã, poate cã vor
fi având rezonabilitatea de a nu
distruge in corpore dramaturgia
ivãnescianã. Dacã mãcar
jumãtate, ori fie chiar ºi numai un
sfert dintre acele domniºoare vor
fi pãstrat jumãtate sau un sfert
dintre piesele cu pricina, atunci
mai am nãdejde cã voi face
cândva noapte albã în faþa unei
librãrii. De fapt, ce mai încoace
ºi încolo, joc la limita minimei
rezistenþe: dacã fie ºi numai una
dintre acele domniºoare va fi
pãstrat fie ºi doar o piesã
ivãnescianã, atunci lumea e
salvatã. În domniºoarele biblio-
tecare stã întotdeauna toatã
speranþa noastrã.

PORTAL 6
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T. O. Bobe

Acum câþiva ani, dacã m-ar fi
întrebat cineva ce carte neapãrutã
mi-aº dori sã citesc, aº fi spus
fãrã ezitare Laura a lui Nabokov.
Dar a trecut ceva vreme de când
a apãrut ºi traducerea, ºi nu numai
cã n-am citit-o, dar nici mãcar
n-am cumpãrat-o. Dacã aº fi fost
întrebat acelaºi lucru acum
câteva sãptãmâni, aº fi spus cã
vreau sã fie gãsitã ºi publicatã
Vremea îmbrãþiºãrii a lui Onetti.
Numai cã, dupã ce-am vãzut ce
scrie Llosa despre cele nouãzeci
de pagini pãstrate din ea, parcã
nu mai þin chiar atât de mult s-o
citesc. ªi mi-e din ce în ce mai
clar cã, dacã ar apãrea din
sertarele lui Salinger o carte
senzaþionalã, nu m-aº mai repezi
la ea aºa cum aº fi fãcut altãdatã.
Poate e doar o pasã, doar o
perioadã în care n-am chef sã

Felix Nicolau

Probabil mi-ar plãcea sã dau
peste o carte necunoscutã a lui
John Kennedy Toole, cel care s-a
sinucis de multiºor de acum. O
carte plinã de umor ºi tragism,
þicnitã ºi totuºi profund umanã,
implicatã, dar ºi experimentalã. În
orice caz, ceva ce nu pare cãznit,
profund la modul forþat, dar nici
zeflemea culturalizatã. Pânã la
urmã, ãsta e pariul imposibil a
literaturii mari: sã producã poveºti
fabuloase, dar în care sã se poatã
regãsi oricine. Pariul cu umani-
tatea, pe care rareori îl câºtigã
scriitorii. Tocmai acum, în timpurile
gândirii stocastice, cum ar spune
Roberto Quaglia, când semãnãm
din ce în ce mai mult între noi ºi
vorbim aceeaºi limbã! Înainte
vreme, când încã nu eram atât de
globalizaþi, parcã erau mai multe
cãrþi care atingeau fibra adâncã a
umanitãþii. Acum semãnãm ceva
de speriat ºi probabil cã scriitorii
sunt confuzi, nu mai au despre ce
sã scrie ºi poveºtile li se încheagã
tot mai greoi.

În concluzie, o carte genialã mi-
aº dori: simplã ºi rãscolitoare atât
de inteligenþã, cât ºi de suflet.

Emilian
Galaicu-Pãun

CARTE DE CITIT PE RUPTE.
Istoria literaturii franceze reþine
cazul unui poet minor care s-a
fãcut remarcat prin faptul cã, intrat
în posesia tirajului cãrþii sale de
versuri, a descoperit cea mai
originalã metodã de a-ºi difuza
opera, multiplicându-ºi-o odatã cu
fiecare exemplar ce-ºi gãsea
cititorul. Nici cã se putea mai
simplu – insul venea la crâºma din
cartier (în Franþa, o adevãratã
instituþie!), comanda un vin, apoi
sorbindu-ºi pe îndelete bãutura îºi
cãuta din ochi cititorul. Odatã
reperat, acesta era þinut sub
observaþie, ºi încã îndeaproape,
astfel încât la capãtul unei ore
poetul sã-i poatã alcãtui profilul
psihologic. Fãrã sã-l scape din
priviri, poetul nostru îºi revizuia
volumul, încercând sã-i intre-n voie
cititorului necunoscut. Astfel,
smulgea anumite pagini, bãga
peniþa în cutare sau cutare vers,
reaºeza textele (rãmase, niciodatã
aceleaºi) într-o ordine ce i s-ar fi
potrivit destinatarului încã
nebãnuitor de „masacrul” ce
tocmai se opera în numele lui. O
fãcea cu o oarece febrilitate, fiindcã
cititorul desemnat din oficiu putea
sã plece în orice clipã, indiferent la
ce aduce ceasul nu aduce anul.
Dacã totuºi rãmâneau pânã la
capãt, ºi unul ºi altul, ultimul era
rãsplãtit cu un volum de poeme
singular, ales în exclusivitate
pentru el. Nu existau douã volume
identice, tãieturile de la Cuprins –
asemãnãtoare cu codul de bare –
confirmau originalitatea absolutã a
selecþiei. Asta pe alte meleaguri,
cât despre ale noastre…

Povestea o ºtiu de la mai mulþi
intelectuali moldoveni din „prima
generaþie încãlþatã”, cei care au

citesc nici un autor ºi nici o carte
despre care ºtiu cîte ceva, fie ºi
foarte vag, fie ºi doar ca ipotetic
obiect al dorinþei. Mi-e dor de
întâlnirile întâmplãtoare, de cãrþi ºi
autori despre care sã nu ºtiu nimic
ºi cred din ce în ce mai mult în
ceea ce englezul ar zice cã se
cheamã serendipity. Însã mã tem
cã ºi asta e tot o dorinþã care,
odatã schiþatã, dispare.

mers la ºcoalã în primul deceniu
de dupã rãzboi ºi apoi au intrat la
facultate în anii ’60: fii ºi fiice de
þãrani „de la coada vacii/sapei”,
majoritatea dintre ei au învãþat
carte „pe rupte” – dar literalmente!
–, adicã „rupând” ceva timp de la
muncile din gospodãrie, dar ºi
smulgând pagina 17 (aia cu
ºtampila instituþiei) din cãrþile luate
cu împrumut (horribile dictu!) de la
biblioteca sãteascã. Mai mult sau
mai puþin îngãduitori câtã vreme
odraslele lor îºi fãceau temele
pentru acasã, aceiaºi pãrinþi ne-
cãrturari i-ar fi snopit în bãtãi sã-i fi
prins cu „lecturi de plãcere”. ªi
atunci, câte un copil mai inteligent
– rudã sãracã a Voinicului-cel-cu-
cartea-în-mânã-nãscut – pur ºi
simplu rupea pag. 17/18, cu
ºtampila bibliotecii, prefãcându-se
apoi cã învaþã din manualul ºcolar.
De cele mai multe ori, foaia cu
pricina era aruncatã înainte sã fie
cititã – sute ºi mii de pag. 17/18
sacrificate pe altarul cunoaºterii. Ei
bine, visez la o carte alcãtuitã doar
din acele pag. 17/18 rãmase pe
dinafarã, dar nu cusute la
întâmplare, ci rânduite dupã o
anumitã logicã ce ar transforma
lectura într-o parcurs cap-coadã
mai mult sau mai puþin coerent.
Bineînþeles, trebuie sã ai în minte
mai multe biblioteci bune pentru a
„ajusta” paginile 17 ale diferitor
cãrþi, de dorit recognoscibile, dar
nici ideea de puzzle nu e de
lepãdat. Partea originalã ar reveni
paginilor 18 (fiindcã, nu-i aºa?
fiecare pag. 17 „stricatã” de
ºtampilã duce în spate o pag. 18,
imaculatã!), ºi aici se poate scrie
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Simona Popescu

orice – un roman de dragoste, o
ficþiune politicã, un detectiv, un
jurnal intim etc., etc. Mai mult decât
atât, m-am ºi gândit la niºte
personaje de genul Juma-de-om-
cãlare-pe-Juma-de-iepure-ºchiop,
care ar trece din pag. 17 în pag.
18 (ºi invers) schimbându-ºi
registrul, în funcþie de „pasienþa”
ieºitã la cãrþi. Cine ºtie, poate într-
o bunã zi chiar mã apuc s-o scriu,
Cartea de citit pe rupte!
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La Tîrgul de carte de anul
acesta (Bookfest 2032) sînt tot
felul de surprize, unele neve-
rosimile.

În sfîrºit avem, dupã atîta timp,
acest nesperat cadou care este
Roman de impresii, ciudata carte
a lui Bacovia, o rãsturnare a titlului
– ºi nu doar a titlului! – celor cîtorva
pagini de prozã apãrute postum,
Impresii de roman. Scris în acelaºi
stil inconfundabil, într-un fel de
românã strãinã, cu specificele
puncte de suspensie dupã fiecare
frazã, propoziþie, secvenþã de
cuvinte. Bacovia a pãstrat aici
enigmaticul început – ºi nu
întîmplãtor. Îmi amintesc cum, prin
anii ’90, þineam la Facultatea de
Litere cursuri despre Stanþele
burgheze – despre care studenþii
nu ºtiau absolut nimic – pornind de
la prozã pe care o vedeam ca pe
o punere în abis – subtil ticluitã! –
a întregului parcurs poetic
bacovian, cu tot cu tema despãrþirii
lui Bacovia de simbolism, cu tot cu
obsesia – pe deplin justificatã – a
poetului neînþeles. Ce ciudat!
Parcã nimeni dintre cei care se
ocupã de scriitori (de la critici literari
la profesori) nu citise niciodatã
aceastã prozã. Parcã nimeni nici
de atunci încoace! Altfel, ar fi
înþeles ce e cu Stanþele, cît de mult
þinea Bacovia la acest ultim copil
al lui, care-i seamãnã cel mai
tare... Sper cã recentul Roman de
impresii îi va lãmuri ºi pe alþii despre
anvergura dintotdeauna a acestui
autor avangardist (ºi nu – doar –
simbolist!). Un roman de impresii,
cu adevãrat, fãrã epicã, fãrã
cronologie ºi fãrã personaje
principale, o prozã indirect

Aº vrea sã citesc o carte foarte
frumoasã, misterioasã ºi
înfricoºãtoare. Aceastã carte este
scrisã de Henry James, în cola-
borare cu un savant nebun care
face niºte cercetãri absurde ºi foarte
periculoase în domeniul neurologiei.
Cartea este un SF. Henry James
este acelaºi desãvârºit, fin stilist. El
este ºi pasionat de cucerirea

hit girl*

*hit girls - e pseudonimul /clona unui
misterios ºi bizar autor, care va mai avea
multe de spus în literatura românã.

autoreferenþialã, care face legã-
tura între tot ceea ce a scris
vreodatã Bacovia. ªi finalul e o
parafrazã la finalul din Impresii de
roman: „Mulþi l-au admirat, nu ºtiau
nimic...”.

O mare surprizã ne face acum,
la 92 de ani, ªerban Foarþã, cu un
lung poem despre mãri ºi oceane,
despre care ºtiam, din auzite, cã
ar fi în lucru de peste 20 de ani. Ca
una care mã ocup de aceeaºi temã
(ºi tot de 20 de ani!), îl voi citi cu
sufletul la gurã...

Sigur, mi-am mai cumpãrat
jurnalul (sic!) lui Dan Stanciu ºi
eseurile politice ale Adelei
Greceanu, dar ºi Istoria literaturii
române în versuri care a stîrnit
deja atîta indignare, deºi, sînt

convinsã, necunoscutul Pepe
Oscu a vrut sã facã doar o glumã.

Dintre traduceri am dat peste, în
sfîrºit tãlmãcitã ºi în româneºte,
continuarea romanului Viaþa lui
Quintus Fixlein extrasã din
cincisprezece cutii cu fiºe scrisã în
1796 de minunatul Jean Paul,
despre care se ºtiu ºi azi atît de
puþine lucruri. Descoperisem cartea
prin primãvara lui 2012, pe taraba
unui buchinist obosit ºi famelic, dupã
un curs despre Mircea Horia
Simionescu. Era parcã scoasã din
Bibliografia generalã! Adicã MHS
pãrea scos din mantaua lui Jean
Paul Richter! O minune de carte.
Citisem Hesperus ºi cunoºteam
pãrerile autorului german despre
roman – îmi încãlziserã sufletul ºi
mintea (gîndeam la fel!); el

considera romanul o „enciclopedie
poeticã” ºi aprecia la el „libertatea
poeticã a tuturor libertãþilor
poetice”. S-a gãsit, dupã atîta
timp, un capitol final – ºi cel mai
lung – cu varii mici capitole cu
titluri ca Tempodrom, Dulãpiorul,
Hippocampus, Xilofonul etc. –
cuvinte care, mãrturisesc, m-au
surprins. Romanul pare sã
împace opinia lui Jean Paul cu
aceea a adversarulului lui pe viaþã,
Goethe, pentru care romanul era
o „epopee subiectivã”. E, aceasta,
o carte subiectivã ºi enciclopedicã,
poeticã ºi liberã de toate
prejudecãþile legate de ceea ce
numesc unii roman. Cu totul pe
gustul meu, în rãspãr cu al altora
(majoritatea).

Aº mai fi vrut sã cumpãr ºi
cartea de teorie literarã lega-
tã de postpostmodernism a
tinerei Pomona Sipescu (nume
cumva predestinat subiectului –
POMOna!), dar se epuizase, ca
toate celalalte cãrþi de specialitate,
de altfel (de pildã cartea despre
teoria biobibliografiei a lui Moris
Dironescu, care m-ar fi interesat
deopotrivã), cum se întîmplã de
cînd criza fianciarã începutã în
2010 a schimbat (dramatic, spun
editorii negustori; colosal, ar zice
cineva ca mine) ºi gusturile
culturale ale semenilor noºtri.

N-am cumpãrat, dar am primit
de la un tînãr poet antologia poeziei
generaþiei 2030 pe suport digital pe
care o poþi descãrca ºi pe Iphone
10, de exemplu, ceea ce mi se pare
foarte la îndemînã. Uºor de citit ºi
pentru cei de o anumitã vîrstã,
graþie e-reader-ului de ultimã
generaþie.
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Ruxandra Cesereanu

Mi-aº dori o carte înaltã cât un
stat de om, care sã fie securizantã
ºi parfumatã. O carte cosmicã în
care sã se gãseascã rescrise
poveºtile esenþiale ºi abisale ale
lumii (mãcar vreo ºaptesprezece
din ele, fiindcã 17 e numãrul meu
norocos!), care sã mã apere de
intrigi, cleveteli ºi de acþiunea
grupurilor de interese ce
funcþioneazã în realitatea ºi
vizibilitatea vremurilor de acum, în
general. Aºtept aceastã carte cu
sens concret de cocon: m-aº
cuibãri în ea, deºi unii ar putea
spune cã este sau seamãnã ºi cu
o carte-mormânt. Iar dacã ar
putea fi ºi o carte invizibilã, cu atât
mai bine... ca sã fie doar a mea.
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A spaþiului cosmic ºi fan declarat
al seriei Alien, dar ºi admirator al
unor filme mai puþin celebre, precum
Event Horizon. Este un cititor
înfocat de P.K. Dick. Mintea lui
bolnavã de nuanþe pãtrunde adânc
în complexitãþile paranoide ale lumii
lui P.K. Dick, fãrã însã a-ºi pierde
mãcar pentru o clipã luciditatea. Pe
de altã parte, coautorul acestei
cãrþi, savantul neurolog nebun, este
pur ºi simplu un savant nebun ºi
genial. El, sã-i spunem S.N., a
descoperit echivalentul particulelor
elementare ale limbajului ºi
proprietãþile lor, mai exact a
descoperit formarea ºi
mecanismele de funcþionare ale
limbajului, la nivel neuronal.
Concluzia lui esenþialã, pe care nu
doar o formuleazã teoretic, dar o ºi
demonstreazã experimental (în
secret), este cã limbajul, ca ºi
imaginaþia, e o aplicaþie a unui
program neuronal elementar,
complet diferit ºi de limbaj ºi de
imaginaþie.

Cartea e scrisã foarte frumos
ºi lectura ei este o încântare

pentru oricine. În mare, e vorba
despre colonizarea unei planete,
cu tot ce implicã ea, o saga
captivantã. Problemele încep
abia spre finalul cãrþii, atunci
când se nasc primii copii ai
coloniºtilor. Aceºti copii nu pot
comunica în limba pãrinþilor lor.
Ei folosesc nu doar o limbã
diferitã, ci un limbaj complet
diferit. Tot articulat, dar construit
pe principii imposibil de desluºit
pentru adulþi. Cercetãtorii îi
studiazã ºi ajung la concluzia cã,
de fapt, ceea ce articuleazã copiii
respectivi nu se poate asimila
limbajului, ci, mai degrabã, dacã
ar fi sã existe vreo analogie
posibilã, vrãjitoria este cea mai
la îndemânã (deºi, bineînþeles,
asta doar în lipsa unui concept
cât de cât adecvat).

Contribuþia lui S.N. este
urmãtoarea: el i-a pus la dispoziþie
lui H.J. un cod semantic
(subliniez, semantic, aºa încât
funcþioneazã ºi la traducere) prin
care înºiruirea de cuvinte din
poveste reprogrameazã creierul

cititorului, dându-i acces la acel tip
de ‚neo-limbaj’ utilizat de copiii
coloniºtilor. Ceea ce comunicã
acei copii este greu de închipuit,
este ceva frumos, misterios ºi
înfricoºãtor.

CUNUNA
CUVÂNTULUI
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A n u l
1959 mar-
c h e a z ã
debutul lui
V i r g i l
Ardeleanu
la revista
S t e a u a .

 În acest
an, se îm-
p l i n e s c
cinci ani
de la moar-
tea sa. Din
nefericire,
noile ge-
n e r a þ i i
rãsfoiesc

prea puþin volumele sale de criticã
literarã, deºi, dincolo de
observaþiile pertinente pe care
acestea le conþin, criticul te
„învaþã” ce înseamnã sã ai o
atitudine, sã fii cu mãsurã
intransigent ºi, mai presus de
toate, sã fii egal cu tine însuþi – chiar
dacã uneori aceasta înseamnã sã
stai împotriva tuturor.

Virgil Ardeleanu este autorul mai
multor volume de criticã literarã:
Însemnãri despre prozã (1966),
Proza poeþilor (1969), „A urî, a iubi”
(1971), Opinii (1975), Menþiuni
(1978) ºi al unui Jurnal (1989),
republicat (2004), cu modificãri,
sub titlul Soledad. A colaborat la
Tribuna, Viaþa Româneascã,
Gazeta literarã, Luceafãrul,
Convorbiri literare, Familia,
Transilvania ºi a fost, fireºte, o
prezenþã obiºnuitã în paginile
revistei Steaua.

Vocea sa distinctã s-a fãcut cel
mai bine auzitã prin intermediul
cronicii literare. Tocmai pentru cã
numele sãu se leagã de o serie de
zone problematice ale istoriei
literare contemporane, criticul a
rãmas cu o imagine care-l
nedreptãþeºte. E considerat mai
ales „un spirit excesiv polemic,
partizan al expresiei tãioase ºi al
judecãþii formulate fãrã mena-
jamente” (Marian Papahagi).
Refuzul sãu de a fi politicos în

Un model critic
Flavia Topan

exprimare sau de a face
compromisuri a stârnit numeroase
reacþii vehemente. Un exemplu
este reacþia la cronica celui de-al
doilea volum din Moromeþii.
Consideratã scandaloasã, cronica
provoacã o masã rotundã la
Gazeta literarã, criticul fiind acuzat
„cã ar avea o reticenþã
programaticã faþã de Marin Preda”.

Lucrurile, fireºte, nu stau chiar
aºa. Articolele subliniazã talentul
prozatorului, dar sancþioneazã
diferenþa de valoare în interiorul
aceleiaºi opere. Din pãcate, aceste
episoade superficiale au marcat,
pe nedrept, posteritatea lui Virgil
Ardeleanu. Critica sa, tãioasã,
vehementã, uneori excesiv de
sincerã, nu îºi propune sã
demoleze ori sã arunce cu noroi
în nume consacrate, ci,
dimpotrivã, sã descurajeze
mediocritatea ºi sã impunã valori,
sã tragã o linie clarã între cele din
urmã ºi imposturã, pentru a
consolida temeliile culturii naþionale
ºi aºa ºubrezite de o ideologie
dictatorial-represivã.

Virgil Ardeleanu avea curajul
adevãrului, al lucrurilor spuse pe
nume, ºtia „urî” din iubire ºi iubi cu
mãsurã, în ciuda unei vagi impresii
de rigiditate doctrinarã, literar
vorbind, ºi de expresivitate voit
austerã.

Jurnalul, apãrut în 1989, poate fi
citit aproape în întregime ca un text
programatic, deºi, cronologic, este
ultimul volum publicat. Autorul
condenseazã ºi explicã experienþa
sa de-o viaþã în domeniul criticii
literare, într-un manual sui generis
de principii teoretice, norme morale
ºi dovezi de dragoste pentru o
disciplinã servitã exemplar peste
patru decenii. Lipsit de însemnãri
referitoare la viaþa personalã,
Jurnalul este unul de lecturã, de
reinterpretare, de înþelegere a
literaturii ca totalitate politicã,
educativ-esteticã ºi formativ-moralã.
Nu lipsesc referinþele de purã
metodologie, relaþia dintre autor ºi
critic, menirea criticii literare etc.

Integritatea, sinceritatea, refuzul
compromisului reprezintã puncte
de reper inalterabile în activitatea
criticului. Ele revin, aproape
obsesiv, fie cã este vorba de relaþia
autorului cu propria lui operã sau
de procesul receptãrii critice.

Condiþia scriitorului este
subiectul cel mai abordat în paginile
Jurnalului, tocmai pentru cã „scrisul
are, uneori, darul de a împrumuta
un sens existenþei ºi de a feri viaþa
de fundãtura întâmplãtorului” (p. 7).
Actul creaþiei nu este (sau nu ar
trebui sã fie) accesibil oricui.
Menirea scriitorului este de a-ºi
împãrtãºi (pre)viziunea, din
moment ce numai el  „descoperã
cu un ceas mai devreme ceea ce
alþii, fixaþi în realitate, nu sunt
capabili sã vadã” (p. 20). Literatura
autenticã, adevãratã, se naºte, în
opinia lui Virgil Ardeleanu, dintr-o
rupturã interioarã, din neliniºte ºi
cãutare permanentã. De aceea,
mulþumirea de sine, încrederea
exageratã în forþele proprii ºi
aspiraþia la gloria literarã sunt „cele
mai periculoase miraje” în plasa
cãrora „au cãzut victimã ºi scriitorii
autentici” (p. 147).

Pe acest fond, critica literarã
vine sã delimiteze valoarea de
nonvaloare, oricât de mari ar
putea pãrea costurile. În criticã nu
existã amabilitate ºi nici loc de
sentimente ori afinitãþi, întrucât
„ceea ce în viaþã se poate numi
politeþe, urbanism, deferenþã,
prietenie, dragoste – în criticã
trece mai întotdeauna laºitate
sau oportunism” (p. 12). Un critic
nu se poate compromite, scriind
la comandã sau lãudându-i pe
cei care-ºi doresc o „fericire
cumpãratã”.  Pentru Virgi l
Ardeleanu, „dreptatea criticului stã
în integritatea sa caracteriologicã,
în obrazul pe care nu-l terfeleºte,
indiferent de riscurile pe care ºi le
asumã, în pofida faptului cã,
ocolind ceea ce crede el a fi
adevãrul, ºi-ar asigura liniºtea ºi
bunãstarea, prestigiul social ºi
mult jinduita dar, pânã la urmã,
penibila mulþumire de sine” (p. 57).

Colaboraþionismul sau cãrþile
publicate doar pentru a avea
succes sunt, în viziunea criticului,
acte condamnabile, tocmai pentru
cã încalcã reperele de integritate,
sinceritate ºi adevãr, cum ar fi

A Critical Model
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spus Maiorescu, în formele de
manifestare a „spiritului public.”

Volumele de criticã literarã nu
fac decât sã confirme aceastã
opþiune. Însemnãri despre prozã
(1966) sugereazã o pronunþatã
notã de continuitate polemicã,
modelele prozatorilor luaþi în
discuþie fiind considerate replici,
mai mult sau mai puþin evidente,
ale epicii anterioare. Virgil
Ardeleanu analizeazã obiectiv ºi
cu rãbdare opera mai multor
prozatori, nume cunoscute (G.
Cãlinescu, Marin Preda, Fãnuº
Neagu, Eugen Barbu), dar ºi mai
puþin cunoscute ori în curs de
afirmare (Nicolae Þic, ªtefan Luca,
Ion Lãncrãjan, Aurel Mihale). Marin
Preda rãmâne „acelaºi prodigios
artist al cuvântului, care se
evidenþiazã prin sobrietate” (p. 61),
în vreme ce notabilele puncte de
plecare ale lui Nicolae Þic se
convertesc, din cauza comoditãþii
ºi schematismului, „în pagini
oarecare, pasibile” (p. 125).

Proza poeþilor (1969) urmeazã,
oarecum, aceeaºi linie de
valorificare criticã: sobrã, personalã
ºi, maiorescian, extrem de asprã.

Alecsandri ºi-a sacrificat talentul
epic „pe altarul unui nu prea
justificat orgoliu poetic” (p. 19).  În
toate cazurile, relaþia dintre autor
ºi critic este una guvernatã de
obiectivitate, lipsitã de implicare
emoþionalã.  Cazul macedonskian
al „transferului de apreciere de la
om la operã” (p. 74) i se pare de
neacceptat.

Modelul Virgil Ardeleanu,  lecþia
lui de viaþã, e mai actual decât
oricând. Libertatea cuvântului,
câºtigatã cu greu dupã ’89, s-a
întors împotriva noastrã. Trãim într-
o lume a simulacrelor (politically
corect), a onestitãþii deghizate ºi a
numeroaselor formule sociale de
coerciþie intelectualã. Într-o mare
de vorbe, publicaþii ºi volume, de
false glorii, obscure vanitãþi ºi
prestigii fugitive, devine din ce în
ce mai dificil sã faci distincþia între
valoare ºi ceea ce Eminescu
numea „domnia absurdã a frazei”.
O voce limpede ºi rãspicatã, o
atitudine egalã cu sine, cum a fost
cea a lui Virgil Ardeleanu, lipseºte
din ce în ce mai mult în decorul
criticii literare româneºti de
astãzi.

Doamne, ce om nefericit!
Dostoievski, Gide, Camus ºi

toþi marii bolnavi ai literaturii
universale n-au fãcut decât sã-i
alimenteze scepticismul cu care ºi-
a creat o imagine sordidã despre
om ºi natura sa.

*

Se plânge de orice. De pildã, de
faptul cã nu se poate pune temei
pe nici o pãrere pentru cã
parcurgând faze diferite, gândim
diferit. Dar asta se poate datora ºi
unui proces evolutiv firesc, nu
neapãrat  nestatorniciei specifice
regnului uman, aºa cum susþine el..

*

Citându-l pe Proust: Nu existã
idee care sã nu poarte în ea

posibilitatea respingerii ei.
Important este scopul în care o

idee este respinsã sau susþinutã.
*

Se contrazice mereu. Dar,
inconsecvenþa sa astfel expusã,
este amuzantã, incitatntã,
îndemnând la meditaþie asupra mai
multor puncte de vedere posibile.

De pildã: întâi, caustic, pune
scriitorii la zid pentru lipsa unei
conduite morale. Numai cu câteva
pagini mai încolo îi ironizeazã pe
cei ce cred cã scritorul este “fiinþa
damnatã, care-n chinuita lui
existenþã nu are altã treabã decât,
uitând de sine, sã se transforme
în torþã vie”. Mai departe se întrebã
înduioºat ºi înduioºãtor: “de ce sã

nu-l lãsãm pe scriitor în pace, sã
rãmânã numai scriitor?” (O fi vrând
sã sugereze cã trebuie sã-l
absolvim de toate însuºirile
morale?!) . Apoi iar îi ironizeazã pe
cei ce cred cã scriitorul ar fi “un ce
deosebit de restul lumii”. ªi eu chiar
cred cã scriitorul este un ce
deosebit de restul lumii; prin faptul
cã trebuie, dacã nu sã gândeascã
mai bine, mãcar sã redea în scris
mai bine ca alþii ceea ce gândeºte
restul lumii; sã aibã capacitatea de
a materializa gândul în cuvânt. Ori
asta se face cu har ºi harul nu-l
are oricine.

*
“Extrapolare inacceptabilã;

scriitorul se aºeazã la masa de
scris nu cu gândurile care i-au frânt
zilele ºi i-au mãcinat anii, ci cu
dorinþa expresã de a se pune în
slujba oamenilor”

Pãi, dacã gândurile care “i-au
ars nopþile” ºi “i-au mãcinat anii”
scriitorului nu sunt de interes
general, el nu poate crea o “operã
exemplarã”. Cãrþile sunt scrise
pentru oameni ºi hârtia nu poate fi
folositã doar pentru ca scriitorul sã-
ºi verse rãul personal. Mari au
devenit doar cei care au scris
pentru (ºi despre) oameni. Pentru
cã aºa cum bine stabilea chiar
domnia sa, cu câteva pagini mai
înainte: Opera autenticã este
întotdeauna ºi în toate privinþele
exemplarã.

*
“Pavese a tânjit dupã femeia -

soþie ºi nu a avut-o.”
- Probabil era genul de bãrbat

care tânjeºte nu dupã o soþie, ci
dupã o femeie pe care s-o aibã la-
ndemânã  în permanenþã. Genul de
bãrbat care se teme de cãsnicie,
presimþind cã este o instituþie la
care trebuie sã contribuie ºi el cu
ceva în schimbul confortului oferit
de o familie.

*

Cartea nu va trece uºor de
cenzurã. Nu atât pentru cã ar
conþine adevãruri de nespus într-un
regim intolerant ca al nostru, ci
pentru cã este asemeni
medicamentelor ce nu se
elibereazã fãrã prescripþii speciale,
ca sã nu provoace efecte
adiþionale. Cartea poate avea un
efect otrãvitor asupra celor fãrã o
culturã fundamentatã principial.

Reading Notes

fãcute în timpul lecturii în manuscris a Jurnalului
lui Virgil Ardeleanu

Însemnari
)) )))

Gabriela Leoveanu
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Lucrurile spuse frumos par
întotdeauna adevãrate ºi-i poate
determina uºor pe cei nepregãtiþi sã
adere la idei neprobate. Ori, rãul atât
de vehement ºi insistent prezentat
în aceastã carte, nu e nici singurul,
nici cel mai ofensiv adevãr al
existenþei noastre.

*
Gil a venit azi furios ºi mi-a

retezat orice poftã de scris. Zicea
cã a fost la cenzurã ºi înjura de
mama focului o fufã care a
îndrãznit sã comenteze cele
scrise de el fãcând însemnãri pe

marginea textului. Cam asta fac ºi
eu, numai cã nu pentru un salar, ci
ca sã uit de durerea din umãr.
Dacã ar ºti ... ar tuna ºi-ar fulgera
cum cã din cauza mea va face
infarct.

*
- Gil este, de fapt, un om

minunat. Poate fi tandru, cald ºi bun
(dar numai dacã nu-ºi aminteºte
cumva cã aceste calitãþi pot trece
drept slãbiciune). Este un critic
excepþional, numai cã are tendinþa
de a se comporta ca un judecãtor
ce vrea sã îndeplineascã uneori ºi
atribuþiile cãlãului, dacã persoana

încriminatã i-a adus ºi lui câteva
neajunsuri.

*
Spre final, schimbare de

macaz. Încântãri în faþa naturii ºi
elogii aduse iubirii de mamã. Numai
cã despre natura descoperitã doar
dupã mijlocul vieþii nu se poate
spune nimic mai potrivit decât cã
este “regret suprem al fiecãrui în
tainicul minut când moare”
(Macedonski).

Frumos, cald, bine construit
capitolul despre Goga, cel care a
apãrut ºi în revista Transilvania.

Gavril Moldovan - 70

Taurul

Îmi amintesc cum în copilãrie
îngrijitorii duceau taurul la scãldat
abia-l puteau struni vreo patru inºi
cu vorbe ademenindu-l

erau ºi zile când îngrijitorii
uitau porunca ºi lãsau mai slobod
capãtul lanþului
atunci taurul simþindu-le neatenþia
se învârtea o datã roatã
ºi o zbughea
scãpând de umilinþã.

Maria a înnebunit

Maria a înnebunit ºi nu mai ºtii cum sã o aduci
                                                                       înapoi
rãtãceºte pe strãzi cu sufletul zdrenþe în ploi
a avut ºi ea cândva o viaþã, un mit
pe care dumnezeu repede i l-a risipit
câte nu ne face Iehova ãsta pe ascuns
parcã dinadins ne-nfofoleºte cu multe spernaþe
                                                                    în plus
pe care repede ni le reteazã
în diferite circumstanþe

acum Maria vorbeºte cu copiii la intersecþie
ei râd iar ea fericitã se duce la secþie
unde securitatea-o aºteaptã sã dea cu
subsemnatul
Maria-i bolnavã ºi boala ei e neantul
ºi-a prins mâinile de clopote ºi-a început sã tragã
                                                                  dupã ea
oraºul întreg
ne-mbulzeam cu toþii ca-ntr-un dans multiped
mãrile secau, iarba-nvia în gãurile ei
Maria nu-i ca alte femei
ea dã din coapsa ei cerului vamã
ea-ºi pune arginþii de drum în nãframã
ºi cum a-nnebunit ea vorbea tot poporul

s-a dus moartã la ºes în timp ce-ascultã izvorul
pe care parcele – cum spune Blaga – îl torc
pe fire de viaþã
pe fire de tort!

Primii oameni descoperind focul…

Primii oameni descoperind focul
în trupul fulgerat al unui lemn
vãzând foloasele ºi semeþia iute-a flãcãrilor
s-au gândit sã-l pãstreze nestins lângã ei.

De-atunci umblu cu o ranã mai mult
prin grãdinile oraºului
ca plugarul ce-ºi cautã culcuº
sub brazdele câmpului
vorbesc de-ntâmplãri
nedorite de nimeni
îmi anin glasul de coroanele copacilor
pielea încã din viaþã mi-o vând
tãbãcarilor negri.

Un fel de incendiu ambulant sunt
pândit de zburãtoare ce vãd mai bine calea
în preajma mea.
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Când Jean-Jacques Rousseau
a revenit din exil, m-am dus sã-l
iscodesc în mansarda lui din strada
Plâtrière1. Încã nu ºtiam, urcând
scãrile, cum voi proceda pentru a-l
aborda; însã, obiºnuit fiind sã mã
las în voia instinctului meu, care m-
a servit întoteauna mai bine decât
reflecþia, am intrat cu aerul unuia
care a greºit persoana. „Ce e?”, îmi
zice Jean-Jacques. Îi rãspund:
„Domnule, scuzaþi-mã. Îl cãutam pe
Domnul Rousseau din Toulouse”2.
„Eu nu sunt, îmi replicã el, decât
Rousseau din Geneva. „– A da, zic,
marele culegãtor de plante! Îmi dau
seama! Vai! Dumnezeule! Ce de
ierburi ºi câte cãrþi voluminoase!
Sunt mai de preþ decât tot ce se
scrie.”

Rousseau aproape cã
zâmbeºte ºi-mi aratã poate chiar
pervinca3 lui, pe care însã nu am
onoarea sã o cunosc, ºi tot ce era
între fiecare filã a ierbarului sãu. Eu
mã prefac cã admir aceastã
culegere puþin interesantã ºi cât se
poate de comunã; el îºi reia lucrul,
se þine cu nasul ºi ochelarii
deasupra lui ºi continuã sã-ºi vadã

Jean-Jacques Rousseau ºi Prinþul de Ligne, douã
mari spirite ce au marcat prin personalitatea ºi creaþia
lor „luminile” unui secol preponderent filosofic ºi
cosmopolit. Cunoscut prin europenismul sãu, familiar
al importantelor curþi europene: Versailles, Viena,
Potsdam, Sankt Petersburg, militar de carierã, cozeur
strãlucit ºi scriitor prolix, Charles-Joseph de Ligne,
denumit ºi „Prinþul fermecãtor” al Europei franceze, a
fost deopotrivã un abil practician al jurnalismului literar.
Întâlnirile sale cu reprezentanþi ai elitei intelectuale,
capete încoronate: Ecaterina a II-a a Rusiei, Frederic
al II-lea al Prusiei, Iosif al II-lea, oameni de litere:
Casanova, Voltaire, Rousseau, Doamna de Staël,
Chateaubriand, stau la baza unor interviuri-portrete
ce pãstreazã un deosebit interes documentar ºi literar.
Admirator al lui Rousseau, mânat de curiozitatea de
a-l cunoaºte direct pe „cetãþeanul din Geneva”, care
tocmai se instalase la Paris, Prinþul de Ligne decide
sã-l viziteze în modesta lui locuinþã. O face cu
prudenþã, recurgând la un subterfugiu pentru a nu trezi
suspiciunile mizantropului. Textul de mai jos
relateazã, într-un stil jurnalistic vivace, alert, cele douã
conversaþii ale Prinþului cu Rousseau. R. L.-P.

de treabã fãrã sã mã priveascã. Îi
cer iertare pentru zãpãceala mea
ºi-l rog sã-mi spunã unde locuieºte
Domnul Rousseau din Toulouse;
dar, de teama sã nu ºi aflu ºi sã nu
punem capãt discuþiei, adaug : „E
adevãrat cã sunteþi aºa de priceput
sã copiaþi muzicã?” El se duce sã-
mi caute câteva caiete de muzicã
ºi-mi zice: „Priviþi cât e de curat!”
ªi începe a-mi vorbi despre
dificultatea acestei munci ºi
despre talentul lui în acest gen,
aidoma lui Sganarelle în a face
surcele. Respectul ce-mi inspira
un asemenea om mã fãcu sã simt
un soi de tremur deschizându-i
uºa ºi mã împiedicã sã mã angajez
mai mult într-o conversaþie ce ar fi
avut aerul unei mistificãri dacã ar
mai fi durat. Nu-mi trebuia decât un
fel de paºaport sau de bilet de
intrare ; îi spun cã eu credeam
totuºi cã el s-a apucat de cele douã
feluri de îndeletniciri servile doar
pentru a stinge focul imaginaþiei
sale arzãtoare. Vai! exclamã el,
celelalte ocupaþii, pe care le practic
pentru a mã instrui ºi a-i instrui pe
alþii, nu mi-au fãcut decât prea mult

rãu. Îi spun apoi cã singurul lucru
cu care sunt de acord în toate
operele sale este cã, la fel ca el, ºi
eu cred în pericolul unor
cunoºtinþe istorice ºi literare, dacã
acestea nu sunt judecate de un
spirit sãnãtos. Într-o clipã el lãsã
deoparte muzica, pervinca ºi
ochelarii, intrã în detalii poate
superioare faþã de tot ce scrisese
ºi parcurge toate nuanþele ideilor
sale cu o justeþe pe care o pierdea
uneori, în singurãtate, din cauza
scrisului ºi a meditaþiei; apoi strigã
de mai multe ori: Oamenii!
Oamenii! Reuºisem destul de bine
sã îndrãznesc deja sã-l contrazic.
Îi spun: Cei ce se plâng sunt ºi ei
oameni, ºi se pot înºela în privinþa
altor oameni. Asta l-a pus pe
gânduri o clipã. Îi mãrturisesc cã
sunt iarãºi de aceeaºi pãrere cu
el atât asupra manierei de a acorda
ºi de a primi binefaceri cât ºi asupra
poverii recunoºtinþei când ai drept
binefãcãtori oameni pe care nu-i
poþi nici iubi, nici stima. Se pare cã
asta i-a fãcut plãcere. Am revenit
apoi asupra celeilalte extremitãþi de
temut, ingratitudinea. El se

Charles-Joseph de Ligne, marturii despre
Jean-Jacques Rousseau

)) )))

Charles-Joseph de Ligne, Testimonies on Jean-Jacques Rousseau
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lanseazã ca o sãgeatã, îmi face
cele mai frumoase declaraþii din
lume, presãrate cu scurte maxime
sofistice, pe care mi le-am atras
spunându-i: „Dacã totuºi Domnul
Hume a fost de bunã credinþã...?”
El mã întreabã dacã-l cunosc. Îi
rãspund cã am avut o conversaþie
foarte aprinsã cu el în ceea ce-l
priveºte, ºi cã teama de-a fi
nedrept mã împiedica aproape
întodeauna în judecãþile mele.

Pocitania de nevastã sau
menajerã ne întrerupea uneori cu
întrebãri nepotrivite pe care le
punea despre rufe sau despre
supã. El îi rãspundea cu blândeþe
ºi ar fi înnobilat ºi o bucatã de
brânzã dacã ar fi vorbit despre ea.
Nu am observat sã fie câtuºi de
puþin neîncrezãtor faþã de mine.
Adevãrul e cã îi reþinusem atenþia
de cum intrasem la el pentru a
nu-i da timp sã reflecteze asupra
vizitei mele. Am pus punct aici, în
ciuda voinþei mele, ºi, dupã o
tãcere de veneraþie, privind
îndelung drept în ochi pe autorul
Noii Eloize, am pãrãsit cocioaba,
adãpost al ºobolanilor, dar
sanctuar al geniului. El se ridicã,
mã conduse cu un fel de simpatie,
dar fãrã sã mã întrebe de nume.

Nu l-ar fi reþinut niciodatã, cãci
pe el nu l-ar fi putut interesa decât
cel al lui Tacit, Sallustius sau
Plinius. Dar în societatea intimã a
Prinþului de Conti, din care fãceam
parte împreunã cu arhiepiscopul
de Toulouse, preºedintele d’Aligre
ºi alþi prelaþi ºi parlamentari, am
aflat cã aceste douã clase de
oameni corupþi intenþionau sã-l
hãrþuiascã pe Jean-Jacques ºi i-
am scris scrisoarea pe care el o
dãdu la citit sau copiat, destul de
prost de altfel, ºi care apãru apoi,
nu ºtiu cum, imprimatã în toate
ziarele. Poate fi vãzutã în ediþia
operelor lui Rousseau ºi în
dialogul lui cu el însuºi, care se
gãseºte de asemenea în operele
sale; el a avut bunãtatea sã
creadã, în felul lui obiºnuit, cã
ofertele de gãzduire pe care i le
fãceam erau o capcanã pe care
duºmanii sãi mã puseserã sã i-o
întind: o nebunie ce atacase
creierul acestui nefericit om de
seamã, încântãtor ºi insuportabil.
Dar prima sa reacþie era bunã,
cãci a doua zi dupã scrisoarea

mea, el a venit sã-mi mãrtu-
riseascã recunoºtinþa. Mi se
anunþã Domnul Rousseau ºi nu-
mi vine sã-mi cred urechilor; el
deschide uºa mea ºi nu-mi vine sã-
mi cred ochilor. Ludovic al XIV-lea
nu a încercat un asemenea
sentiment de vanitate primind
ambasada Siamului. Descrierea
ce mi-o fãcu despre nefericirile
sale, portretul aºa-ziºilor sãi
duºmani, conjuraþia întregii Europe
împotriva sa m-ar fi întristat dacã
el n-ar fi folosit tot farmecul
elocinþei sale. L-am întrebat cum
se face cã el, cãruia îi plãcea la
þarã, s-a dus sã locuiascã în inima
Parisului? Îmi rãspunse atunci cu
fermecãtoarele lui paradoxuri
despre avantajul de a scrie în
favoarea libertãþii când eºti închis
ºi de a picta primãvara când ninge.
Am vorbit despre Elveþia ºi i-am
arãtat, fãrã a o face intenþionat, cã
ºtiam pe de rost Julie ºi Saint-
Preux. El pãru mirat ºi flatat de
aceasta. A înþeles cã Noua Eloizã
era singura dintre operele sale care
mi se potrivea ºi cã deºi eu aº
putea fi profund, nu mi-aº da
ostenealã sã fiu. Niciodatã n-am
avut atâta spirit (ºi asta a fost, cred,
prima ºi ultima datã în viaþa mea)
ca în timpul celor opt ore pe care
le-am petrecut cu Jean-Jacques
în cele douã conversaþii ale mele.
Când mi-a spus cã voia cu tot
dinadinsul sã aºtepte la Paris toate

decretele de arestare cu care îl
ameninþau clericii ºi parlamentarii,
mi-am permis câteva adevãruri, un
pic severe, despre maniera sa de
a înþelege celebritatea. Îmi
amintesc cã i-am spus: Domnule
Rousseau, cu cât vã ascundeþi
mai mult, cu atât mai mult ieºiþi în
evidenþã; cu cât sunteþi mai
sãlbatic, cu atât mai mult deveniþi
un om public.

Ochii lui erau ca doi aºtri. Geniul
sãu radia în priviri ºi mã electriza.
Îmi amintesc cã am încheiat prin
a-i spune, cu lacrimi în ochi, de
douã sau trei ori: Fiþi fericit,
Domnule, fiþi fericit chiar fãrã voia
dumneavoastrã. Dacã nu doriþi sã
locuiþi în templul pe care vi l-aº
construi pe domeniul ce-l am în
Imperiu4, unde nu am nici
parlament, nici clerici, ci doar cele
mai grozave oi din lume, rãmâneþi
în Franþa. Dacã, aºa cum sper, veþi
fi lãsat în pace, vindeþi-vã operele,
cumpãraþi o cãsuþã frumoasã la
þarã, lângã Paris; veþi întredeschide
uºa unora dintre admiratorii
dumneavoastrã ºi în curând nu se
va mai vorbi de dumneavoastrã.

Cred cã asta nu intra în
socotelile lui, cãci n-ar fi rãmas nici
la Ermenonville dacã moartea nu
l-ar fi surprins acolo. În sfârºit,
miºcat de efectul ce-l producea
asuprã-mi ºi convins de
entuziasmul meu pentru el, mi-a
dovedit mai mult interes ºi
recunoºtinþã decât obiºnuia sã
arate oricui ar fi fost ºi mi-a lãsat,
pãrãsindu-mã, acelaºi gol pe care-
l simþi când te trezeºti dupã ce-ai
visat un vis frumos.

Prezentare ºi traducere
                 Rodica Lascu-Pop

NOTE

1 Rousseau soseºte la Paris în 24
iunie 1770 ºi se instaleazã la hotelul
Saint-Esprit, pe strada Plâtrière. (n. tr.)

2 Este vorba de Pierre Rousseau
(1716-1785), jurnalist ºi autor
dramatic, cãruia i se mai spunea ºi
Rousseau din Toulouse pentru a nu
se confunda cu Jean-Jacques
Rousseau. (n. tr.)

3 Aluzie la floarea de pervincã pe
care Jean-Jacques o descoperã la
Charmettes, graþie Doamnei de
Warens, ºi pe care o regãseºte cu
emoþie dupã treizeci de ani. (n. tr.)

4 Prinþul îi oferã gãzduire la
domeniul sãu Fagnolles. (n. tr.)
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Este cert cã în secolul al XVIII-
lea descoperim cã trupul feminin
este înzestrat cu o viaþã proprie,
însã acest corp rãmâne un obiect
pasiv, supus ordinii sau, mai
degrabã, dezordinii propriei
existenþe, detaºat de orice
posibilitate de cunoaºtere.
Corpul este, în tradiþia lui
Descartes, un obiect de studiu ºi
de control ºi, mai mult, purtãtor
al unui sistem de semne, un corp
care vorbeºte. Descoperirea
corpului ca sistem de semne,
supus unei hermeneutici, aparþine,
deci, secolului al XVIII-lea. În
secolul al XVIII-lea, corpul ne
provoacã la lecturã, el este marcat,
purtãtor al unei „petite histoire”.
Descoperim, deci, iar Rousseau
este aici un mare maestru,
aceastã nouã putere de seducþie
a literaturii care are ca fundament
tocmai punerea sub semn a
corpului. Corpul jongleazã cu litera,
care la rândul ei jongleazã cu
lectorul. Corpul îºi creeazã propria
scriiturã, iar scriitura ascunde
corpul; þine, atunci, doar de cititor
sã-i îndepãrteze voalul, sã-i
inventeze propria „relaþie criticã”,
dupã expresia lui Jean
Starobinski. O relaþie de iubire-urã,
cãci, fie cã este vorba de
personaje feminine ca Suzanne,
Marianne sau Julie, aceste femei
„de hârtie” sunt înainte de toate
creaþia unui discurs masculin
ambiguu, setea de dragoste ºi
teama deziluziei. Sã fie oare diferit
cazul Noii Eloize?

Se întâmplã des sã interpretãm
La Nouvelle Héloïse ca fiind
sublimarea iubirilor între Jean-
Jacques ºi Mme Houdetot. În
Écritures du corps de Descartes
à Laclos (PUF, 1992), Anne
Deneys-Tuney considera cã
„trupul lui Julie este obiectul unei
percepþii ambivalente, de un

Julie’s Body, or the Impossible Eroticism in La Nouvelle
Héloïse
Corina Moldovan

Corpul lui Julie, sau despre erotismul
imposibil în Noua Eloiza

)) )))

caracter în acelaºi timp libidinal ºi
tragic”. Acest corp dorit în tânãra
fatã îi este refuzat în stadiul sãu
de cadavru. Corp consumat, þinut
apoi la distanþã în numele instituþiei
cãsãtoriei ºi al unei morale de
renunþare. Aceastã ambivalenþã a
corpului se remediazã în roman
datoritã scrierii/menþinerii unei
corespondenþe care permite în
egalã mãsurã sã þinã la distanþã
corpul feminin „abject” ºi sã ofere
cãi ocolitoare, perverse, dar
eficace, ale posesiei.

Simple „entelehii” pentru Balzac
cu vocea personajului sãu,
Blondet, din Iluzii pierdute, Claire
ºi Julie, cele douã protagoniste
feminine ale romanului au un corp
bine definit: Rousseau însuºi a þinut
sã ne prezinte fizic idolii sãi pe care
noi îi vedem în text, fie cã se miºcã,
scriu, se plimbã etc., dar el a creat,
ca acompaniament, o colecþie de
stampe (Recueil d’estampes pour
La Nouvelle Héloïse, avec le sujet
des mêmes estampes, tels qu’ils
ont été donnés par l’éditeur, Paris,
Duchesne, 1761), permiþând astfel
sã fie reperate cele „patru sau cinci
personaje” principale „prin
înfãþiºarea lor ºi gustul
îmbrãcãminþii, în aºa fel încât sã
fie recunoscute mereu”.

ªi iatã prima stampã în care:
„Julie este figura principalã. Blondã,
cu o fizionomie blândã, tandrã,
modestã, încântãtoare. Graþii
naturale fãrã cea mai micã
afectare, o elegantã simplitate,
chiar puþinã neglijenþã în
îmbrãcãminte, dar care îi ºade mai
bine decât o înfãþiºare mai
aranjatã; puþine podoabe,
întotdeauna gust; pieptul acoperit
ca fatã modestã, nu ca habotnicã.”
Iar Claire: „O brunã picantã, cu
aerul mai fin, mai isteþ, cu podoabe
mai numeroase ºi urmãrind
aproape cochetãria, dar

întotdeauna modestã. Niciodatã
vreun coº, nici la una, nici la
cealaltã.”

Cu toate acestea, aºa cum ºi
Rousseau recunoaºte în scurta sa
introducere, aceste portrete nu
sunt acolo pentru a convinge de
realitatea corespondenþelor lor, ci
pentru a da ocazia „îndemânãrii
Artistului sã-l facã pe Spectator sã-
ºi imagineze multe lucruri”.
Întocmai ca marionetele, aceste
corpuri îºi aºteaptã stãpânul sã le
punã în scenã. De altfel, în
Confesiuni, Rousseau descrie
cum gãsise, în adolescenþa sa, o
soluþie la dezamãgirile sale în
dragoste. Nemulþumit, creeazã cu
ajutorul imaginaþiei douã prietene,
„una brunã ºi cealaltã blondã, una
iute ºi cealaltã blândã, una
înþeleaptã ºi cealaltã slabã”, în timp
ce el se identificã pe rând, fie cu
amantul uneia dintre ele, fie cu
iubitul celeilalte, el fiind una ºi
aceeaºi persoanã.

Aºa cum remarcã Jean Ehrard,
în articolul Le Corps de Julie, „e
greu sã fixezi viziunea care bântuie
imaginaþia lui Saint-Preux, îl
cufundã în beþie sau îi exaspereazã
dorinþa”. ªi, în fapt, Julie se
regãseºte prea puþin în carne ºi
oase de-a lungul romanului. Ea are
„ochi blânzi”, „pãr blond”, „o voce
emoþionantã” când este fericitã,
sau „ochii întunecaþi”, când înclinaþi
timid în jos, când „neliniºtiþi ºi
curioºi”. Paradoxal, cu cât
Rousseau insistã mai mult pe
aspectele fizice ale fetei, cu atât
aceasta devine mai abstractã,
tinzând spre utopie. Astfel, cuvintele
nu sunt suficiente pentru a descrie
aceastã „frumuseþe angelicã”,
„celestã”. Nu facem altceva decât
sã o descoperim dupã efectele pe
care ea le produce la Saint-Preux
care resimte cel mai des
„strãfulgerãri neaºteptate”.
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Însã Saint-Preux este extrem
de atent la cel mai slab semn al
acestui corp ale cãrui sentimente
par sã se armonizeze: trãsãturile
lui Julie sunt încãrcate de o trãire
autonomã, cãci faþa ei se acoperã
pe rând de o „paloare strãinã” sau
de o roºeaþã neaºteptatã. Aºa cum
remarcã Ehrard, aceastã
vizibilitate a emoþiilor în cazul lui
Julie este în contrasens cu regulile
mondene ale epocii. În opinia sa,
estetica exaltãrii corespunde
sensului unei etici a sinceritãþii,
deoarece Julie ar fi o fiinþã
„autenticã” în ideea cã ea este un
personaj al lumii reale, „veridic”,
transparent.

Cu toate acestea, Julie nu este
decât o fãpturã „de hârtie”, fãrã o
personalitate veritabilã. De altfel, la
sfârºitul scrisorii XXV, din a doua
parte, în timp ce Saint-Preux critica
portretul lui Julie pe care ea i-l
trimisese ca talisman, dublul limbaj
ne lasã sã întrezãrim un Saint-
Preux transformat în Pygmalion,
dezvãluind portretul iubitei sale pe
un ton de o ironie exemplarã: astfel,
„portretul tãu are graþie ºi
frumuseþe... dar, de pildã, pictorul
a plasat rãu rãdãcina pãrului, ceea
ce dã frunþii un contur mai puþin
agreabil ºi mai puþinã fineþe privirii...
coloritul obrajilor este prea aproape
de ochi”. Mai mult decât atât,
pictorul a omis defectele pe care
Saint-Preux începe sa le enumere:
el a uitat cicatricea rãmasã pe
buzã, cele douã pete, una sub
ochiul drept, cealaltã pe gât, a fãcut
terminaþia feþei perfect ovalã, în
timp ce în realitate aceasta este
mult mai puþin regulatã ºi ce sã mai
spunã despre sâni, care sunt mult
prea expuºi: „eºti prea castã
pentru a suporta o asemenea
dezordine”. Saint-Preux ordonã
facerea unui nou portret, în care,
dacã este posibil, adevãratul corp
sã fie absent, deoarece, „e destul
sã se vadã o bucatã din rochia ta,
pentru ca aceea care o poartã sã
fie adoratã”.

Sã reziºti tentaþiei, aceasta este
propunerea Noii Eloize. Sã mori din
dragoste, iatã orizontul în care
Rousseau îºi imagineazã
protagoniºtii. Dar iubirea þine mai
mult de ipotetic, ceea ce nu este
un fapt surprinzãtor, þinând cont cã
textul a fost creat în scopul unui

proiect de evaziune într-o lume a
himerelor. Din acest punct de
vedere, iubirea din Noua Eloizã
poate fi interpretatã în cheie
platonicianã. Aºa cum afirmã
Michel Brix, Julie, în mãsura în
care se deschide spre virtute, se
înalþã spre un „model de
perfecþiune” divin, care te împinge
sã privilegiezi sufletele în raport cu
trupurile. În acelaºi timp, trecând
prin proba renunþãrii, iubirea poate,
cel puþin în viziunea lui Julie, sã-ºi
pãstreze intensitatea primordialã.
Privind din acest unghi, Noua
Eloizã pare sã se apropie mai
degrabã de Tristan ºi Yseult,
deoarece, ºtim deja, „dragostea
fericitã nu are o poveste”.

Deºi, dacã ceea ce se vrea a fi
critica tradiþionalã a putut sa vadã
în roman o reabilitare a
sentimentalitãþii ºi a virtuþii într-o
epocã dominatã de „legãturi
primejdioase”, mulþi alþii au vãzut
în aceasta erotismul ca un fir roºu
ascuns, care reuºeºte sã iasã din
când în când la suprafaþã, Roger
Kempf arãtând cã încã din
deschiderea romanului tânãra
apare ca un obiect de dorinþã
eroticã. Dar dorinþa lui Saint-Preux
apare de cele mai multe ori în
absenþa obiectului sãu, anume
corpul lui Julie. De altfel, alegerea
scrisorii ca formã a apropierii între
cei doi ne aratã, paradoxal,
alegerea formei de iubire la distanþã.
Corpul este înlocuit în La Nouvelle
Héloïse de o multitudine de obiecte
simulacre.

Sã luam ca exemplu cunoscuta
scrisoare din cabinet, scrisoarea
LIV, din prima parte a romanului.
Saint-Preux îi scrie lui Julie chiar
în momentul când o aºtepta pe
aceasta la întâlnirea din cabinetul
ei. Ea este absentã, ceea ce îi
permite lui Saint-Preux sã se
aprindã imaginându-o. Dorinþa lui
Saint-Preux se transferã unor
obiecte metonimice, „coafura
uºoarã”, „baticul fericit”, „mantela
elegantã”, „papucii atât de drãguþi
pe care un picior suplu îi umple
fãrã dificultate”, acestea fiind
mãrcile corpului celei absente.

La acestea se adaugã câteva
dintre strategii de evitare, care
permit ca centrul de interes sã nu
fie niciodatã descris, nici în
totalitate, nici în sine. Trupul lui Julie

nu apare niciodatã în întregime;
ceea ce descoperim sunt pãrþi ale
corpului, gâtul, picioarele, talia,
braþele, sânii, gura pãrul, mâna.
Mâna joacã un rol foarte important,
mâna bolnavã a lui Julie, trecând
de-a lungul draperiilor, mâna pe
care iubitul o sãrutã cu ardoare,
mâini care se ating, se
îndepãrteazã, în sfârºit, mâna
morþii care nu mai poate sã
îndepãrteze voalul care acoperã
corpul fãrã viaþa al lui Julie.
Decolteurile îndeplinesc un rol
important în dispozitivul romanesc,
unele plate, altele generoase, în
orice caz constituind „un spectacol
primejdios”, aºa cum mãrturiseºte
ºi personajul. Decolteul plat al lui
Julie contrasteazã cu cel al
valezanelor, a cãrui amploare îl
ºocheazã într-o oarecare mãsurã.

ªi ni-l imaginãm pe Saint-Preux
dispãrând. Dar între Julie ºi el
lipseºte situaþia de corp la corp.
Putem spune doar cã personajul-
autor al operei nici nu are nevoie
de acest lucru. Scriitura înlocuieºte
situaþia respectivã, scriitura, adicã
acel stil rahitic, cum spunea Sainte-
Beuve, acel stil patetic,
sentimental, liric. În cele din urmã,
corpul, adevãratul corp, rãmâne
imposibil de spus. În aceastã
miºcare de abstractizare sau de
dispariþie a corpului, ceea ce
rãmâne sunt locurile goale; dorinþa
se apropie de scene/întâmplãri,
fantezia se apropie de o altã
scenã, este vorba de scena/
întâmplarea care conþine ºi
provoacã/stârneºte dorinþa.
Aceastã dublã absenþã permite
scriiturii sã se impunã, în
depãrtarea corpurilor, ca singur
corp, corpul scris, textul.

RELICVARIU VEGETAL
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În Cuvîntul înainte al cãrþii,
Constantin Cubleºan explicã de ce
a ales acest titlu, Escale în
croazierã, cam nedefinit-abstract,
pentru aceastã monografie: fiindcã
lectura este, în felul ei, o cãlãtorie,
deci este pregãtitã pentru
surprizele care se pot ivi pe
aceastã mare infinitã, plinã de
tentaþii. Aºadar, o croazierã cu
multiple escale, dar ºi cu „poveºti
adevãrate“. Jurnalul de bord al
acestei cãlãtorii livreºti constituie
monografia de faþã, despre un
scriitor incomod al exilului
anticomunist românesc, pentru
facerea cãreia autorul a avut de
întîmpinat o mare nu totdeauna
liniºtitã ºi confortabil-îmbietoare.

În fond, cãlãtoria lui Constantin
Cubleºan pe apele neliniºtite ale
operei lui Constantin Virgil
Gheorghiu urmeazã o explorare
fireascã ºi progresivã, o învãluire
fãrã falºi paºi în procesul
cunoaºterii. Ea începe normal cu
viaþa scriitorului monografiat, de
fapt cu îmbinarea biografiei cu
bibliografia, punctate amîndouã
prin explicarea genezei operei din
datele vieþii, fiindcã opera în cauzã
stã constant sub semnul autobio-
graficului, de la evocarea zonelor
pãduroase ale Moldovei, pînã la
mãrturiile de rãzboi („Constantin
Virgil Gheorghiu îºi reitereazã, de
fiecare datã, viaþa surprinsã în
momente cruciale, în situaþii limitã,
elaborînd de fiecare datã o
atmosferã oarecum fantasticã,
aventuroasã, mereu însã în limitele
unor tradiþii ºi imprerative necon-
diþionat creºtine“).

În cãrþile cuprinzînd reportaje de
rãzboi, în special în cele referitoare
la dezumanizanta politicã de
deznaþionalizare - „un homicid
înfiorãtor“ - la care au supus
bolºevicii Basarabia sunt cãrþi „de
un profund angajament patriotic“.
Aceste dezvãluiri vor atîrna greu
în luarea hotãrîrii de a nu se mai
întoarce în þara eliberatã de
armatele sovietice. Ispita libertãþii
– al doilea volum de memorii –

urmãreºte drumul parcurs de
scriitor în spatele frontului, ca sã
nu fie ajuns din urmã de armatele
sovietice. Odiseea se terminã la
Paris, unde va publica romanul
Ora 25, tradus în limba francezã
de Monica Lovinescu ºi care se
constituie imediat într-un adevãrat
eveniment literar. Dar provoacã ºi
discordia: Monica Lovinescu
acuzã ingratitudinea scriitorului,
care nu înþelegea sã împartã cu ea
veniturile ediþiilor succesive, iar
Virgil Ierunca va organiza o
adevãratã cabalã politicã.

Autorul procedeazã ca un
monografist experimentat care,
pentru buna înfãþiºare a faptelor,

le inventariazã fãrã a se declara
de la început adeptul unuia sau
altuia. Le prezintã în datele lor
obiective. În schimb, este punctat
firul vieþii scriitorului: în anul 1963
este hirotonit ca preot, la Paris,
apoi contribuþia sa la apropierea
ecumenicã a celor douã mari
Biserici, publicînd în paralel o
nouã suitã de romane, toate cu
motivaþii biografice. Cãlãtoreºte
mult („îl vor pasiona cãlãtoriile“),
þine conferinþe, se implicã în viaþa
socialã a þãrilor pe care le
viziteazã. Constantin Virgil
Gheorghiu semneazã cãrþi care
„au ca numitor comun un profund
umanism ºi o netãgãduitã

dragoste de þarã, sub marca unui
anume parfum exotic învãluitor
pentru destinele fabuloase ce se
împlinesc ori se ruineazã aici“.
Opera sa, „inegalã ºi adesea mult
prea tezistã“, contribuie la
deschiderea spre universalitate a
specificului, situîndu-se printre
creaþiile de vîrf ale repre-
zentanþilor scrisului autohton
modern.

Sistematic ºi progresiv, autorul
trece în revistã reportajul ca
document de rãzboi (Ard malurile
Nistrului - „un lung bocet“),
provocãrile neconenite ale morþii
(Am luptat în Crimeea - „relatare
fidelã, emoþionaltã ºi grotesc-
liricã“), permanenta relaþie cu
veºnicia (La asediul Sevasto-
polului - „cea mai insolitã
experienþã“), locuitor în mocirla
vieþii (Ultima orã - „roman în haloul
epicii populare de senzaþie“).

ªi astfel se ajunge la momentul
romanului care a fãcut vogã, Ora
25, care îl obligã pe monografist sã
se pronunþe, într-u fel sau altul. (În
parantezã fie spus, poetul Al.Lungu
mi-a mãrturisit, la Bonn, cã
Gheorghiu ar fi luat titlul romanului
de le el!) Autorul afirmã importanþa
romanului, ca fiind „unul dintre cele
mai dezolante cu putinþã din
întreaga literaturã contemporanã
(nu numai româneascã, ci a lumii)“
ºi, prin aceasta, „romanul lui
Constantin Virgil Gheorghiu nu
trebuie interpretat doar ca un
strigãt disperat în faþa fascismului
sau a comunismului, ci în faþa
oricãrei ameninþãri menite a strivi
omul ca fiinþã raþionalã“.

Inventarierea operei se
continuã, cu mici capitole în care
se discutã cartea de vîrf: romanul
ulterior Omul care cãlãtorea singur
- „un roman de real succes,
urmînd, într-un fel, aceeaºi
problematicã din Ora 25", Gurã de
Aur, atletul lui Hristos - „fãrã
îndoialã, unul dintre cele mai
elocvente exemple de viabilitate în
universalitate a cuvîntului
Mîntuitorului“, Perahim - „prezintã

O monografie Constantin Virgil Gheorghiu
Constantin Virgil Gheorghiu. A Monography
Titu Popescu
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o atmosferã ºi o intrigã marcat
autohtonã, specificã periferiei
citadine – cartierul Gãrii din
Bucureºti“.

ªi astfel, prin cîteva succinte
capitole este inventariatã întrega
producþie literarã a lui Constantin
Virgil Gheorghiu prin operele ei de
vîrf, date ca exemplu la fiecare caz
în parte. Întîlnim peste tot observaþii
mai generale asupra acestei
opere, presãrate printre comen-
tariile cu vizã mai directã. Aflãm
astfel cã realitãþile româneºti au
constituit mereu surse de
inspiraþie, cu atît mai mult cu cît
exilul parizian „a acutizat în
conºtiinþa sa drama unei naþiuni
oropsite de soartã, trecutã mereu
prin focul ºi sabia cotropitorilor.
Minunea rezistenþei pe aceste
meleaguri a împlinit-o, dupã
credinþa sa, tocmai tãria spiritului
profund religios a acestei popor
creºtin din chiar zorii originii sale“.
Scrierile cu un pronunþat caracter
autobiografic sunt simblizate prin
romanul Cum am vrut sã mã fac
sfînt, care face din experienþa de
viaþã a autorului o aventurã a
cunoaºterii teologale („se întîlnesc
numeroase pagini eseistice de
realã elevaþie spiritualã“).

L a  V i a þ a  p a t r i a r h u l u i
Athenagoras observã cã „cele
mai frumoase pagini sunt cele
hermeneutice. Constantin Virgil
Gheorghiu explicã tuturor ce este,
ce trebuie sã fie un monah, ce
semnificã haina monahalã, ce sunt
Rusaliile, ce este Sfîntul ºi Marele
Mir ºi cum se preparã el, care este
sensul postului sau al Bobotezei,
care sunt detaliile Liturghiei ºi
semnificaþiile lor etc.“; ororile
regimului totalitar îi provoacã
scrierea romanului Marele
exterminator, „în ideea de a
demasca, de a dezvãlui lumii,
ororile unui regim totalitar, ce se
înscria perfect, ba chiar cu pretenþii
elitare, în sistemul concentraþionar
al þãrilor socialiste, sub tutela,
desigur, sovieticã“. Hristos în Liban
„e o carte de un patetism mocnit,
ca un strigãt de durare ºi de protest
la ameninþarea creºtinãtãþii, avînd
un substrat vãdit ecumenic“.

Pãcat cã aceste diseminate
observaþii nu sunt prinse într-un
„portret“ final de scriitor, cãtre care
ar fi condus întreaga desfãºurare

documentarã ºi comentariul politic
fãcute de Constantin Cubleºan. El
scrie, cãtre sfîrºit, cã-l plaseazã pe
autor „între cei mai de seamã
scriitori contemporani, mãrturisitori,
prin propria lor existenþã, asupra
unei lumi aflatã într-o degringoladã
cãutare a unei identitãþi umane
majore“. Aceasta mai ales cã
destinul scriitorului nu este încã pe
deplin clarificat, cã istoricii literari
se abþin sã-ºi spunã clar verdictul
- „între negaþia violentã (de la Virgil
Ierunca la Nicolae Florescu) pînã
la receptarea ultra elogioasã
(de la Mircea Eliade la Fãnuº
Bãileºteanu)“. Iatã ce scrie istoricul
literar Nicolae Florescu despre
ebuliþia contorsionatã a vieþii ºi  a
cãrþilor lui Constantin Virgil
Gheorghiu: „jocul lui Constantin
Virgil Gheorghiu a facilitat
contactul, probabil, al «scriitoru-
lui» cu cercurile comuniste ºi
cominterniste din þarã, cu cele ale

Anei Pauker îndeosebi. ªi rezul-
tatele s-au vãzut, nu numai în
ingratitudinea moralã ºi materialã
a celui ce a refuzat sã sprijine
atunci apariþia celui de-al treilea
numãr al revistei literare, din exilul
parizian, Luceafãrul, condusã de
Mircea Eliade, deºi era beneficiar
substanþial al succesului
comercial cu Ora 25, dar ºi al
rupturii totale, realizatã între fostul
corector de la Uniunea Românã,
revista gi-ratã de Generalul N.
Rãdescu, în redacþia cãreia
lucrau atunci atît N. I. Herescu,
Emil Cioran, cît ºi Adriana
Georgescu-Cosmovici, Monica
Lovinescu ºi Virgil Ierunca, printre
alþii, din cercurile exilaþilor români
anticomuniºti de la Paris, dis-
creditaþi prin naþionalitatea ºi
specificitatea trãdate în mod
vehement în acest roman” (Înapoi
la Aristarc, vol.II, editura Jurnalul
literar, 2010).

POVESTEA OMULUI
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Jesica Baciu

200 de paºi fãrã dragoste

Seara, o întâlnire întâmplãtoare la bucãtãrie
hainele pe care le mai are pe acasã i-au rãmas mici
mã uit la corpul lui ºi e atât de clar
cã asta ar putea fi partea bunã a lucrurilor
cã asta a fost mereu partea bunã a lucrurilor

apoi i-a sunat telefonul
o conversaþie scurtã
care s-a terminat cu
„da, ºi tu”
eu aº fi vrut sã fie
„da, ºi eu”
aproape o promisiune
ºi nu mã refer la „da, ºi eu te pup”
nici eu ºi nici fratele meu nu am spune asta
                                                                   niciodatã

nu mai vroiam sã plec din bucãtãrie
deºi simþeam cã fug de mãnânc pãmântul
dupã frânghia unui elicopter
care nu mai putea sã mã aºtepte
ºi mai aveam sã-i zic ceva fratelui meu
cã de trei zile, în camera alãturatã
mama forþeazã un câine sã se uite la televizor.

o geacã pe-o insulã pustie

nu s-a mai întors de pe stâncã
a rãmas pe banca pe jumãtate prãbuºitã
cu un pahar de suc în mânã
ºi când a început sã plouã
a dus paharul la piept
ºi l-a acoperit cu geaca
pe care i-o cumpãrasem eu
în februarie
când el insista sã doarmã în bucãtãria de varã
despre geaca aia a zis cã
„nu ºtiu cum sã-þi spun
dar pe asta nu ar fi ales-o nimeni”

acum, înconjurat de copaci care plutesc pe ape
cu gluga peste ochi
cheamã o altã forþã a naturii –
o inimã puternicã
care sã batã foarte tare.

x

frate-meu intrã la mine
îºi trage un scaun lângã pat
cu lumina de la telefon
se uitã sã vadã dacã dorm
cu ochii mei vãd
cã inima lui s-a blocat
ca un viþel care-ºi bagã
capul prin gard ºi

nu-l mai poate scoate
scaunul se înclinã
ãsta e sfârºitul
a avut nevoie de mulþi ani
dar acum dã pe dinafarã

cearta

Un sloi de gheaþã s-a desprins cu urlete de casã
ªi a alunecat rapid înspre pãdure
Ne-a rupt florile, ne-a distrus gardul, totul
Când credeam cã am scãpat
Cã s-a izbit de un copac ºi a crãpat
Coada gheþarului s-a înãlþat ca un dragon de aer
ªi a fluturat ameninþãtor deasupra familiei mele.

la aer curat

Am fost odatã la pãdure,
cu o familie,
ei erau bucuroºi, vroiau sã facem grãtar,
noi nici n-am coborât din maºinã,
am deschis doar uºile sã iasã câinele,
iar tata s-a gândit ce-ar fi sã plecãm,
sã-l lãsãm sã alerge dupã noi pânã acasã.

Ostafie Augustina, cãsãtoritã cu Ostafie
Cristian

In casa de la munte nu aveam apã
Iar în casa de la þarã nu mai aveam geamuri
Chiar discutam cu Cristian
Ar fi mai cald sã ne mutãm în casa de pe plajã

Dar o sã se scufunde, a zis
Dacã aducem ºi copiii nu o sã reziste,
O sã intre nisip, meduze
ªi casa noastrã o sã rãmânã fãrã luminã.

Atunci când ne-am cunoscut am avut o vreme
                                                                        casa
visurilor noastre.

azi

La non-stop un om a stat în faþa raftului 10 minute
dupã care a pus în coº o cutie mare
cu un câine care mânca dintr-un vas ’champion’.
am trecut foarte aproape de el, nu chiar sã-l ating,
dar sã-i transmit ceva.
apoi, la casã ne-am nimerit unul lângã altul, m-am
                                                                        uitat,
nu mai luase nimic altceva.
„un câine are nevoie ºi de mâncare caldã’’, am
                                                                  ºoptit eu
s-a întors: ’ce-ai zis, mai zi o datã’.

ª
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Un fenomen deosebit de
interesant, de semnificativ ºi de
altminteri perfect explicabil a fost,
dupã 1989, declinul unor cuvinte,
care ºi-au pierdut prestigiul oficial
ºi au dobîndit niºte conotaþii mai
mult decît incomode. În limbajul
intelectual, aceasta a devenit
situaþia cu care s-au confruntat mai
ales, sau cel puþin, patru termeni:
ideologie, dialecticã, determinism
ºi istoricitate. Pentru cã, sub
regimul comunist, sensurile le-au
fost deturnate ºi manipulate, ele au
început sã fie evitate, chiar ºi cînd
contextul le-ar fi solicitat prezenþa.
Utilizarea lor frecventã în limba de
lemn a doctrinei politice ºi a
propagandei de partid a operat o
adevãratã confiscare, cãci în
realitate cele patru cuvinte nu sînt
ºi n-au fost nicidecum invenþia ºi
monopolul gîndirii marxiste ºi nici
socialiste în general, chiar dacã
aceasta le-a promovat cu o
insidioasã predilecþie.

Ideologia, ca termen, s-a nãscut
spre sfîrºitul secolului XVIII (Destut
de Tracy), dialectica începe cu
Platon ºi congenerii lui,
determinismul e copilul ºtiinþei ºi,
deºi mult mai vechi, s-a consolidat
în secolul XIX, iar istoricitatea a
cunoscut ºi ea o evoluþie
asemãnãtoare, încît a limita cele
patru concepte la circulaþia lor în
discursul teoretic ºi politic comunist
înseamnã a da dovada unor destul
de grave lacune de culturã
generalã.

Dupã mai bine de douã decenii
de la marea schimbare din
decembrie 1989 (cuvîntul
„revoluþie” n-a fost ocolit, dar
sensul lui s-a metamorfozat),
termenii în discuþie par sã fi reintrat
într-un uzaj normal. Partidele au
ideologiile lor, dialectica ºi-a
recãpãtat statutul filosofic ºi chiar
înþelesul comun, iar determinismul
ºi istoricitatea nu pot lipsi desigur
din vocabularul ºi din concepþia
ºtiinþei contemporane. Pe de altã
parte, eroziunea lor relativã nu se
poate sustrage de la influenþa
mutaþiilor de mentalitate ºi de
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paradigmã, pe care le-a introdus
postmodernismul în cultura
ultimelor decenii. Asocierea
excesivã cu viziunea marxisto-
comunistã ºi cu soluþiile unilaterale
ºi discreþionare ale acestora s-a
repercutat ºi asupra destinului unor
gînditori, mai cu seamã cînd
aceºtia s-au remarcat ca virulenþi
critici ai capitalismului ºi ai lumii
occidentale. Dar opacitatea lor
teoreticã în anumite privinþe nu
scade totuºi ponderea ºi valoarea
de ansamblu a operei lor, cînd e
vorba de autori de talia lui Georg
Lukacs sau Theodor Adorno, dupã
cum adeziunea la comunism a lui
Antonio Gramsci nu-l coboarã din
poziþia de gînditor substanþial, spre
a nu mai pomeni aici ºi lungul ºir
de reprezentanþi ai aºa-zisului
reformism din istoria miºcãrii
socialiste de inspiraþie, dar nu ºi
de obedienþã marxistã, pentru
care se cuvine consultatã
excepþionala lucrare a lui Leszek
Kolakowski, Principalele curente
ale marxismului (3 vol.), apãrutã
acum ºi în limba românã. În aceste
condiþii, a trata cu suficienþã sau
cu infatuat dispreþ, ori pur ºi simplu
cu indiferenþã contribuþia acestora
echivaleazã cu a eluda din
dialectica de idei a ultimelor douã
secole o mare ºi consistentã parte,
bogatã ºi stimulativã prin sugestiile
sale, dintre care unele ºi-ar putea
adeveri actualitatea ºi în zilele
noastre. Cãci din erori explicate,
din controverse ºi din rãsturnãri de
perspectivã, din reexaminãri ºi din
reformulãri multiple, se naºte, se
desprinde greu, dar se afirmã cu
atît mai viguros ºi mai temeinic
adevãrul. A cunoaºte modul de
înþelegere ºi soluþiile unor adversari
de idei e cea mai bunã cale de a-i
domina ºi a-i învinge chiar pe
propriul lor teren de luptã. Încît
devine o întreprindere de cel mai
mare merit a risipi în aceastã
privinþã confuziile, prejudecãþile ºi
toate locurile comune îndeobºte
superficiale ºi a restitui concep-
telor genuine sensurile lor autentice
ºi fundamentale.

Este ceea ce se strãduieºte sã
facã distinsul cercetãtor Petru
Vaida în noua sa carte Proteu.
Încercãri de filosofie ºi literaturã
(Editura Meronia, 2011), ºi
izbuteºte – s-o spunem de la
început – cu o incontestabilã forþã
de convingere, bazatã pe docu-
mente controlabile ºi pe argu-
mente care vin dintr-o deplinã
stãpînire a obiectului. Autorul este
el însuºi un adept ºi un promotor
al raþionalismului, dar nu un spirit
exclusivist, ci, dimpotrivã, deschis
faþã de complexitatea existenþei ºi
a problemelor pe care le implicã
reflecþia filosoficã, aspirînd la
cuprinderea totalitãþii, alcãtuitã,
dupã cum se ºtie, din infinite
contradicþii ºi diversitãþi. „Eroii”
principali ai cãrþii lui P. Vaida sînt
de aceea Tudor Vianu, G. Lukacs
ºi Th. Adorno, cãrora li se alãturã,
în plan secund, dar nu mai puþin
revelator, ºi numeroºi alþii, precum
Dimitrie Cantemir, protagonistul
cãrþii de debut a autorului, care
beneficiazã de cîteva studii noi,
dar oarecum marginale, apoi
Rãdulescu-Motru, G. Cãlinescu, P.
Creþia, Al. Paleologu, M. Kundera
ºi M. Martin. Nu absenteazã nici
Karl Marx însuºi, pe care P. Vaida
încearcã sã-l absolve de vinovãþia
crimelor sãvîrºite în numele lui, sub
cuvînt cã, de vreme ce acesta a
profeþit victoria revoluþiei sociale în
cele mai dezvoltate þãri capitaliste,
iar regimurile dictatoriale rezultate
dintr-o atare revoluþie s-au instaurat
deopotrivã în Rusia, China,
Cambodgia, Vietnam, unde s-au
comis cele mai abominabile
atrocitãþi, pãrintele comunismului
mondial nu ar trebui socotit
responsabil „de evenimentele
nefaste, monstruoase, din aceste
þãri, societãþi – chiar în cazul cînd
conducãtorii lor se revendicã din
Marx, ceea ce nu dovedeºte nimic”
(p. 238). De ce sã uitãm însã cã
rãdãcinile totalitarismului ºi
apologia violenþei politice se
regãsesc foarte clar în acelaºi
Marx, aºa cum au dovedit-o la
vremea lor ºi „noii filosofi francezi”?
ªi de ce sã uitãm de asemenea a
adãuga la cele patru þãri deja
menþionate soarta, nu mult mai
blîndã, a popoarelor intrate sub
jugul sovietic, dupã al doilea rãzboi
mondial? Ar fi ºi aici locul de a glosa
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în marginea unei formule, pretabilã
la o dublã accepþie, „socialismul
real”.

Dar interesul nostru merge
acum cãtre un plan mai curînd
filosofic, în concordanþã de
altminteri cu însãºi ierarhia
tematicã a cãrþii. Despre Tudor
Vianu, P. Vaida a publicat în 2004
un întreg volum privitor la opera lui
de gînditor ºi estetician, din care
reproduce ºi aici cîteva capitole.
Noi sînt însã textele despre micul
tratat axiologic al profesorului,
concepþia sa politicã ºi situaþia
Esteticii. Întru totul edificator ºi
quasi-inedit (a apãrut doar în 22),
ni s-a pãrut cel de-al doilea,
Individualism ºi liberalism la Tudor
Vianu, unde autorul semnaleazã
apartenenþa savantului la „Grupul
individualist” din 1933, „un grup
liberal independent de Partidul
Naþional Liberal” (p. 98), dar nu ºi
de ideologia lui, aºa cum reiese
din diverse locuri disparate ale
operei estetice ºi mai cu seamã din
articolul Libertatea cugetãrii,
inserat în Gîndul vremii din 15
martie 1934 ºi orientat ferm
„împotriva tendinþelor dictatoriale
de îngrãdire sau desfiinþare a
libertãþii de gîndire – un bun cucerit,
spune Vianu, cu atîtea jertfe – ºi în
acelaºi timp împotriva colecti-
vismului” (p. 99). Propulsarea ideii
de „individualism liberal” pune într-
o luminã decisivã ºi definitorie
adevãratul crez politic, pe care
profesorul a trebuit sã-l înãbuºe
dupã 1944.

Cele mai numeroase clarificãri
teoretice le aduce P. Vaida pornind
de la opera lui Lukacs, unul dintre
cei mai de seamã reprezentanþi ai
„marxismului occidental”, cum l-a
numit, în mod aparent paradoxal,
cunoscutul filosof francez M.
Merleau-Ponty. Evocînd opera de
tinereþe a gînditorului, exegetul sãu
român urmãreºte cu acribie
complexul proces de pendulare
lukacsianã între idealismul moral
ºi pragmatismul revoluþionar, din a
cãrui dramaticã frãmîntare s-a
închegat convertirea la comunism,
care avea sã fie însoþitã ºi mai
tîrziu de nenumãrate momente de
erezie politicã, ilustrînd o per-
manentã oroare de dogmatism,
mai precis de stalinism, care l-a
condus pe Lukacs în chip cu totul

concludent la prezenþa sa ca
ministru al culturii în guvernul
reformist al lui Imre Nagy. Foarte
bine întemeiatã apare opinia lui P.
Vaida, potrivit cãreia „Convertirea
lui Lukacs a decurs din fascinaþia
pe care a exercitat-o asupra lui
mesianismul marxist, concepþia
despre misiunea istoricã
universalã a clasei muncitoare.
Lukacs a nutrit poate toatã viaþa
convingerea cã viaþa lui personalã
dobîndeºte un sens printr-o acþiune
convergentã cu sensul istoriei” (p.
133). Aºa se explicã evoluþia lui de
la contestarea leninismului ca
specie de marxism (p. 130) pînã
la înregimentarea sa ulterioarã,
nelipsitã sistematic ºi fãrã
înrerupere de tot felul de acuzaþii
de revizionism, explicabile prin
faptul cã mai ales ultima parte a
vieþii „a fost marcatã de o
deschidere umanistã ºi de o
tendinþã de destalinizare a
marxismului, reflex teoretic al
comunismului reformist” (p. 135).

Remarcabile sînt observaþiile
care privesc ideile estetice
lukacsiene, de la Filosofia artei,
Heidelberger Ästhetik ºi Teoria
romanului, la impresionanta
construcþie doctrinalã din 1963. Ar
fi desigur prezumþios sã încercãm
a trece mãcar în revistã abundenþa
ºi detaliile acestor observaþii, a
cãror deplinã asimilare de cãtre
cititor ar presupune o mai serioasã
familiarizare cu gîndirea filosofului
ºi esteticianului. Nici un concept
esenþial nu pare a fi neglijat sau
expediat din atenþia autorului. ªi
totuºi am fi dorit sublinierea unuia
din marea Esteticã, deloc mai puþin
esenþial ºi care explicã multe
relaþionãri, inclusiv aparenta
contradicþie dintre noþiunile de
generic ºi individual (p. 186). Este
vorba de ceea ce Lukacs numeºte
inerenþã, argumentînd-o pertinent,
insistent ºi mai mult decît oportun.
Numeroase dintre ideile lui Lukacs
sînt valide ºi profunde. O
demonstreazã, alãturi de Petru
Vaida, ºi un alt redutabil specialist
în domeniu, Nicolae Tertulian,
autor al unor studii lukacsiene, din
pãcate prea puþin cunoscute la noi,
dupã plecarea autorului în exil, dar
de referinþã în bibliografiile
occidentale.

În fine, al doilea nume important

în cartea lui Petru Vaida este
Theodor Wiesengrund Adorno,
figurã marcantã a ªcolii de la
Frankfurt, pus de multe ori în raport
cu Lukacs ºi tratat cu aceeaºi
aplicaþie la text, pentru a demonstra
cã „partea cea mai importantã ºi
mai influentã a filosofiei lui Adorno”
(p. 206) este critica aºa-numitei
„industrii culturale” din perioada
capitalismului tîrziu. Demne de
reþinut ºi de aprofundat sînt, nu mai
puþin, concepþiile estetice ale lui
Adorno, dintre care meritã atenþia
aceea cu privire la artã ºi diver-
tisment (pp. 205-206), ca ºi aceea
a lui Petru Vaida însuºi (pp. 253-
255). Sînt în ambele nuanþe
preþioase ºi foarte utile care ar
necesita o discuþie specialã, cãci
relaþia dintre creaþie ºi amuzament
ar diferenþia-o mai bine pe prima,
dacã nu vrem sã luãm notã, pe
lîngã arta mare ºi autenticã, de
încã o varietate de artã, dar una
„micã” ºi amãgitoare, intrînd în
marea ceartã a definiþiilor po-
tenþiale.

Dar despre aceasta, ca ºi
despre altele, cu alt eventual prilej.
Pînã atunci, salutãm o carte
necesarã ºi folositoare, mai ales
celor care au pasiunea rarã a
ideilor generale.
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Am aºteptat cu mare
interes noua carte a
Mihaelei Ursa (Eroticon.
Tratat despre ficþiunea
amoroasã, Cartea Româ-
neascã, 2012) întâi de toate
pentru cã am fost printre cei
care au audiat seminariile
despre câteva dintre roma-
nele paradigmatice pentru
literatura de dragoste
contemporanã (Parfumul,
Lolita sau Dragostea în
vremea  holerei), care se

regãsesc analizate ºi în prezentul volum, dar mai ales
datoritã evidentelor dificultãþi de a aborda o asemenea
temã într-un studiu academic, luând ca materie
întreaga literaturã universalã, de la Banchetul lui Platon
la Parfumul de Süskind.

Nimic mai riscant pentru un teoretician care se
apleacã asupra problematicii ficþiunii amoroase
(subtila ironie programaticã din subtitlul devine astfel
necesarã, despre o astfel de temã  numai „tratate”
teoretice nu se pot scrie, ci doar alte ficþiuni teoretice
în cheie subiectivã). Dificultãþile inerente sunt
semnalate chiar de autoare în repetate rânduri, iar
metadiscursul critic ce rezultã de aici devine ºi el
interesant în sine, exemplificând latura personalã,
subiectivã, a unui lector implicat al literaturii amoroase,
care e însãºi autoarea. Ca ºi în cazul altor teme mari
(precum moartea sau apocalipsa), riscurile sunt
maxime: aceste teme fac problematicã orice atitudine
„clasicã” de cercetãtor neimplicat, presiunea implicitã
a viitorilor cititori (care aºteaptã de la o astfel de carte
clarificãri, clasificãri, tipologii universal valabile), faptul
cã aceºti cititori au un grad înalt de implicare (posedã
propriul canon sacrosanct de romane de dragoste),
reverberaþiile temei sunt dificil de cartografiat, reperele
ferme lipsesc, la care se adaugã probleme specifice
ale ficþiunii amoroase, care provoacã „blocajul
facultãþilor noastre critice” (predispune ºi pe cititorul
avizat la o lecturã de plãcere, la un impas al
discursivizãrii ei), iar trecerea discursului amoros în
paradigma post (post)modernã prilejuieºte alt
transgresãri, confuzii, destabilizãri.

Pentru autoare, Eroticon-ul devine astfel o
provocare, ocazie de a testa posibilitãþile teoriei la
întâlnirea cu un astfel de subiect, prilej de confesiune,

MIHAELA URSA

Cartea Româneascã,
2012

EROTICON
Tratat despre

ficþiunea
amoroasã

The Love of Fiction and
the Fictions of Love
Andrei Simuþ

de ipostaziere a problematicii femeii (mai ales în cheie
subiectivã), dar ºi prilej de a se reinventa ca autor,
cartea de faþã reprezentând, alãturi de Divanul
scriitoarei, un alt registru de preocupãri tematice decât
cele din primele trei cãrþi, în care regãsim mai ales
avataruri ale Teoreticianului. Dacã în Scriitopia Mihaela
Ursa investiga subiectul auctorial ca figurã a
imaginarului criticii, aici focalizarea este mai degrabã
pe problema lecturii, a receptãrii, pe procesele de
lecturã ale cititorului implicat (conceptul de „lecturã
imersivã”, tip de lecturã specific pentru ficþiunile
amoroase), dar ºi o interesantã auto-scopie prin
descrierea ºi studierea propriilor reacþii ºi lecturi
multiple ale romanelor de dragoste, o curajoasã
exersare a posturii de cititor „naiv”, o încercare de
regãsire al pathosului implicãrii, a plãcerii pure de a
citi. Savuroase în acastã privinþã devin notele de
subsol, un discurs care dezvãluie deopotrivã procesul
lecturilor succesive ale cãrþilor reper din literatura de
dragoste, dar ºi al genealogiilor ideilor ºi intuiþiilor sau
chiar al impasului în care s-a gãsit uneori procesul
interpretativ. Cartea se coaguleazã însã tot datoritã
intuiþiilor Teoreticianului, care propune un concept
operativ pentru întreg ansamblul ficþiunilor amoroase:
eroticon-ul, unitate de bazã a ficþiunii amoroase clasice,
este înþeles ca ficþiune sumativã, ca imagine-nucleu
capabilã sã configureze sub raport narativ ºi sub raport
imaginar un întreg univers ficþional, sã-l aºeze în seria
ºi tipologia potrivitã, fiind totodatã o imagine-cheie prin
care poate fi transmisã întreaga poveste. Excelentã
mi se pare demonstraþia legatã de caracterul aproape
inseparabil dintre experienþa unei iubiri ºi modul cum
ea se hrãneºte din literatura de dragoste aferentã,
iubirea fiind momentul privilegiat al experienþei umane
unde experienþa directã ºi reprezentãrile ei livreºti îºi
rãspund ºi se potenþeazã (dupã vechea formulã
stendhalianã, „amorul e copilul romanelor”).

Spre deosebire de teme precum Apocalipsa sau
moartea, care testeazã capacitãþile de reprezentare
ale oricãrui autor de ficþiune, dar constituie bune puncte
de pornire pentru eseist, cu tema iubirii lucrurile stau
exact invers. O astfel de temã constituie deliciul
oricãrui autor de ficþiune, discursul romanesc fiind
tocmai forma în care se pot rosti adevãrurile subiective
despre iubire, pe când pentru un critic poate constitui
provocarea maximã (sau impasul total) ºi pentru cã
totul pare sã se fi spus deja (mai ales despre operele
clasice ale literaturii universale) ºi datoritã instabilitãþii
conceptuale a temei, aspecte de care Mihaela Ursa
e conºtientã mereu ºi pe care le surmonteazã în
diverse moduri. Presiunea imensei biblioteci din
spatele oricãrei dintre operele clasice invocate (Dafnis
ºi Chloe, Tristan ºi Isolda, Don Quijote, Bãrbierul din
Sevilla etc) nu îngrãdeºte posibilitatea re-lecturii ºi re-
intrepretãrii din unghi mereu inedit, prin intermediul
conceptului de eroticon, reinterpretare înlesnitã ºi de
o anumitã atitudine postmodernã a unei subiectivitãþi
ludic asumate ºi a unei seriozitãþi academice fructuos
chestionate. Nu lipsesc nici schiþarea unei grile
generale de concepte ale iubirii fiecare iustratã cu
exemplul cheie (în partea a doua, despre „erotologii”),
nici precisa construcþie a seriilor de opere care sã

Iubirea de
fictiune si
fictiunile iubirii

, ,
,
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erotologii (trecem de exemplu de la iubirea boalã-
Suferinþele tânãrului Werther, la iubirea blestematã-
La rãscruce de vânturi, apoi la scrierile Marchizului
de Sade), nici schiþa unei istorii a ficþiunii amoroase
occidentale. Aceastã istorie pare a se încheia în
viziunea autoarei undeva dupã anii ´80 (cele mai
recente exemple analizate fiind Parfumul de Suskind
ºi Dragostea în vremea holerei de Marquez, ambele
din 1985), datoritã unei epuizãri a diversitãþii
erotologiilor, când ficþiunea amoroasã devine în
principal ficþiune a plãcerii ca dorinþã, iar apoi, o mai
recentã ipostazã fiind chiar aceea a epuizãrii
potenþialului hedonist, prin romane care
problematizeazã epuizarea dorinþei înseºi. Ar fi fost
poate interesant de inserat aici, la capitolul erotologiilor
epuizãrii plãcerii, cazul romanelor lui Michel
Houellebecq (în special Posibilitatea unei insule), cu
discutarea cazului bizar al unei iubiri post-sexuale ºi
post-umane. Întrebãrile rãmân sã ne urmãreascã dupã
lectura cãrþii: asistãm la un sfârºit al literaturii erotice?
Unde se situeazã literatura românã eroticã actualã în
contextul noii paradigme a epuizãrii erotologiilor?

Cert e cã Eroticon are deopotrivã calitãþile eseului
comparatist (uºurinþa cu care gliseazã de la o operã
la alta, analiza decomplexatã din unghi inedit al unor
mari opere, formularea unor întrebãri incitante ºi ale
unor ipoteze ofertante de lecturã), rigoarea studiului
academic, libertatea ºi deschiderile unui jurnal de
lecturã, harul conceptelor memorabile ºi funcþionale,
dar ºi talentul de a capta publicul cititor (avizat sau
nu), dovadã fiind faptul cã titlul se aflã pe lista de best-
seller ale editurii. Dupã lectura unei astfel de cãrþi ne
vom întoarce schimbaþi nu doar la romanele de iubire
preferate, dar ºi la trãirile intime legate de iubire ale
fiecãruia.

High Level Collective Prose

Proza colectiva de
nivel înalt

)) )))

Ovidiu Pecican

***

Polirom, 2011

POVEªTILE
DUNIAZADEI,
ALE SCLAVEI

SALE
RAªAZADA ªI
ALE REGELUI
ªAHZAMAN

În România, þara
„geniului nepereche” Mihai
Eminescu, scrisul literar
pare o misiune celestã
rezervatã doar celor
predestinaþi. Existã o serie
de spirite, altminteri
lucide, care cred cu toatã
tãria – sau cel puþin par sã
o facã – în misiunea divinã
a scriitorului, echivalentã
cu o damnare fãrã egal,
cãci talentul nu îºi poate
atinge cota adevãratã fãrã

multã, multã suferinþã. Pentru acest tip de oameni,
talentul nu ajunge întru încununarea unei cariere

scriitoriceºti. Mai e nevoie de douã ingrediente, iar
acestea sunt geniul ºi nefericirea absolutã (sau
mãcar boala). Am încercat în mai multe rânduri sã
mã opun personal acestei viziuni sumbre,
desprinse parcã din cele mai obscure tenebre ale
dibuirilor sufleteºti, dar s-a întâmplat sã nu am cine
ºtie ce succes. Cine crede aºa, nu poate fi convins
sã creadã altfel cu argumente raþionale, la lumina
zilei. Degeaba ai invoca imensa plãcere a scrisului
dimineaþa, pe rãcoare, sau în tãcerea nopþii;
voluptatea scârþâitului creionului pe hârtie, tactul
maºinii de scris ori puterea computerului de a insera
completãri ºi corecturi fãrã a urâþi textul de pe
ecran… Nici o ºansã sã menþionezi de câte feluri
de nefericire salveazã o paginã în care ai pus suflet
ºi þi-a… ieºit. Nu ai de ce veni cu exemplele unor
scriitori care au alcãtuit opere ca în transã, nici nu
meritã sã menþionezi cã autorul soldatului Svejk îºi
sorbea berea tacticos la crâºmã, în fum ºi vacarm,
pentru „neguroºi” soarele va rãmâne mereu pe un
alt continent.

Mult mai eficace se dovedeºte însã abordarea
pragmaticã. Iatã de ce privesc cu o anume
încântare experimentele literare de grup ale
Ruxandrei Cesereanu cu studenþii ei, datând de
mai mult de un deceniu. Cel mai bun mod de a
demonstra accesul la scris al (aproape) oricui, ca
ºi bucuria ºi rolul terapeutic al creaþiei literare este
sã practici scriitura creatoare (creative writing)
colectivã. Ca orice meserie ºi artã, ºi aceasta se
poate învãþa, exersa ºi practica, descãtuºând
latenþele creative naturale ale fiecãrui om.

De mai mulþi ani, de peste un deceniu,
Ruxandra Cesereanu practicã în ambianþã
academicã asemenea exerciþii asidue cu discipolii
ei, mediind proiecte inventive, cointeresându-ºi cu
succes mai tinerii învãþãcei ºi coordonând volumele
în care rodul acestei munci cristalizeazã.
Rezultatele unor ateliere universitare de acest fel
au fost publicate în volume colective precum Made
in Romania. Mahala ºi argou în România Post-
comunistã. Subculturi urbane la sfârºit de secol XX
ºi început de secol XXI (2005), România înghesuitã.
Cutii de chibrituri, borcane, conserve (Ipostaze ale
ghetoizãrii în comunism ºi postcomunism), 2006
sau Anunþuri mortuare în Re major (Clovn Grup,
2008). În acest fel, pe mãsura desfãºurãrilor
temporale, poeta, prozatoarea ºi eseista a izbutit
sã medieze debutul mai multor zeci de autori, dintre
care unii au produs deja volume personale, iar alþii
sunt pe cale sã le producã. Spre deosebire însã
de primele producþii, care erau, în principiu, de
eseuri, reportaje ºi studii, cel mai recent dintre ele,
Poveºtile Duniazadei, ale sclavei sale Raºazada
ºi ale regelui ªahzaman (Bucureºti, Ed. Tracus
Arte, 2012, 516 p.) se concentreazã pe producþia
beletristicã înalt specializatã. Ideea de a da o replicã
– în mic, fiindcã nu de aceleaºi proporþii –
faimoaselor O mie ºi una de nopþi este una
seducãtoare ºi, în acelaºi timp, dificilã, cãci
presupune intrarea în convenþia poveºtii de tip
oriental, ambientarea istoricã ºi geograficã în
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ÃBaghdad-ul ºi Bassra (Bassora) primului mileniu,
adaptarea la convenþiile culturale (islamice ºi
medievale) corespunzãtoare ºi adoptarea unui stil
populat de tropi ºi ornamente retorice potrivite.

Pentru acest motiv s-a recurs, din câte rezultã
din jurnalul de creaþie þinut în paralel cu etapele
proiectului de cãtre coordonatoarea lui, la relectura
celor cincisprezece volume ale ediþiei româneºti
datorate lui H. Grãmescu – respingându-se de
plano raportarea la repovestirea succintã ºi
selectivã, în trei volume, a lui Eusebiu Camilar - ºi
„… am schiþat o hartã de rãspândire a poveºtilor
din suita arabã clasicã ºi am explicat /grupului – n.
O.P./ tehnicile de asamblare dintre povestiri” (p.
473). Membrii grupului, mai exact: autorii (Marius
Conkan, Suzana Lungu, Bogdan Odãgescu,
Valentin Moldovan, Cristina Vidruþiu, Lavinia
Rogojinã, Alexandru Istudor, Oana Furdea, Cezara
Alexis, Florin Balotescu, Bogdan Papacostea,
Maria Juca, Raluca Ferentinos, Alexandra Ghejan,
Valerica Mãrginean, Sonia Andraº, Simina Raþiu ºi
Mihaela Prodan) ºi încã alþi câþiva, care au
abandonat pe parcurs, pierzându-ºi interesul sau
nemaifãcând faþã, dupã o vreme, reprizelor de
creaþie solitarã ºi în grup – au avut de înfruntat o
serie de dificultãþi þinând de natura efortului ºi a
þelului precis asumat. Selecþia temelor ºi a
personajelor s-a fãcut în manierã hollywoodianã,
preluându-se din fundalul celor 1001 de nopþi
sugestii, motive ºi prezenþe umane secundare ce
se pretau la expansiunea teritoriului fanteziei
orientale prezente în epopeea clasicã a poveºtilor
într-o nouã luminã. Prin astfel de proceduri, menite
sã dea o credibilitate funciarã noii manufacturi de
poveºti, dar ºi sã reînvie – magic – spiritul care a
insuflat iniþial creaþia colectivã pe care mia ºi una
de basme arabe îl anima, cartea noilor rapsozi, din
jurul cursului ºi atelierului de scriere creativã de la
Literele clujene a atins, mi se pare, o cotã a ambiþiilor
ºi, nu rapsodic, ºi a realizãrilor comparabilã cu
Povestea fãrã sfârºit a lui Michael Ende. La drept
vorbind, cartea clujeanã este chiar un rãspuns activ
ºi direct crizei semnalate de faimosul autor, o
recucerire ºi lãrgire pe cont propriu, dar în echipã,
a arealului Fantaziei, pe seama unui text canonic.
Cei optsprezece autori ºi emira lor într-ale
narativitãþii au produs astfel, pe durata rãgazului
dintre 28 februarie 2008 ºi 6-17 iulie 2009, un numãr
de câteva zeci de poveºti, inventând fãpturi de
bestiar medieval inexistente anterior (precum
calamandrul, combinaþie de cal cu salamandã) ºi
producând un stil narativ care, deºi se doreºte
subordonat celui dupã care se constituie în decalc,
dobândeºte o autonomie ºi o existenþã proprie. Nu
e mai puþin adevãrat cã, uneori, mania arheologicã
pentru exprimãrile desfãºurate ºi învãluite ale
Orientului de odinioarã par prea abundente, iar
cititorul ar prefera, poate, mai degrabã sugerarea
lor în filigran decât o paradã maiestuoasã. Din acest
punct de vedere, poþi ajunge sã tânjeºti dupã felul
în care I.L. Caragiale a înþeles sã se aplice materiei
din Abu Hassan, iar Wilhelm Hauff celei din Califul

Barzã ori Muc cel Mic. Totuºi, fapt indubitabil, dintre
destul de multele proiecte literare experimentale cu
echipe de autori – amintesc aici doar romanul Rubik
-, cel la care mã refer aici este unul fermecãtor atât
prin mize, cât ºi prin rezultate.

Probabil cel mai important lucru al
demonstraþiei subînþelese pe care o fac autorii este
cã, aºa cum spuneam dintru început, literatura nu
este doar chin, ci ºi joc, educaþie ºi terapie, inovaþie
ºi conformitate cu un standard; o bogãþie veºnic
aptã de a fi reinventatã cu prospeþime ºi entuziasm,
cu disciplinã ºi inteligenþã. Dacã toate acestea nu
sunt echivalentul talentului – nume generic pentru
ceva inefabil care produce efecte artistice puternice
asupra cititorului, inclusiv în duratã -, atunci
recunosc cã ficþiunea rãmâne numai pe seama
geniilor chinuite. Nu este însã aºa. Beletristica, în
vremurile noastre, se democratizeazã, ajutând la
mai buna punere în valoare a umanului din om; poate
ºi a unei scântei din altã lume, cine ºtie…

Printre blocurile gri
Among the Grey Apartment
Buildings
Victor Cubleºan

ADRIAN CHIVU

Polirom, 2012

STRADA

Romanul lui Adrian
Chivu este o demonstraþie.
O demonstraþie de forþã
stilisticã, de idee care
susþine pînã la capãt
construcþia unui proiect,
lãsînd puþin loc de manevrã
inspiraþiei ºi impulsului. Un
produs cerebral, dar care îºi
doreºte înainte de toate o
legãturã afectivã puternicã
cu cititorul sãu.

Strada vine sã
întãreascã ideea unei noi

tendinþe – noi în sensul ultimilor ani – în rîndul
romancierilor noºtri aflaþi în jur de 40 de ani.
Recuperarea copilãriei, reîntoarcerea în spaþiul anilor
80, ani cruzi, taraþi de apãsãtorul regim comunist-
ceauºist. O recuparare aproape autistã, marcatã de
subiectivism, în care cheia de boltã a plonjãrii în trecut
e experienþa maturizãrii, a redescoperirii spaþiului
izolat al universului proiectat de copil în jurul sãu ºi
care, inevitabil, filtreazã într-o manierã foarte
personalã realitatea istoricã. Genul acesta de
naraþiuni, de semi-recuperãri ale istoriei noastre
recente au avut mize mai mari sau mai mici, dupã
cum au izbutit mai mult sau mai puþin sã convingã ºi
estetic. Dar, de la Atunci i-am ars douã palme semnatã
de Lucian Dan Teodorovici prin 2004 ºi pînã la mai
recentele Bãiuþeii al fraþilor Florian sau Cum mi-am
petrecut vacanþa de varã de T.O. Bobe ºi, în bunã
mãsurã, Noapte bunã, copii! de Radu Pavel Gheo
formula pare sã fi cucerit tot mai mulþi autori ºi în curînd
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un membru al generaþiei sã nu se simtã cu adevãrat
pãrtaº la prezentul literar în lipsa unei astfel de
încercãri. În bunã mãsurã simpatizez genul acesta
de demers care apeleazã, în mod direct ºi complice,
la experienþa comunã a autorului ºi a cititorului, la
imersiunea nostalgicã pe care o propune în universul
blocurilor, uniformelor ºcolare, Gumelei, cozilor la nu-
se-ºtie-ce, cartelelor, zilelor lungi neumplute de
televizor ci de “gaºca de la bloc”. Pe de altã parte,
dacã primele astfel de scrieri erau primite cu
entuziasmul iertãtor al redescoperirii copilãriei, odatã
cu afluxul sporit lectura a început sã devinã tot mai
puþin legatã de emoþie ºi tot mai dependentã de estetic.

Adrian Chivu propune o formulã deloc nouã (fãrã
sã încerc un efort de memorie prea mare îl amintesc
pe Mark Twain cu Aventurile lui Huckleberry Finn),
dar rar folositã, cea a discursului la persoana întîi
singular în care naratorul e chiar eroul-copil al poveºtii.
Tehnic vorbind, aceastã alegere implicã fraze de
lungimea unui capitol, cu multe “ºi”-uri, cu multe
digresiuni ºi o punctuaþie minimalã. Este un stil de o
oralitate violent afiºatã, o curgere diluvialã de informaþii
în care firul roºu e adeseori abandonat în favoarea
unor micro-burþi narative. Mimarea modului de relatare
al unui copil de circa 11 ani înseamnã implicit
renunþarea la o modulare a naraþiunii care sã
sublinieze punctele de interes ale naraþiunii în favoarea
istorisirii plate, articulatã strict pe criteriul cronologic.
Cititorul alege singur porþiunile pe care le urmãreºte
ºi decide singur modul în care participã la istorisire.
Din punct de vedere tehnic, Adrian Chivu meritã nota
zece. Întregul roman reflectã fidel stilul unui copil (uºor
agramat ºi nu foarte ager, abia trecut de zece ani) ºi
camufleazã la perfecþie “fãcãtura” stilisticã. Este o
experienþã interesantã, plãcutã ºi în cheie ironic-
umoristicã. Cel puþin pentru primele 30-40 de pagini.
Din pãcate, dincolo de acest teritoriu plãcerea lecturii
începe sã scîrþîie, ºi efortul de concentrare pe care îl
solicitã aceastã alegere stilisticã tinde sã ºteargã în
cititor primele impresii favorabile. Urmãrind frazele
accepþi lucrãtura lor excelentã, dar te disociezi tot mai
mult de lumea romanului. Reîntoarcerea în copilãrie
o facem de pe piedestalul adultului, iar imersiunea în
fraza tîmpã, copilãreascã nu reuºeºte sã sudeze
sentimentul de solidaritate. Poate cã o alternanþã de
voci narative ar fi fost o soluþie mai bunã, poate o
realizare mai puþin exactã stilistic ar fi ajutat. Pe scurt,
cartea devine, la lecturã, tot mai îndepãrtatã, mai
obositoare ºi mai necomunicativã.

Plasatã ca acþiune în Bucureºti, cîndva în a doua
jumãtate a anilor 80 (Steaua este deja campioanã
europeanã), într-un cartier, printre blocuri, naraþiunea
urmãreºte povestea lui Rusu Traian (viitor Tufiº), un
copil care îºi împarte interesul între speculaþiile în
marginea unei “misterioase” dispariþii a unchiului sãu,
jocurile cu prietenii din cartier ºi primele emoþii erotice.
O poveste, dincolo de uºoara turnurã dramaticã din
final, platã ºi generalã într-un univers pe care îl
redescoperi uºor. Nu ºtiu care poate fi reacþia unui
cititor care nu a trãit anii aceia, a unui tînãr nãscut
dupã 89. Strada este un roman al complicitãþii ºi al

voluntarei imersiuni în trecut. Cozile preemptive la
magazin (pentru cã urmeazã sã bage ceva), penele
de curent, obsesia mîncãrii sunt detalii pe care Adrian
Chivu nu le explicã, ci le evocã. Fãrã rãutate, poate
cu ironie, fãrã altã atitudine exceptînd-o pe cea de
martor.

Romanul lui Adrian Chivu nu va produce
pesemne multe valuri, mai ales din pricina formulei
uºor greoaie, dar, pentru cei care îl vor duce pînã la
capãt va oferi imaginea unui prozator solid, extrem
de disciplinat ºi capabil, care, odatã descãtuºat de
“obligaþia” recuperãrii spaþiului copilãriei, va putea gãsi
o respiraºie mai amplã în alte pagini.

În ciuda pronosti-
curilor din ce în ce mai
pesimiste din ultimii ani
cu privire la poezie, existã
destule semne cã, departe
de a dispãrea ca fenomen,
ea începe sã-ºi întãreascã
rândurile cu multe voci  noi.
Un numãr trecut din
„Steaua” încerca sã ofere
o micã avanpremierã a
ceea ce poate însemna
generaþia de dupã
douãmiism, propunând

peste 20 de nume tinere. Deºi, ceea ce meritã
menþionat din start e cã nou-veniþii nu se mai revendicã
deloc de la ideea de generaþie. S-ar prea putea ca
douãmiiºtii, în ciuda apetitului lor protestatar ºi a nevoii
de a deconstrui livrescul ºi literarul în favoarea
autenticitãþii, sã fie ultima promoþie de la noi care mai
crede încã în literatura cu majusculã. Se putea citi,
îndãrãtul manifestelor fracturiste (ºi nu numai), cu
toatã vehemenþa lor politico-socialã, o urmã destul
de serioasã de încredere în capacitatea literaturii de
a mai schimba lumea. Dezabuzarea, alienarea strigatã
pe toate vocile, nu reuºeau sã acopere ultima dozã
de optimism legatã de puterea compensativã a Cãrþii
în faþa existenþei.

În schimb, cei mai tineri poeþi, lansaþi majoritatea
pe noile medii ale Internetului, nu mai vãd niciun sens
în închegarea unei generaþii literare. Ei sunt în general
niºte free-lance-ri, preocupaþi mai degrabã de a-ºi
gestiona imaginea individualã decât de a contura un
portret de grup menit sã batã la porþile istoriei literaturii.
Astfel încât pentru ei debutul în volum începe sã nu
mai aibã aceeaºi greutate ca pentru scriitorii tradiþionali.
Pe Alexandru Vãsieº, pe ªtefan Baghiu, pe Ana-Maria
Lupaºcu sau Andreea Teliban, deºi foarte tineri, îi
precedã deja o reputaþie câºtigatã în totalitate prin
activitatea poeticã de pe bloguri, de pe cluburile literare
online sau de pe reþelele de socializare. E, probabil,

Un debut prematur
An Early Debut

RADU NIÞESCU

Casa de Pariuri
Literare, 2012

GRINGO

Alex Goldiº
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Ãacest fapt cât se poate de concret cea mai serioasã
loviturã la adresa centralitãþii literaturii, dincolo de toate
teoriile deconstructiviste vehiculate în ultimele decenii.

E drept, însã, cã nici debutul în volum nu-i de
neglijat, deºi, repet, el nu mai reprezintã o decizie la
fel de gravã ca acum câþiva ani. Tocmai de aceea,
poeþii încep sã debuteze la vârste tot mai fragede – ºi
poate cã o umbrã de discernãmânt n-ar fi de prisos.
Înainte de debutul cu Gringo, tânãrul de doar 20 de
ani, Radu Niþescu, avea ºi el un mic palmares într-
ale poeziei, dacã e sã contabilizãm Marele Premiu al
Festivalului Naþional de Poezie „Nicolae Labiº” (2011)
ºi Premiul pentru volum în manuscris la Festivalul
Naþional „Tudor Arghezi” (2012).

Deºi nu se poate vorbi de un imaginar închegat,
o sensibilitate aparte e de detectat în placheta de
versuri publicatã la Casa de Pariuri Literare (o editurã
cu mânã extrem de bunã în ultimii ani la scriitorii tineri).
În primul rând, nu-i greu de observat cã poezia lui
Niþescu n-are mai nimic în comun cu aerul blazat ºi
întunecat al celor mai mulþi douãmiiºti. Dimpotrivã:
fiecare vers al tânãrului poet pare o explozie de
energie. O senzaþie de prospeþime venitã dintr-o
disponibilitate afectivã ieºitã din comun e, probabil,
tendinþa cea mai originalã a poeziei lui Niþescu.
Departe de a fi închistat în propria ideologie sau în
propriul trup, ca douãmiiºtii, autorul Gringo-ului poate
trãi în acelaºi timp vieþi paralele: „viaþa/ libertatea/ ºi
cãutarea fericirii// am dreptul la cãutarea fericirii/ de
pe podul brooklyn unde au murit douãzeci cãutând
fericirea pânã pe/ salteaua mucegãitã a unui adãpost
social din lower east side odatã/ periferia sãracilor//
cu nouã ani în urmã stãteam cu chirie în bronx fiul
meu era fan yankees/ i-am cumpãrat o ºapcã ºi nu l-
am dus la niciun meci/ n-am plãtit trei luni ºi ne-au dat
afarã”. S-a terminat, dacã e sã citim drept manifest
primul poem din Gringo, cu solipsismul negru al
neoexpresioniºtilor: poetul poate adopta cu lejeritate
identitãþi ce sfideazã deopotrivã geografia ºi biologia.

Cu toate acestea, n-aº spune cã Radu Niþescu
renunþã total la postulatul biografismului. Cãci nu e
vorba la el nicio clipã de fantezie purã sau de zboruri
abstracte, ci mai degrabã de o dislocare a ordinii
realului prin puterea extraordinarã a emoþiei. Din
unghiul ridicatei temperaturi adolescentine, un
precursor îndepãrtat al lui Radu Niþescu e, oricât de
ciudatã ar pãrea asociaþia, Nichita Stãnescu. Într-un
limbaj sexualizat aºa cum poetul ºaizecist n-ar fi
îndrãznit sã adopte niciodatã, Radu Niþescu e capabil
deja sã provoace puternice cutremure de imaginar:
„în douã mii doiºpe o sã ne iubim grozav/ pânã când
între coapsele tale se va deschide o falie/ ºi penisul
meu va fi înghiþit de puhoiul de lavã// o sã-mi cuprindã
apoi adidaºii/ genunchiul stâng/ ºoldurile umerii pãrul/
australia// sydney va fi o scoicã pe valuri// oameni în
negru cu cravatã/ se vor strânge sã afle epicentrul/ în
timp ce europa ºi asia/ se vor afunda în tine”.

Pãcat doar cã volumul nu se ridicã în totalitate la
intensitatea versurilor de mai sus. Deºi e oarecum
normal ca Radu Niþescu sã mai bâjbâie încã printre
diferite registre stilistice, mai supãrãtor e cã destule
poeme nu reuºesc sã transpunã îndeajuns experienþe

infantile. Pânã într-acolo, încât rama naivã aplicatã
de multe ori programatic devine greu disociabilã de
naivitãþi propriu-zise: „primul pachet/ a fost un
marlboro/ de zece/ vagabonzii îi spuneau/ vrãbiuþã//
pe-al doilea l-a gãsit tata/ acum stã în bibliotecã/ pe el
e scrisã ziua în care m-am lãsat// nu ºtiu cum sã-þi
zic/ nu mai avem bani de þigãri niciunul/ ºi te sprijini
pe mine de parcã/ m-ai învãþa iar cântecul/ cu elefantul
ºi pânza de pãianjen// mustaþa ta galbenã/ d-aia mã
apucasem voiam ºi eu/ aºa mustaþã/ când o sã fiu
mare”.

Dacã Radu Niþescu ar mai fi aºteptat un an-doi,
e posibil ca asemenea pasaje sã fi rãmas în afara
copertelor, iar debutul cu Gringo sã convingã în
totalitate.

POMUL LIRÃ
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Dezvirginare

Petalele vaginului se desfac
precum ºireturile
de la încãlþãrile
lui Cristofor Columb.

Existã altceva mai frumos
decât prora unei nave
atingând o lume nouã?

Prima zãpadã

Vai, fatã drãguþã, ai cãzut singurã
în cursa propriului tãu trup. Douãzeci
de kilograme în plus atârnã precum o tapiþerie
zgronþuroasã peste zestrea ta desãvârºitã.

În urmã cu trei luni arãtai precum o
cãprioarã fãcând ochii mari la prima zãpadã.

Acum Afrodita te priveºte de sus
ºi te vorbeºte pe la spate.

Surprizã

Ridic capacul closetului
de parcã ar fi cuibul unei pãsãri
ºi vãd urme de pisicã
peste tot pe marginea vasului.

Poem de dragoste

E atât de bine
sã te trezeºti dimineaþa
singur
ºi sã nu trebuiascã sã spui cuiva
cã îl iubeºti
atunci când nu îl mai
iubeºti.

Marea de bostani

Noaptea trecutã am vãzut mii de bostani
plutind pe suprafaþa valurilor,
izbindu-se de stânci ºi
rostogolindu-se pe plajã;
trebuie cã-i Halloween-ul marin.

Mama Adrenalinã

Mamã Adrenalinã,
cu a ta rochie de comete
balerini din aripi de pãsãri
ºi umbrã de peºte zburdalnic,
îi mulumesc cã mi-ai pãtruns,

îneles ºi iubit viaþa.
Fãrã tine, sunt mort.

La fel de frumos ca pãrul tãu

pentru Marcia

Vreau ca pãrul tãu
sã mã acopere cu hãrþile
unor locuri noi,

astfel ca
oriunde aº merge
sã fie la fel de frumos
ca pãrul tãu.

Traducere: Andrei Mocuþa

Richard Brautigan
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Bãtrânul Popanu, cum îi pot spune generaþii mai
tinere unui bãrbat încã-n floarea vârstei, pe nume
Vasile Pop, ieºit din primul rãzboi mondial în grad de
plutonier-major,  trebuie sã se fi nãscut prin prima parte
a ultimului deceniu din veacul XIX, ºi sã se fi însurat
prin sfârºitul primului deceniu din veacul XX, dacã
prin deceniul al doilea nevastã-sa, o Ravicã, va aduce
pe lume pe cei mai mulþi din copiii pe care li-i va da
Dumnezeu, ºapte de toþi, trei bãieþi ºi patru fete, pentru
o intrare arãtoasã, cu dreptul, sau reprezentativã, în
noua realitate a României Mari. ªi e de presupus cã
putea ºi sã fi fost un timp cãtanã împãrãteascã trãind
din soldã, activ, pânã la reîntoarcerea în civilie de-a-
binelea, când va trebui sã-ºi regleze felul de viaþã din
nou dupã orarul câmpurilor ºi anotimpurilor, ºi când
în rânduielile ce se reaºezau îi revenea ºi lui, ca unui
om ridicat prin merit ºi forþe proprii, dar ºi sub un ideal
naþional, un rol mai la vedere în cele obºteºti, din sat.
Având sã fie ales de vreo douã ori, prin vreo ºapte
ani, iatã un numãr promiþând sã-i poarte noroc, primar.
Calitate în care, cum  îºi va aminti una din fetele mai
mici, printr-un târziu („când eu aveam vreo 17 ani”, ºi
el „purta ceva mare ºi strãlucitor pe piept”), va
participa, cu alþi „fruntaºi” din împrejurimi, la o festivitate
în Alba Iulia, ceva cu o încoronare, poate la una din
aniversãrile marelui act istoric. Sau demnitate pe
parcursul cãreia, un indiciu despre o exigenþã sau
aspiraþii de o emancipare e ºi fapul cã pe cel puþin
jumãtate din dispozitivul lui de urmaºi îi va da la ºcoli
din alte pãrþi. Întâiul în aceastã situaþie aflându-se cel
de al doilea nãscut, îndrumat spre o ªcoalã de Arte
ºi Meserii. Primului nãscut, soarta hotãrându-i, printr-
o nuntã ca din „Nunta Zamfirii”, o aranjare, nu peste
mult timp,  pe o vatrã  bunã, ca ginere, într-un sat
vecin.

De îndatoririle varii, ca un „ales” din rândul unei
comunitãþi prosperând, în þarã-ntregitã, el se va ocupa
cu spirit gospodãresc, un comunicativ, fãrã a neglija
nici stupul familial, în vieþuirea într-o casã moºtenitã
de la pãrinþi, cu flori în fereºti, vãruitã albastru, pe o
grãdinã de vreo cinzeci de ari, între un drum „al þãrii”,
pietruit, ºi un „drum de fier” traveresând un ºes bordat
de pãduri, ºi pe care  spera s-o înlocuiascã cu una
mai mare, din vreo patru încãperi, înãlþatã peste un
beci larg, ca la saºi, ºi cu o verandã sprijinitã pe vreo
trei coloane sau arcade. La proiect participând ºi
absolventul amintitei ºcoli, din centrul de plasã, fãcând
ºi o schiþã pe care o pãstra într-o mapã cu alte desene,
un multitalent care  nu-ºi va urma calificarea pentru
vreo îndeletnicire practicã, din vreun sector material,
ca punerea pe roate a vre unui atelier de cojocar sau
tâmplar, ci, ascultând de îndemnul unui profesor ce-i
remarcase reale înzestrãri în cadrul unor programe
artistice ºcolãreºti ºi vorbise în acest sens cu un
faimos cântãreþ de operã originar tot de pe-aici, va
studia patru ani la o Academie de Muzicã ºi Artã, în
Cluj, ºi va ajunge ºi el un nume în  oastea zeiþei Thalia.

Urmare acestei schimbãri survenite în viaþa
abãtutului de la un orizont mai domestic, în curând un
îndrãgit de public, mai  cu seamã pentru roluri comice,
unde era un original, dar ºi de confraþi, pe care îi
aducea ºi pe la casa pãrinteascã la câte-un mic ospãþ
frust, când teatrul se afla în vreun turneu, între timp
însurat, va fi gãsitã mai uºor o formulã ºi pentru
trimiterea la liceu a douã din surorile mai mici, în oraºul
care-i devenise ca un fief. Dintre care, penultima în
ordinea anului de naºtere, care nu va termina decât
douã clase, la un liceu „Principesa Ileana”, destul ca
sã se aleagã cu o pasiune pentru cântat în corul
bisericii ºi pentru pelerinaje pe la mânãstiri, nu numai
din Ardeal ci ºi din Moldova, dupã ce se va reîntorce
de unde a plecat ºi se va mãrita într-o casã dintr-o
rãscruce de uliþi, mai de margine, ºi  va avea copii, îºi
va mai aminti ºi cã l-a vãzut, dintr-un  geam al unei
case unde stãtea în gazdã, pe Carol al II-lea fãcându-
ºi  intrarea în oraº, de peste dealul Feleacului. Dar va
mai fi deschis un drum în afara unei rãmâneri la
rãdãcina hreanului sau cu fruntea la spicul holdelor,
dupã niºte expresii, ºi ultimului dintre bãieþi, un brunet
smead cu pãr negru ºi ochi încrezãtori, dar ºi un
temperament, care va putea fi îndreptat spre un rost
militar, ca al tatãlui, ºi odatã, la o horã, când va veni
într-o permisie, într-o uniformã strunitã pe trup, va
spune despre un alt flãcãu de-nsurat, ce va deschide
un alt „rând” în „mersul de mânã”, al jocului
„Someºana”, fetei pe care o þinea de dupã umeri, „îl
împuºc!”. O miºcare pe o tablã de ºah, trãitã, dincolo
de o dragoste pe care nu ºi-o reprima din priviri, ca
un eveniment personal, urmatã de alte douã bucurii,
douã nunþi ale surorilor rãmase numai în zarea tradiþiei,
„la stative”, în vârste mai mari. Una mutându-se într-
o casã de buni vecini, la nici cinci sute de metri, mereu
cu câte-o abatere pe la cuib, de unde parcã nici n-ar
fi zburat. Întâmplãri în urma cãrora, condiþiile erau
coapte sã se treacã la preparativele pentru construcþia
noii case, ºi respctiv dãrâmarea celei bãtrâneºti,
conform cu vechiul proiect, lucru petrecut în plinã
varã.

Cum pentru un provizorat, ºi cum cei trebuind
sã împartã un trai sub acelaºi acoperiº au rãmas
puþini, s-a ales formula restrângerii la un spaþiu de
locuit minim, care sã rezulte din tranformarea grajdului
ºi ºurii, legate între ele, în douã camere simple - o
bucãtãrioarã ºi o cãmarã. Un adãpost de orice posibile
vremuiri, în ochii unui strãin putând trece drept
strãmoºul casei dezafectate, ca dintr-un  veac al
Mariei Tereza. Dar, zis ºi fãcut! Din clãdirea veche s-
a folosit niºte material ºi pentru încropirea unui ºopron
ºi a unei magazii, lângã un coteþ pentru animale mici,
porc ºi orãtãnii,  iar lucrurile toate, celelalte, de interior,
lãzi cu haine, podiºoare, canapeie, au fost înghesuite
cum s-a putut, cu o sãrbãtorire, în noul sãlaº. Câte
ceva ºi prin vecini. E drept nu cu punerea unui struþ
pe acoperiº.
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Numai cã istoria mare, a lumii, va juca ºi în acest
perimetru îngust, al unui mic ºi încã incomplet, cum e
de presupus, pâlc de actanþi într-o piesã de teatru
simbolic, în alt chip – rãzboiul de-al doilea venind pe
neaºteptate, cu ciuntirile cunoscute ºi plecãrile în
refugiu din Ardealul dintr-odatã de douã ori „de Nord”.
Un tribut trebuind sã dea, cu bejeniri de vreo patru
ani, ºi ei, ºi anume prin toþi fraþii pe care o vântoasã
nu-i gãseºte prinºi cu amândouã mâinile de þarini, de
grape, de staule, de pãduri. Rãspunzãtorul cu voia
bunã, un râs sãnãtos ºi contaminant pe scenele din
turnee, în repertoriile cu autori strãini sau cu element
autohon, ºi soþia sa; dar ºi sora lui cea mai micã, de-
acum cu liceul terminat, abia cãsãtoritã c-un inginer
agronom, deci o altã pereche. Iar apoi ºi candidatul la
o carierã de militar, cel mai mic dintre bãieþi, cum l-am
botezat, dimpreunã cu toatã armata þãrii, nemulþumitã
cã nu i s-a permis sã tragã nici mãcar un  glonþ, într-
o apãrare de pãmânt pãrintesc, strãmoºesc, „cedat”.

O urgisire din care – dupã un interval de privaþiuni,
neinteresând acum, inclusiv în locul lãsat în urmã,
purtat în doruri, de cãutat în poezii ale vremii, lesne
de bãnuit, presupunând ºi amânarea construirii noii
case – rãzleþiþii se vor întoarce odatã cu din ultime
tuºiri ale tunurilor pe frontiera de Apus, unde românii
au luptat, cu atâtea jertfe,  alãturi de ruºi, har Domnului
teferi.  De parcã evenimentele sociale, ca un fier
înroºit în foc i-ar fi însemnat ºi pe ei. Aºa stând
lucrurile cu primul în ordinea vârstei, protagonistul în
roluri de comedie, ºi un afectiv, acum divorþat, la care
oricine gãseºte o uºã deschisã - cum i se întâmplã
într-o zi unui elev de liceu în cursul superior, ce trebuind
sã-i predea o scrisoare de la un cunoscut, ºi
telefonându-i în prealabil, îl gãseºte într-o odaie parcã
suspendatã, pentru cã de etaj 5,  o raritate în epocã,
unde ajunge îndrumat prin gesturi de dirijor, dintr-un
balcon  cu vedere deasupra unei largi pieþe, chiar de
cãtre destinatar. Ceva similar întâmplându-i-se ºi
surorii cu liceul absolvit,  funcþionarã undeva, care îºi
va schimba ºi ea partenerul de viaþã. Cãsãtorindu-se
a doua oarã, prin sfârºitul deceniului cinci, cu un
avocat, un timp jurisconsult la un Ocol silvic, instituþie
importantã într-o reºedinþã de judeþ devenit acum
„raion”, dintr-un areal de pãduri, unde  vor locui
împreunã, dupã un timp. O rãzgândire, adeverindu-ºi
temeiul, care va fi alduitã cu naºterea unui copil drag.
În schimb aerul în care-l vor învãlui, la sosirea lui direct
de pe frontul de vest, de „eliberare”, acasã, pe cel de-
al patrulea frate în ordinea datei de naºtere, spirite ale
clipei, va fi pentru mai mulþi ani unul triumfal. Cu nume
de împãrat roman, din nou numai într-o permisie, într-
o uniformã elegantã, cu o decoraþie din rãzboi ºi o
caschetã rotundã, de sublocotenent  zvelt, insemne
la cinste, el va fi o clipã ºi în centrul unei festivitãþi,
potrivite cam pe picior, de cãtre douã mame, cum e
datina, a unei logodne, în sat, fãrã alte urmãri, dar care
dã, printr-un ospãþ din tandreþi, o notã de disticþie ºi
rezonaþã unei duminici, ºi va rãmâne un prilej de
amintiri, despre o culoare de timp, în douã familii. De
unde el se va grãbi sã se întoarcã la datorie: luarea în
primire a unei numiri, proaspete, ca ofiþer de graniþã
în Oradea Mare. O „situaþie” cu promisiuni, despre

care se va vorbi prin vecini, când, printr-un început
de toamnã lungã, ori sfârºitul unei veri de secetã,  le
va face o surprizã pãrinþilor, din partea parcã ºi a unor
„cuscri” nu strâmtoraþi, cãci se va însura în Bihor, în
urma unei alte logodne, mai cu temei, prin trimiterea
de acolo a douã perechi de juncani mari, simental, în
pete albe ºi cafenii.

Ceea ce va face, prin contrast, sã primeascã o
anumitã rezonanþã, printre sãteni, un zvon pe care-l
rãspândeºte un spriduº cârcotaº, despre  niºte
întrebãri care i-ar fi fost puse fostului edil, din partea
unor „autoritãþi”, parcã venite ºi ele cu tancurile
rãzboiului, care nu se mai termina, în legãturã cu o
dispariþie de la domiciliu, din oraºul apropiat, a ginerelui
sãu jurist, în urma unui proces în care acesta ar fi
pledat, în apãrarea unui ofiþer,  într-un caz de dezertare
din armatã, o fostã cunoºtinþã, cãci consãteni, la un
tribunal militar din Bucureºti. Zvon întãrit ºi prin vizitele
tot mai dese acasã, în curând, a fetei celei mai mici,
soþia acestuia, care se vor termina cu de-a dreptul
mutarea ei la pãrinþi, cu copil cu tot. Un omenos,
directorul ºcolii, care îi este rudã apropiatã, vãr, dar
stã bine cu puternicii zilei, de când s-a înscris unde
s-a înscris,  în Republicã, o va chiar angaja într-un
serviciu administativ, o improvizaþie de internat, pentru
copii din familii sãrace, aduºi de prin alte pãrþi, ceva
ca o secþie de ucenici, cu profil de olãrit, la el.

ªi se va mai adãuga un plus într-o operaþie
aritmeticã de scãderi, de pe un abac. Abaterile ºi ale
fostului actor, mai frecvente, prin satul în care a fãcut
ochi, nu cu teatrul.  Pe care parcã nu l-ar regreta,
judecând dupã o fervoare cu care se va lanasa tot
mai mult în niºte afaceri comerciale cu cherestea, în
cãtunele de sub munþi dar ºi prin pãrþile Vetrei Dornei,
bucovinene. El apare uneori într-o hainã de teren, o
pufoaicã, parcã mai întinerit, în compania unei fete cu
faþã roºcatã, plãcutã, numai în ultima clasã de liceu,
care chiar l-ar gãzdui în casa pãrinþilor ei, într-o
perspectivã, iar alteori, singur, coboarã dintr-un
camion, din trei sãrituri, descãrcând câte ceva ºi
reluând drumul, în spre brazi ºi jneapãn, zorit. O
avântare, se va auzi cã într-o cooperare cu o firmã
din Bucureºti, ce se va adeveri, în curând, riscantã,
confruntatã ºi cu un sechestru pus pe averea unui
cumnat mai înstãrit, dar parcã ºi a fratelui însurat în
alt sat, pe care îi convinsese sã-i garanteze un
împrumut în bancã. Cum ºi cu alte plictiseli sau ºicane,
chiar întrebãri care îi vor fi puse despre întâlniri cu
unii ºi alþii, prin parchete. De ce nu ºi cu avocatul
dispãrut? Întâi numai insinuant, ºi apoi directe,
finalizate ºi cu câteva declaraþii pe care trebui sã le
dea unor miliþieni sau inspectori, încruntaþi. Un cerc
tot mai strâns; sau ce se stângea. Ca, dupã o
întoarcere din alergãri  pe la mai multe gatere, când
va afla de o citaþie mai suspectã, pentru o prezentare
la tribunal, lãsatã la ceas de noapte, nu prima, de cãtre
doi inºi care se recomandau ca de la percepþie, sã
nu se mai arate pe la casa ºcolãriþei, cu care unii
spuneau cã se cãsãtorise, unde oricum era tratat ca
un membru al familiei. ªi sã se facã ºi el nevãzut.

Situaþia se va agrava, cum va afla ºi sora
reîntoarsã în þãrãnie dupã o clasã ori douã de liceu, ºi
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care îºi sporise între timp frecventarea unor schituri
de maici, în plerinaje la hramuri de ziua unor sfinþi,
odatã ce avocatul, cumnatul ºi al ei, nu mai e de gãsit.
Vor ºti mai mulþi dintre apropiaþi, confuz, cã dispãrutului
i se atribuia, cu omul care dezeratse din armatã, dupã
unii un fost legionar nedepistat la timp, dupã alþii un
provenit din garda regalã, proaspãt desfiinþatã, o
evenualã legãturã nu numai din amintiri, care trebuia
doar lãmuritã. Acela, înainte de a fi arestat, s-au fi
alãturat unor alþi rãzvrãtiþi, organizaþi militar, din munþi,
ºi ar fi  sfârºit prin a fi împuºcat, pe un deal, parcã sub
pretextul unei fugi de sub escortã, grozãvii de care
nu era bine nici sã auzi. În urma unui astfel de final,
de considerat al unei acþiuni din multele ce fãceau
cunoscutã o instituþie înlocuind-o pe o alta, Siguranþa,
dintre cele douã rãzboaie, raidurile de cercetãri cu
mijloacele specifice – puneri sub supravehghere,
urmãriri, percheziþii, „ridicãri”, unele pe o altã Vale, de
unde el se trãgea ºi unde îºi avea pãrinþii ºi doi fraþi
însuraþi, unul þãran, altul învãþãtor – neocolind nici casa
din grãdina socrilor, o mândreþe de pomi dintre care
vedeai trenurile trecând spre munþi ºi venind tot de
acolo, sub un lung fluierat.

Aici, de regulã noaptea spre zori, dar orele au
fost în curând schimbate, se  sosea în trombã, cu
opriri bruºte, într-un ºir de vreo trei maºini, din care
coborau mai mulþi soldaþi în uniforme verzi, alteori
numai civili, de câteva dãþi ºi cu câini, ºi scotoceau
cele douã odãi, apoi ºopronul ºi simulacrul de grajd,
dãdeau în sfârºit un ocol printre meri ºi pruni, pânã în
gardul dispre un ºes speriat, indiferent, apoi îºi reluau
larma, însã adesea nu înapoi, spre oraºul de unde
erau porniþi, ci spre alte þinte de printre mãguri sub
zboruri de uli ºi gãi, în spre Rãsãrit. Când nu fãceau
tot atunci cale-ntoarsã. Sau când programul nu era
mai extins, cu poposiri ºi pe la alte cuiburi de pe
crengile arborelui familial, pentru vreo invitaþie, de vreo
zi ori douã, la vreun „sfat” nu tandru, cum rezulatele,
în „cercetãri”, pãreau cã nu s-ar grãbi. În cauzã
aflându-se douã dispariþii.

Cei care iniþiau aceste descinderi, dar le lãsau
cele mai adesea în seama unor grade inferioare, ca
acþiuni de rutinã, în care se conta pe factorul suprizã
– un mizilic faþã de organizãrile de adevãrate
escadroane pentru luãri la trântã în arme cu rãzvrãtiþi
nu siguratici, mai nou, de prin sihãstrii, în evenualitatea
unei cãderi cu succes pe una din trecerile  pe acasã,
din vreun motiv, pentru  eventuale provizii, a unuia
din cei doi absenþi – aveau în vedere ºi expunerea
micii case ca o machetã cu o scenã de teatru de
pãpuºi. Observabilã din toate pãrþile, cu acoperiºul în
douã ape ºi un horn lung, în nopþile de iarnã scoþând
un fum subþire, ca un ochean în spre stele. Fiindcã
nici o iscoadã, dintre procedee nelipsind folosirea ºi
de aºa ceva, n-ar fi observat miºcãri de jur-împrejur,
iar cei doi pãrinþi, atât femeia, mereu cu o nãframã
neagrã peste obraji, cât ºi omul ei, care o vreme
întreba el, prefãcut, dacã musafirii n-au nici o veste,
dar ºi soþia tânãrã,  singurã, cu o bascã ºi o faþã
inexpresivã, strãbãtând zilnic drumul pânã la ºcoalã,
cu opriri îngândurate pe podul de deasupra râului care
tãia în douã satul, o þineau într-un invariabil „nu ºtiu!”,

reieºea cã strategia „de sus” avea la bazã mai mult o
concluzie cã absenþii misterioºi doar se ascundeau,
pentru a se pune la adãpost de nedorite vexaþiuni.
Respectiv, nu s-ar proba cã ei ar fi implicaþi în altfel
de manifestãri, ca sã se lase cu cine ºtie ce
consecinþe mari. Totuºi simpla stare de lucruri, cã
timpul trecea, fãrã vreun progres, lucra împotriva lor,
încât sã nu se lase prea mult aºteptatã o altã tacticã.
Un grad mai înalt, cu pregãtire de psiholog, reuºind
sã se afle într-o dimineaþã, cu o pungã de bomboane
ºi vorbe dulci, dându-se drept o cunoºtinþã de familie,
în preajma copilului în  odaia înþesatã de obiecte
migrate, inclusiv un salonaº ce fusese adus din
locuinþa cu chirie, abandonatã, din oraº, la o tacla. În
timp ce mama tânãrã lipseºte ca de obicei, iar bunicii
sunt admiºi ºi ei sã asiste, asociaþi special, obligaþi la
niºte surâsuri. ªi când, la o chestionare de lup cu
voce de caprã, dacã pe aici, prin preajma unei mãsuþe
cu un ursuleþ, îºi face apariþia vreodatã ºi altcineva,
seara, de pe afarã, vre un alt chip, rãspunsul iedului e
cã da: vine ºi-un... “Motãnel”. O poreclã de
dezmierdare, sub care nu va fi fost greu de
recunoscut nu un patrupred, ci purtãtorul cândva de
togã, din clipe, ale aceluia, de copilãriri. „Motãnel, mai
vine pe la noi”, cu sensul: mai vine ºi el. O altã
versiune, care de aesemenea s-a pãstrat, cum cã
întrebarea strãinului ar fi fost alta, cea clasicã: „Pe
cine iubeºti tu mai mult?”, iar  rãspunsul copilului a
fost cã pe cineva cu acel nume, nu schimbã
subsatanþial termenii problemei. ªi una ºi alta
marcheazã doar un moment de hotar, din care brusc
o foaie va fi întoarsã, în acþiunile de urmat. Sau piesa,
pantomima, cu o figuraþie mai micã sau mai mare, sã
spui pânã la a ºaptea spiþã din componeþa familiei, se
aflã numai în faþa unui nou act.

Nici vorbã, cãsaºii, prin urmare, „ºtiu” toþi, ascund
ceva, ºi dacã nu în faþa unei instanþe de judecatã,
printr-o deducþie de logicã sunt „complici”, aceastã
cel puþin ipotezã - oricât bãtrânii au îndrugat ceva, ºi
au fost lãsaþi sã creadã cã sunt crezuþi, despre un
cotoi de la o casã vecinã, musafir foarte agreat pentru
niºte tumbe, uneori rãsplãtit cu o farfurioarã cu lapte -
trebuind de acum înainte sã fie premiza oricãrui
crâmpei de dialog. În care, pe lângã mijloace de forþã,
poate încãpea uneori ºi puþinã imaginaþie, dupã caz.
E ceea ce se va întâmpla într-o dimineaþã când din
nou numai aceºtia sunt acasã, ºi când li se spune
franc la amândoi cã s-a acceptat sã nu fie purtaþi prin
alte pãrþi, dar cã se chiar aflã într-o anchetã la faþa
locului, li se face aceastã favoare, iar ei au de dat în
vileag, fãrã sã fie atinºi nici cu un fir de pãr, ceea ce
cu siguranþã ºtiu. Drept care, dupã o explicaþie simulat
cordialã, despre avantajele unei reintrãri în legalitate
fãrã sancþiuni semnificative, fãrã urmãri penale grele,
e încercatã  o formã de convingere ca un alt duct. O
scenã, în care femeia cu o broboadã peste obraji va
fi admisã, obligatã, sã asiste pe tot parcursul, în uºa
bucãtãriei, lângã niºte trepte. Iar bãrbatul este invitat,
obligat, spre a se putea gândi mai adânc ºi mai deplin,
hai, la luarea unei decizii: sã stea cât poate rezista, în
mijlocul ogrãzii, într-un picior, ca într-o filmare opritã a
unui  pas de marº, la o defilare, dintr-un poligon! Fãrã
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dreptul, posibilitatea, de a se sprijini în vreun fel. Probã
de virtute, ºi umilire, în care fostul un iniþiat în instrucþii
ar fi repurtat un palmares de ordinul a vreo douã
ceasuri de oscilãri ºi de chin, destul de contrariat.

Pentru formele mai puþin sofisticate, în privinþã
cãrora e preferatã mai multã discreþie, cu „aducere”,
fiind în atenþie  numai cine nu se poate prevala de
necunoºtinþã de cauzã: mezina familiei. Cu tot dichisul
procedurilor directe, despre care nu sunt detalieri, din
intimitatea unui Inspectorat. Numai cã nici prin tehnica
„ruptã din rai” nu se putea smulge nimic despre locul
de unde s-ar fi venit, ºi dacã, de acolo, de unde soþul
ei s-ar afla, s-a mai venit, în ciuda oricãror iscusinþi
ale unei femei în uniformã, o patratã urâtã, cu pãlmi
de fier. Un blocaj, în care nu e de rãmas la nesfârºit,
fiindcã la un moment dat, de pe urma loviturilor primite,
dupã altele „la tãlpi”, nu din cele mai formalizate, altele
în zona tâmplelor, va fi greu sã te înþelegi în
interogatorii, cum încep sã aparã ºi certe probleme
de auz. Organul de „cercetare” trebuind sã se
mulþumeascã pânã una alta cu atât: cã a fost depãºitã
sprijinirea numai pe o depoziþie în formã de figurã de
stil, smulsã unui copil de vreo trei ani, ca din oracolele
greceºti. Sub semnãturã, cu un rãspuns, dupã unii,
sau dupã o  vreme, afirmativ: cã dispãrutul – fãrã a
se ºti de unde  –  s-ar ivit de vreo douã ori, în odaia în
care femeia lui dormea, ceea ce pânã acum era doar
o deducþie. Încât sã-ºi vãdeascã raþiunea, concertant
desigur, cãutarea ºi altor cãi.

Unei menþiuni îmbiindu-se – odatã cu o alta,
despre îndesirea reþelei de supraveghere ºi pe
cealaltã Vale, a Someºului Mare, ca, o datã, o punere
faþã-n faþã a soþiei tãcute, de aici, cu un cumnat de
acolo, cu care altfel ea n-ar fi avut cum sã se mai
vadã, dar ºi acela declarând cã nu le poate fi de nici
un folos – ºi o punere faþã-n faþã, într-o noapte, de
iarnã, a tuturor rudelor apropiate, de dincoace: cumnaþi,
surori, cumnatã, frate; în speranþa depistãrii unei cât
de mici  urme dinspre o, parcã, intrare în pãmânt.
Prin purcederea, dupã o cotrobãire de rigoare, dinspre
casa surorii din rãcrucea de uliþi, unde supãrararea e
vie ºi din cauza sechestrului încã neexpirat sau
neretras, pentru un umblat apoi la „colindat” dimpreunã
cu bãrbatul femeii, luat pe sus, anexat, în acest scop,
pe la casele celorlaþi, întâi în satul vecin, apoi la fata
mai mare mãritatã nu departe de casa problemã,
pentru a fi treziþi din somn fiecare, ca atunci când ai
foc. În acelaºi ritual desigur, cu purecat la sânge, ºi
fãrã nici un element nou, în afarã de o speriere a
progeniturilor fiecãrora, parcã programatã. Un deranj
simplã floare la ureche, în comparaþie cu soarta de
care vor avea parte rudele ofiþerului executat, despre
care mai vin veºti. Cu arestãri finalizate prin
condamnãri de condamnãri,  nu doar pentru delictul
de tãinuire. Ci cu acuze fãrã probe altele decât simple
atribuiri de procese de intenþie.

Dar nu strãinã de toate câte i se dau de cap, ca
într-un fãcut, capului familiei, sub bãnuieli, sau ca din
predicile preotului, cu „încercarea” înþeleptului Iov,
putând sã i se  parã, unui prãpãstios, o veste ºi mai
rea, care irumpe în spre primãvarã, privindu-l nici mai
mult nici mai puþin decât pe ofiþerul cu slujba pe graniþã,

mezinul care îi era, pânã aici sub nici o umbrã, nu
numai ca o mândrie: cã ar fi avut de a face cu un
tribunal militar. Care l-ar fi condamnat la mulþi ani
de temniþã grea, confiscarea averii ºi „degradare
civicã”.

Ceva, din pãcate, nu scornit; ce se va adeveri,
dezastruos. ªi îl va face pe fostul, în mai mute privinþe,
om de vazã în toate, încãrunþit prea devreme, dar
încã drept în þinutã, în felul cum îºi poartã statura prin
duminici, sã batã drumuri, dintre care pe unele le ºtia
din ani militari, spre destinaþii, sau la porþi, ca Ocnele
Mari, Jilava ºi Aiud. Schimbând trenuri de trenuri. La
Ocnele Mari, dupã ce în fine va fi încredinþat cã al lui
s-ar gãsi înzebrat acolo, fãrã a-l putea vedea însã.
Un rezultat, totuºi, dupã ce cu niºte luni în urmã l-au
plâns toþi ca pe un mort, cel mai mult  mama îndureratã,
care la primirea, fãrã vreo explicaþie, a douã obecte
„personale”, de la primãrie, verigheta  ºi ceasul de
mânã, i-ar fi fãcut la preot o rugãciune ca pentru mort,
de prohod. Nu se va îndoi nici o clipã cã inculparea
fusese doar înscenatã, urmatã, la nu mult timp, de
pronunþarea, instrumentatã de asemeni, a divorþului,
pe care l-ar fi intentat jumãtatea lui, în absenþã, încât
sã nu  mai vinã vorba de neamuri pe Criºuri în vecii
vecilor. ªi cã oricum nici o distanþã nu despãrþea gratiile
din Vâlcea, de lângã un lac sãrat, de cele care
pândeau, tânjeau, ameninþau, nevãzute, de-acasã.

Din ceea ce se va afla când se va putea, într-un
viitor, datele procesului putând fi rezumate astfel:
acolo pe graniþa de vest, luptãtorul de ieri care o
trecuse cândva cu arma în mâini, ca justiþiar ºi el al
unui timp, ar fi surprins Justiþia dintr-un absolut, printr-
o contradicþie în termeni, cu farmecul ei. Cãci, din
rechizitoriu: „educat  în spirit naþionalist-ºovin”, sub-
ofiþerul „ar fi încercat sã-i determine pe alþi doi numiþi,
unul cu numele de familie Uri, iar altul Olah”, „ambii
cetãþeni români” de altã „etnie”,  sã se „ralieze la acþiuni
ce ar fi vizat rãsturnarea  prin forþã” a ordinei din þarã.
Acestora, bineînþeles, propunându-le „sã recruteze
elemente reacþionare  ostile regimului”, în care scop
i-ar fi asigurat – „ar fi promis”, ca într-un viers din
balade fantastice – cã le „va face rost de un pistol”!
O construcþie apropiindu-se ºi de un alt miez: pentru
o îmbãrbãtare a celor doi bihoreni, într-un sens ºi din
balada Mioriþei, „le-ar fi adus la cunoºtinþã faptul cã
«fratele ºi cumnatul  sãu, fiind nemulþumiþi de regim,
au trecut la teroriºti în Munþii Nãsãudului»”, repectiv
ai Rodnei; cum el, în perioada concediului, „ar fi luat
legãtura cu cumnatul lui”, „care i-ar fi propus sã se
ralieze teroriºtilor, care primesc ajutoare ºi instrucþiuni
din strãinãtate pe calea aerului”.

O situaþie sau etapã, din care sunt de reþinut,
dând un film înapoi, cel puþin douã desluºiri. Cea dintâi,
cã, la adresa avocatului cãutat ºi necapturat, un verdict
undeva într-un for mai înalt era ºi rostit. Sau chiar
fusese. De presupus, cu o condamnare ºi mai mare.
Ca ºi cum el s-ar fi aflat, în momentul respectiv, dupã
o judecatã. ªi ca ºi cum nici în ce priveºte locul de
unde s-ar ascunde, n-ar mai exista dubii. Iar a doua,
cã începutul de hãrþuieli din partea unei poliþii/miliþii
economice, întrerupte, dejucate de cãtre fostul actor
în modul cum s-a vãzut, fusese, rãmânea, numai o
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primã parte dintr-o tentativã eºuatã, de puneri sub
acuzare cu un acelaºi ascuþiº, nu mai glumeþe sau roze.

Din amarul acestor drumuri, investigatorul pe
cont propriu se va întoarce acasã cumva mai cãlit,
ca unul care ºi el se apãrã, în aceastã privinþã
nediferenþiindu-se de ceilalþi  doi nãpãstuiþi, dintr-o
tainã, câtã vreme aceºtia nu puteau fi asimilalaþi unui
fapt antisocial altul decât proprii privãri faþã de libertãþi
ale altora, consãteni, câte erau, cu plãþi ca dat cote
cãtre stat, sau o înscriere, în zonã de deal, a
pãmânturilor, într-o „întovãrãºire agricolã”. La vreo
impunsãturã ironicã, ce-i este aruncatã câteodatã, prin
curte, de cãtre un, întâmplãtor, sã-i spui, tovarãº de
grad, cãci plutonier ºi el, dupã vreo nouã cotrobãire
prin odãi, gen „-Tot nimic, nimic?”, putând rãspunde
mai uºor cu acelaºi surâs resemnat ºi o îndepãrtare
de corp a braþelor, ca ºi la o întrebare care îi este
pusã: dacã nu crede cã „ridicaþii la cer” sunt numai
fugiþi „afarã”, la sârbi. Lucrurile, aºa cum decurg,
întãrindu-i un sentiment cã doar pãzeºte ºi el ceva.
Adesea prin câte-o zi când îºi lua calul, un ºarg, pe
care îl folosea ºi la o cãrucioarã, ºi dãdea o fugã pânã
lângã o pãdure, unde avea un loc de fânaþ, sã fie într-
o regãsire cu frunza ºi iarba, fiindcã serile îi sunt
întotdeauna altfel, numai hotãrâre, ºi concentrãri ale
atenþiei, veghe, de „ardãu”, un comportament deprins
din ani de disciplinã nu doar cazonã.

Pentru cã greºeli nu trebuiau fãcute. În
consonaþã cu un întreg sistem, parcã pus la punct,
de apãrare, de cãtre cel de al doilea „dispãrut”,
odinioarã  un deprins sã rosteascã replicile mai mult
dupã ºoaptele unui sufleur, dintr-o cuºcã, iar în
miºcãri, care-i aparþineau, sã nu iasã din indicaþiile
stricte ale unui regizor, prieten nelipsit la câte un pahar
de dupã repetiþii, din amintiri. Cum –  ca-ntr-o
întorsãturã de situaþii din poezia lui Tudor Arghezi „Pui
de gãi”, cu versurile unde, dupã jeluirea unor hoþi,
„oameni de plumb”, care „se întorc mofluzi” la un han,
unei babe cloanþe, gazdã a lor, „cã omul pe care-l
beliserã n-avea la el un ban”, aceasta îi spune unuia,
arãtându-i patul în care doarme o fatã strãinã, speriatã:
„Mai tacã-þi gura ºi uitã-te-ncoa: / E fata lui ºi banii îs
la ea”  – trebuie în sfârºit spus cã locul cãutat de
trimiºii din oraº, de atâta timp, nu se aflã nici în
singurãtãþi necãlcate de pas de om, nici printre
rãzvrãtiþi, organizaþi militar, de prin munþi, aºteptându-
i pe americani ºi vânaþi tot mai cu spor, ci unde
aparenþele l-ar presupune cel mai la vedere: chiar sub
casa micã de lângã drum.

Pur ºi simplu s-a recurs la o adevãratã provocare
a sorþii, cea mai abruptã. Sã se stea acolo, aici, sub
casã, peste zi, ani. De unde sã se iasã, pentru o
redresare, o desmorþire, dar ºi vreo masã caldã, gãtitã
pe furiº, un spãlat, un medicament, printr-o uºã
orizontalã, atât de perfect încastratã încât capacul
sã nu parã o trapã, acþionat de dedesubt, mereu dupã
miezul nopþii, sau „când duºmanii dorm ca morþii”.
Aflatã fie în camera mai mare, poate sub un covor, fie
în cãmara îngustã, care dãdea în pod. Cel puþin aºa
urmând sã supravieþuiascã douã poate nu numai dãri
cu pãrerea, când actorii principali, scãpaþi – din nou –
teferi, sau la capãtul oricãror puteri, nu vor mai putea

sã ridice un altfel de vãl, milostiv.
Ceea ce nu s-a putut bãnui niciodatã, cei doi

gândiserã grupat, dupã ce au ales aceastã soluþie ca
din zisa ºi a unui alt poet: „îngropaþi-mã într-o rozã a
vânturilor”,  cel puþin patru condiþii care vor trebui
respectate cu sfinþenie, pentru o reuºitã, încã înaintea
ºirului de coborâri succesive ºi reveniri, etern, din
infern. Una, ca despre un ascunziº sã nu afle niciuna
dintre rude, fraþi sau cumnaþi, sub nici un motiv; a doua,
cã locul trebuie sã rãmânã unul ºi acelaºi, neschimbat,
în lupta cu bezna, un duºman al lor nu mai mic decât
cel din lumina zilei, cât va fi nevoie; a treia, ca din
perimetrul pereþilor sã nu se facã nici un pas în exterior,
sub nici un motiv, ca sã nu poatã fi depistatã nici o
urmã, la raziile cu câini; iar a patra, ca în ivirile la
suprafaþã, ei sã nu fie împreunã, cu asigurarea ca
uºa, trapa, sã poatã fi închisã, la cel mai mic motiv de
îngrijijorare, dintr-o miºcare, din  partea de jos, cât
mai prompt, fãrã nici un risc. Acestei  prevederi
datorându-i-se, sã deduci, ºi faptul cã în acþiunile de
filaj ºi control, de dupã discuþia cu copilul, varianta
casei n-a fost luatã, în suficientã mãsurã, de urmãritori,
în vreun calcul, ipoteza cã se venea din altã parte
spunându-ºi un cuvânt neslãbit.

Dar rãmâneau cel puþin tot pe atâtea în seama
unui al doilea front, unde pe post de periscop nu e,
astfel, numai hornul îngust, prefirat în nopþi pintre stele.
ªi care front le includea, deopotrivã, pe tuspatru
sufletele de la nivelul solului, din afacere. Copilul, de
aici înainte, ºcolit despre câini ºi pisici, nu mai trebuia
sã ºtie, cu nici un chip,  cã se „mai vine”. Deci tatãl e
sub interdicþie de a i se afla în preajmã altfel decât
atunci când posibilul martor fãrã voie este în somn.
Soþia „pãrãsitã” va trebui sã-ºi poatã pãstra o aceeaºi
indiferenþã faþã de orice ameninþãri,  în aceeaºi replicã
unicat: „N-a mai venit”, indiferent de ameninþãri.
Recurgerea la  metodele fizice, care au fost, ”de
convingere”, fiind mai puþin probabilã în lipsã de
elemente noi. Iar paza, în preajma ºi pe parcursul
intervalului convenit, de fiecare datã, cu semnalele
stabilite, implicându-i în totalitate pe cei mai vârstnici,
în primul rând partea bãrbãteascã într-un neslãbit rond
de noapte.

Raþiune în legãturã cu care stãpânul casei îºi va
lua o mãsurã de precauþie suplimentarã: când se va
plânge, mai multor apropiaþi, de o durere cronicã de
mãsele, nu de tot inventatã, din cauza cãreia el n-ar
sta prea bine cu somnul, ºi  pe seama cãreia puteau
fi puse ºi niºte avântãri de cãlãreþ, la trap, uneori ºi-n
galop, în câmp – un mijloc terapeutic rural. Astfel rolul
cu care s-a identificat, presupunând ºi mai mult o
mobilizare, de douãzeci ºi patru de ore din douãzeci
ºi patru, ca ºi când rãzboaiele douã, care i-a fost dat
sã le trãiascã, n-ar fi încetat nici o clipã. Iar consoarta
lui, va aduce ºi ea vorba de o suferinþã, de inimã, ca
o motivaþie cã nu prea pãrãseºte bãtãtura, decât pânã
la o prãvãlie din apropiere, nu la cele mai depãrtate
din centrul satului. La fel, în câte-un stat de poveºti,
despre câtã bãtaie de cap îi dau niºte porci mâncãcioºi
ºi o adevãratã pacoste care-i foamea gãinilor, pentru
care trebuie sã-þi iei ºi bucata de pâine de la gurã. Mai
ales dupã ce o ºtirbã care stãtea pe o laviþã, torcând,
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i-a spus, în timp ce ea  se-ntorcea de la o casã din
vecini, de la o cumãtrã, cãci nu mai aveau cuptorul,
ºi frãmânta pentru câte douã pâini deodatã, mari cât
roata de car: „Câtã pâine mâncaþi!”.

ªi ceva revenindu-i ºi fiicei lor, cu slujba de la
care nu lipseºte nici o zi, din clãdirea ºcolii. La care
se va prezenta cu o devoþiune sacrã, ducându-ºi de
fiecare datã ºi coplilul cu ea, de mânã, pe marginea
drumului, alegând cu grijã o potecã îngustã dintre
ºanþul de pe partea dreapã ºi garduri, pe deasupra
cãrora îi vezi mereu fruntrea aplecatã, într-o crispare.
Acolo dându-l în grija, când nu-l poate pãstra lângã
ea, femeii cu curãþenia, ca în pauze el sã se joace cu
ceilalþi copii, dintre care pe unii îi va avea colegi, în
din prime clase primare.

Însã despre soþia strãmutatã la pãrinþi,  atât de
singurã prin duminici, sã mai fie ceva de adãugat. Pe
seama unor vizite la fratele însurat în satul vecin ºi la
casa surorii ºi cumnatului de unde se pornise
colindatul special pe la celelate rude, amintit. ªi într-
un caz ºi în altul întâmplându-se ca ea sã le relateze
despre un vis cu fratele lor de al doilea, care pãrea cã
s-ar fi reconciliat cu vechea pasiune pentru actorie: îl
vedea în compania unor artiste foarte vesele, deloc
supãrat, rãsplãtiþi cu aplauze, prin mai multe sãli pline
de lumini. Prilej cu care era legitimã întrebarea, pe
care ºi-au pus-o toþi: unde s-a putut el face nevãzut,
cu toate relele care l-ar putea-nconjura? Întrebare, c-
un rost, cum ambele familii locuiesc în zone mai
mãrginaºe, extremitãþi, printre lucrãtori la pãduri, poate
pot afla ei câte ceva nou. ªi care, la rându-i, va naºte
întrebãri. Nici mai mult nici mai puþin decât la o altã
„acþiune” de genul celor cunoscute, care ºi-i va avea
musafiri în instituþia din oraº, nu peste mult timp, pe
chiar bãrbaþii din cele douã case, când rãspunsul unic
pe care aceºtia îl pot da, despre ceva nou intervenit,
„puteþi face cu noi ce vreþi, asta ºtim”, este despre
cum au vorbit, în prezenþa cumnatei ºi surorii, ºi unii
ºi alþii, de un semn dinspre fratele dispãrut, numai
printr-un vis.

O strategie, cu  mãsurile luate, care îºi va da
roadele în felul ei, în plin interval de supravgheri ºi
arestãri de duºmani în lung ºi-n lat, în acest gen de
Rezistenþã, evident fãrã o altã perspectivã decât cea
din utopia puþinilor care îmbrãcaserã cu ºanse tot mai
reduse cãmaºa morþii, din munþi: aºteptarea. Cu mizã
pe un aliat, dacã nu un adversar,  dintre cei mai de
temut - timpul.  Cum detalii, s-a mai spus,  nu vor
parveni despre „cum”. De pildã despre groapã: dacã
ea nu va fi fost una mai bortitã, nu doar cât butoiul
filosofului grec, unde sã mai ºi omori junghiuri prin
vreo doi-trei paºi laterali, de lângã vreun prici, pentru
vreo tiradã în versuri ori o pledoarie imaginându-se în
faþa unor complete de judecatã, ori într-un amfiteatru;
în caz cã nu muþenia e parte ºi ea dintr-un somn de
„ne-morþi”, din zori pânã la-nserare, dupã o expresie
dintr-un roman – cãci nu se va vorbi de pivniþã. ªi cu
urechile mereu la o sonerie, care din fericire rãmâne
mereu mutã, afarã de momentele când e
funcþionalitatea îi e verificatã: dacã nu s-a produs vreo
degradare, din cauza ruginii, pe un fir invizibil
conducând pânã undeva în fierul portiþei de la drum,

o nãscocire, a cuiva, de necrezut. Sau, în caz cã
ziua nu e doar pentru dormit, dacã beznei nu-i poate
veni de hac, la rãstimpuri, ºi vreun scãpãrat de
brichetã, evident nu spre aprins þigãri. Din a cãrei zare
sã-ºi lase perceput un fel al sãu de a fi, mai particular,
ºi personajul mai puþin definit, avocatul, un munte de
om cu miºcãri mai lente, urmaº de grãniceri ºi el, ajunºi
în armatã în grade mai mari, cu un unchi comandant
de regiment, sub austrieci, ºi pe care þi-l poþi închipui
anevoie ghemuit ca un sâmbure într-o nucã.

„Îºi va da roadele”, pentru cã într-un rãzboi
complicat, din care paznicul de noapte pe cont propriu
– numindu-l, în borborosiri de unul singur, „civil”, dupã
ce printre cãrþile luate cu împrumut, de la un croitor
vecin, sibian, cusãtor de sumane preþuit, cu care
schimbã impresii de lecturã, se va numãra ºi un roman
rusesc, despre omorâri în reprize între „roºii” ºi „albi”,
, un flagel cu o prelungire pânã în ograda lui – nu se
exclude nici pe sine, se vor afla într-un mod paradaxal,
într-un sens, ºi cei de care ascunºii doi se apãrã:
prin mai-marii lor. O evoluþie, având sã culmineze în
cele din urmã cu un alt, în lucruri, cãzut din cer,
armistiþiu. Care va consta din Decretul de graþiere a
turor deþinuþilor ºi condamnaþilor politici, la români, din
anul de hotar 1964.

Un moment important, spre care se va merge
cu aceleaºi draconice precauþii însã, ce vor face sã
se vorbeascã, printre amatori de romane poliþiste,
locali, de trucul gãsit, ideea avutã, cu alegerea ºi
neschimbarea locului, ca de însãºi cheia întregului
succes, când de aºa ceva se va putea vorbi. În care
eventualitea unei trãdãri, ºoptiri din partea vreunui
observator, fie ºi involuntar, de pe margine, rãmânea,
rãmãsese exclusã. Iar apropiaþii, rudele de sub
suspectãri, erau mereu absolviþi de un efort de a se
preface, sau o primejdie a unei depoziþii inabile, greºite,
într-un ceas rãu. De acest „tratament” nefiind scutit
nici cel ce va fi pus în fine în libertate abia numai cu
patru ani mai de vreme, prin 1960, de pe graniþã, care
a plãtit cel mai scump,  cu nici o zi înainte de a-i expira
teremenul pedepsei stabilit, de zece ani nesfârºiþi, fãrã
vreo comutare, nevoit a lua totul în viaþã de la început,
în oraºul devenit din capitalã de judeþ centru de raion,
ºi unde sora lui nu se va mai întoarce, din sat. Totul
de la început, pentru cã acesta despãrþindu-se
definitiv de o carierã militarã, cãreia crezuse cã-i este
predestinat, ºi dedicându-se unei îndeletniciri cu care
se va fi deprins pe ºantiere de lucru cu deþinuþi, în
construcþii, de mozaicar. Nu i se va da, respectiv,
fireºte, de înþeles, nimic, nici lui. Recãsãtorindu-se,
în curând, cu o fatã cu care se va înþelege în toate, ºi
vor avea împreunã doi bãieþi, dintre care unul, când
va fi mare îi va deveni un asociat ºi un continuator, în
meserie, în noua ocupaþie, pentru ca în cele din urmã
sã-ºi facã o firmã proprie.  În abaterile-i prin sat, care
vor fi rare, de sãrbãtorile mari, inclusiv cu socrii de-ai
doilea, sau de vreo douã ori când va trebui sã livreze
niºte cruci de piatrã, arãtoase, în cimitirele din mai
multe localitãþi, cum ºi în vizitele scurte, între douã
trenuri, ale pãrinþilor lui în oraº, la vreo zi de târg,
discuþiile rãmânând restrânse numai la probleme
stricte, de interes imediat.
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Ar fi scadente ºi alte presupuneri, pentru aceºti
ultimi vreo patru ani care trebuie sã mai treacã, în
absenþa oricãror informaþii, pânã când ingenioasei
gãselniþi, aplicãri în în viaþã, i se va pune capãt deplin.
Astfel una dintre versiuni, într-o misticã, jucând între
cifrele 7, câþi au fost copiii de toþi, ai Popenilor, ºi 10,
anii celui mai dur deceniu dintr-un regim de asprimi:
despre cât s-a stat, s-a trãit, nu doar cu aproximaþie,
în pãmânt. Cãci se va vorbi ºi în acest caz, al opþiunii
liber-consimþite, de o duratã egalã cu a stagiului
celãlat, „onorat”, din condamnarea la propriu, ca de o
angajare solidarã, a cel puþin doi fraþi în ceva cât
rãzboiul troian. Aceastã variantã, pentru a nu se intra
într-o ceartã cu matematica, putând înclina puþin
balanþa ºi în spre afirmaþia din rechizitoriul de la
tribunalul bihorean, privind posibile hãlãduiri de vreo
câþiva ani, ale cel puþin unuia din dispãruþi, ºi prin
bârloguri de urºi, totuºi, de prin munþi –  ca sã se
rãmânã în numãrul „sacru”, cel mai realist. ªi data
începerii calvarului de aici sã se situeze cu puþin
înaintea mijlocului deceniului „obsedant”, prin vreun
1953, din care s-a ieºit în lumina zilei cum s-a ieºit,
când la întrebãri puse, de apropiaþi, dar ºi rude, care
nu-ºi cred ochilor, despre locul de unde se vine,
rãspunsul va fi, din partea a douã arãtpri cu feþe trase,
ori bugezite, ºi cu o sãnãtate ca vai de ea, într-o
prudenþã cum ºi o bravadã, înainte de a se face,
pentru totdeauna, din teritoriu, nevãzuþi: „Dar n-am
fost plecaþi nicãieri”.

ªi când fostul soldat de carierã, ajuns pânã în
rangul de plutonier-major, cu sufletul ºi trupul cãlite
de o trecere prin trei forme de stat, care se chema cã
nici el n-a ºtiut în atâta amar de timp nimic, va urca în
spre ºaptezeci de ani ai sãi.  „Viaþa omului ºaptezeci
de ani”, sã reciþi dintr-un poet. Aceasta, dacã un calcul
cu data de naºtere estimatã, ca din începutul  ultimului
deceniu din veacul XIX, stã-n picioare, ºi dacã el a trãit
de toþi, cum îºi va aminti o nonagenarã, „72 de ani”.

Un crâmpei va mai rãzbate, din culoarea, ruina
timpului, ca un licãr pe-o lacrimã, printr-un gol pe care
parcã l-ar purta vântul, sau ca o focalizare pe chiar
ceasul mult aºteptat, dintr-un anotimp, dintr-un an. Cã
bãieþelului, acum dupã ani, i s-ar fi spus de seara, de
cãtre mamã, înainte de culcare: „Mâine va veni tata!”.

Dar despre nonagenarã. Cãreia un grãmãtic ºi-
un întârziat - care va reuºi sã-i obþinã, în urma unor
tratative prieteneºti, în baza ºi a unui grad de rudenie
mai îndepãrtat, dupã douã bunice veriºoare primare,
de veri de-ai treilea, amintiri, o încredere nu doar
bunãvoinþã, cu prilejul a douã întrevederi la distanþã
de ºapte ani, pentru o discuþie pe acelaºi subiect, în
casa din rãscrucea de uliþi, unde vremea parcã s-ar
fi oprit - îi va datora parte din puþinul unor informaþii
documentare, ciuntite ori evazive. Scopul imediat, în
întrevederea a doua, fiind mai ales o curiozitate în
legãturã cu un fapt dintr-o descoperire de cititor
recentã, o însemnare aparþinându-i nici mai mult nici
mai puþin decât autorului „Cântecelor fãrã þarã”, unul
din „precursorii” Marii Uniri, din niºte însemnãri pe un
carnet cu pãtrãþele, dat în vileag într-o carte, retro,
prin 1989, intitulate „Fãrãmituri dintr-o prãbuºire. Jurnal
politic: 17 nov.-26 dec. 1916 “. Fãrâmituri ieºite cu

bine din trei viforniþe, sau trei recursuri la arme. Din
care jurnal, nãucitor, o întoarcere în timp cu fantastic,
s-a salvat ºi o foaie disparatã, pe care se aflã scris,
fãrã nici un alt adaos: „Plutonierul Vasile Popp, care
mi-a lãsat  800 de franci, când a plecat pe câmpul de
luptã”! Cum ºi o adresã,  deasupra: „Raveica Pop N.
Nat în Borgo-Iuseni, Bistriþa”. Evident numele unui
destinatar. Însemnare  trimiþând, peste orice fel de
graniþi ºi vãmi, ca în comentariul editorului: „probabil
Borgojoseni – Josenii Bârgãului, comunã mijlocie
româneascã”, la chiar casa care a fost dãrâmatã, de
lângã drum, din satul ei de mai de „jos”, încã prin
strãini, de sub munþi; unde aceºti bani e de înþeles cã
trebuiau, e de întrebat dacã au putut sã ajungã.

Fapt aruncat în joc de-un acelaºi spiriduº umblând
prin paºi omeneºti, nu atât ca o amuletã, ci pentru o
întrebare trebuind  a-i  fi pusã gazdei: despre împrejuarea,
mai exact locul, în care o asemenea „lãsare” în niºte
cuvinte ale poetului din Rãºinari  a putut avea loc, ºi
întâlnire,  dacã nu în vreun Sibiu, centru titular de instrucþie
cunoscut împãrãtesc, cum e ºtiut cã în anul în cauzã
acesta el se afla în Vechiul Regat, din vara lui 1914,
unde ajunge plecând din Paris, luând un vapor din Brindisi
pânã-n Constanþa, ºi sfârºeºte prin a se înrola, în vara
lui 1914, pentru frontul de sud, cu luptele de la Turtucaia,
ca dupã o întoarcere în Bucureºti, din toamnã, când e
redactat jurnalul menþionat, sã fie în retagerea în Iaºi,
unde gãseºti ºi acestã consemnare, polemicã, din partea
unui mandatat care într-o poezie, „Bal la palat”, spusese:
„Sunt Ardealul”, dar era ºi membru al comitetului „Ligii
românilor emigranþi din Austro-Ungaria”, constituitã tot
atunci: „ªi la Bârlad, ºi aici roiesc în toate pãrþile ardelenii
fugiþi. Pe strãzi, prin cafenele, prin localul Ligii, e plin de
aceºti pribegi”. ªi respectiv dacã ea, gazda, ºtie ceva,
îºi aminteºte sã se fi vobit  vreodatã, în casa pãrinþilor ei,
de un 800 de franci, care trebuiau feriþi de o posibilã
cãdere, la datorie, ºi pe un alt fel de front decât cel austro-
ungar. Respectiv, dacã poate fi vorba ºi de o participare
pe cel românesc, unde un Apostol Bologa, un alt om al
preajmei, nãsãudean, n-a apucat sã punã piciorul, din
drama românilor ardeleni, în primul rãzboi, cunoscutã?
Sau, nu cumva, o prezenþã, ca primar, la o adunare în
Alba Iulia, a cuiva, din amintirile ei, presupunea ºi o altfel
de aniversare, cu ceva personal?

Când se scriu aceste rânduri, evident amãnuntul
nu va fi lãmurit, dacã paznicul cu ochii în patru, al
ascunzãtorii, de prin nopþi, de vreo zece ani, care va
plãti scump, cu trãit  numai vreo doi ani de viaþã dupã
o lãsare a lui la vatrã cu-adevãrat, semn ºi acesta
despre o distribuþie teatralã într-un rol nu secundar ºi
un preþ plãtit, ar fi  datorat cumva ºi armatei de dincolo
de Carpaþi, din cântecul „Treceþi batalioane...”, ieºirea
propriu-zisã de sub arme cu gradul de conducãtor de
pluton, cum s-ar pãrea. Dacã a luptat ºi la români. În
schimb, din jocul de-a prinsa al cuvintelor, înaintãri ºi
retrageri, în care de regulã orice întrebare pusã abrupt,
sau pripit, punctualã, e sortitã eºecului, din acea vizitã,
se vor mai alege douã-trei conture de abur, mai mult
de cât un nimic dintr-o distrucþie ireparabilã, privindu-
i pe actorii mai tineri, din drama care i-a þinut legaþi
într-un fel, dispãruþi aproape toþi,  principali.

În primul rând faptul cã ºi dupã actul final al piesei
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care a fost jucate, cei doi reînviaþi din morþi, de sub
casã, au fost de acord, în alegerea unei aceleiaºi cãi
de urmat, într-un spaþiu altul decât cel unde au fãcut
ochi - sate sau judeþ. Optând, ca din basmul
transhumanþei, din legenda descãlecatului
maramureºan, ori de prin anii 1700 când trebuia
apãratã credinþa din bãtrâni, pentru un alt refugiu, spre
miazã-noapte ºi încet spre rãsãrit ºi spre sud, tot în
þarã, dar mai departe, parcã ºi dupã o lege a trunchilor
de molid transformaþi în plute, pe Bistriþa cealaltã, fãrã
gând de re-ntoarceri, sau ezitãri, pânã spre zarea
Dunãrii, cu oraºe-port ca Brãila ºi Galaþi, în Moldova
de jos.  Omul legii, originar de pe cealaltã „Vale”, cu
acelaºi nume de familie ca ºi al ofierului pe care l-a
apãrat în proces, împuºcat ulterior pe un deal, cum
se va afla mai târziu, luându-ºi, evident, cu el, la nici o
lunã, nevasta ºi coplilul, care de-acum cunoºtea
geografie, iar cumnatul lui luându-ºi un nepot, bãiat al
fratelui însurat în satul vecin, poate înfiindu-l, ca sã
fie cresut ºi acesta, acolo, unde pentru început
salvarea tuturor va fi munca la un Combinat de hârtie,
providenþial. Un noroc, nu strãin de sprijinul unor
ingineri de Ocol silvic, dat fostului lor coleg cândva,
pe post de jurisconsult. Iar omul artei, recãsãtorindu-
se, cu o profesoarã, care va avea ºi un nume, din
partea cãreia va trimite, cu câte-un caiet de salã, de
spectacol, salutãri dragi, acasã, reuºind sã fie angajat,
în funþie de repertorii, în programele a vreo trei teatre,
cordial, ºi el. Dupã Bârlad, cum spune o carte poºtalã
pãstratã, în Iaºii „Coanei Chiriþa”, unde la un moment
dat, într-o altã repartizare, va interpreta un rol de turc,
pe cap cu fes. Nu doar de senator ºi de prefect, feluriþi,
din „Gaiþele” ºi din poemul alegerilor democratice,
caragealean. ªi trãind – numai, alþi, încã – zece ani.

Iar cu privire la lucruri mai din trecut, despre cum
casa proiectatã, bunãoarã, care n-a mai fost construitã
nicicând, cu o verandã sprijinitã pe vreo trei coloane
sau arcade înalte, nemaifiind cazul, sau
nemaireuºindu-se sã fie adusã, despre ea, vorba,
vorba, prin vreun concurs de împrejurãri. Grãdina
dintre linia feratã reieºind cã a fost  vândutã de mult,
îndatã dupã moartea bâtrânei, mamei numeroasei
familii, unui strãin care va dãrâma ºi cãsuþa micã sub
care s-a purtat un rãzboi, pentru a ridica alta, nu de
lemn, dar fãrã aspect, ca o magazie. O afacere ºi
uitatã, de care s-ar fi ocupat, în înþelegere cu ceilalþi
fraþi, pe când trãia, constructorul de monumente
funerare, cu cruci. În legãturã cu noua viaþã de familie
a cãruia, una cu un mers fãrã hopuri, de asemenea
nu se poate ieºi dintr-un nor, cum o teamã ca nimic
sã nu poatã primejdui cumva pe nimeni n-ar fi dispãrut
dimpreunã cu un timp ca un blestem. Cu o excepþie,
o micã þandãrã regãsitã între câteva fircãlituri la
repezealã, indescifrabile, dintru-un blocnotes: „dupã
1989 deþinãtor pensie deþintut politic”.

La înfãþiºarea la casa surorii cu douã prime clase
de liceu în Cluj, dând în spre dealuri, mai de margini,
cu etaj, coloratã roºu, dintr-o curte asfaltatã, în care
o mãmicã tânãrã cu pãr cânepiu purta în braþe un
copil cu o jucãrie în mânã, iar un bãrbat tânãr meºterea
ceva la o maºinã de teren, suspectatul de un interes
ziaristic, pentru simplul fapt cã venea rar în sat, dintr-

un mare oraº, un vârstnic ºi el, o va gãsi, pe unica
supravieþuitoare a unui cataclism, rugându-se, în
rochie albã ºi cu pãrul despletit, ca-ntr-o mãnãstire.
Pentru cã într-o duminicã: în orele slujbei de la bisericã.
Tocmai isprãvind niºte mãtãnii, în care ea nu avea
probleme de ridicãri pe verticalã, în capul oaselor, ºi
aplecãri în genunchi pânã-n podea. Ritual din care,
încã în puteri, se va desprinde cu un surâs, firesc,
într-o comunicativitate nouã, ºi îmbiindu-l pe vizitator
sã ia loc lângã o masã de traforaj, cãci se venea în
compania unui cunoºtinþe comune, o rudenie,
profesor, ca pentru un taifas abia întrerupt, reluat de
unde a fost lãsat.

Discuþiile se vor solda cu doar repunctãri de
câteva date generale, lunecãri ºi reveniri de la numãrul
de 7, câþi au fost copiii Popenilor, la aproximãri despre
câþi ani s-a stat subt pãmânt, poate tot atâþia, dar nu,
mai mulþi, negreºit. ªi de la un liceu cu nume de
Principesã, la un altul cu numele Reginei Maria. Dar,
ca o încoronare, multe la pelerinajele pe la tot soiul de
sihãstrii, într-o adevãratã slavã, ºi praznice, nu atât
cele de la Nicula, cât altele, de prin Munþii Neamþului,
de pe unde ea s-a ales cu o, la propriu, colecþie de
rugãciuni,  „cântãri”, „imne”, „evocãri”, „epistole”,
„tângiuri”, copiate cu cerneli în toate culorile, ºi
„pricesne”. Pe care  –  vãzând ºi grija pentru redarea
exactã a titlurilor, sã þi le copiezi pe câteva: „Maicã
Sfântã”, „La o cruce rãsturnatã”, „O, Marie!”, „Înaintea
Ta, stãpân iubit”, „De la marginile lumii”, „La o salcie
supãratã”, „Apleacã-mã Isuse”, „Fericit e omul”,  dar
ºi „Luminã Linã” –  gãseºte cu cale sã le dãruiascã.
Sã se despartã de toate, scoase dintr-o straiþã, ca de
propria viaþã. Dimpreunã cu o „Carte de rugãcuni”
tipãritã de un episcop „pea sfinþit Calinic”, cuprinzând
ºi o „rugãciune pentru cei din închisori”, ºi un caiet
întreg, îngroºat ºi de mai multe foi rãzleþe, înserate,
numai de cântece scrise ordonat, caligrafic, mãrunt,
cu marcarea refrenelor, lipsã doar notele muzicale pe
care le are în melodiile din minte. Dar adaugã ºi o
alta, mai specialã”: “Ne vorbeºte pãrintele Cleopa, 10”,
tipãritã de „editura Mãnãstirii Sihãstria”, de unde a ºi
adus-o, cândva.

Pe autorul acestui suprem dar, „un mare sfânt”,
o legendã, cu o faþã ovalã, barbã, mustãþi ºi sprâncene
albe, vestit pentru credinþã ºi har, ea l-a vizitat de mai
multe ori, în timp an de an, în mãnãstirea lui de o viaþã,
care acum tipãrea cãrþi, unde ajungeai anevoie, pe
un drum în pantã, cu ocoliri, urcând de la Secu ºi
Agapia, ca la cer, în câte-un alai de mereu alþi veniþi
de prin toate pãrþile, credincioºi. Care, când aveau
noroc, se puteau închina ºi la o icoanã care a plâns,
a Macii Preciste, ferecatã în argint. I-a chiar ascultat
vreo douã predici, plãtind ºi câteva rugãciuni, nu numai
cumpãrând cruciuliþe ºi vreun rozar, pentru ai ei, de
acasã - pãrinþi, copii, dar ºi fraþi. A binecuvântat-o de
fiecare datã. A ajuns pânã la el în chilie.

Femeia, într-o depãrtare, ºtie, la o întrebare
reluatã, cã în casã, în copilãrie, se vorbea atât de-
mpãrat cum ºi de români, tatãl ei a fost în primul rãzboi
pe fronturi,  firul n-are rost sã mai fie tãiat în patru, „a
luptat, cum nu!” dar îºi aminteºte cã pe cântãreþul
„Oltului” el îl avea la suflet, citea din când în când
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poezii de ale lui, parcã o ºtia pe dinafarã pe asta, cu
versul „Tu, Oltule, sã ne rãzbuni!” dintr-o carte cu
coperþi galbene, pe care o lua de lângã o alta, dintr-o
armãroaie, tot de el, parcã primitã de la ºeful postului
de jandarmi din sat, pe când poetul era ministru, cu
ceva despre Eminescu ºi Coºbuc. ªi la fel despre
Basarabia, Bucureºti, Budapesta ºi iar Bucureºti. În
rest, numai lumini.

Dovada, alminteri,  cã întâlnirea a putut avea loc
în Moldova, ce autoritate mai mare, de pe malul
Bahluiului – din intrevalul de dupã denunþarea
neutralitãþii, cu o primã eliberare a unei pãrþi de Ardeal
central, cu Braºovul, ºi jertfa/victoria de la Mãrãºeºti,
decât din cuvintele  scrise de mãnã, ºi de cãtre ce
mânã! ale Jurnalului – s-o  poatã, mai concludent,
furniza? S-a putut trece frontiera, de prin locurile
cunoscute ca-n palmã, din munci la pãduri prin ani
tinereºti, de dinaintea stagiului militar, la vreo venire în
vreo permisie, direct printr-un sat ardelean-bucovinean,
Cârlibaba, nu printr-o Vama Cucului. Astfel ca, prin
Poaian Satampei, apoi,  sã se ajungã la Vatra Dornei.
De unde, de-un timp, luai trenul. Acolo, în Iaºi, doar se
constatase o etapã, sub forma gradului deþinut la un
moment dat: „plutonier”. O a doua, neputând fi decât
cea care va fi urmat, de „pe câmpul de luptã”, astfel ca
din primul rãzboi mondial sã se poatã ieºi în gradul de
„plutonier-major”. Grad care va fi dobândit, dupã Iaºi.
Numele, Pop; scris cu doi de „p”, cum îºi semneazã
desenele, pânzele, pânã la sfârºitul vieþii, ºi un valoros
pictor ardelean Aurel Popp, dupã o normã din fostul

Împeriu. Nume de familie, poate din zorii formãrii unei
limbi, când un popor se naºte dintr-odatã – cu enoriaºi
dar ºi cu preot, popã –  creºtin.

Copiii, pe care nevasta i-i va aduce soþului ei,
prin ani, viitorului primar în România Mare, au fost
ºapte de toþi: trei bãieþi ºi patru fete.

Se va pleca din odaia casei din rãscrucea de
uliþi, ca din podul unei biserici unde cântã corul, nu
înainte de a deschide, ca un semn de mulþumitã, din
politeþe, cartea pe copertã cu o fotografie a cui a scris-
o, un liniºtit þinând în braþe, pe un fundal de icoane,
douã buchete de flori, mari. Când privirile se opresc
pe acest pasaj, subliniat cu creionul, din capitolul
introdutiv, despre vindecarea din Gadara, despre „doi
îndrãciþi care locuiau în morminte”: „Frânele puterii
satanei, sunt în mâna lui Dumnezeu. El este câinele
lui Dumnezeu ºi nu poate sã facã nimic fãrã poruncã.
Aþi vãzut la Iov cum satana a cerut voie sã-l
ispiteascã, ºi, când i-a dat voie, a adus ispite,
pogorând ºi foc  din cer, ºi într-un ceas  a pierdut cele
7000 de oi, 3000 de cãmile, 500 de perechi de boi,
500 de asine, ºi casele le-a dãrâmat printr-un
cutremur”.

Dar ºi la un altul, de pe chiar pagina din faþã:
„Pentru care pricinã  cautã omul cu toatã inima pe
Dumnezeu în calea Scripturilor? Pentru înþelegerea
celor ce citeºte. Cãci, rugându-se la Dumnezeu sã-i
deschidã ochii minþii, înþelege taine mari ºi negrãite”.

2012

CUNUNA CU O MIE DE OCHI
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Cine a urmãrit de-a lungul
anilor modul în care revista
„Orizont” din Timiºoara participã
la viaþa culturalã a Banatului ºi a
þãrii n-a putut ocoli pagina de
criticã ºi de istorie literarã pe care
universitarul  timiºorean o deþine
de mulþi ani în paginile acestei
reviste. El face astfel un tandem
foarte binevenit cu Cornel
Ungureanu, ale cãrui preocupãri
merg mai ales spre cãrþile
proaspete  de poezie, prozã sau
criticã literarã, în timp ce Al.Ruja
preferã ediþiile ºi cãrþile de istorie
literarã, pe care le disecã cu
invidiatã parcimonie. Dupã ce ne-
a oferit o exegezã binevenitã
despre Atron Cotruº ºi o ediþie
quasi-completã a scrierilor
acestuia (ultima oarã când ne-a
întâlnit mi-a mãrturisit cã
lucreazã la realizarea unei ediþii
critice a operei poetului în
colecþia „Pleiade” coordonatã de
Eugen Simion), Al. Ruja n-a putut
rãmâne înafara comentariului
literar curent, preocupare din
care s-a nãscut mai multe cãrþi,
precum Printre cãrþi (2006) ºi
Printre cãrþi-Prin ani (2009) la
care se adaugã ºi cartea de faþã
intitulatã despre cãrþile ultimilor
trei ani se vor putea adresa
acestei noi culegeri de cronici,
spre a vedea dacã opiniile lor
concordã cu acelea emise de
Al.Ruja. Ceea ce putem spune de
la început, e apetenþa criticului
pentru documentul de istorie
literarã, pentru informaþia ºi
documentaþia  riguroasã, în faþa
cãreia orice istoric literar care se
respectã nu poate decât sã
nutreascã o micã invidie secretã.
Aceasta, deoarece istoricul
literar de acest tip a devenit tot
mai rar în cultura româneascã
actualã, îndreptatã tot mai mult
spre critica de întâmpinare ºi
foiletonism, o generaþie de tineri
debateri care n-au descifrat
vreodatã un document literar, n-
au publicat o corespondenþã, n-
au urmãrit, mãcar din curiozitate,

spectaculoasele dezbateri
literare din presa de altã datã, dar
îºi arogã calitatea de a hotãrî totul
în cultura româneascã actualã,
dând verdicte ºi pronunþându-se
solemn ºi prezumþios despre tot
ºi despre toate.

În contrast cu vãlul nesfârºit
de opinii actuale, de multe ori
neconsolidate ºi emise la
întâmplare, munca onestã de
descifrator de direcþii ºi de opinii
literare se poate constata de la
prima luare de contact cu pagina
criticã a lui Al.Ruja. Astfel, el
reface cu voluptate de arhivist
procesul acreditãtii critice a
junimismului în cultura româ-
neascã pornind de la mãnunchiul
de cãrþi pe care E.Lovinescu le-
a închinat junimismului ºi
fondatorului acestui curent critic
din literatura românã. Incepând
cu investigarea acþiunilor lui
P.P.Carp ºi continuând cu am-
pla reconstituire T.Maiorescu ºi
contemporanii sãi, cu T.
Maiorescu ºi posteritatea lui
criticã, dar ºi cu Antologia
ideologiei junimiste, care ar fi
trebuit sã fie urmatã de Infiltraþia
ideilor maioresciene în Ardeal, pe
care doctrinarul „Sburãtorului” n-
a mai apucat s-o redacteze,
cãrþile sale despre junimism sunt
tratate drept contribuþii esenþiale
la cunoaºterea a însuºi feno-
menului de punere a bazelor unei
literaturi naþionale constructive
ºi competitive. Toatã generaþia
lui Eminescu, Creangã, Cara-
giale, Slavici, D.Zamfirescu etc.,
care a impus creaþia literarã
româ-neascã la nivel naþional ºi
internaþional, a beneficiat de în-
drumarea ºi sfatul lui T.
Maiorescu, fãrã de prezenþa sa
pilduitoare, neputându-se con-
cepe climatul de idei al vremii ºi
nici mãcar prezenþa stimulatoare
a lui Alecsandri. Nu ºtim cine a
mai avut rãbdare sã refacã cu
aceeaºi minuþiozitate toate
raporturile complicate ale
ideologului junimist cu toatã

generaþia de oameni poltitici care
l-au urmat, dar ºi cu Iacob
Negruzzi, Th.Rosetti, V.Pogor,
Al.Xenopol ºi alþii, cãrora epoca
le-a fost recunoscãtoare pentru
fermenul nou adus în politicã dar
ºi în învãþãmânt, domenii de care
Maiorescu se ocupã în special.

Ca o continuare a juni-
mismului în Ardealul estetic
interbelic, junimism (trecut prin
lovinescianism) de care  gene-
raþia Cercului literar de la Sibiu e
responsabilã, Al.Ruja aduce noi
contribuþii la cerchismul sibian
prin reconstituirea drumului
parcurs de Victor Iancu, este-
tician, critic ºi publicist, care a
fost readus în actualitate de douã
edþii ce i-au fost dedicate de cãtre
Editura Universitãþii de Vest din
Timiºoara, una datoratã lui
Mircea Popa, cealaltã Sorinei
Nevodenszki, ediþii ce adunã atât
parte din acticitatea sa de critic
ºi istoric literar (Studii de
literaturã ºi esteticã), cât ºi cea
de comparatist, publicist cultural
ºi politic (De la esteticã la
literatura comparatã).ªi aici,
Al.Ruja nu se mulþumeºte cu o
discuþie aprofundatã a celor
douã ediþii, ci el reface aproape
întreg dosarul lui Victor Iancu
sub raport biografic, estetic,
critic, comparativ. Astfel el ne
oferã date preþioase asupra
familiei lui Victor Iancu, nãscut în
Slovinca (Cehoslovacia), asupra
studiilor urmate de el la Munchen,
asupra susþinerii tezei de
doctorat ºi a cuprinsului acesteia.
In plus, el  inventariazã prestaþia
pe care V.Iancu a avut-o la
revista „Þara nouã” din Cluj,  a
rolului jucat de el în formaþia
Cercului literar ºi în promovarea
literaturii Ardealului, precum a
locului pe care cercetãrile sale
de esteticã au ecou în epocã ºi
în ce direcþie literarã pot fi ele
încadrate. De mare efect este ºi
dosarul de umãrire a profesorului
de cãtre Securitate, dosar aflat
la CNSAS, pe care Al.Ruja îl
face cunoscut prima oarã, ºi din
care reiese persistenþa sa în
vechile crezuri existente înainte
de rãzboi.

Specialist în literatura lui Aron
Cotruº, pe care o cerceteazã sub
o mulþime de unghiuri de vedere,

Mircea Popa

Information and Interpretation
Informatie si interpretare, ,
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Al.Ruja ne oferã ºi  aici o mostrã
de cercetare comparativã,
investigând prestaþia acestuia în
spaþiul polon de culturã, rol pe
care ºi l-a asumat atâta veme cât
a fost ataºat de presã pe lângã
Legaþia Regalã a României de la
Varºovia, funcþie îndeplinitã între
1929-1936. Ne sunt prezentate
cu acest prilej articolele scrise
de el în presa polonezã, tradu-
cerile din româneºte în polonezã
pe care le-a încurajat, schimbu-
rile culturale, montãrile teatrale ºi
tot felul de alte activitãþi comune
pe care le-a patronat. Cu atât
mai mult sunt binevenite infor-
maþiile cuprinse în câteva rapoarte
oficiale pe care el le-a trimis în þarã
ºi prin intermediul cãrora activita-
tea în folosul cauzei româneºti se
întregeºte considerabil.

ªi alte materiale în cuprinsul
volumul sãu atrag atenþia prin
informaþie ºi mod lãrgit de inter-
pretare. Vom întâlni aici argu-
mente binevenite în legãturã cu
expresionismul poetic românesc
(Blaga, Bacovia, Barbu, Cotruº),
cu sensul metafizic al elegiilor lui
Eugen Dorcescu, cu valoarea
simbolicã a Umbriei în poezia lui
Adrian Popescu, cu sacralitatea
poeziei lui Ioan Alexandru, cu
tentaþia ludicului la George
Bãlãiþã, alternanþa palierelor
narative în proza lui Sorin Titel ºi
relaþia lui intrinsecã cu  Noul
Roman Francez etc. Nu ezitã sã
recomande cititorilor noºtri o
contribuþie de istorie literarã
italianã semnatã de G. Parmpolini
sau ediþia bilingvã a  poeziilor lui
Rilke, realizatã de ªtefan
Munteanu, pe urmele altui
bãnãþean, Petru Sfetca. Tot un
caz de interferenþã literarã îl
semnaleazã în persoana
scritorului berlinez Alexander von
Sacher-Masoch, scriitor care a
profesat jurnalismul la Belgrad,
unde a cunoscut de aproape
Banatul, interesându-se ºi de o
viitoare colaborare la revista “Die
Heide” a lui Orendi-Hommeneau
de laTimiºoara, scriindu-i în
acest sens profesorului Lucian
Costin de la Caransebeº ºi
declarând textual: „Vã sunt foarte
îndatorat cã mã popularizaþi în
þara Dumneavoastrã, pentru cã
ºtiþi prea bine cã inima mea e

legatã de Banat, unde mi-am
petrecut o mare parte a tinereþii
mele”. Al.Ruja ne precizeazã cã
scriitorul adus în atenþie de el
este un descendent al altui
scriitor, Alexander von Sacher-
Masoch, de care se leagã
conceptul literar de masochism,
lucru extrem de important pentru
circulaþia ideilor literare.In acelaºi
sens, el radiografiazã ºi
modernismul literar, pornind de la
ediþia în douã volume realizatã în
2008 de Gabriela Omãt,
problema modernismului fiind
strâns legatã de activitatea lui
E.Lovinescu, pentru care autorul
nutreºte un interes deosebit. Ca
o formã de deschidere spre
spaþiile europene de manifestare
ale literaturii române este ºi
popasul sãu asupra contribuþiei
majore reprezentate de doi

scriitori din exil, ªtefan Baciu ºi
A.Ciorãnescu, a cãror prezenþã
literarã este admirabil subliniatã.

 Dintre scriitorii noilor
generaþii, atenþia sa este reþinutã
de prozatorul Titus Suciu, de
istoricul literar D.Vlãduþ ºi de un
întreg grup de scriitori din Banat,
care s-au afirmat în diferite
ramuri literare, precum Ion Marin
Almãjan, Robert ªerban,
Constanþa Marcu, Constantin
Gurãu, Iosif Bãcilã ºi alþii. Prin
notele critice pe care le închinã
acestora, Al.Ruja face racordul
dintre istoria literarã, critica
ediþiilor ºi a ideilor literare ºi
literatura de actualitate, dovedind
mobilitate, culturã literarã ºi
reflexivitate criticã,  calitãþi
importante pentru un istoric literar
aflat în plinã consacrare, precum
cel de faþã.

GORUNUL
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Plan de rezervã de Eugen Uricaru (Cartea
Româneascã, Bucureºti, 2011) se înscrie ca piesã
de detaliu ºi fineþe într-un mozaic al vieþii sociale
comuniste, venind în continuarea operelor cu acelaºi
substrat, Supunerea (2006) ºi Cât ar cântãri un înger
(2008). Romanul surprinde aspecte legate de apogeul
regimului dictatorial al României  anilor ’70 - ’80, printr-
o paralelã între deconstructorii ºi reformatorii
comunismului, expresiile a douã pãturi sociale cusute
împreunã prin drama unei femei  îndrãgostite, Nora
Pãrãluþã.

Încã de la început, romanul lui Eugen Uricaru se
ancoreazã în realitatea perioadei, din perspectiva
naratorului omniscient ºi a autorului omniprezent în
aceastã epocã, fiind dezvãluite fapte veridice, jocuri
de culise ºi simboluri reprezentative pentru
„socialismul” românesc al anilor ’80 în care totul se
reducea la „o pilã”. Întreaga operã este ornatã cu
expresii trimiând la tarele societaþii, dând deopotrivã
o figurã realistã tensiunilor acumulate, gata în orice
moment sã refuleze într-o revoltã.

Elementul recurent al romanului este planul
conspiraþionist al lui Neculai Crãciun, reformulat în
titlu ca Plan de rezervã, iar în roman având nume de
cod Fata Morgana. La fel ca întreaga creaþie a lui
Eugen Uricaru, numele planului este ingenios
construit, reprezentând o sintezã a întregii conspiraþii,
care, în fond, prilejuia „începutul sfârºitului”. Neculai
Crãciun, „omul care face daruri de douã ori”,  este
imaginea personajului malefic, atent la detalii, care-ºi
anticipã ca un jucãtor de ºah fiecare mi’care, inclusiv
pe cea a adversarului, încercând sã evite „arestarea
celor care arestau, împu’carea celor care împuºcau
si anchetarea anchetatorilor”. „Leul întors pe dos”, ca
imagine a tânãrului inginer Valer Negrea-Negrescu
asupra posibilei viitoare conduceri a dat un prim imbold
viziunii lui Neculai Crãciun, materializând-o într-un plan
ce avea ca mobil expresia cliþeu à la Caragiale: „ sã
se revizuiascã, … dar sã nu se schimbe nimica; ori
sã nu se revizuiascã, … dar atunci sã se schimbe pe
ici pe colo”.

În paralel cu miºcarea lui Neculai Crãciun se
dezvoltã însãºi temerea ce sta la baza operaþiunii Fata
Morgana, iar fundamentul acestei perspective era
dezbãtut în cadrul întrunirilor dintr-un restaurant
cunoscut ca „Acvariul”, unde puteau fi vãzuþi de cãtre
oricine dar nu puteau fi auziþi ºi oricum „câinii care
latra nu muºcã”. Revolta, aflatã în stare latentã în Nelu
Pãrãluþã, figurã a clasei muncitoare, este animatã de
intrarea în scenã a lui „dom’ Valer”, prin a cãrui
prezenþã se declan-ºeazã dramatismul în familia
Pãrãluþã (dar ºi declinul). Nelu Pãrãluþã „se gândea
cã e singurul care vrea sã spargã vraja cea rea”,
înscriindu-se prin frustrarea ºi nevoia acutã de a-ºi
potenþa valoarea în tipologia omului din subteranã,

ajungând sã finalizeze o operaþiune cu caracter de
manifest, cu toate cã planul sãu eºueazã lamentabil.
Viziunea fatidicã asupra vieii o face per Nora Pãrãluþã
sã se îndrãgosteascã de ºeful soþului sãu, Valer –
mod de reiterare a idilei petrecute acum mult timp între
„doamna”  Katia Feodorovna ºi prinþul ªerban
Pangratti.

Întreg romanul lui Eugen Uricaru stã sub semnul
„morbului lui Lambers” prin începutul plat, fãrã a crea
mari aºteptãri, însã ajunge spre final sã surprindã prin
conturarea discursului narativ ºi relieful psihologic al
personajelor. La o primã lecturã, romanul nu se
dezvaluie întru totul,  dar stârneºte controverse  ºi
instigã cititorul la relecturã. „Plan de rezervã” se
adreseazã publicului larg, fiind un bun exemplu de
întreþesere a mai multor viziuni ºi concepþii. Nu în
ultimul rând, autorul prezintã, printr-un umor
neîncadrabil, o scenã din culisele marelui teatru al
„domniei” ceauºiste, fãcând ºi puþin haz de necaz.

On Dictatorship
Marius Puºcaº

Despre dictatura

)) )))
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George Baritiu si Blajul, ,

Ion Buzaºi

George Bariþiu and Blaj

Ce a însemnat Blajul în formaþia
spiritualã a lui George Bariþiu ne
spune el însuºi într-un fragment din
Testamentul sãu unde ne aratã cã
doneazã condeiul sau peana de
aur Muzeului de la Liceul din Blaj
„în semn de recunoºtinþã cã acolo
în liceu am învãþat sã rãmân român
ºi sã scriu româneºte (s.n.) patru
ani ca ºcolar, patru ani ca
seminarist în Facultatea teologicã
ºi un an ca profesor.”1 Iar în 1868,
când un grup de elevi blãjeni îl
felicitã de ziua aniversarã – 25 mai
– le rãspunde printr-o scrisoare de
mulþumire arãtându-ºi din nou
recunoºtinþa faþã de Blajul tinereþii
sale studioase: „ªtiþi însã d-v. ce
mi-aþi fãcut mie cu acea odã? În
linia primã, îmi deterãþi ocasiune
spre a-mi reîmprospãta memoria,
celor nouã ani petrecuþi, parte în
ºcoalele, parte în liceul de acolo;
îmi aduserãþi amente cã de nu ar fi
fost Blajul, românii abia ºi-ar mai
cunoaºte istoria lor, cum ºi cã ei,
deºi ar mai vorbi, nu ar mai scrie
însã româneºte. Deci, dacã d-
voastrã credeþi cã eu încã voi fi
fãcut ceva pentru naþiunea ºi patria
mea, apoi meritul în mare parte
este al ªcoalelor din Blaj…”2

George Bariþiu a fost elev la Blaj
în douã etape. Dupã primele
noþiuni de învãþãturã, primite de la
tatãl sãu, preotul Ioan Pop, din
Jucul de Jos, ºi dupã câteva clase
în limba maghiarã la Trascãu
(actuala Rimetea, Jud. Alba), de-
vine elev al Gimnaziului din Blaj
timp de patru ani, între 1824-1827.
Blajul începutului de secol XIX era
dominat de amintirea ªcolii
Ardelene, a corifeilor acestei
miºcãri naþionale care prin scrieri
istorice, lingvistice ºi juridice
argumentau drepturile fireºti ale
românilor din Transilvania. Biserica
Blajului era pãstoritã de
controversatul Episcop Ioan Bob,
ierarhul cu cel mai lung episcopat,
aproape o jumãtate de secol, din
care posteritatea a reþinut mai cu
seamã conflictul cu reprezentanþii
ªcolii Ardelene, adeseori exagerat,

trecând sub tãcere iniþiativele sale
culturale (sprijinirea tãlmãcirii Bibliei
de la 1795, sau Biblia de la Blaj de
cãtre Samuil Micu, ridicarea de
biserici româneºti în multe oraºe
din Ardeal, ajutorul dat þãranilor în
timpul foametei din 1828 etc.).
Condiþiile de studiu le înfãþiºeazã
Bariþiu în articolul Material pentru
biografia lui Andrei Mureºanu3: „Sã
mãnânci o datã pe zi fierturã ºi de
douã ori pâine uscatã, sã umbli mai
tot desculþ din Paºti pânã la Sf.
Maria, precum umblau mai toþi
ºcolarii din Blaj pânã în clasa a
patra gimnazialã; sã înveþi din cãrþi
împrumutate sau din caiete scrise
noaptea la câte un muc de
lumânare; sã stai câte patru ore în
clase unde toatã iarna, fie oricât de
asprã, nu se fãcea foc, pentru cã
nu era din ce…Cred cã nimeni în
secolul nostru nu ar împinge
stoicismul aºa departe. Cu toate
acestea, bãieþii erau sãnãtoºi, ilari
ºi sprinteni ca puii cerbilor din
Carpaþi; scãldatul în cele douã râuri
apropiate; cãþãratul pe arborii din
Bercul vecin ºi din pãdurea Miºca
dupã pui de pãsãri, alergatul pânã
la comunele Sâncel, Mãnãrade ºi
pe din dosul viilor, luptele braþ la
braþ ºi jocul de-a pila (mingea)
îndeplineau misiunea destinatã mai
târziu ºcoalei gimnastice.” Dascãlii
Blajului din acea perioadã nu se
ridicã la valoarea didacticã ºi
ºtiinþificã a reprezentanþilor ªcolii
Ardelene, dar într-o istorie a
învãþãmântului românesc din Blaj
trebuie evidenþiate. Astfel are
profesori pe Teodor Pop de Uifalãu,
traducãtor talentat al Psaltirii din
ebraicã, latiniºti de remarcabilã
erudiþie ca Vasile Filipan ºi
Demetriu Cãian junior, Constantin
Papfalvi autorul unor texte istorice
ºi al unor încercãri poetice.
Director era Benedict Fogarasi,
despre care Nicolae Albu în Istoria
învãþãmântului românesc din
Transilvania vol. I ne spune cã
avea calitãþi didactice, opinie
confirmatã de elevul Bariþ într-o
scrisoare de recunoºtinþã pe care

o adreseazã acestui dascãl, în
anul 1827, înainte de plecarea în
vacanþã: „Înainte de a porni ºi eu
în cãlãtorie, mã simt obligat a-mi
îndeplini o foarte plãcutã îndatorire
pe care mi-o impun legile omeniei
ºi ale recunoºtinþei: a vã aduce
dumneavoastrã, prea stimate
domnule director, cele mai adânci
mulþumiri pentru neobosita-vã
strãduinþã pe care aþi depus-o
timp de trei ani, zi ºi noapte,
neprecupeþind oboseala, spre
înaintarea mea într-ale literelor. Vã
aduc, deci, mii de mulþumiri pentru
atâtea favoruri ºi binefaceri pe care
le-aþi sãvârºit faþã de mine în mod
deosebit pentru pãrinteºtile
îndrumãri prin  care v-aþi nizuit a
insufla în mine iubirea de pietate ºi
studiul cultului divin.”4

În acelaºi an 1827 pãrãseºte
Blajul, pentru a-ºi continua studiile
timp de trei ani, între 1827-1831, la
liceul romano-catolic al cãlugãrilor
piariºti din Cluj, unde în primele
douã decenii ale secolului al XIX-
lea îi întâlnim pe aproape toþi
cãrturarii paºoptiºti ardeleni.

George Bariþiu revine la Blaj în
1831 ºi între 1831-1835 este cea
de a doua etapã a ºcolaritãþii sale
blãjene, când urmeazã studii la
Facultatea de Teologie. Ca ºi alþi
colegi de teologie (Ioan Maiorescu,
Andrei Mureºanu etc.) Bariþiu nu
se hirotoneºte preot ºi rãmâne
diacon, dupã alte informaþii
subdiacon. Gãseºte acum un Blaj
schimbat din punct de vedere
cãrturãresc, ºcolar ºi religios.
Murise de un an Episcopul Ioan
Bob ºi locul sãu îl luase Ioan
Lemeni, care la începutul activitãþii
sale s-a dedicat unor acþiuni
sociale ºi culturale vrednice de
laudã. În Blaj activeazã acum „cea
de a doua generaþie a ªcolii
Ardelene” (ªtefan Pascu) formatã
din cãrturari de prestigiu ca: Timotei
Cipariu, Simion Bãrnuþiu, Ioan Rus
º.a. Aceºtia sunt profesorii lui
George Bariþiu. „Prin aceºtia
cunoscu Bariþiu spiritul viu al limbii
române ºi cãile ascendente ale
istoriei noastre.”5 Un alt elev din
acea perioadã aratã cã contactul
cu asemenea profesori ºi lecþii
echivala cu „trezirea dintr-o
adâncã letargie…Când vedeam
atâþia învãþaþi tot români, ne
dezmeteceam ºi începeam a
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cunoaºte minciunile ungurilor care
ne descriau pe români ca pe niºte
sãlbatici. Din zi în zi ne încãlzeam
la suflet ºi ni se pãrea cã suntem
într-o altã lume.”6

În aceastã perioadã este alãturi
de alþi colegi iniþiator al primelor
spectacole de teatru în ºcolile
Blajului. În Ecloga (Drama
pastoralã) scrisã de Timotei
Cipariu în 1833, la înscãunarea
Episcopului Lemeni, îl gãsim ºi pe
George Bariþiu între teologii actori,
iar în 1835 scrie el însuºi douã
scenete: Cântec pãstoresc ( dupã
Ecloga sau Drama pastoralã a lui
Cipariu) ºi Mureº, Mureº, apã linã
(Mureºanul) care, considerã un
istoric literar, „constituie însuºi
începutul poeziei transilvãnene
militante, începutul drumului pe
care aveau sã urce apoi Andrei
Mureºanu, George Coºbuc,
ªt.O.Iosif, Octavian Goga, Mihai
Beniuc”.7 Ele reprezintã debutul
literar, poetic al lui George Bariþiu
ºi ca o dovadã cã preþuia aceste
creaþii poetice, le reia dupã
stabilirea la Braºov, publicându-le
în 1838 în „Foia literarã”, nr.18,
cuprinzând versuri ce prevestesc
elegia patrioticã a lui Goga:

„Murãº, Murãº, apã linã,
Prea de mulþi strãini eºti plinã:
Someº apa ta-i prea rece
Ca de veacuri zece.
Împrejurul tãu n-am stare
N-am bine ºi-ndestulare

Ah! Ce-nstrãinare!

Arieºul se rãceºte
Oltul tot se mai iuþeºte;
Streiul seacã, osteneºte:
Nici unul nu creºte.
Târnavele-s prea sãrate,
Tulburi, în mâl înglodate,

Oh! Ce rãutate!”

Sceneta Înstrãinaþii are trei
personaje: Un tânãr, Un bãtrân ºi
Un înger. La cuvintele de jale de
mai sus rostite de Un tânãr se
adaugã aceeaºi convingere în
statornicia rãului rostitã de Un
bãtrân, pentru ca, în final, Un înger
sã aducã o viziune mai luminoasã,
o speranþã pe care o dã ocrotirea
poporului de cãtre providenþã:

„Priviþi, vedeþi colo departe,
Cum ceriul în douã se împarte:

Fiul timpului soseºte!
ªi spre voi priveºte.
Treceþi, treceþi înainte,
Cererea voastrã fierbinte

E luat-aminte.”

Timp de un an, între 1835-1836,
George Bariþiu a fost profesor la
Blaj, predând fizica la Gimnaziu,
devenind coleg de cancelarie cu
foºtii sãi profesori Simion Bãrnuþiu,
Timotei Cipariu ºi Ioan Rus. Printre
elevii sãi se numãrã ºi Andrei
Mureºanu, care va deveni peste
câþiva ani unul din colaboratorii sãi
apropiaþi în activitatea didacticã ºi
publicisticã. În anul petrecut ca
profesor la Blaj, George Bariþiu
participã la modernizarea siste-
mului de învãþãmânt blãjean, la
reorganizarea Tipografiei blãjene al
cãrei director devenise din 1835
Timotei Cipariu, care începe sã
tipãreascã cãrþi de pionierat în
cultura românã. Astfel în anul 1835
se editeazã Orologhion, prima
carte de cult bisericesc tipãritã cu
litere latine, Psaltirea, tãlmãcitã
dupã originalul ebraic de Teodor
Pop, dascãl blãjean care continuã
eforturile Episcopului Petru Pavel
Aron ºi Samuil Micu de
transpunere în româneºte a Sfintei
Scripturi. Tipografia era locul de
întâlnire al acestor dascãli
preocupaþi de editarea unei
publicaþii româneºti în Transilvania,
cãci în Moldova ºi în Þara
Româneascã apãreau de aproape
un deceniu asemenea ziare. La
Blaj prin grija lui Cipariu sosea
„Curierul românesc” al lui Ion
Heliade Rãdulescu. În asemenea
întâlniri se propune chiar un titlu,
„Nunþiul”, pentru viitorul ziar, dar
analizând condiþiile social-politice,
ei ºi-au dat seama cã o asemenea
întreprindere n-ar avea sorþi de
izbândã ºi trebuie amânatã. Ea va
fi materializatã peste doi ani la
Braºov de cãtre George Bariþiu,
când va edita „Gazeta de
Transilvania” ( din 1849 „Gazeta
Transilvaniei”) cu suplimentul sãu
cultural „Foaie pentru minte, inimã
ºi literaturã”.

Din 1837 George Bariþiu se
mutã la Braºov, unde va rãmâne
peste patru decenii, pânã în anul
1879. Perioada braºoveanã este
cea mai rodnicã din activitatea sa,
ajutat fiind în iniþiativele sale

culturale, adeseori, de cãtre blãjeni.
Cea mai importantã consecinþã a
mutãrii lui Bariþiu la Braºov este „o
reconciliere” între cele douã centre
religioase româneºti: Braºovul,
puternic centru al ortodoxismului
ºi Blajul, reºedinþa Bisericii Greco-
Catolice, dupã cum însuºi mãr-
turiseºte într-o scrisoare cãtre
Timotei Cipariu: „La Braºov
tocmai, unde fanatismul religios
aruncase zid veºnic între fii
aceluiaºi popor, unde numele de
greco-catolic îngrozeºte ºi astãzi
poporul de jos,”… cãrturarul
ardelean spune cã scopul sãu a
fost „a demasca, a stâmpãra
fanatismul de orice fire, a scoate
pe români din certele celor carii îi
voiesc de unelte”8. El însuºi va fi
victima unui asemenea fanatism
religios cu ocazia cãsãtoriei în anul
1841 cu Maria Velisar, fiica unui
bogat negustor braºovean. Se
adreseazã Episcopului Lemeni
sã-i acorde „arhiereasca binecu-
vântare”, dar preoþii braºoveni
refuzã sã celebreze cãsãtoria
dintre un mire greco-catolic ºi o
mireasã ortodoxã aºa cã oficierea
cununiei s-a petrecut acasã,
clandestin, împrejurare care
trebuie sã-l fi amãrât mult pe
marele gazetar român.

Cel mai de seamã sfãtuitor al
sãu dintre blãjeni rãmâne Timotei
Cipariu. De la Cipariu, Bariþiu a
pãstrat 125 de scrisori în care se
contureazã un roman epistolar, o
adevãratã cronicã a Blajului de la
mijlocul veacului al XIX - lea. Cu
Timotei Cipariu se sfãtuieºte atunci
când îºi alege primii colaboratori
dintre blãjeni, pe Iacob Mureºianu
ºi pe Andrei Mureºanu cu care va
conlucra pe tãrâm ºcolar ºi
publicistic. De altfel, în primii ani de
apariþie ai „Gazetei”ºi „Foii pentru
minte, inimã ºi literaturã”, principalii
colaboratori sunt dascãlii Blajului,
în primul rând Cipariu, dar alãturi
de el ºi Simion Bãrnuþiu, Ioan
Maiorescu, Ioan Rus, Iosif  Many
ºi alþii. Unii dintre ei publicã sub
pseudonim sau anonim adãugând
la activitatea lor o ipostazã nouã,
ineditã, de poeþi. Redactorul foilor
braºovene urmãreºte activitatea
lor ºtiinþificã ºi didacticã ºi o
consemneazã elogios în coloanele
publicaþiilor sale. Consemnarea
apariþiei în trei volume a cãrþii
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Icoana pãmântului de Ioan Rus,
primul tratat de geografie univer-
salã din literatura didacticã româ-
neascã, necrologul despre Simion
Crainic sau Ioan Rus, mãrturiile
biografice despre Andrei Mureºanu
sunt elocvente în acest sens.

Un moment biografic nelãmurit
încã de istoricii literari este, în viaþa
lui Bariþiu, anul 1858, când, nu ºtim
din ce motive, vrea sã pãrãseascã
Braºovul ºi sã revinã la Blaj,
solicitându-i pentru aceastã mutare
sprijinul lui Timotei Cipariu:  „Sunt
acum bãrbat carele tocma împlinii
ani 46. Din aceastã etate, am
petrecut ani 22 într-o luptã necur-
matã, grea, de atâtea ori fatalã,
pentru naþiune, prin urmare ºi pentru
clerul care face parte din naþiune.
Nimini nu cunoaºte luptele mele mai
bine decât chiar d-voastrã. Simþ
acum cã a sosit ºi pentru mine acel
timp în care ºi etatea naintatã ºi
chiar împregiurãrile familiei din ºase
prunci îmi dicteazã a mã retrage
dintre valuri ºi a cãuta o viaþã mai
uniformã. Doresc a reintra în
diecezã, mai întâi însã vã cer
consiliul d-voastrã dacã se poate
ºi cã în ce condiþiune, care pânã la
priimirea acestui consiliu nu
îndrãznesc a-mi supune rugã-
mintea de-a dreptul la ordinariatul
nostru, ca în curs de 7-8 luni sã intru
în vreun oficiu eclesiastic al
diecezei, ºi dacã acel oficiu ar fi
mirenesc sau preoþesc. În cazul din
urmã, hirotonindu-mã, aº avea o
singurã rugare cãtre ordinariat: ca
sã fiu ordinat, de se poate, la un oraº
sau orãºel, iar aceasta numai din
cauza creºterii pruncilor. Îndatã ce
voi fi norocit de un binevoitor
rãspuns al dv., nu voi lipsi a mea
rugãminte, de-a dreptul cãtre
excelenþa sa d-n mitropolitul.”9

Cipariu n-a încurajat aceastã
intenþie a lui Bariþiu ºi spre binele
culturii a rãmas la Braºov fiind
printre întemeietorii unor instituþii
culturale de mare însemnãtate în
viaþa spiritualã a neamului nos-
tru: Astra (1861) ºi Societatea
Academicã (1863, din 1867
Academia Românã”), la ambele
avându-l alãturi pe Timotei Cipariu
ºi pe alþi blãjeni care meritau
onoarea de a face parte din
acestea. Cunoscând prestigiul lui
Cipariu, el îi propune în 1861 sã facã
parte din conducerea Astrei, ca

secretar general: „Toþi bãrbaþii
naþiunei cautã la domnia ta ºi
aºteaptã ca sã apuci conducerea
în mâini ºi sã nu o mai lãsãm pe
mâini de cârpaci. Iar eu, din partea
mea, te rog, precum nu am mai
rugat pe nimeni în lume, ca cel puþin
astã datã sã puni modestia cea
prea mare la o parte ºi sã primeºti
conducerea.”10

Blajul constituie, aºadar, un
capitol important în biografia lui
Bariþiu. Nu este numai oraºul
studiilor sale, ci ºi locul unde prin
exemplul dascãlilor sãi, Cipariu,
Bãrnuþiu ºi Ioan Rus, a încolþit în
mintea sa ideea unor iniþiative
culturale ce vor fi realizate mai
târziu la Braºov ºi Sibiu pentru
emanciparea neamului românesc:
întemeierea de ºcoli româneºti în
oraºul de la poalele Tâmpei,
înfiinþarea primelor periodice
româneºti din Transilvania, lupta
pentru drepturile naþionale ale

românilor ardeleni ºi mai ales
activitatea sa neobositã în cadrul
Astrei ºi al Academiei Române, al
cãror preºedinte a fost.

1 George Bariþ ºi contemporanii sãi,
vol. X, Editura Minerva, Bucureºti,
2006, p. 354.

2 Apud Vasile Netea, George
Bariþiu. Viaþa ºi activitatea sa,
Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1966,p.
274.

3 „Observatoriul”, nr. 47-64, 18679
4 George Bariþ ºi contemporanii sãi,

vol.VII, Editura Minerva, Bucureºti,
1985, p. 20.

5 Vasile Netea, op. cit., p. 40
6 Isaia Moldovan, Din întâmplãrile

vieþii, „Gazeta Transilvaniei”, an LX/
1898, nr. 234, p. 4

7 Vasile Netea, op. cit. p. 43-44
8 George Bariþ ºi contemporanii sãi,

ed. cit., p. 30, p.106
9 Ibidem p.32
10 Ibidem, p.33

Ioan R. Nicola,
între

etnomuzicologie ºi
fantasme

Cartea lui Marin Marian-Bãlaºa,
Omenesc ºi ºtiinþã. Pagini din
subteranul folcloristicii ºi muzi-
cologiei româneºti (medalioane,
precizãri ºi dezvãluiri pe marginea
Arhivei Ioan R. Nicola), Editura
Tradiþii Clujene, 2011, face parte
dintr-un proiect ambiþios iniþiat de
autor, care constã în explorarea
fantasmelor personale ºi orien-
tãrilor ideologice – de multe ori
problematice – ale etnomuzico-
logilor români. Demersul e cu atât
mai curajos, cu cât, în genere,
vorbim despre muzicã sau
etnomuzicologie ca despre practici
culturale lipsite de orientare
ideologicã, incapabile sã
construiascã semnificaþii politice.

Ioan R. Nicola (6.02.1913,
Gârbova-29.04.1981, Cluj-
Napoca) s-a distins în primul rând
prin tãria cu care s-a crezut
descendent al lui Horia, revolu-
þionarul din Munþii Apuseni de la
1784, dar ºi prin multilateralitatea

preocupãrilor sale culturale, care
mergeau de la desen ºi tehnicã, la
literaturã ºi matematicã. Nicola a
fost însã ºi un pasionat ºi riguros
culegãtor de folclor muzical, mai
ales din Transilvania, dar ºi din
celelalte provincii româneºti,
lãsând în urmã o arhivã imensã –
în afara lucrãrilor publicate deja –
care-ºi aºteaptã valorificarea
ºtiinþificã.

Volumul de faþã pledeazã
pentru o astfel de valorificare ºi o
face inteligent, prin explorarea
relaþiilor epistolare ale lui Nicola cu
contemporanii sãi, de la cei mai
celebri la cei mai obscuri, prin
asamblajul captivant de documen-
te (fotografii, desene, transcrieri
muzicale), sau prin punerea în
evidenþã a dimensiunii „omeneºti”,
adicã fragile ºi subiective, a ºtiinþei.
Cartea lui Marin Marian-Bãlaºa e
interesantã, elegantã (din punct de
vedere grafic ºi compoziþional) ºi
chiar eruditã, deºi autorul ºi-a
exprimat în numeroase rânduri –
ºi nu doar aici – suspiciunea faþã
de erudiþia bolnãvicioasã a unor
savanþi, mai ales când e coroboratã
cu derive ideologice majore!

Ioan Pop-Curºeu
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Ultima femeie (Editura Eikon,
Cluj-Napoca, 2012), romanul-
debut al lui ªtefan Melancu, nu este
ºi romanul unui debutant, cãci
autorul, unul dintre reprezentanþii
generaþiei echinoxiste, prezent în
peisajul literar românesc prin
volume de poezii (Elegii
întâmplãtoare, Elegiile toamnei) ºi
eseuri (Eminescu ºi Novalis.
Repere comparatiste, Pamfletul
arghezian), se dezvãluie cititorului
drept un bun romancier, încã de la
primul sãu experiment.

Povestea de dragoste,
sugeratã ºi de tonul categoric al
titlului, evolueazã sub ochii noºtri
dupã toate regulile artei
(romantice): prima scenã eroticã
dintre protagonist, Alexi, ºi „ultima
femeie”, Im, se consumã într-o
naturã feericã, în apropierea
mestecenilor ºi a unui Templu, sub
privirile senine ale lui Angelos, un
spirit androginic cu aripi albãstrii.
De altfel, axa epicã a romanului
constã în istoria unei iubiri,
surprinsã într-un proces lent de
articulare ºi dezarticulare, între un
bãrbat ºi o femeie, amândoi
implicaþi în relaþii amoroase de
duratã, însã la care nu au curajul
sã renunþe, în pofida pasiunii vii pe
care o trãiesc împreunã. Dilema lui
Alexi izvorãºte tocmai din faptul cã
o iubeºte ºi pe Im, ºi pe Alia, de
unde ºi faptul cã dragostea lui e
acompaniatã mereu de un profund
sentiment de vinovãþie.

Conºtiinþa unei iubiri vinovate
îl face pe Alexi sã devinã pro-
tagonistul propriei viziuni asupra
condiþiei umane: „Dumnezeu a
fãcut omul ca pe o fiinþã a frã-
mântãrilor”. Frãmântãrile lui se
multiplicã în urma episodului „Ina”,
o tânãrã studentã îndrãgostitã de
el ºi de care ajunge sã se apropie.
Starea de culpabilitate îi revine
însã, iar de aceastã datã e
bivalentã: atât faþã de Alia,
partenera lui constantã, cât ºi faþã
de Im, chiar dacã nu mai sunt
împreunã. Scindarea interioarã a
lui Alexi se descoperã cititorului cu
o forþã sporitã în fragmentele
onirice ale romanului. Scenele de

„O fiinþã a frãmântãrilor“
A Tormented Human Being

Maria Cristina Goje

coºmar pe care ºi le reaminteºte
protagonistul sunt variaþiuni ale
aceleiaºi obsesive experienþe:
despãrþirea. Ca o contrapondere
a Începutului, în asemenea
momente, negre, de frãmântare ºi
suferinþã, îngerul-cãlãuzã e Eligor,
un spirit cu aripi maronii ºi aer
ghiduº.

Totodatã, erotismul „angelizat”
prin prezenþele acestor entitãþi se
regãseºte, în romanul lui ªtefan
Melancu, la mai multe nivele: Im,
pe cât e de voluptuoasã, pe atât
de cucernicã devine de fiecare
datã când intrã într-o bisericã ori
mãnãstire (unde se cununã în
mod repetat ºi simbolic cu sufletul
ei pereche, Nafet – numele de
alint al lui Alexi); reflecþiile lui Alexi
pornesc de la o premisã
creaþionistã; viziunea lui e cea a
unui dezamãgit de condiþia omului
actual: „Pe Dumnezeu l-am ucis
de mult în noi, de când ne-am
înstãpânit natura, cu îngâmfarea
unor pitici, secãtuind-o ºi
dispunând-o tehnic bunului nostru
plac. L-am ucis ºi l-am înlocuit cu
idolii falºi ai unui cotidian mereu
miºcãtor”. Regretul personajului
nu vizeazã pierderea credinþei
într-un dumnezeu, ci renunþarea
omului postmodern la spiri-
tualitate. În acest sens, Ultima
femeie propune tocmai ipostaza
unei iubiri manifestate aproape
mereu într-un cadru natural
spiritualizat, încãrcat simbolic ºi
sensibil la stimmung-urile în-
drãgostiþilor. În esenþã, osatura
tematicã a romanului e una
romanticã, temele-cheie ale
volumului fiind grãitoare în acest
sens: iubire, naturã, vis/coºmar,
mister (feminin) ºi o „teologie a
singurãtãþii”, cititã de Alexi într-
una dintre icoanele Mãnãstirii
Nicula.

În sfârºit, romanul lui ªtefan
Melancu reprezintã o adevãratã
provocare, deoarece lectura lui nu
poate fi decât pluralã: planurile
discursive fiind multiple, noi nu
suntem doar în faþa unei poveºti
de dragoste, ci ºi a unei anamneze
expiatoare, a unui portret al
feminitãþii ºi a unei viziuni filosofice
ºi, în aceeaºi mãsurã, creatoare
asupra lumii.

Volumul proaspãt de prozã
scurtã al domnilor Viorel Marineasa
ºi Daniel Vighi (Plânsul bãtrânului
tenor dramatic sovietic. Memorator
pentru tanchiºti) e o adevãratã
jucãrie interactivã pentru cititorul
care se lasã stimulat ºi care
colaboreazã cu entuziasm.
Seamãnã izbitor un vechile
cartonaºe cu holograme din
pungile de snacks sau cornuri din
vremurile vechi. Se prea poate ca
ºi paginarea sã aibã un rol
hotãrâtor în crearea acestei
impresii. Dacã ne-am lepãda de
respectul cuvenit unei astfel de
cãrþi ºi ne-am îndupleca sã o
compromitem, am putea cu
uºurinþã s-o împãrþim în patru, s-o
rupem în douã, s-o amestecãm
bine ºi sã obþinem douã cãrþi
probabil mai uºor de lecturat, dar
se pare cã volumul a fost gândit în
aºa fel încât  cititorul sã fie supus
unui efort de explorarea unui relief
literar divers ºi intrigant.

Încercarea de a urmãri un
singur autor pe parcursul
volumului e absolut de prisos. În
eventualitatea unei astfel de
tentative, lectorul ar fi obligat sã
facã slalom prin tot volumul, citind
când doar jumãtatea de sus a
fiecãrei pagini, când doar pe cea
de jos. Intenþia nu meritã efortul.
Vocile celor doi autori sunt astfel
alãturate ºi þesute în volum, încât
nu trebuiesc despãrþite cu niciun
preþ. Acest fapt nu e sugerat
exclusiv de paginarea alambicatã.
Stereofonia este sugeratã ºi de
faptul cã fiecarui narator îi este
alãturatã o altã instanþã care pare
sã îl priveascã peste umãr.

Stereoprozele nu reprezintã
primul proiect comun al autorilor.
Domnul Marineasa ºi domnul Vighi
au mai publicat împreunã volumele
Rusalii ’51. Fragmente din
deportarea în Bãrãgan (Ed.
Marineasa, Timiºoara, 1994),
Deportarea în Bãrãgan. Destine,
documente, reportaje (cu Valentin
Sãmînã, Editura Mirton, Timiºoara,

„Ia te uitã cum mã uit la
vacã ºi la norii cei puþini“
How I Look at the Stars and
the Few Clouds
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Olivia Putyer

1996) ºi Fahrplan fûr die Sixties
(ediie bilingvã, traducere de
Gerhardt Csejka, Edition Solitude,
Stuttgart, 2003). În consecinþã, în
rezultatul de faþã al colaborãrii se
resimte familiaritatea cu care
vocile interacþioneazã, iar temele,
fragmentele sau chiar fotografiile
comune de la care porneºte
fiecare cuplet de texte provoacã
aproape o confundare a instanþelor
auctoriale.

Volumul e un amalgam de de
apariþii pitoreºti precum tanti
Lenuþa, Erji-neni, conu Jorj, Gicu
zis Grãsanu, Venocz-baci,
zugravul Ioji din Mehala, tanti Ana
sau Iula boscãtãreasa ale cãror
activitãþi mãrunte sunt sãrãbãtorite
cu 50 de coniac Zarea, votcã
dreasã cu Prigat, „o borâturã de
bere” sau „vin ce-þi þâºneºte
instantaneu pe nas”. Totul este, pe
urmã, îmbãlsãmat prin trimiteri la
Arcangelo Corelli (Concerto
Grosso in G Minor, Op. 6 No.8),
Dziga Vertov, Frank O’Hara, H. G.
Wells, Jan Garbarek  savurate
împreunã cu pahare de Cabaret
Sauvignon sau Merlot, doc 1999.
În aparenþã, acestea sunt
elementele constitutive ale oricãrei
amintiri veritabile,  iar aceastã
colecþie de texte e, în parte, ºi o
culegere de amintiri, de momente
ce catalizeazã amintiri ºi de amintiri
ce declanºeazã la rândul lor alte
amintiri, mergând din ce în ce mai
în urmã, sãltat, pânã la ceva ce
pare protoistorie. Rememorarea
declanºeazã faptele goale care
declanºeazã întruparea narativã.
[159, DV]

Când amintirile se epuizeazã,
urmeazã vânãtoarea naraþiunii.
Volumul ia forma unui experiment-
reportaj-documentar Discovery
despre antilope în habitatul lor
natural-naraþiune curatã ºi
curgãtoare:

„ne cãrãm pentru a pune în
practicã un proiect mai vechi, acela
de a sta pe o bancã în Parcul
Rozelor, ca sã notãm cu stricteþe
ceea ce se petrece sub privirile
noastre bovin-melancolice, dar
încã îndeajuns de atente, sã
transcriem pe curat senzaþia cã
viaþa ne scapã, având alura unor
pensionari ce vâneazã mãrunte
pãcate omeneºti. Ori a unor
voyeuriºti devitalizaþi de osârdia de

a echivala literatura cu – un fel de
– realitate.”

Totul este închegat de niºte voci
naratoriale puternice ºi, pe alocuri,
covârºitoare prin consistenþã ºi
consecvenþã în heterogenitate (a
se vedea, de pildã, Un mesaj din
Duºanbe, Junghiul neanunþat, O
vãd cum stã pe un stâlp de telegraf
ºi eu fix la ea mã uit). Ca proiect
experimental, stereoprozele
domnilor Marineasa ºi Vighi ar
putea sã prindã greu unor cititori
nedeprinºi cu stilul permisiv ºi
totuºi, parcã, arhaic. Citit cu ceva
rãbdare, însã, precum ºi cu un
dram de ambiþie, volumul devine
drag ºi uºor de tolerat, ca mai apoi
sã se transforme într-o senzaþie
generalã copleºitoare, dar
cãlduroasã.
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Manualul de confesiuni
The Confession Deskbook

Trebuie spus din start, lectura
volumului recent publicat al
scriitorului Kjell Espmark,
Confidenþe. 42 de convorbiri cu
Angela Martin (Editura Curtea
Veche, 2011), poate fi un util
exerciþiu de cultivare în direcþia
propriei „profesiuni“.

Autorul este un cunoscut
scriitor suedez (a publicat Lumea
vãzutã prin obiectivul aparatului de
fotografiat, Când drumul se
întoarce, Calea Lactee, câteva
dintre volumele sale de versuri, dar
ºi ciclul romanesc Vremea uitãrii).
De reinut vocaþia de critic literar,
deceniile dedicate catedrei la
Universitatea din Stockholm ºi
activitatea magistralã în cadrul
Comitetului Nobel pentru literaturã.
Prima întâlnire a lui Espmark cu
cultura româneascã are loc în
1983 ºi dã naºtere unei vii
colaborãri cu Nichita Stãnescu ºi,
pe urmã, cu Marin Sorescu,
Augustin Buzura sau Angela
Martin, cea care îi ºi propune
deschiderea unei rubrici de
convorbiri în Cultura, convorbiri
prezente în volumul de faþã.
Publicatã Cartea înglobeazã
rãspunsurile autorului la întrebãri
ale Angelei Martin cu privire la
aspecte legate de literatura
curentã, dar ºi de alte diferite

domenii ale culturii sau ale
societãþii contemporane.

Nucleul volumului
concentreazã câteva întrebãri-
cheie în mãsurã sã aducã în
discuþie aspecte dintre cele mai
substanþiale legate de ceea ce se
vãdeºte sau s-ar putea vãdi arta
literarã: „Credeþi în forþa politicã a
literaturii, pacificatoare sau
subversivã?“, „Ce aduc cãlãtoriile
operei dumneavoastrã literare?“,
Pasajele rezervate subiectivitãþii
auctoriale (frânturile autobio-
grafice, în speþã) sunt rare, ac-
centul situându-se, mai curând,
asupra „teoretizãrii“ artei, surprinsã
într-o tonalitate aproape didacticã.
Bunãoarã, replica lui Espmark la
întrebarea cum vede viitorul
poeziei debuteazã cu rãspunsul lui
Orhan Pamuk, „poezia n-are viitor“
(ºi aceste filiaþii sunt predilecte în
volum), se prelungeºte într-o
expunere a modului în care se
publicã poezia actualmente
(„prestigioasa editurã Oxford
University Press a declarat acum
câþiva ani cã renunþã sã mai
publice poezie“), construieºte o
reflecþie bogatã asupra poeziei
capabile totuºi sã supravieþuiascã
prin alte forme ºi conchide optimist
(„În tot cazul, mã îndoiesc cã
marea tradiþie poeticã ce a început
cu Sappho ºi cu Horaþiu ºi a
continuat cu Petrarca ºi cu
Shakespeare pentru a ajunge la
Baudelaire ºi Mandelºtam s-a
pomenit la capãtul drumului tocmai
în zilele noastre“).

Fãrã îndoialã cã lectura
Confidenþelor devine promiþãtoare
ºi nu dezamãgeºte. Excursurile
bine regizate, înclinaþia continuã a
autorului spre exhaustivitate,
economia cãrþii care reuºeºte „sã
prindã“ ºi figura unui scriitor
competent, o transformã într-o
lucrare capabilã sã-ºi formeze
destinatarul. De altminteri, cred cã
nu-i exagerat sã se spunã cã
volumul se aseamãnã, în multe
privinþe, cu un adevãrat manual de
teoria literaturii.

Marius Popa

ª
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Strãina din casa mea îmi culege muºcatele

în caa mea locuieºte o strãinã
Fumeazã în oglindã aceleaºi D.
(pe care þi le-am dat eu þie)
îmi citeºte cãrþile pe întuneric
(ieri a terminat Idiotul
ªi e contrariatã)
Vorbeºte cu pasãrea mea mierie
(care s-a zburlit o singurã datã)
Poartã tricoul cu doi urºi Panda
(deºi are talia mai înaltã)
Nu mã mai prefac de-o sãptãmânã
O salut, schimbãm impresii
De fiecare datã despre tine
Pânã adoarme searã de searã
În patul meu albastru
Calcã, spalã, e stãpânã-n casã
Deºi tu spui altceva.
Când se trezeºte în miez de noapte
ªi privirile se-ntâlnesc ea ºtie
(ceea ce eu nu voi ºti niciodatã)
La ºapte fix ieºiþi din casã
Mã uit înjur
Câinele a murit.
Rãmân cu nimeni.

Lucia Cuciureanu

Gara Smoktunovski cu secvenþe

Nu de cãlãtori grãbiþi
Vorbe frânte, bilete albastre
Vã povestesc eu acum
Nici de drumuri pierdute
M-am oprit asearã într-o garã
Sã caut greieri aþipiþi tiptil
În sãli de aºteptare stinghere.

Era pe vremea când noi
Ne mãsurãm umbra cu ruleta ruseascã
Pe ecrane îngãlbenite de praf
(Trecutul aratã bine în sepia)
Trenurile aprindeau faruri
Deruta era sonorã, pânzele fugare
Ceasul ticãia undeva la dreapta.

Când i-am vãzut de departe
Dintr-o datã lumea pãrea alta
Ce rotund se-nvolbura rochia albã
Câte bãtãi ascundea cãmaºa de in
Alizee cu vânt ºi nimic dupã aceea
Se grãbeau unul spre celãlalt
(Aºa le-a fost înþelegerea de atunci)
Singuri pe ºine, nimeni nu-i vedea
ªi locomotiva atât de roºie
O lua bezmetic tot mai sus

E prima zi, am o nouã profesie, am avut un
CV foarte bun, m-au angajat: sunt
îndrãgostitã la nivelul opt

N-am putut niciodatã sã zbor
Sã fiu liliac atunci mi-am dorit
în pãrul tãu sã mã-ncleºtez
ªi sã-þi ºoptesc tremurat
Tatã, sunt a ta, e bine
Dar vreau sã fii liber
Pentru tine am depãºit toate aºteptãrile
M-am fãcut fluture, apoi femeie
Am trãit cum þi-a plãcut þie
Cu Rahmaninov, cu ceaiul la samovar
De Cehov nici nu mai spun

Acum am sufletul tãu
Beau ceai de busuioc verde
Din ceºti albastre cu buline albe
Noaptea îþi pãzesc somnul cãnd vine
Am aflat când au fãcut ochi
Copiii, cei ºapte de lângã mine,
Iarna le deschid uºa de la intrare
Mâine voi salva un arici de la sufocare
ªtiu sã trãiesc cu lumea toatã
(cum spunea mama îngrijoratã)
Deºi pândesc ºi lumea aialaltã
Cu toþi ai mei dormind sub gândul copt -
Sunt îndrãgostitã la nivelul opt.

Pe peronul încins de aºteptare
Urma tocului ei nepereche.
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Când la temelia demersului
creativ se interpun factori de ordin
cultural, de amploare imagina-
tivã, profunzime conceptualã ºi
performanþã stilisticã, rezultatul
nu poate sã consemneze decât
izbânda unui mod superior de a
materializa trecerea prin timp. Este
ºi cazul reputatului dascãl ºi
plastician Andrei Florian a cãrui
durabilã ºi fertilã activitate l-a fixat
pe coordonatele unor particulare
viziuni ºi elevate fundamente
estetice. Sub cupola „Arhetipãrii”
s-a antrenat în tentante invocãri,
conexiuni, echivalãri iconice, în
concludente transfigurãri de real în
universal spiritualizat.

Obiectele sale dezvãluie o
voinþã acerbã de a da curs celor
mai nobile porniri ale firii care au
vizat valorificarea cât mai deplin
posibilã a propriilor disponibilitãþi de
configurare plasticã. ªi-a refuzat
condiþia comodã a obiºnuinþelor
voiajere, asumându-ºi o disciplinã
existenþialã care implica acu-
mulare de cunoaºtere, exerci-
þiu pasionat ºi continuu, rigoare
confesivã, decantare, pentru a
atinge necesara individualizare de
limbaj. Consecinþa fireascã a fost
proiectarea condiþiei personale pe
fãgaºul unei fructuoase direcþii
evolutive spre forme de exprimare
tot mai închegate ºi convingãtoare.
Prin studierea atentã a conciziei ºi
abilitãþii gestului creativ observãm
fãrã putere de tãgadã situarea sa
meritorie între protagoniºti la nivel
de generaþie, desãvârºind opere
originale, consonante cu
exigenþele actualitãþii.

Dupã exersãri laborioase ºi
determinãri de coerenþã expresivã,
Andrei Florian – dotându-ºi
atelierul ºi cu un performant utilaj
de ardere – s-a putut lansa în
ispititoare proiecte ºi finalitãþi,
folosindu-se de fascinaþia inefabilã
a douã generoase materiale:
ceramica ºi sticla. Extinsa
documentare ºi docta redactare a
unei memorabile teze de doctorat
aveau sã-l familiarizeze durabil cu
procese ºi mãrturii pregnante din
istoria civilizaþiilor, sãdindu-i

convingerea asupra rostului major
al spiritualizãrii formei, a înzestrãrii
limbajului plastic cu substrat
metaforic ºi semnificaþie simbolicã.
Drept urmare fiecare din sursele
inspirative – concepute pe filiera
unei ingenioase desfãºurãri ciclice
– au vizat obiectivarea unor
tulburãtoare aspecte desprinse din
ordinea trãirii ºi aspiraþiilor umane.
Zecile de incitante ipostazieri
configurând inspirat „Altare”,
„Portaluri”, „Cununi”, Pomi”,
„Relicvarii”, „Peºte”, „Fereastrã”,
„Feþele idolului thermopan”, se

insinueazã în faþete posibile
dintr-un univers fabulos pe care-l
strãbatem ºi asimilãm cu setea
noastrã de înnobilare prin
cunoaºtere, de fast, poezie ºi
miracol, de ascensiune cãtre înalt
ºi puritate.

Fiecare piesã din incitantul
angrenaj de forme translucide, de
o enigmaticã feerie, subtil
concepute, arhitecturate ºi
interferate, demult specifice
creaþiei lui Andrei Florian, relevã
mãiestria unui travaliu care
opereazã cu simbolice încifrãri de
semne, încurajând o impresie de

ancorare într-o diafanã stare de
graþie ºi plenitudine. Le dorim
vecinãtatea în anturajul nostru
cotidian pentru superba lor
capacitate de a revela armonica
senzaþie de contaminare a
terestrului cu inefabilul astral, cu
accesul umanului purificat la
reverberaþia olimpianã a unor
vitale descoperiri ºi certitudini.

Prin asemenea reprezentative
etalãri de flux creativ de elevatã
facturã ºi rezonanþã, Muzeul de
Artã Cluj dovedeºte încã o datã
receptivitate ºi interes pentru
promovarea în circuit public a
referenþiale împliniri ce animã
miºcarea artisticã din cotidianul
românesc.

Artistul ceramist ºi sticlar
Andrei Florian, cu o activã impli-
care pedagogicã (autor de cursuri
ºi iniþiator de discipline în cadrul
UAD), managerialã, oranizatorie ºi
curatorialã, membru fondator al
CeramArt din Cluj ºi al grupului
BunaVestire din Negreºti-Oaº,
deþine un impresionant portofoliu
personal de participãri la expoziþii,
saloane ºi bienale interne ºi externe
ºi prestigioase simpozioane sau
conferinþe în Italia, Croaþia, Cehia,
Spania sau interne cu participare
internaþionalã, la Bucureºti, Cluj,
Satu-Mare, Sibiu, Oradea,
Negreºti-Oaº. Participã la expoziþii
de grup, saloane ºi bienale în
muzee, galerii UAP ºi private din
þarã, la Bucureºti, Cluj, Sibiu,
Oradea, Alba-Iulia, Deva, Timi-
ºoara, Braºov, Craiova, Ploieºti,
Bistriþa, Satu-Mare, Baia Mare,
fiind în multe cazuri implicat în
acþiuni de jurizare ºi organizare a
acestora. Este autorul a trei cãrþi
ºi a numeroase articole prezente
în publicaþii interne ºi la edituri de
profil ºi are o bogatã contribuþie
teoreticã în domeniul artistic ºi al
pedagogiei, fiind prezentat în
articole, cataloage ºi texte critice
ale unor importanþi critici români..

Artistul se bucurã de o largã
notorietate în lumea artisticã din
Cluj, fiind prezent pe simezele
tuturor manifestãrilor importante
locale, naþionale ºi internaþionale
ale UAD din Cluj ºi ale UAPR, filiala
Cluj-Napoca.

Andrei Florian – Arhetipare
Negoiþã Lãptoiu

ª
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În afarã de Universitate, nimic
nu pare sã fi entuziasmat
generaþia Unirii decît înfiinþarea
Teatrului Naþional din Cluj. El nu
e doar o instituþie de culturã, ci
actualizarea unui ideal aproape
obsesiv. Cu o remarcabilã tradiþie
în mediile româneºti, în oraºe,
dar ºi în satele emancipate,
teatrul a fost asociat cu ideea
naþionalã din momentul naºterii
acesteia. În Transilvania, ca
modalitate artisticã instituþio-
nalizatã, el este cultivat încã din
secolul al XVIII-lea de saºi ºi
maghiari. În Cluj, prima trupã
permanentã dateazã din 1792,
iar în 1803 începe tot aici
construcþia celui dintîi teatru
maghiar, clãdirea fiind terminatã
în 1821. Ion Breazu susþine cã
primele manifestãri teatrale din
cultura românã se datoreazã
influenþei ºcolilor protestante ºi
catolice ºi ele pot fi localizate
printre elevii greco-catolici ai
Blajului, încã de prin 1755. Însã
piesa cunoscutã,  Occis io
Gregorii Vodae, e reprezentatã
abia spre sfîrºitul secolului. O
„societate de diletanþi” încropeºte
ºi G. Bariþiu la Braºov, dînd o
reprezentaþie cu o piesã în limba
românã în 1838. Impulsul decisiv
în dezvoltarea ºi extinderea
miºcãrii teatrale îl dau, însã, dupã
1860, turneele unor trupe

faimoase din Principatele
române. Dintre celebritãþile
vremii, la Cluj nu ajunge decît
Millo, care are o „influenþã
covîrºitoare” asupra Societãþii de
diletanþi a elevilor români de la
Liceul romano-catolic. În 1870, la
iniþiativa lui Iosif Vulcan, ia
naºtere „Societatea pentru fond
de teatru românesc.” Prin diverse
mijloace practice, aceasta va
crea în urmãtoarele decenii o
infrastructurã eficientã a vieþii
teatrale ºi va întreþine interesul
publicului pentru pedagogia
sentimentului naþional prin teatru.
Un bursier memorabil al societãþii
va fi la începutul secolului XX
actorul Zaharia Bârsan, primul
director al Teatrului Naþional din
Cluj. Dupã cercetarea mai veche
a lui Ion Breazu, Mircea Popa a
fãcut în anii recenþi cea mai
minuþioasã radiografie asupra
fenomenului teatral din Transil-
vania, cu o secvenþã specialã
consacratã Clujului. Aici se
înfiinþeazã în 1870 „Societatea
diletanþilor teatralã”, condusã de
Ioan Baciu ºi Vasile Podoabã. Ea
formeazã o trupã semipro-
fesionistã din tineri talentaþi ºi,
pînã în 1875, monteazã o serie
de piese, cu precãdere din autori
români, cu o simpatie specialã
pentru Vasile Alecsandri,
dramaturgul cu o foarte mare

audienþã la românii din Ardeal,
pînã la Unire. Spectacolele se þin
pe o scenã improvizatã la ºcoala
greco-catolicã ºi ele constituie, în
primul rînd, niºte ocazii de
celebrare publicã a limbii române.
Societatea organizeazã ºi turnee
în alte localitãþi, urmînd ca, dupã
desfiinþare, unii dintre membrii ei
sã rãspîndeascã ideea prin
diverse oraºe ºi chiar sate.
Dincolo, însã, de asemenea
nuclee teatrele româneºti, e de
observat cã teatrul ca fenomen
cultural cunoaºte în Transilvania
o extraordinarã rãspîndire. Atît
cel profesionist, cît ºi cel de
diletanþi. În afara celui institu-
þionalizat, se practicã, în diverse
modalitãþi, în ºcoli ºi în comunitãþi
urbane ori rurale. E o formã de
divertisment, dar ºi una de
educaþie. Comunitãþile româneºti
ºi-l doresc cu atît mai mult, cu cît
maghiarii ºi saºii ºi-l apropriazã
ca pe un privilegiu ºi ca pe o
marcã a distincþiei culturale. Aºa
se explicã în bunã parte
promptitudinea cu care Consiliul
Dirigent decide înfiinþarea
concomitentã a celor trei instituþii
artistice, Teatrul, Opera ºi
Conservatorul. De altminteri,
iniþiatorii înºiºi ai proiectului
cunoºteau foarte bine starea de
spirit a unui public educat care
avea nevoie urgentã, pentru
compensarea frustrãrilor sale, de
satisfacþii cu o mare încãrcãturã
simbolicã. Astfel, la iniþiativa lui
Valeriu Braniºte, Onisifor Ghibu,
Tiberiu Brediceanu ºi Zaharia
Bârsan, Consiliul Dirigent emite,
în 18 septembrie 1919, decizia
de înfiinþare a celor trei instituþii,
numindu-i ºi pe directorii lor:
Zaharia Bârsan la Teatru,
Constantin Pavel la Operã ºi
Gheorghe Dima la Conservator.
Inaugurarea Teatrului Naþional ºi,
respectiv, a primei sale stagiuni
se face la 1 Decembrie, de ziua
Unirii, cu douã piese de Zaharia
Bârsan: Poemul Unirii ºi Se face
ziuã. Pînã la închiderea stagiunii,
în aprilie, sînt reprezentate 13
premiere, dintre care amintesc:
Ovidiu de Vasile Alecsandri,
Doctor fãrã voie ºi Avarul de
Molière, Revizorul de Gogol, O
scrisoare pierdutã de I.L.
Caragiale ºi Rãzvan ºi Vidra de

The Theatre – A Mith of the City
Teatrul – un mit al orasului,

Petru Poantã
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B.P. Hasdeu. Performanþa e cu
atît mai uimitoare, cu cît totul
începe de la zero. Prestigiul ºi
relaþiile din capitalã ale lui Zaharia
Bârsan conteazã enorm. La
chemarea sa vin aici cîþiva actori
deja cunoscuþi: Nicolae Neamþu-
Ottonel, I .  Stãnescu-Papa,
Dem. Mihãilescu-Brãila, Aurel
Athanasescu, S. Sonia, Radu
Cluceru, Nelly Valentin, Al. I.
Ghibericon, Corneliu Potcoavã,
Ioachim Dordea, Olimpia Bârsan
º.a. Regizori (în terminologia de
atunci, directori de scenã):
Zaharia Bârsan, I. Stãnescu-
Papa ºi Gogu Mihãescu. Ca
regizor tehnic îºi începe cariera
Sicã Alexandrescu. Trupa se va
completa de la un an la altul,
repertoriul devine tot mai ambiþios
ºi mai divers, pe mãsurã ce se
rafineazã ºi se diversificã
gusturile publicului. Zaharia
Bârsan rãmîne director pînã în
1927. Asta înseamnã cã sub
conducerea lui s-au consumat
opt stagiuni. În acest interval, cel
mult la douã sãptãmîni are loc o
premierã. Spectacolele se dau
de patru ori pe sãptãmînã (marþi,
joi, sîmbãtã ºi duminicã), iar
duminicã dimineaþa este matineu
pentru elevi. Teatrul face ºi cîteva
turnee prin majoritatea oraºelor
din Ardeal. Zaharia Bârsan
concentreazã în persoana sa
patru calitãþi, de manager, actor,
regizor ºi dramaturg. E
carismatic, generos, sociabil ºi,
ca toþi ardelenii din generaþia
Unirii, devotat rolului de misionar.
Deºi obligat sã improvizeze
uneori, are o viziune coerentã
asupra miºcãrii teatrale ºi
lucreazã dupã un proiect bine
articulat. Satisface, pe de o
parte, preferinþele publicului
pentru melodramã ºi comedia
uºoarã, însã, pe de alta,
promoveazã constant ºi marea
dramaturgie clasicã ºi modernã,
universalã ºi autohtonã. Astfel,
se monteazã sistematic din
Shakespeare, Molière, Goldoni,
Hugo, V. Alecsandri, I.L.
Caragiale, dar ºi din Gorki,
Cehov, Strindberg, Pirandello,
Ibsen, Victor Eftimiu, L.
Rebreanu, M. Sorbul. El se
ocupã în principal de linia
romanticã ºi clasicizantã, iar mai

tînãrul ªtefan Braborescu este
cu precãdere regizorul moder-
nilor. În monografia Teatrul
Naþional Cluj-Napoca (2004), doi
dintre autori, Justin Ceuca ºi
Victor Toºa, contabilizeazã
repertoriul complet al tuturor
stagiunilor din interbelic. E o
imagine nefireascã ºi eroicã a
teatrului în acþiune. Cîteva sute
de premiere, cu peste douã mii
de spectacole, exhibînd o
frenezie a spectacolului ºi o
cuprindere universalistã a
dramaturgiei pe care instituþia
nici nu a mai îndrãznit mãcar sã
o viseze de atunci. Toate acestea
sînt posibile întrucît existã un
public ºi o presã receptive. Într-
un oraº relativ mic, cu o populaþie
româneascã evoluînd, între 1920
ºi 1940, de la vreo 15 la 40 ºi
ceva de mii de români, teatrul se
aflã în relaþie organicã, directã,
cu comunitatea; depinde de
disponibilitatea ºi capriciile
acesteia, dar o ºi modeleazã la
rîndul lui. Observãm, de pildã,
permanenþa dramaturgiei de
inspiraþie istoricã în repertoriu.
Dupã cum consemneazã presa,
toate reprezentaþiile acestea fac
mereu sãli pline ºi creeazã
entuziasme colective. Este
evident cã ele corespund unei
foarte intense prezenþe a
sentimentului naþional ºi unei
educaþii în cultul eroilor. Pe de altã
parte, gusturile noii burghezii
reclamã ºi sentimentalismul
melodramei ori divertismentul
spumos al comediei. Aici n-are
succes teatrul bulevardier, în
schimb prinde cel modernist,
precum al lui Luigi Pirandello.
Cîte un spectacol are un impact
electrizant ºi de duratã, aºa ca
Heidelbergul de altãdatã,
comedia lui W. Meyer Forster.
Spectatorii sãi fideli devin
studenþii. Ei transformã premiera
într-o sãrbãtoare publicã,
purtîndu-i pe actori pe strãzile
oraºului ca într-un ceremonial de
consacrare. Pentru ei subiectul
piesei se identificã cu tinereþea
debordantã a noii cetãþi univer-
sitare clujene, iar spectacolul
consacrã cel puþin douã vedete,
Dem. Mihãilescu-Brãila ºi Jana
Popovici, precum ºi cîteva
cîntece care, îºi aminteºte Horia

Stanca, „vor intra de aici înainte
în tradiþia tuturor petrecerilor
studenþeºti din cele douã decenii
interbelice de la Cluj”. Unul dintre
ele este luminoasa elegie „O, vis
al vieþii studenþeºti”, cîntat încã
ºi în studenþia mea la
melancolicele încheieri ale
ciclurilor univer-sitare. Perioada
aceasta de exuberanþã ºi de
expansiune repertorialã, în ciuda
cîtorva disensiuni interne, þine
pînã în 1927, cînd se terminã
primul directorat al lui Zaharia
Bârsan. Intervalul 1927-1940
cuprinde douã segmente, 1927-
1935 ºi 1936-1940. În ansamblu,
este intervalul instabilitãþii la
nive-lul conducerii instituþiei; o
consecinþã, în primul rînd, a
instabilitãþii politice din þarã, dar
ºi a crizei din anii 30. Directorii
sînt numiþi dupã criterii politice,
iar sforile se trag în capitalã.
Directorii se schimbã cu repe-
ziciune chiar ºi dupã cîteva luni.
Primul este aventurosul Victor
Eftimiu, urmat dupã ºase luni de
Nicolae Bãnescu (1 ianuarie
1928–31 decembrie 1928). Apoi,
Constantin Pavel, un an, pentru
ca, în anul urmãtor, sã ia teatrul
în concesiune împreunã cu
Mihail Sorbul. Aranjamentul nu
rezistã, iar între septembrie 1931
ºi noiembrie 1931 este director
Ion Marin Sadoveanu. Între
decembrie 1931 ºi 31 ianuarie
1933, revine Zaharia Bârsan. Din
nou concesionar Constantin
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Pavel pînã în aprilie 1934, dupã
care iarãºi Zaharia Bârsan. În
sfîrºit, o perioadã de stabilitate
între 1936 ºi 1940, sub con-
ducerea lui Victor Papilian care
vine din funcþia de director al
Operei. Deºi cu întreruperi,
directoratul lui Z. Bârsan acoperã
mai bine de jumãtate din istoria
interbelicã a teatrului, iar o
cincime din aceasta îi revine lui
V. Papilian. Ei doi lasã, de altfel,
ºi cele mai pregnante urme, cu
toate cã pe durata funcþiei au tot
felul de probleme: administrativ-
financiare, de personal ori de
„culise”. Zaharia Bârsan îºi dã
chiar demisia în douã rînduri, fie
din cauza unui complot al
actorilor, fie sub presiune politicã,
aºa cum se întîmplã la ultimul
sãu directorat. Dar acum, în
1936, teatrul se aflã deja într-un
anume declin. Personalul artistic
e „îmbãtrînit” ºi tot mai redus prin
plecarea unor actori. Interesul
publicului e în scãdere, asta ºi pe
fondul aprehensiunilor de naturã
politicã. Tot acum mor doi dintre
actorii cei mai iubiþi ai oraºului,
D. Mihãilescu-Brãila ºi Olimpia
Bârsan, iar o altã stea, Natalia
ªtefãnescu, se pensioneazã.
Aºadar, Papilian preia o instituþie
în crizã. Îºi dovedise anterior
capacitãþile manageriale la
Operã. În teatru este ºi mai bine
iniþiat, el însuºi fiind dramaturg ºi
chiar jucat cu mai multe piese pe
scena Naþionalului clujean. În
patru ani de directorat, reuºeºte
cîteva performanþe care redau
teatrului strãlucirea ºi dinamismul
din primul deceniu de existenþã.
În primul rînd, promoveazã mai
insistent dramaturgia româneas-
cã (Gib Mihãescu, Ion Marin
Sadoveanu, Al. Ceauºeanu,
Coca Farago, V. Voiculescu, O.
Goga, Z. Bârsan º.a.), dar ºi pe
cea occidentalã modernã. În
studiul Victor Papilian - directorul
Naþionalului clujean, Justin
Ceuca analizeazã pe îndelete
aceastã politicã teatralã de
succes. Dai mereu, în orice
evocare, peste aceeaºi imagine
a unei persoane efervescente ºi
parcã ubicuã, avînd o mobilitate
sudicã ºi o eticã transilvãneanã
a datoriei. Unele performanþe ale
sale sînt recorduri absolute.

Stagiunea 1936-1937 numãrã 29
de premiere, cu 11 piese ro-
mâneºti ºi 19 traduceri. Îl pune în
scenã pentru prima datã în
România pe americanul Eugene
O’Neill cu Dincolo de zare.
Înfiinþeazã postul de secretar
literar, dar ºi un Studio de teatru,
în cadrul cãruia se organizeazã
spectacole experimentale, pre-
cedate de conferinþe despre
autori strãini în vogã. Papilian o
susþine pe prima, despre
dramele lui Paul Claudel. Vor mai
fi prezentaþi Wedekind, Cehov,
Pirandello. Avem de-a face cu o
formã eficientã de educaþie
esteticã a unui public pentru care
frecventarea teatrului devenise
deja o obiºnuinþã. Teatrul face
parte din viaþa cotidianã a
clujenilor ºi nu doar a românilor.
Maghiarii îºi au propria instituþie,
la fel de îndrãgitã. Existã chiar
colaborãri între cele douã teatre,
în pofida tensiunilor politice. În
mediul artistic însuºi existã un
entuziasm contagios, o euforie
singularã a jocului. Horia Stanca,
„spectator ingenuu”, dar ºi
cronicar de teatru foarte priceput,
surprinde fenomenul din interiorul
sãu: „Pot astfel, dupã ani întregi
de îndrãgostit de teatru, dupã o
viaþã de spectator, sã afirm cu
mâna pe inimã cã aºa cum s-au
jucat unele piese la Cluj în anii
eroici ai începutului de teatru
profesional românesc în Ardeal,
nu le-am retrãit nicãieri ºi
niciodatã la acelaºi nivel de
interpretare ºi de emoþie sincerã.
Oricît ar supãra unele suscep-
tibilitãþi, trebuie sã spun cã, de
pildã, O scrisoare pierdutã aºa
cum s-a jucat la Cluj în direcþia
de scenã a lui Stãnescu-Papa cu
el însuºi în Zaharia Trahanache,
cu Virgil Vasilescu ºi C.
Potcoavã în dubletul Farfuridi-
Brînzovenescu, cu Ghibericon în
Agamiþã Dandanache ºi Dem.
Mihãilescu-Brãila în Cetãþeanul
Turmentat, n-am vãzut-o nicio-
datã mai bine jucatã, oricît s-au
strãduit ºi Sicã Alexandrescu ºi,
mai tîrziu, cu ºi mai puþin noroc,
Liviu Ciulei sã o facã”. Se
înþelege cã nu este vorba exclu-
siv de calitãþile estetice ale unui
anumit spectacol. Teatrul devine
o formã de ritual colectiv la care

participã actorii ºi publicul,
deopotrivã. În mentalul românilor,
el nu se deosebeºte de celelalte
forme de ceremonialuri publice,
în care se reia acelaºi scenariu
al celebrãrii sentimentului
naþional. Pe de altã parte, Teatrul,
ca ºi Opera, de altfel, este o
imagine a emancipãrii culturale a
oraºului. Pe scena sa sînt jucaþi
zeci de dramaturgi strãini, vin aici
în turneu trupe occidentale de
teatru, dar ºi regizori occidentali,
precum italianul Fernando de
Cruciatti. Prin urmare, în cele 19
stagiuni din intervalul 1919-1940,
au loc 403 premiere, cea mai
mare parte fiind piese din
dramaturgia universalã. Mai nici
unul dintre marii autori ai
acesteia nu lipseºte, de la antici
pînã la contemporani; dupã cum
sunt jucaþi mai toþi dramaturgii
români. E interesant de remarcat
cã multe dintre piesele strãine
sînt traduse de cãtre actori ai
teatrului, o dovadã a competen-
þelor lor lingvistice ºi intelectuale.
De altfel, unii dintre ei fac ºi regia
spectacolelor, asta ºi dintr-o
crizã a regizorilor profesioniºti.
Dar într-o epocã în care regia nu
devenise încã o creaþie în sine,
aceºti actori se descurcã foarte
bine ºi au succes. O schimbare
în concepþia regizoralã o propune
tînãrul Ionel Olteanu, adus din
1938 de Victor Papilian. Olteanu
studiase regia în Germania, unde
se familiarizase cu stilul ex-
presionist al interpretãrii ºi
montãrii scenice, stil pe care îl
impune, ca o noutate, pe scena
clujeanã (cf. Viorel Toºa, în
Teatrul naþional Cluj-Napoca).
Fãrã îndoialã, dacã treci dincolo
de imaginea luminoasã conser-
vatã de memorialiºti, dai ºi peste
micile mizerii din viaþa cotidianã
a instituþiei. E vorba, în fond, des-
pre lumea specificã a artiºtilor,
mereu aceeaºi, oriunde ºi
oricînd. Teatrul are, apoi, mai tot
timpul probleme cu sub-ven-
þionarea ºi cu stabilitatea
personalului artistic. Tot aºa, e
foarte dificil de întreþinut
curiozitatea unui public, oricum
restrîns, de unde ºi cultivarea
sistematicã a pieselor „uºoare”,
de divertisment pur, spre
nemulþumirea, adeseori, a unei
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prese cârtitoare. Actorii, între-
buinþaþi în exces, au la rîndul lor
tot felul de nemulþumiri, în special
de ordin material. Cei mai mulþi
stau în chirie, iar aceasta este
exorbitantã. Dintr-o ase-menea
perspectivã nu sînt niºte
rãsfãþaþi. Existã ºi insatisfacþii
profesionale, cu roluri atribuite
inadecvat ºi cu spectacole
ratate, vanitãþi ºi invidii. Într-o
altã ordine, este întrucîtva
enigmatic faptul cã din
dramaturgia lui Lucian Blaga nu
se joacã decît Avram Iancu în
1935. În regia lui ªtefan
Braborescu ºi cu Ion Tâlvan în

rolul principal, piesa are un
succes enorm, datorat în bunã
parte subiectului, dar ºi
prestigiului autorului în mediul
intelectualitãþii clujene. E curios
cã entuziastul Horia Stanca nu
menþioneazã spectacolul în
memorialistica sa consacratã
teatrului. Se va fi practicat ºi o
politicã secretã a repertoriului,
însã, oricum, Teatrul Naþional
cunoaºte acum epoca
exuberanþei ºi a performanþelor
unice. Cu cele vreo douã mii de
spectacole în 19 stagiuni ºi în
turneele de prin Transilvania, în
reprezentarea publicã el are

însemnãtatea unui miracol ºi
constituie astfel una dintre
valori le care modeleazã ºi
consolideazã sentimentul
apartenenþei la noul spirit al
oraºului. Activitatea intensã a
instituþiei corespunde, de fapt,
paradigmei social-economice a
comunitãþii, care este dezvol-
tarea durabilã. S-a format aici o
grupare tînãrã care crede în
mitul progresului ºi are ca
principiu al existenþei cultul
muncii ºi al educaþiei.

(fragment din volumul în
pregãtire Clujul interbelic)
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Domniºoara Julie, Teatrul Maghiar
de Stat, Cluj

Regie, ilustraþie muzicalã ºi light
design: Felix Alexa

Dramaturgia: Noémi Vajna
Cu: Anikó Pethõ, Zsolt Bogdán,

Emõke Kató

Dupã ce, în 2007 ºi 2008,
anticipase anul Cehov cu Unchiul
Vania ºi Trei surori ºi apoi îl
marcase postmodernist, în 2010,
prin intertextualitatea cehovianã din
Strigãte ºi ºoapte, Teatrul Maghiar
din Cluj propune un spectacol
Ibsen (Hedda Gabler) ºi unul
Strindberg (Domniºoara Julie), la
distanþã de doar câteva sãptãmâni.
Cu ajutorul a trei regizori diferiþi
(Tompa Gábor, Andrei ªerban,
Felix Alexa), bifeazã, astfel, una din
cele mai cunoscute triade de autori
dramatici, probându-ºi, încã o datã,
coerenþa creatoare. O face,
desigur, cât se poate de subtil, ca
într-un text incitant prin analogiile
pe care le îngãduie, ca într-o
þesãturã finã, care, voit sau nu, lasã
firul Cehov sã se întrevadã la
Ibsen, firul Ibsen la Strindberg etc.
Comemorându-l, în subsidiar, pe
Strindberg, Domniºoara Julie se
aflã, în plus, în acelaºi fel de relaþie
implicitã cu o altã montare a lui
Felix Alexa, Livada de viºini de la
naþionalul bucureºtean, menitã, în
2010, sã celebreze 150 de ani de
la naºterea lui Cehov. ªi aceasta
nu doar pentru cã ambele
spectacole intenþioneazã sã
comemoreze, respectiv, aniver-
seze un clasic, ci pentru cã ambele
sunt despre graniþa neclarã dintre
statutul de stãpân ºi cel de slugã,
despre forþa anchilozantã a
trecutului ºi despre inversarea
raporturilor de forþe, despre puterea
memoriei ºi memoria puterii.

Conºtient de dificultatea de a
face spectacol din piesa lui
Strindberg la care, exact ca la
Cehov, spectaculosul este mai
degrabã vorbit decât trãit, Felix
Alexa îºi propune sã mizeze pe
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contemporaneitate. Pentru
aceasta, triazã riguros grãmada de
mãrunþiºuri din indicaþiile scenice
ale piesei lui Strindberg, pentru ca,
în colaborare cu scenografa
Carmencita Brojboiu, sã obþinã
veridicitatea în alt fel. Nu doar prin
obiectele de alamã, prin ghivecele
mãrunte cu plante aromatice
înºirate pe etajere, prin coºurile de
rãchitã pline de mere, prin
prezenþa întregii recuzite de
bucãtãrie obiºnuitã, dar ºi prin
perfecta lor funcþionare, scurtcir-
cuitând, astfel, timpul ºi spaþiul
piesei cu timpul ºi spaþiul
spectatorului. Într-o splendidã
bucãtãrie albastrã, premonitorie ºi
neliniºtitoare ca însemnãrile lui
Strindberg din testamentara A blue
book, se prãjesc mãruntaie de
viþel, se aude clocotitul fierturilor
magice, pocnetul dopului scos din
sticla de vin nobil sau bolboroseala
berii plebee, turnatã în pahare. În
numele aceleiaºi transbordãri
temporale, Felix Alexa perturbã,
însã, frumuseþea bucãtãriei
albastre care poartã, atât de
discret, patina timpului, prin
anacronismul fotoaparatului digital,
ale cãrui blitz-uri repetate forþeazã,
întrucâtva nefiresc, transferul în
contemporaneitate.

Noaptea fatidicã a domniºoarei
Julie, la fel ca ºi ziua în care
Ranevskaia pecetluieºte dispariþia
unei ere, începe cu dans ºi se
sfârºeºte cu moarte. Pentru
Cehov, Felix Alexa alesese, în
2010, muzicalitatea aristocratã a
viorii lui Alexander Bãlãnescu, pe
fundalul cãreia Maia Morgenstern
ºi ai sãi executau acelaºi ºi acelaºi
dans mecanic, ca jucãriile întoarse
din cheie pe care le adusese în dar,
de la Paris. Pentru Strindberg,
alege accentele etno ºi gipsy ale
viorii lui Lajkó Félix, pe care le reia
la final, ca pe un epitaf muzical
pentru nechibzuita Julie ºi perfect
pentru întoarcerea înspãimântatã
a lui Jean la statutul de slugã. Pe

fundalul acestor viori, în bucãtãria
rãmasã în spatele scenei din
Livada cu viºini ºi în cea care
ocupã întreg spaþiul scenic din
Domniºoara Julie, se întâmplã
lucruri decisive: sosesc veºti
catastrofale despre pierderea
moºiei ori se iau hotãrâri fatale
precum aventurarea eroticã a
tinerei fiice de conte. Poate nu
întâmplãtor, în Livada cu viºini a
aceluiaºi Felix Alexa, bucãtãria
aproape cã se insinua în scenã,
prin  dulapul centenar,  transformat
într-un rastel plin de borcane cu
viºine conservate.

Pentru cã, în esenþã, este un
spaþiu pragmatic, care depozi-
teazã provizii ºi întreþine viaþa,
bucãtãria pretinde un stãpân
capabil sã o organizeze. La
Cehov, ea este teritoriul sãrãcit al
Variei, stãpâna-servitoare, la
Strindberg, în bucãtãrie domneºte
Kristin, servitoarea-stãpânã. În
rolul Variei, frumuseþea clasicã a
Irinei Movilã avea o nuanþã
asceticã, de femeie tânãrã a cãrei
energie afectivã a fost îndelung
reprimatã ºi care, fãrã sã emitã cea
mai micã judecatã de valoare, este
nevoitã sã facã faþã dezordinii
fermecãtoare a Ranevskãi, care
se mãritase nebuneºte, cheltuia
nebuneºte ºi, în final, o deposeda
nesãbuit de spaþiul copilãriei. În rolul
lui Kristin, Emõke Kató este
servitoarea uscãþivã ºi sentenþi-
oasã, fiinþã raþionalã, habotnicã ºi
platã, care-ºi vede buna orga-
nizare devastatã de zvâcnirile de
afectivitate ale nebunei „poetice ºi
abisale”, domniºoara Julie. Kristin,
singurul personaj aflat în perfectã
comuniune cu spaþiul, rezoneazã
la orice este o dimensiune pal-
pabilã. Excepþie face religia, dar ºi
aici, Kristin a lui Emõke Kató are
la îndemânã nu doar argumentele
biblice la care face apel personajul
lui Strindberg, dar ºi concreteþea
bibliei-obiect, pe care o aduce în
scenã ca pe un document menit
sã probeze anomalia a ceea ce se
petrece în împãrãþia practicã a
bucãtãriei.

Pentru elegantul Jean al lui Zsolt
Bogdán (greu de imaginat într-un
rol de brutã absolutã), Kristin este
o fiinþã ºtearsã, neinteresantã,
tangiblã. Adicã exact ceea ce
Varia, cãlugãriþa, fusese pentru

Mihaela Lovin
On Miss Julie and Madame Ranevskaia

Despre Domnnisoara Julie
si madame Ranevskaia

,
,
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Lopahin, cu atât mai mult pentru
Lopahin al lui Marius Manole, unul
cu o aparenþã mai puþin robustã ºi
mai puþin barbarã decât a
predecesorilor sãi antologici.
Complet dezinteresat de un spaþiu
care îl împiedicã sã fie autentic,
Jean este mai degrabã preocupat
de timp: trecutul este legat de
atracþia copilului de servitor faþã de
fiica de conte, aceeaºi ca admiraþia
lui Lopahin faþã de Ranevskaia;
prezentul, atât al lui Jean, cât ºi al
lui Lopahin, conþine fascinaþia faþã
de forþa vitalã ºi rafinamentul
captivant al stãpânei; viitorul aduce
cu sine o pleiadã nesfârºitã de
oportunitãþi.  Este contextul în care
apropierea lui Jean de Julie, ºi ea
fascinatã de amintire ºi proiecþie
mentalã, vine întrucâtva firesc,
odatã cu obscurizarea limitelor
dintre stãpân ºi servitor. Într-un
singur punct, Jean se lasã cotropit
de statutul de slugã, în felul în care
Lopahin cedase, la licitaþie,
instinctului de negustor: la vestea
întoarcerii contelui. Astfel cã, pe
fundalul urletelor de groazã cu care
spectacolul se încheie, e limpe-
de cã, în rolul lui Jean, lui Zsolt
Bogdán îi e la îndemânã sã trans-
forme, aproape alchimic, sluga cea
mai obiºnuitã în stãpân ºi, la auzul
telefonului, sã refacã procesul în
sens invers.

Ca altãdatã Ranevskaia, Julie
este, de asemenea, preocupatã de
timp ºi deloc de spaþiu. Pentru
amândouã, aºa cum spune, la un
moment dat, chiar Julie, amintirile
rãmân agãþate de coada trenului cu
care fug sau ar vrea sã fugã. La
Cehov, puterea memoriei duce la
pierderea moºiei, la Strindberg, o
transformã pe Julie, crescutã în
spiritul unei emancipãri carica-turale,
în fiinþã sãlbaticã ºi contradictorie.
Dupã ce fusese candidã în Strigãte
ºi ºoapte sau în Hedda Gabler,
Anikó Pethõ este, aici, când crudã,
când generoasã, când autoritarã
pânã la abuz, când umilã pânã la
au-todizolvare, când lãsând sã i se
citeascã în ochi lucirea nebuniei,
când groazã ºi duioºie. Ideea de
nobleþe ºi cea de autoritate, care o
paralizau pe Hedda lui Ibsen, ies
din discuþie.  Ele revin cizmelor
contelui (recuzitã din familia uni-
formei de general din Trei surori ºi
portretului de colonel din Hedda

Gabler) ºi þârâitului infernal al
telefonului.

Existã, însã, ºi contexte care
pondereazã dezlãnþuirea domni-
ºoarei: fracþiunile de timp dedicate
rememorãrii sau proiecþiei în viitor.
Pentru Julie, ficþiunea este
terapeuticã. Doar pe fundalul
istorisirii (povestea vieþii sale, a
vieþii lui Jean, a ficþionalei lor vieþi
împreunã) domniºoara pare cã se
liniºteºte, pentru a relua, brusc,
„nebunia”. Ea însãºi se lasã prinsã
într-un basm despre dragostea
plebeului pentru prinþesa zãritã,
întâmplãtor, în grãdina raiului,
despre „castelele lui Ludovic,
regele care a înnebunit, ºi  care
încã existã ºi sunt frumoase ca în
poveºti”, o lume care se risipeºte
pe mãsurã ce noaptea fatidicã se
apropie de sfârºit. Sunt momentele
în care Anikó Pethõ pierde sclipirea
de nebunie a fiinþei pierdute,
încercãnate, cu fardurile prelinse,
pentru a se transforma în copilã
ingenuã, care, între douã poveºti, n-
a fãcut altceva decât sã încerce, cu
stângãcia pe care o au doar fetiþele,
arsenalul cosmetic al unei femei.

Cu cât mai iminent este
momentul rãsãritului în piesa lui
Strindberg, cu atât spectacolul ne

face sã resimþim mai acut obo-
seala, somnolenþa, disperarea,
regretul chinuitor de  dupã o noapte
bezmeticã, în care s-a petrecut
greºeala, provocarea nechibzuitã
a destinului. Dupã metafora
viºinelor conservate din Livada cu
viºini, Alexa foloseºte, aici, din plin,
parabola biblicã a izgonirii din rai,
punând-o pe Julie sã muºte avid
ºi inconºtient din merele pãcatului,
la fel cum o fãcea, în actul balului,
Ranevskaia lui Giorgio Strehler. Iar
dupã zgomotul surd al topoarelor
din Livada cu viºini, pe care îl
însoþise, în 2010, de un icnet uman
(care nu e limpede dacã e al
tãietorilor sau al copacilor înºiºi),
în Domniºoara Julie, Alexa  aduce
sclipirea metalicã, premonitorie,
a cuþitelor împlântate în lemnul
mesei de bucãtãrie. Cruzimea
psiho-logicã pe care a mizat Felix
Alexa se fabricã, astfel, dintr-un
dozaj perfect între inconºtienþa
greºelii la care suntem martori,
intensitatea regretului pe care îl
face aproape palpabil, ferocitatea
umilinþei ºi a izgonirii ºi, desigur,
acceptarea, de ambe pãrþi,
personaje ºi spectatori, cã, de-aici
încolo, nu poate fi nimic altceva
decât moarte.
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Doi scriitori despre doi pictori
Într-un dom al picturii

româneºti, pânzele lui
Viorel Nimigeanu se
aºeazã printre acelea
care lasã ochiul sã se
bucure ºi sufletul sã-ºi
afle mãsura respiraþiei.
Cãci, dincolo de ºtiinþa
rafinatã a paginaþiei
spaþiului, pe care
profesorul de arte
frumoase o stãpâneºte
cu autoritate,  el este un

admirabil colorist, un artist care face culorile sã cânte
ºi sã încânte, într-o nuntire pe cât de spectaculoasã
pe atât de rafinatã. Culorile sunt tari, violente uneori,
dar nu agresive. Ele cheamã ochiul spre luminã,
restituindu-i-o în toatã puterea amiezii sale
recuperatoare.

Om al nordului prin naºtere, Nimigeanu este,
structural vorbind, un sudic care se leapãdã de lumina
brumatã a septentrionului pentru a se scãlda în
dinamica solarã atât de specificã picturii italiene, cu
osebire a picturii venete, prin grila cãreia citeºte chiar
marea picturã olandezã.

Aºa se explicã faptul cã urbea Clujului, atât de
prezentã în pânzele expoziþiei amintite, ºi de care
este, ca ºi mine, îndrãgostit, se înfãþisezã mai de
grabã în seninãtãþi mediteraneene decât în cenu-
ºiurile întomnate ºi împenumbrãrile-i heidelbergice ºi
metamorfozele prin care oraºul de pe Someº devine
o micã Veneþie. Iar Nimigeanu nu este departe de
adevãr, cãci sunt, cu adevãrat, zile în care lumina
toarce peste oraº fuioare de luminã adriaticã.

Aºa se explicã de ce culorile vii, puternice, în care
se scaldã pânzele sale,  cu osebire albastrurile ºi
roºurile, se aºeazã în ele ºi între ele cu o atât de
naturalã armonie.

Viorel Nimigeanu poartã în el conºtiinþa fericitã a
sacralitãþii lumii, a unei imanenþe care-l implicã ºi pe
care o exprimã în bucuria ei. ªi la care ne face pãrtaºi.
Gaudeamus igitur!

Horia Bãdescu

Cine cunoaºte evoluþia picturii lui Octavian
Cosman de la acvariile începutului, trecând prin
personaje ºi patriarhi, va recunoaºte în lucrãrile din
ciclul Soarelui dublu nu atât o modificare de mesaj
cât aspiraþia, împlinitã, a înnoirii propriului limbaj
plastic. Aceastã capacitate de a rãmâne consecvent
cu sine însuºi ºi de a adãuga, cu fiecare etapã, noi
valenþe unei viziuni dintru început originale, constituie
trãsãtura distinctivã a oricãrui artist autentic. De
aceea mi se pare cã pictura sa nu are sincope, ruperi
brutale de ritm, ci e rezultatul unei creºteri fireºti, a
unei evoluþii organice. Trecând de la existenþialismul
ºi fenomenologia primelor perioade la o metafizicã
neîncorsetatã de reguli stricte ºi  ajungând la etapa
de astãzi, când importantã pare a fi sugestia
impersonalitãþii ºi a depãºirii sinelui, Octavian

Cosman a pãstrat mereu o legãturã cu realul. Cu
alte cuvinte, meta-fizica lui are picioarele adânc înfipte
în solul real, fizic, material, în sensul în care materiale
sunt metalul, ceramica, lemnul, dar ºi aerul, respiraþia,
sufletul.

Axul ideatic central al expoziþiei de faþã mi se pare
a fi aspiraþia artistului de a se raporta la una din temele
majore ale filozofiei antice greceºti ºi, nu mai puþin, a
gândirii creºtine: orgoliul, mândria, hybrisul. A orgoliului
generator de excese, pericole ºi ameninþãri, dar ºi a
orgoliului generator de pedepse. ªi, în cele din urmã,
a ispãºirii lui prin jertfã ºi sacrificiu.

Soarele dublu, de cele mai multe ori figurat ca
atare, sau numai sugerat, asta ºi aspirã sã exprime:
faþa ºi reversul, plusul ºi minusul, fapta ºi rãsplata.
Cãci soarele dublu a lui Cosman nu strãluceºte
propriu-zis; el doar lumineazã, e un izvor, o sursã,
când liniºtitoare, când tulburãtoare, dar niciodatã
indiferentã. Sorii lui sunt ca douã stele îndepãrtate,
ca doi ochi de flacãrã care vãd, supravegheazã,
privesc pentru a înþelege ºi a mãrturisi. Ideea de
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redempþiune, de salvare este inclusã chiar în
rezolvarea plasticã a acestui conflict imanent ce pune
în faþã pe om ºi pe Zeu. De aceea, câmpurile tabloului,
fãrã a fi net opuse, sunt tratate, uneori, diferit:
tensionate ºi convulsive într-o parte, paºnice ºi
luminoase de cealaltã. Complementaritatea lor e o
aspiraþie ºi nu un rezultat final.

Dincolo de aceastã indiscutabilã unitate de viziune
plasticã, existã în expoziþia de faþã ºi câteva motive
distincte: sacrificiul, periplul, focul, sãrbãtoarea. Ele
alcãtuiesc, de obicei, planul de jos, „terestru” al pânzelor
sale ºi reprezintã aportul, contribuþia, partea de
participare a omului în naºterea, rezolvarea sau
atenuarea conflictului primordial. Este vorba, în general,
de o lume în miºcare permanentã, de un haos în curs
de ordonare. În Periplu, de exemplu, soarele vibreazã
uniform, dar trãieºte dublu, pentru cã intensitãþile sunt
diferite: un contratimp, un balans ce vine din interior,
din „metabolismul” tabloului ºi nu din percepþia exterioarã
a privitorului; în Sacrificiu (I, II, III), palma umanã are
liniile absente, ca ºi cum ar vrea sã sugereze cã
destinul e unul singur, iar orgoliul, hybrisul e încorporat
în el; în Week-end galben vâlvãtaia, flacãra cuprinde
un spaþiu familiar, cu o figuraþie pe cât de sumarã pe
atât de recognoscibilã ºi expresivã; în Fiesta (I, II)
sãrbãtoarea e a întregului univers ºi nu a unui fragment,
ea nu e limitatã nici în timp, nici în spaþiu; etc.

Unele lucrãri au o notã apãsat liricã, altele o notã
suav-liricã, detectabilã în subþirimea ºi tremurul

vibratil al liniei, în „organizarea” foarte liberã a
ansamblului. Octavian Cosman pare cã nu
compune, ci cã se lasã compus de o mânã nevãzutã
ºi atotputernicã. E ºi motivul pentru care spaþiul
tablourilor sale are aceastã pregnantã înfãþiºare de
miºcare, de genezã ce se sãvârºeºte sub ochii
privitorului. O genezã purtãtoare de speranþã ºi, în
egalã mãsurã, de pericole.

Sub semnul soarelui dublu e o expoziþie
memorabilã, operã a unui artist aflat în vârful carierei
sale: profund, vizionar, original.

Vasile Igna

Mircea Pascariu

-hb-

când
te uiþi în jurul tãu ºi confunzi lucrurile
îþi ciupeºti braþul ºi sângerezi ºi nu te intereseazã ºi
                            te prefaci cã nu te doare
þi-ai inventat un nume tâmpit
pândeºti broscuþe ºi plângi din senin ºi minþi cã

                nu s-a întâmplat nimic
strigi ºi nu aude nimeni
brusc îþi zvâcnesc tâmplele ºi îþi muºti limba
te rogi la Dumnezeu ºi nu se întâmplã
ai remuºcãri ºi ãºi aduci aminte cã ai cãzut dar

    nu mai poþi repara trecutul pentru cã nu existã
niciodatã o altã ºansã
ai vrea sã mori dar e interzis sã mori
ai vrea sã adormi dar nu mai existã somn
alergi pânã te lasã picioarele ºi cazi din nou ºi faþa

    þi-e plinã de ochi
ºi ochii îþi sunt plini cu nisip

atunci eºti singur
ºi nu mai conteazã cã într-o zi o sã zbori acolo.

Ziua 717

Am cântat dimineaþã, apoi a fost vreme caldã, frumoasã.
A urmat seceta, cam opt zile.
Cum sã cânt ca sã vinã o furtunã pentru trei minute?
Urãsc timpul.
Am gãsit cheia de la cal vers complicat.
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R.C.: Care au fost formaþiile
clujene de jazz active înainte de
1989, unde repetau ºi unde puteau
susþine spectacole?

V.M.: Cum se înþelege ºi din
cele afirmate în episoadele
anterioare ale interviului nostru, eu
am avut ºansa biologicã de a-mi
trãi adolescenþa într’o perioadã de
dezgheþ politico-ideologic. Reali-
tatea e cã, imediat dupã al doilea
rãzboi mondial, tinerii erau fascinaþi
de jazzul orchestral-dansant, care
la acea epocã – în Europa – se
confunda cu imaginea oarecum
edulcoratã a big band-urilor din
filmele hollywoodiene. În intervalul
de tranziþie dintre 1945-1948,
câþiva juni entuziaºti reuºiserã sã
se grupeze în ansambluri de
swing, cum erau cele conduse de
Eugen Zãrcula la Timiºoara,
Mircea Gherman la Braºov ºi Iosif
Viehmann la Cluj. În scurt timp
însã, stalinismul avea sã-ºi arate
colþii persecutându-i pe adepþii
acelei muzici decadente,
imperialiste etc. Cu toate acestea,
jazzfanii din România – la fel
precum confraþii de suferinþã din
restul „lagãrului socialist” –  ºi-au
continuat rezistenþa (tãcutã,
pacificã, dar tenace) prin muzica
lor preferatã. Despre ce s’a
întâmplat în acest sens la Cluj în
siniºtri ani 1950, ar fi optim sã-i
întrebi pe câþiva supravieþuitori ºi
protagoniºti ai acelei rezistenþe.
Din fericire, dintre acei eroi ai artei
de a face viaþa frumoasã prin jazz,
încã mai trãiesc Iosif Viehmann, dr.
Ion Pitty Vintilã, Zsolt Gyorgy...
Consemnându-le mãrturiile, ai
aduce un binevenit serviciu istoriei
culturale.

Oricum, supravieþuirea jazzului
la Cluj a beneficiat ºi de
circumstanþe favorizante, în primul
rând, datoritã înþelepciunii
intelectualilor din aceastã urbe
bimilenarã de a menþine o
efervescenþã muzicalã uimitoare
în condiþiile de atunci. Continuau

<rãspunsurile lui Virgil Mihaiu la chestionarul lui Richard Constantinidi / partea a treia>
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Richard Constantinidi este
editorul revistei muzicale on-
line ClickZoomBytes (www.czb.ro)

sã activeze douã opere, cu soliºtii,
orchestrele ºi ansamblurile de
balet aferente, o filarmonicã
magnificã, Academia de Muzicã,
Liceul de Muzicã (precum ºi cele
de coregrafie ºi arte plastice)... Un
exponat ce ar fi trebuit salvat cu
orice preþ este tabloul de absolvire
al elevilor Liceului de Muzicã, pare-
mi-se din 1953, unde figura ºi
portretul lui Rãducanu Creþu
(numele real al lui Johnny
Rãducanu). Acesta ºi-a început
studiile de contrabasist în
fermecãtoarea cladire a Mãnãstirii
Franciscane de lângã Piaþa
Muzeului. A avut colegi de bun
renume ulterior, precum Cornel
Þãranu, Emil Simon, Francisc
Laszlo, Pitty Vintilã, Vasile
Savonea. Sã nu uitãm cã „pãrintele
jazzistic” al lui Rãducanu a fost alt
clujean, pianistul Jancy Korossy,
cel care – alãturi de genialul
Richard Oschanitzky – avea sã
creeze, în deceniul 1960, fuziunea
dintre tradiþia muzicalã româ-
neascã ºi jazz. Nãscut în 1926 ºi
revenit în patrie dupã patru decenii
de carierã în USA, Korossy ar

merita cu certitudine titlul de
cetãþean de onoare al Clujului. Alte
personalitãþi, afirmate încã din anii
1950 la Cluj, iar apoi cu proiecþie
naþionalã ºi chiar internaþionalã, au
fost pianiºtii Eugen Cicero (nume
real: Ciceu), Cristian Colan,
clarinetistul Alexandru Imre,
bateristul Adrian Ciceu, liderii de
big band Radu Odeºteanu ºi
Gabriel Mãrgãrint.

La Cluj, rezistenþa prin jazz se
manifesta îndeosebi în sãlile de
dans (Pitty Vintilã mi-a vorbit de cel
puþin trei), sau la party-uri private,
dar a atins ºi momente publice de
referinþã. Aºa s’a întâmplat în 1957,
când orchestra Filarmonicii
Transilvania dirijatã de charis-
maticul Erich Bergel a interpretat
Rhapsody in Blue de George
Gershwin, avându-l ca solist la
pian pe Ludovic Diþi. În aceeaºi
perioadã, psihiatrul Eduard Pamfil
oferea concerte de ghitarã, în
cadrul cãrora disemina ideile
novatoare ale muzicii post-seriale,
pe atunci quasi-interzise la noi; un
alt episod cu aurã de legendã a fost
existenþa unui sextet cu tendinþe

Dr. Ion Pitty Vintilã, unul dintre pontifii jazzului din Romania, etalând albumul
Piccolo al lui Ron Carter (primit cadou, în anii dictaturii, de la legendarul
Willis Connover, autorul emisiunilor The Voice of America Jazz Hour)
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avangardiste, din care fãceau
parte însuºi Ion Pity Vintilã/pian,
Sorin Diacicov/trompetã, Iulian
Reit/sax tenor, Domiþian Baciu/
ghitarã, Daud Cerghinian/
contrabas ºi Emil Soroceanu/
baterie. Mare pãcat cã pe atunci
nimeni nu dispunea de aparate
pentru captarea sunetului, aºa
încât toate aceste fapte muzicale
rãmân totalmente lipsite de
documentaþie sonorã. Cã nu era
vorba de o simplã joacã, o
demonstreazã anii de închisoare
la care au fost condamnaþi Vintilã
ºi Pamfil în 1958.

La eliberarea lor, petrecutã în
1964, constelaþia culturalã se
schimbase. Exista acum o
libertate de creaþie inimaginabilã cu
doar câþiva ani în urmã. Dar
ascensiunea muzicii beat ºi rock
a temperat miºcarea jazzisticã,
iar Clujul avea parte de una dintre
cele mai competitive formaþii
din domeniu – Cromatic (Dorin
Tudoran, cu a sa fuziune ghita-
risticã între stilurile lui Hendrix ºi
Clapton; Iuliu Merca la bas; Dan
Igreþiu la baterie – formula în care
au cântat la banchetul de absolvire
al Liceului Emil Racoviþã, promoþia
1970, din care fãceam parte ºi eu;
ceva mai târziu trupa îi va coopta
pe Puiu Haþieganu ºi Tomi
Berecky). Abia dupã apariþia
primelor festivaluri de jazz (trei ediþii
la Ploieºti, 1969-1971, urmate de
mutarea în „capitala jazzului
românesc” – Sibiu), au început sã
se dezmeticeascã ºi jazzmenii
clujeni. În mod straniu, dintr’o urbe
care pânã atunci produsese mai
curând talente individuale, Clujul
a devenit un fel de pol al an-
samblurilor mai mari decât
obiºnuitele combo-uri caracte-
ristice esteticii post-bebop. La
început era big band-ul condus de
Gabriel Mãrgãrint la Casa de
Culturã a Studenþilor, iar între
1975-1992 preeminenþa a aparþinut
big band-ului de la Casa Armatei,
condus de talentatul aranjor ºi
interpret la trombon Mihai
Porciºanu. Acelaºi Porciºanu a
menþinut vie o tradiþie revolutã a
jazzului prin ansamblul numit
Oldtimers Dixieland, din care – pe
lângã lider – se remarcau
saxofonistul ºi clarinetistul Eugen
Csapai, Cornel Arion la sax tenor

ºi sopran, trompetistul Bogdan
Stegaru,  pianistul Ludovic Diþi. Pe
la începutul anilor 1980, tenacele
ªtefan Vannai avu brianta idee de
a crea big band-ul Gaio, în care
conceptul de bazã a fost – ºi
rãmâne pânã azi – acelaºi ce
animase spiritele în cazul revistei
Echinox: un mediu propice pentru
lansarea ºi cultivarea noilor
generaþii de interpreþi ºi creatori. Pe
de altã parte, au existat la Cluj
permanente cãutãri ale unor forme
de expresie novatoare. Astfel, în
domeniul jazz-rock evoluau cu
succes, prin anii 1970, grupuri ca
Experimental Q (reunind tineri
muzicieni coordonaþi de ghitaristul
Valentin Farcaº: Eugen Tunaru/
claviaturi, Johnny Bota/vioarã,
Nicolae Bucaciuc/bas, Gheorghe
Marcovici/flaut, Nicolae Delioran/
baterie), sau Modal Q, dacã þin bine
minte, cu Ioan Gherman la pian,
Marius Marchiº/vioarã ºi Cãlin
Coldea la bas.

În deceniul urmãtor bateristul
Lucian Pãiº ºi-a lansat îndrãzneþul
proiect Triptic (în compania lui
Porciºanu/trombon, Csapai/
saxofoane, Adrian Filipescu/
contrabas, Cãlin Apostol/ghitarã).
O prezenþã întodeauna notabilã la
festivalurile de jazz era Ansamblul
de Percuþie al Academiei de
Muzicã G. Dima din Cluj, înfiinþat
ºi condus de Grigore Pop. Acel

grup avea sã dea naºtere unei
ºcoli de percuþie, unde s’au format
muzicieni care sunt ºi astãzi
repere ale jazzului românesc – mã
gândesc la exemplul lui Mario
Florescu ºi ai sãi discipoli de la
Arad. Meritã amintit ºi efemerul
grup experimental Catharsis, fie ºi
numai pentru cã iniþiatorul sãu,
clujeanul Cristian Marina a devenit
între timp o vedetã a muzicii
contemporane (a fost secretarul
Asociaþiei Compozitorilor Suedezi
ºi a primit cel mai important premiu
acordat muzicii contemporane în
Suedia, ce i-a fost înmânat de
însuºi regele acelei þãri).

Din pãcate, locurile pentru
repetiþii ºi spectacole erau cam la
fel de dificil de procurat ca în zilele
noastre. Spre lauda lor, anumite
instituþii, gen Casa de Culturã a
Studenþilor, Palatul Copiilor, Casa
Armatei, Clubul CFR etc., ofereau
adãpost acestor idealiºti. În
materie de concerte, Casa
Universitarilor era un reper major
al vieþii de spectacol din þarã,
respectat ca atare ºi dincolo de
fruntarii. La CUC aveau loc, în mod
sporadic, antologice concerte ºi
festivaluri de jazz. Sã sperãm cã
destinul muzical al acestui loc
magic din centrul Clujului se va
reînnoda, dupã nefericitul hiatus din
ultimii ani.

<Continuarea în proximul numãr>
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Ralf Conrad (Germania)

Seria de volume „I.L.Caragiale - Un
omagiu planetar”, semnat de caricaturistul
Nicolae Ioniþã, cuprinde portrete ale marelui
dramaturg în viziunea graficã a peste 1.500
de artiºti, din 142 de þãri de pe toate
continentele.

Publicãm în acest numãr câteva por-
trete ale sãrbãtoritului. Pe adresa expo-
ziþiei virtuale, www.personality.com.ro/
caragiale.htm se gãsesc ºi restul desenelor.

Bogdan Covaciu (România)

Jason Chatfield (Australia) Otilia Borº(România)

Nasrin Shezkhi (Iran)

Fábio G. da Silva (Brazilia)

Maria Jose Mosquera Beceiro
(Spania)

Iyong Royani (Indonezia)

Kevin Kallaugher-Kal (USA)


