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Ca fenomen contemporan, european, plagiatul
se pare cã are o rãspândire uimitoare în epoca
internetului, datoritã lui, în parte. Sau unei nevoi de
credibilitate profesionalã solidã, azi, când
competenþe diverse sau stranii, din domeniul
cunoaºterii, pulverizeazã sau relativizeazã totul.  Ce
este un plagiat ºtie, iarãºi, toatã lumea, bunul-simþ
ºi profesionalismul  condamnã  ferm acest delict,
dincolo de o definiþie ºtiinþificã, necesarã ºi aceasta.
Dacã plagiatul poate fi identificat cu o relativã
uºurinþã, nu la fel se întâmplã cu parafrazarea docilã,
dupã o serie de autori netrecuþi la bibliografie.
Discursul unui autor mediocru, aspirant  la titlul de
doctor, într-un domeniu oarecare, aspirant care
foloseºte, nesancþionat,  informaþia de uz curent ,
intratã, ca bun cultural comun, în libera circulatie a
„ideilor primite de-a gata“  nu poate fi sancþionatã. Cum
definim, totuºi, acest plagiat generalizat, „moale“,
„slab“, unde nu poþi spune cã sunt reproduse
fragmente din paginile unui  autor,  ci este  reformulat,
sau redistribuit un text – matcã având  o mulþime de
autori?  Plagiatul acesta difuz,  uitilizând o „artã“ a
sinonimelor,  exercitã de fapt un rapt insidios, nu unul
violent ºi clamoros . Dar nu tot despre un act de depo-
sedare ilicitã ar trebui sã vorbim aici, unul înfãptuit  cu
o vicleanã prudenþã, despre  o absorbþie de substanþã,
ca în cazul unor extraretereºtri din fanteziile horror,
unde un corp ºi o persoanã, cu habitudinile lor,  sunt
private de bunurile lor ?

Dacã plagiatul, copierea unor idei, sintagme,
paragrafe, capitole, etc. atrage dupã sine invalidarea
unor teze, sau volume, ce facem cu pseudo-stilul
apos, încheiat la toþi nasturii convenþiilor literare, dar
extrem de plat, neaducând nimic nou, un  ton  monoton
în imperturbabila sa corectitudine mecanicã? Nicio
idee originalã, nicio înfiorare stilisticã, niciun sâmbure
de vizionarism, sau vreun paradox,  care sã ne pro-
voace inteligenþa, nu apar din vãzduh, din subsolul
notelor comentate,  deºertul paginilor devine tot mai
dezolant. Nu vom gãsi, decepþionaþi, decât pacea
falsã a prejudecãþilor, în asemenea pagini de filo-
sofie, literaturã, economie, drept sau politicã. Un balet
mecanic al reformulãrilor,  o lume de fantoºe absor-
bite de celuloza rãbdurie, dar provocând inutila
„moarte a unor copaci vii“, cu spusa celebrã a lui
Saint-Joh Perse, un poet mai puþin frecventat acum.
„O carte e un copac mort“, mai mult, se pare, risipa
aceasta înseamnã distrugerea unor microclimate
naturale, silvestre, pentru a bandaja orgoliile unor
oameni care nu au nimic esenþial de spus. Marca sau

semnul distinctiv al acestor pseudo-lucrãri de doctorat,
sau de cãrþi nãscute moarte, dar cu titluri pretenþios
de ridicole, sau cu abile capitole seducãtoare,
reclame, în fond, mincinoase, acoperind un vid
lãuntric, este orgoliul netemperat de rezonabilitate.
Subsumabile  principiului „ca ºi cum“, ele se
deconspirã drept  fantome de cãrþi, sau roboþi,  artifi-
ciale închegãri de concepte împrumutate, bricolaje
ºi adaptãri, dar fãrã suflu creativ, fãrã clocot vital.
Degeaba se recomandã drept ficþiune sau cercetare
la vârf, creaþii sau studii valoroase, care se vor, în
consecinþã, omologate academic, literar, premiate,
comentate abundent, elogiate – ele nu sunt decât
înlocuitori, simulacre.  Vanitatea ºi autorlâcul forjeazã
un limbaj anodin, relativ adecvat, sã spunem,  obiec-
tului aºa-zisei cercetãrii, adicã un limbaj anonim, pe
care nu-l poþi clasa drept incoerent, ci, dimpotrivã,
unul mult  prea previzibil pentru a fi autentic. Nicio
surprizã stilisticã, nicio tresãrire de nesiguranþã , de
fecundã  îndoialã, doar un mecanism argumentativ,
silogistic,  bine uns, dar funcþionând în gol. Nu poþi
exclama decât „ce plictisealã imensã, ce monotonie
stilisticã, învãþatã de la toþi ºi de la nimeni, ce
mimetism intelectual!“,  care-l poate impresiona pe
un naiv, dar este numai  o iluzie a intelectualului
veritabil. Autorul adevãrat, nu plagiatorul, sau
imitatorul, este cel  care arde interior pentru a construi
un roman, sau o teorie, un eseu, un poem, o nouã
viziune criticã asupra unui scriitor, în fine,  cel care
inventeazã, nu copiazã limbaje la modã, sau chiar
limbaje revolute,  care au însemnat, cândva, ceva.
Carcasa pseudo-doctorului,  sau pseudo-scriitorului
mimetic este una goalã, motoru-i inexistent, ºoferul
conduce „la rece“. O lucrare de doctorat era pe
vremuri nu o ambiþie satisfacutã, ci rodul unor
cercetãri profunde, „de-o viaþã“, descoperirea unor
zone obscure din biografia unui clasic, o reevaluare
a unui nume canonic, o reinterpretare a unei opere
majore, lectura unor perioade istorice, fãcute de un
ochi lucid, Eugen Negrici, sau Lucian Boia, Marta
Petreu, Ion Vartic, Ion Vianu, sã spunem, ca exemple
imediate de lucrãri, care-ºi meritã din plin  titlul de
cercetare originalã, la cotele realelor exigenþe
intelectuale de azi.

Plagiatul are violenþa raptului  pe faþã, deºi este
mascat în erudiþie, iar mimetismul intelectual sau
artistic, deºi pare benign, „cãldicel“ ºi civilizat
înseamnã  simularea talentului sau a cunoaºterii
performante. Ambele  joacã rolul unui strigoi avid de
sângele operei organice.

On Flat Plagiarism

Despre
plagiatul plat

Adrian Popescu
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Urmãtoarele pagini ale revistei sunt dedicate  redescoperirii unor filozofi puþin
cunoscuþi în peisajul cultural românesc. Revista Steaua propune deci un dosar  în care
tineri cercetãtori ne prezintã noi concepte, noi idei sau configuraþii mentale  relevante
pentru stringenþa ºi actualitatea filozofiei actuale. Prin aceasta încercãm ºi noi, la rându-
ne, sã schiþãm posibile articulaþii prin care filozofia de azi îºi continuã suflarea.

Filosofii au avut întotdeauna un fel particular de
a se raporta la problemele cu care sunt confruntaþi.
Un prim pas pe care îl presupune o astfel de abordare
specificã este asumarea lor ca probleme filosofice,
ca „probleme ale filosofiei” în sensul de genitivus
objectivus al acestei expresii. Problema multiplicitãþii
vocilor individuale ºi necesitatea armonizãrii lor într-un
cor cu care se confrunta vechea Atenã la modul
concret (ºi cu care ne confruntãm ºi noi astãzi –
problema consensului, a creãrii consensului) devine
problema raportului dintre Unu ºi Multiplu asupra cãreia
filosoful îºi rezervã în exclusivitate dreptul de rãspuns.
Problema înþelegerii pasajelor dificile sau obscure din
Biblie, imediat ce este abordatã explicit de un filosof,
devine problema posibilitãþii înþelegerii ca atare. Cu
aceasta teologia protestantã, care pune explicit
problema amintitã, devine o filosofie a existenþei, iar
revelaþia, o premisã într-un pariu similar celui pe care
îl propune Pascal. Capitalizarea (legitimã sau nu) a
fondului problematic al vieþii cotidiene modificã radical
esenþa acestuia. De aici decurge cel de-al doilea pas
pe care îl presupune filosofarea. Dacã problemele
concrete, problemele cu care suntem confruntaþi în
viaþa cotidianã cer imperativ un lucrul ºi numai unul –
soluþia, rezolvarea lor –; dacã odatã gãsitã aceastã
soluþie problemele ca atare înceteazã sã mai existe,
ele ne mai meritând sã fie nici mãcar amintite,
problemele filosofice reclamã întârzierea ºi deturul.

Vom ºti cã avem de-a face cu o problemã
filosoficã atunci când situaþia problematicã cu care
ne confruntãm ne acapareazã ºi ne determinã sã
revenim iar ºi iar asupra ei. Vom ºti cã problema
noastrã este deja o problemã a filosofiei atunci când
ne reþine de la orice altceva ºi ne face sã fim în
întârziere cu tot restul treburilor de care ar trebui sã
ne ocupãm. Însã nu vom ºti niciodatã acest lucru cu
certitudine. Tocmai absenþa certitudinii ºi prezenþa
posibilitãþii ca problema sã-ºi gãseascã la un moment
dat rezolvarea este cea care îl animã pe cel care se
ocupã de filosofie. ªi tocmai aceste lucruri sunt ceea
ce fac ca întrebarea „Ce este filosofia?” sã revinã
obsesiv pe scena filosofiei. În acest caracter obsesiv

Despre filosofiaDespre filosofiaDespre filosofiaDespre filosofiaDespre filosofia
de azide azide azide azide azi
Philosophy Today
Adrian Costache

al actului filosofic se vede limpede perversiunea pe
care o presupune orice filosofare. Capitalizând
situaþiile de viaþã problematice ca probleme ale
filosofiei, înstãpânindu-se asupra vieþii ca atare,
filosoful îºi vede în cele din urmã propria viaþã
înstãpânitã. De aceea, dupã cum ne aratã Heidegger,
despre biografia unui filosof nu se poate spune decât
cã s-a nãscut, a gândit ºi a murit.

Pe de altã parte, problema în faþa cãreia suntem
puºi a devenit o problemã filosoficã atunci când
abordarea ei ne cere sã începem printr-un detur.
Specificitatea unei probleme filosofice e datã  totodatã
de faptul cã, puºi în faþa ei, mintea ni se goleºte ºi
devine asemeni unei coli goale de hârtie. Sub acest
aspect problema filosoficã întreþine o strânsã legãturã
cu nonsensul. În Alice’s Adventures in Wonderland
Alice devine mare ºi micã în acelaºi timp. Nonsensul
acesta care acapareazã cu totul mintea copiilor se
dovedeºte la fel de fascinant ºi pentru filosof sub
forma problemei devenirii. Cãci, într-adevãr, devenim
mari doar în mãsura în care devenim mici ºi devenim
mici tocmai în timp ce devenim mari. Diferenþa dintre
problema filosoficã ºi nonsens - pentru cã existã una
- este cã problemele filosofice au întotdeauna o
semnificaþie. Ele înseamnã ceva pentru noi, spun ceva
pentru viaþa noastrã, ne afecteazã în mod direct într-
un fel sau altul. Dacã reflectând asupra problemei
sensului vieþii ajungi la concluzia cã nu existã unul, e
posibil sã nu mai vrei neapãrat sã trãieºti (dupã cum
e posibil ºi sã vrei sã trãieºti altfel). Datoritã perplexitãþii
pe care ne-o provoacã problemele filosofice însã,
semnificaþia aceasta a lor poate fi abordatã doar de
departe, printr-un ocol prin geneza lor. Confruntat cu
o problemã filosoful trebuie sã punã sub semnul
întrebãrii tot ce ºtia pentru a se întoarce încã o datã
la principii. Pentru cã principiile erau în mod tradiþional
legate de cer (cerul ideilor, Dumnezeu sau, mai general,
divinul) filosofia începea printr-un detur prin ceruri;
orice pas înainte presupunea întoarcerea la cer.

Fascinaþia pentru ceruri (care începe cu Thales
ºi care mai e încã prezentã la Husserl dacã ne amintim
de textul Pãmântul nu se miºcã care cu greu îºi
gãseºte un loc în opera gânditorului german) ºi faptul
cã orice problemã filosoficã era legatã de cer a
constituit pentru multã vreme mãreþia dar ºi inutilitatea
filosofiei. Mãreþia pentru cã de la înãlþimea cerului
filosofia pãrea sã poatã spune totul despre tot;
inutilitatea pentru cã spunând totul (întregul) filosofia
nu spune la modul concret nimic. Fascinaþia aceasta
pentru ceruri a fãcut filosofia sã trãiascã pentru mult
timp un destin thalesian despre care, dupã cum se
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ºtie, se spune cã fiind tot timpul cu privirea aþintitã
spre ceruri a ajuns sã cadã în puþ.

Pânã acum am vorbit de mãreþia ºi inutilitatea
filosofiei la trecut. ªi trebuie sã vorbim astfel pentru
cã, într-un fel, începând cu secolul XX lucrurile au
început sã se schimbe. Aceastã schimbare – ale
cãrei repere fuseserã deja trasate de cãtre Husserl
ºi Dilthey – devine clar vizibilã în programul
hermeneuticii facticitãþii formulat de Heidegger în anii
20 ºi continuat explicit de cãtre Gadamer, începând
cu Ideea de bine în filosofia platonico-aristotelicã, dar
ºi de alþii. Despre aceastã schimbare se poate spune
fãrã a greºi în vreun fel cã ea reprezintã o adevãratã
revoluþie în istoria filosofiei – i.e. o rãsturnare completã
ºi o întoarcere la origini, ca în astronomie atunci când
vorbim de revoluþia Pãmântului. Cã lucrurile stau aºa
devine vizibil dacã abordãm acest program filosofic
în perspectivã, aþintindu-ne privirea asupra liniilor sale
de fugã. Ceea ce vom observa în acest fel este cã
toate momentele tradiþionale ale filosofãrii
circumscrise anterior sunt în continuare puse la lucru,
dar cã fiecare dintre ele este supus unei bulversãri.

Ca ºi filosofia tradiþionalã hermeneutica facticitãþii
porneºte de la un fond problematic cu care suntem
confruntaþi în mod concret. În 1920, chestionat fiind

cu privire la „ce face” el filosofic de cãtre elevul sãu
Karl Löwith, Heidegger rãspunde:

„My will, fundamentally, aspires to something [...]
that is not much: living in an actual revolutionary
situation, I pursue what I feel to be “necessary,”
without caring to know whether it emerges from
‘culture’ or whether my search will lead to ruin.”

Ceea ce Heidegger simte ca „necesar” –
problema concretã cu care se vede confruntat – este
problema „ce înseamnã a fi?” (ºi e de înþeles de ce
dacã þinem seama de faptul cã trecuserã nu mai mult
de doi ani de la încheierea Primului Rãzboi Mondial).

Abordând aceastã problemã el o transormã într-o
problemã a filosofiei însã – ºi aici apare rãsturnarea
faþã de filosofia tradiþionalã – nu în sensul de genitivus
objectivus, aºa cum am indicat mai înainte cã s-ar
întãmpla în filosofia tradiþionalã, ci în sensul de
genitivus subjectivus. Problema fiinþei nu devine o
problemã a filosofiei, ci mai degrabã o problemã pentru
filosofie. Odatã cu aceastã problemã filosofia ca atare
devine problematicã. Heidegger face de înþeles cât
se poate de clar acest lucru în prologul la Fiinþã ºi
timp:

„ªtim noi ce avem de fapt în minte când folosim
cuvântul „fiinþãtor”? Câtuºi de puþin. Iatã de ce se
cuvine sã punem din nou întrebarea privitoare la sensul
fiinþei. Dar suntem noi astãzi mãcar cuprinºi de
perplexitate, atunci când nu înþelegem cuvântul
„fiinþã”? Câtuºi de puþin. Iatã de ce se cuvine mai întâi
de orice sã retrezim o înþelegere pentru sensul acestei
întrebãri.”

În al doilea rând, ca pentru filosofia tradiþionalã,
ºi pentru hermeneutica facticitãþii activitatea filosofãrii
atrage dupã sine întârzierea. Ceea ce ne reþine acum
însã, nu mai este problema ca atare, ci punerea ei.
Ceea ce ne determinã sã revenim iar ºi iar este
posibilitatea filosofiei de a circumscrie în mod concret
orizontul pentru întrebarea “ce înseamnã a fi”,
posibilitatea ca acest orizont sã ne stârneascã – nouã
tuturor – perplexitatea. Din aceastã cauzã, de acum,
filosofia nu se va mai aventura sã ne ofere sisteme ºi
nici doctrine închegate despre tot (întreg); tot ce se
va mulþumi sã facã va fi sã ne punã din nou pe drum
pe noi ºi noi cãrãri care, în cele din urmã, nu duc
nicãieri.

Iar în al treilea rând, tot ca ºi filosofia tradiþionalã
hermeneutica facticitãþii va proceda întotdeauna
recurgând ab initio la un detur; ea va face primul pas
înainte fãcând un pas înapoi. Însã lucrul la care se va
întoarce nu va mai fi cerul, ci existenþa concretã,
existenþa aºa cum ºi-o duce fiecare. Elaborarea
întrebãrii privitoare la fiinþã, va porni de la înþelegerea
„vagã”, „ºovãielnicã ºi confuzã” – cum zice Heidegger
–  a faptului-de-a-fi.

Altfel spus, ºi þinând cont de accentele teologice
vãdite ale gândirii heideggeriene din acea perioadã,
odatã cu hermeneutica facticitãþii, cerul, transcendenþa
devine acum problema filosofiei (în sensul amintit, de
problemã pentru filosofie), iar deturul se va face prin
viaþã. Iar acest parcurs se va pãstra chiar ºi dupã ce
transcendenþa va fi coborâtã pe pãmânt.

Odatã cu schimbarea sensului în care se
produce acest detur – locul filosofiei (în sensul în care
este folosit acest concept în retoricã) devine
insignifiantul, ceea ce stã la limita semnificaþiei ca un
prag ºi limita ca atare. În 1930, într-un curs dedicat
conceptelor fundamentale ale metafizicii, Heidegger
acordã câteva sute de pagini plictiselii. Mai târziu,
Levinas va consacra zeci ºi zeci de pagini insomniei,
Deleuze oboselii, Gadamer ºi Hanna Arendt
singurãtãþii, iar Derrida va scrie unele dintre cele mai
frumoase pagini pe care le-a scris vreodatã despre
clipitul din ochi.

E cât se poate de limpede cã, din punctul de

FI
LO

ZO
FI

E
 A

C
TU

A
LÃ



6

vedere al tradiþiei, întoarcerea aceasta spre insignifiant
reprezintã o decãdere, o pierdere a mãreþiei filosofiei.
Plictiseala, oboseala, insomnia, singurãtatea – întreg
acest arsenal de stãri ale corpului ºi de atitudini
neproductive pare a fi preluat direct din lista
antivirtuþilor propuse de etica stoicã, o eticã ce se
prezintã drept o eticã pentru filosofi înainte de a se
prezenta ca o eticã filosoficã ºi o eticã ce pare sã fi
normat comportamentul filosofilor pe parcursul întregii
istorii a filosofiei pânã la Nietzsche.

Ar trebui sã ne întrebãm însã dacã nu cumva
decãderea filosofiei nu este tocmai ºansa sa. Nu e
posibil oare ca odatã cu pierderea mãreþiei sale
filosofia sã-ºi piardã totodatã ºi inutilitatea? Nu s-ar
putea întâmpla ca aplecându-se explicit asupra
insignifiantului cu toatã forþa teoreticã de care dã
dovadã filosofia sã devinã acum pentru prima datã
seminificativã pentru noi, noi toþi ºi cei care nu suntem
bântuiþi de obsesiile pe care le aduce cu sine. Nu s-ar
putea întâmpla ca acum pentru prima datã filosofia
sã devinã de vreun ajutor?

DespreDespreDespreDespreDespre
autonomie laautonomie laautonomie laautonomie laautonomie la
CorneliusCorneliusCorneliusCorneliusCornelius
CastoriadisCastoriadisCastoriadisCastoriadisCastoriadis
On Autonomy in Cornelius
Castoriadis’s Work

„Cerul înstelat deasupra mea, iar legea moralã
în mine”, celebrul epitaf de pe mormântul lui Immanuel
Kant, este testamentul unei atitudini filosofice care
acceptã cu seninãtate situarea paradoxalã a omului
între aspiraþia metafizicã pentru (cerul) infinit ºi
universalitatea (moralã) din propria subiectivitate finitã.
Seninãtatea ºi delicateþea plãpândului Kant, sunt, pe
de altã parte, vizibil disonante în raport cu mesajul
revoluþionar al propriei filosofii, de renunþare la
certitudinile metafizice în numele unui subiect
transcendental care ar trebui, de acum înainte, sã
ducã povara întregii cunoaºteri. Dacã subiectul

Ciprian Bogdan

„heteronom” de care se desparte Kant avea reflexul
obedienþei necondiþionate faþã de normele tradiþiei ori
ale metafizicii, subiectul kantian e deja beneficiarul
unei „voinþe autonome” care descoperã miracolul
propriei libertãþi ca sursã a universalitãþii cunoaºterii.

Cornelius Castoriadis, filosof francez cu rãdãcini
greceºti ºi cu o biografie tumultoasã1, considerã, însã,
cã revoluþia kantianã nu e îndeajuns de radicalã, ea
elibereazã subiectul pentru a-l încãtuºa apoi în chingile
unei noi metafizici. Autonomia în versiune kantianã
se împlineºte, paradoxal, doar prin supunerea la
normele eterne date în propria subiectivitate. Subiectul
nu face altceva decât sã descopere heteronomia
normelor chiar în el însuºi. Dar a fi cu adevãrat
autonom, „a-þi da singur legea” (auto-, „sine”, nomos,
„lege”), necesitã, în opinia lui Castoriadis, un gest
filosofic suplimentar pe care Kant l-ar fi respins imediat
(dovadã, critica sa la adresa lui Fichte), acela de a
recunoaºte dimensiunea creativã implicatã în procesul
autolegiferãrii. Autonomia îºi dezvãluie potenþialul
radical-emancipator abia în urma conºtientizãrii
faptului cã legea cãreia i te supui este propria ta creaþie
(creaþia nu doar a unui subiect, ci ºi a unei colectivitãþi)
ºi nicidecum a unei instanþe exterioare, heteronome
(naturã, Dumnezeu, istorie etc.).

Solul în care apare ºi se dezvoltã problematica
autonomiei este, înainte de toate, unul ontologic. Iar
aceastã ontologie graviteazã în jurul ideii cã fiinþa este
în mod fundamental creaþie, capacitate de a genera
forme noi (de la cele fizice pânã la cele psihologice
sau sociale) ireductibile la cele anterioare. Prin aceastã
reformulare, Castoriadis se plaseazã polemic faþã de
întreaga tradiþie de gândire occidentalã în care fiinþa
se reduce la a fi determinat, a avea o limitã în sensul
posibilitãþii de a fi identificat, cuantificat prin instrumente
logico-matematice. Castoriadis numeºte aceastã
tradiþie, ansamblist-identitarã (ensembliste-identitaire)
sau în variantã prescurtatã, ensidicã. Determinismul
acestei tradiþii constituie sursa unei iluzii cu efecte
adânci pentru înþelegerea de sine a indivizilor ºi a
societãþii: orice formã a realitãþii este produsul unei
înlãnþuiri cauzale externe sau heteronome, aflatã
dincolo de orice intervenþie sau transformare umanã.
De aici ºi impulsul de a intra în posesia Graalului
filosofic, cauza originarã sau fundamentul ultim al
lucrurilor (Dumnezeu, legile naturii ori ale istoriei etc.).
A afirma împotriva acestei tradiþii cã fiinþa este creaþie
înseamnã, aºadar, a-i recunoaºte indeterminarea sau
caracterul abisal. Doar aºa, crede Castoriadis, putem
salva creaþia ºi, bineînþeles, autonomia. În scenariul
determinist, autonomia este un concept absurd, nu
poþi fi liber într-un univers în care zarurile au fost deja
aruncate dar, la fel de adevãrat, nici într-unul în care
zarurile ar arãta mereu combinaþii noi, în care nimic
nu s-ar putea coagula. Autonomia se naºte, prin
urmare, în spaþiul dintre totala determinare a fiinþei
(ordine) ºi totala ei indeterminare (haos). Pentru cã
fiinþa însãºi este un amestec aparent paradoxal de
determinare ºi indeterminare, mai precis de
indeterminare capabilã, în anumite marje, sã devinã
determinatã ºi, astfel, cuantificabilã cu instrumente
logico-matematice. Pentru a aproxima dinamica ºi
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structura de la nivel ontologic, Castoriadis propune
conceptul provocator de magmã. În acest context,
fiinþa însãºi devine o supermagmã compusã dintr-o
multitudine de magme (de la particulele subatomice,
pânã la psihicul uman sau la imaginarul social etc.)
fiecare desemnând o multiplicitate fluidã cu un grad
mai mare sau mai mic de determinabilitate. Pe scurt,
magmele pot fi asemãnate unor virtualitãþi
determinabile dar niciodatã integral determinabile, cum
crede tradiþia ensidicã (prin Gödel, pânã ºi matematica
a realizat limitele determinabilitãþii). Visul, de pildã, ar
putea lãmuri mai bine natura unei astfel magme cu
amestecul ei (in)distinct de reprezentãri în care
asociaþiile sunt deseori surprinzãtoare împiedicând
din start decriptarea fluxului oniric prin conferirea unui
sens totalizator sau prin scoaterea la ivealã a unei
naraþiuni perfect coerente (pânã ºi Freud a avertizat
asupra acestei tentaþii în care poate sã cadã
psihanalistul). Autonomia se joacã, astfel, în procesul
însuºi de creare a unei forme (o normã, în acest caz)
relativ determinatã care e smulsã din lumea virtualitãþii
magmatice. Momentul instituirii unei noi forme
(naºterea unei societãþi, de pildã) nu poate fi, însã,
legitimat de ceva anterior acestei instituiri, creaþia e
marcatã de circularitate, se poate legitima doar prin
ea însãºi presupunând deja ceea ce afirmã. Creaþia
este, de fiecare datã, autocreaþie2. (Naºterea societãþii
moderne în jurul ideii dominaþiei naturii prin raþionalitate
nu îºi gãseºte corespondentul într-o altã societate, o
astfel de idee ar pãrea cel puþin excentricã într-o lume
diferitã de a noastrã). Aceeaºi (auto)creaþie mai are,
însã, nevoie de un ingredient fundamental care sã-i
permite lui Castoriadis rescrierea ontologiei
tradiþionale: facultatea imaginaþiei. În loc sã delege
imaginaþiei funcþia clasicã de mediere între cea ce se
prezintã simþurilor ºi abstracþiunile intelectuale, aceea
de a re-prezenta realitatea prin imagini vizuale,
Castoriadis îi recunoaºte, în parte, pe urmele unui
Aristotel sau Kant, capacitatea de a crea forme.
Imaginaþia nu re-prezintã realitatea, ci o prezintã, o
creeazã în mod efectiv. De aceea, imaginaþia în
înþelesul ei real este imaginaþie radicalã. Iar odatã cu
imaginaþia radicalã, prezentã nu doar la nivel individual
ci ºi social, ne plasãm deja pe tãrâmul socio-
antropologiei ºi inevitabil pe cel al politicii.

Pentru Castoriadis, omul nu se distinge de
animale prin raþionalitate, abilitate de face unelte ori
de a stãpâni limbajul, aceste aptitudini sunt mai
degrabã efecte ale unui fenomen mai profund,
autonomizarea imaginaþiei, detaºarea omului de
presiunea unei adaptãri funcþionale la mediul
înconjurãtor pentru a crea el însuºi lumea în care vrea
sã trãiascã. Inadecvarea omului la mediul sãu,
monstruozitatea sa, ar spune Castoriadis, îl
constrânge la o existenþã socialã în care imaginarul
social creeazã o lume nouã de semnificaþii prin care
sã interpreteze realitatea, prin care sã metabolizeze
orice informaþie externã conform propriilor valori,
norme etc. Orice societate este o autocreaþie
ireductibilã la formele sociale anterioare. Ca atare,
orice societate este martora tensiunii dintre procesul
instituirii (naºterea unor valori noi) ºi realitatea instituitã

(ceea ce existã deja, lumea creatã în care am fost
„aruncaþi”). Din aceastã tensiune apare un fenomen
suplimentar cu consecinþe importante: autocreaþia
socialã qua instituire tinde sã fie camuflatã de
legitimarea ordinii deja instituite prin apelul la realitãþi
heteronome care ar fi creat respectiva societate
(strãmoºi, zei, Dumnezeu, istorie etc.). Dar în virtutea
procesului de autocreaþie, societãþile umane sunt
tentate nu doar sã camufleze acest proces prin
invocarea unei autoritãþi extrasociale, ci, totodatã, sã
se închidã în propriul univers de semnificaþii, sã elimine
orice fel de distanþã în raport cu propriile valori ºi, prin
aceasta, sã nu le chestioneze vreodatã existenþa (un
evreu tradiþional, de pildã, nu se întreabã cu privire la
valabilitatea Decalogului). Autocreaþia socialã nu e,
însã, niciodatã echivalentul unei închideri totale, unui
soi de autism social, mãcar din simplul motiv cã este
dependentã de alteritatea magmaticã, imposibil de fixat
pânã la capãt, a imaginarului social, de o lume
naturalã obiectivã (chiar dacã, la limitã, incognoscibilã)
sau pentru cã socializarea indivizilor nu este niciodatã
completã. Castoriadis crede, de altfel, cã distincþia
tradiþionalã dintre individ ºi societate este
nesatisfãcãtoare, tensiunea centralã ar trebui
localizatã între societate ºi psihic, între socializarea
fiinþelor umane conform instituþiilor existente ºi
singularitatea pulsionalã a psihicului uman, între
fabricarea unor indivizi care sã reproducã ordinea
socialã ºi ceea ce scapã mereu socializãrii complete,
realitatea magmaticã a psihicului. Prin urmare,
autocreaþia socialã nu înseamnã nemijlocit autonomie
socialã, dimpotrivã, tendinþa este spre heteronomie,
spre camuflarea procesului de instituire. Autonomia
este un fenomen cu mult mai rar ºi, în acelaºi timp, mai
fragil: el apare doar în Grecia anticã ºi, mai apoi, în
Europa Occidentalã începând cu secolul XVIII. Doar
în aceste societãþi se naºte conºtiinþa creãrii propriilor
instituþii, norme ºi valori sociale ºi, totodatã,
chestionarea neobositã a universului social de
semnificaþii.

O societate este, însã, autonomã doar dacã e
compusã din indivizi autonomi. În societãþi închise,
autonomia individualã seamãnã, mai degrabã, unui
„delir” în care individul îºi exteriorizeazã propriile
fantasme psihice, incomprehensibile pentru ceilalþi.
Fabricarea indivizilor de cãtre totalitatea socialã
anonimã aduce cu sine o violentare a psihicului uman
care este obligat sã internalizeze semnificaþiile sociale,
reprimându-ºi bogãþia ºi renunþând la starea monadicã
de autosuficienþã3. În schimb, într-o societate deschisã,
„delirul” se poate transforma în asumare lucidã a
propriei expresivitãþi creative. Psihanalistul Castoriadis
este cu precãdere sensibil la aceastã problemã, la
faptul cã singularitatea psihicului uman poate hrãni în
mod pozitiv procesul autonomizãrii indivizilor. Aceºtia
devin conºtienþi de faptul cã sunt autorii propriei lor vieþi,
cã ei sunt cei care trebuie sã rãspundã unor întrebãri
de tipul: cum ar trebui sã trãiesc? Ce înseamnã o viaþã
bunã? etc. Desigur, opþiunea pentru anumite valori sau
pentru un anumit mod de viaþã este o decizie care nu
poate fi legitimatã de ceva exterior deciziei înseºi. În
pofida aparenþelor, nu este, însã, vorba de o versiune
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actualizatã de solipsism, relativism sau individualism
etc.4 Autonomia obligã la instituirea unor valori proprii
care, simultan, sã autolimiteze individul. Individul
autonom al lui Castoriadis nu este individul suveran
al lui Nietzsche care-i transformã pe ceilalþi în
instrumente pentru creaþia de sine sau individul liberal
atomizat ºi competitiv preocupat doar de libertatea
sa negativã, de nonintervenþia statului sau comunitãþii
în viaþa sa. Autolimitarea constituie mai degrabã un
gest pozitiv, de acceptare a limitelor pe care subiectul
ºi le-a trasat asumând faptul cã ceilalþi pot face acelaºi
lucru ca el. Nu în ultimul rând, este o invitaþie la
dezbaterea pasionatã ºi continuã a problemelor cetãþii,
la dialogul critic ºi liber asupra problemelor publice
sau, mai profund, la chestionarea radicalã a propriei
tradiþii.

Autonomia este, aºadar, ºi o problemã politicã
sau mai ales una politicã. Iar politica, aºa cum o
înþelegem azi, s-a nãscut în Grecia, la fel ºi filosofia.
Castoriadis nu considerã o întâmplare sau o simplã
coincidenþã naºterea aproape simultanã a democraþiei
ºi a filosofiei. Filosofia a apãrut ºi a înflorit doar pentru
cã a existat un mediu favorizant în viaþa polis-ului
grecesc, în confruntãrile de idei din agora anticã, în
libertatea de gândire a democraþiei directe ateniene.
(Socrate e, în acest sens, un citadin ºi un democrat,
pe când Platon constituie deja un simptom al
declinului. Academia lui se aflã în afara Atenei, semn
cã filosofia vrea sã se detaºeze de lumea
zgomotoasã, plinã de dezbateri a polis-ului pentru a
rumega în liniºte pe marginea Ideilor sau a societãþii
perfecte.) La rândul ei, filosofia îi constrânge pe greci
la un efort de explicitare ºi reflecþie asupra propriei lor
existenþe chiar dacã acest lucru înseamnã
chestionarea radicalã a credinþelor cetãþii (Socrate a
plãtit cu viaþa aceastã chestionare). Dar mai existã
ceva care, alãturi de filosofie ºi democraþie, contribuie
decisiv la apariþia autonomiei în Grecia anticã: e vorba
chiar de imaginarul societãþii greceºti. În opinia lui
Castoriadis, conºtiinþa privind autoinstituirea normelor
individuale sau colective a fost favorizatã, fãrã a fi o
cauzã propriu-zisã, de viziunea tragicã asupra
existenþei în care ordinea naturalã ºi socialã se naºte
doar din victoria (temporarã) asupra forþelor haosului
(de pildã, ordinea zeilor olimpieni care apare în urma
victoriei asupra titanilor). Acest fundal haotic (sau
magmatic, ar spune Castoriadis) constituie o
ameninþare difuzã la adresa ordinii instituite, este un
memento al fragilitãþii sale ºi a responsabilitãþii
oamenilor a nu cãdea în hybris prin depãºirea limitelor
pe care le-au instituit împreunã cu zeii. Castoriadis
oferã, în acest sens, poate cea mai frumoasã definiþie
a democraþiei ca fiind singurul sistem politic tragic
pentru cã e singurul sistem conºtient cã îºi riscã
permanent existenþa putând în orice moment sã
recadã în abisul din care s-a nãscut. De aceea,
autonomia este ºi ea un pariu care poate fi câºtigat
doar dacã, în acelaºi timp, acceptãm faptul cã poate
fi pierdut.

1 Nãscut în Constantinopol în 1922, Castoriadis ajunge
împreunã cu familia în Atena unde, la 13 ani, intrã în contact

cu filosofia marxistã. Devine membru al Partidului
Comunist din Grecia pentru ca apoi, pe fondul unor
nemulþumiri, sã treacã la miºcarea troþkistã. Este urmãrit
atât de comuniºti, cât ºi de regimul de dreapta al
generalului Metaxas. Obþine o bursã la Paris unde îºi
continuã activitatea în miºcarea troþkistã pe care o
pãrãseºte în 1948. Cei nemulþumiþi, printre care Castoriadis
ºi Claude Lefort, pun bazele unui grup de orientare socialist
libertarianã constituit în jurul revistei Socialisme ou
Barbarie. Grupul îi va mai include pentru o perioadã pe
Jean François Lyotard ºi pe Guy Debord. Fãrã cetãþenie
francezã, Castoriadis scrie sub pseudonim texte critice
atât la adresa capitalismului, cât ºi a marxismului sau a
comunismului în varianta lui sovieticã, texte care vor avea
o anumitã influenþã ºi asupra miºcãrii studenþeºti din anii
’68 din Paris. Dupã o perioadã în care lucreazã ca
economist la OECD, obþine, în sfârºit, cetãþenia francezã
ºi se îndreaptã spre psihanaliza lacanianã. În 1975, apare
L’institution imaginaire de la société, carte prin care
Castoriadis se impune, deja, ca un gânditor original.

2 Castoriadis recunoaºte afinitatea dintre propriile
conceptualizãri ºi demersul biologilor chilieni Humberto
Maturana ºi Francisco Varela de a explica modul de
organizare a fiinþelor vii prin conceptul de autopoiesis
(autocreaþie). În opinia acestora, un organism este închis
operaþional (autoreferenþial) în sensul în care el se conservã
doar prin transformarea constantã a informaþiilor din mediu
conform propriilor operaþii. Prin tematizarea autonomiei,
Castoriadis se delimiteazã, în schimb, de ipostazierea
închiderii operaþionale ca o realitate ineluctabilã. Omul sau
chiar societatea pot sã devinã conºtienþi de procesul
autocreaþiei, sã iasã din circuitul închis al propriilor operaþii
pentru a reflecta ºi a acþiona asupra lor.

3 Castoriadis elaboreazã o teorie cu valenþe
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psihanalitic-speculative pe marginea stãrii monadice, de
autosuficienþã a omului din timpul vieþii uterine. Naºterea
ºi intrarea în circuitul social de sens, sparge aceastã bulã
iniþialã pentru a orienta omul ºi spre semnificaþiile imaginare
ale societãþii în care trãieºte. Intruziunea violentã a societãþii
e, de aceea, mereu secondatã de nostalgia pentru un univers
perfect armonios care ar trimite la autosuficienþa copilului
din uterul matern.

4 Deºi profund originalã, opera lui Castoriadis a
cunoscut o receptare relativ modestã, probabil ºi datoritã
distanþãrii orgolioase a autorului faþã de orice afiliere la
tendinþele filosofice dominante, de la marxism, pânã la
structuralism sau poststructuralism. Deºi împarte cu fiecare
dintre aceste orientãri anumite presupoziþii, Castoriadis
rãmâne fidel autonomiei sale: e un revoluþionar fãrã marxism
sau un relativist pentru care nu “totul e relativ“ (autonomia
este o valoare transculturalã ºi transindividualã pentru care
meritã sã lupþi). În Discursul filosofic al modernitãþii,
Habermas adaugã la toate acestea ºi eticheta de gânditor
solipsist pentru care existã o diferenþa cvasimetafizicã între
psihicul uman ºi societate. Împotriva lui Habermas, am
spune, mai degrabã, cã avem de a face cu un gânditor
solipsist mereu deschis spre altul ºi altceva. Autonomia
se joacã, în cele din urmã, în chiar interiorul acestui
paradox.

CocktailCocktailCocktailCocktailCocktail
postmodern àpostmodern àpostmodern àpostmodern àpostmodern à
lalalalala     BostromBostromBostromBostromBostrom

Rãsfãþat al mass-media de popularizare a ºtiinþei,
Nick Bostrom candideazã cu ºanse mari la ipoteticul
titlu de „cel mai notoriu tânãr filosof contemporan”.
Mass-media de popularizare a ºtiinþei contemporane
(canale tv din categoria „Discovery”, documentarele
BBC, zeci de siteuri specializate º.a.m.d) aleg fãrã
prea multe ezitãri sã îl intervieveze pe Bostrom cu
precãdere asupra unor chestiuni pe care filosofia
academicã conservatoare (scuzatã fie cacofonia)
preferã sã le treacã la capitolul „curiozitãþi” sau, ºi
mai rãu, „non-filosofie”. Aºa cum vom descrie în

Dan Pãtroc

rândurile de mai jos,  magnetul vital al domeniului în
cauzã este aºa-numitul „argument al simulãrii”,
ridicat la rangul de cea mai importantã problemã
filosoficã a contemporaneitãþii de cãtre media
amintitã anterior.

Înainte de orice ºi pentru a-l introduce cum se
cuvine pe Nick Bostrom, sã dãm un scroll rapid prin
impresionantul curriculum vitae (nu mai puþin de 32
de pagini) pe care ºi-l etaleazã pe siteul propriu
(www.nickbostrom.com). Nãscut pe 10 martie 1973
în Suedia, Bostrom a obþinut licenþele în Filosofie,
Matematicã, Logicã Matematicã ºi Inteligenþã
Artificialã la Universitatea din Goteborg (1993-1994
– un record suedez de programe urmate simultan,
dupã propriile declaraþii), diploma de master în fizicã
ºi filosofie la aceeaºi universitate ºi doctoratul în
filosofie la London School of Economics. Dupã câþiva
ani de experienþã la Departamentul de Filosofie din
cadrul Yale University, Bostrom ajunge profesor titular
al Facultãþii de Filosofie de la Oxford University, poziþie
pe care o ocupã ºi acum, în paralel cu poziþia de
director al Institutului pentru Viitorul Umanitãþii.
Preocupãrile majore sale majore se contureazã în
cinci direcþii: conceptul de risc existenþial, argumentul
simulãrii, antropica, transumanismul (inclusiv
problemele legate de consecinþele viitoarelor
tehnologii) ºi implicaþiile consecinþionalimsului.

Evident, interesele lui Bostrom ºi modul în care
acesta înþelege sã le îmbrãþiºeze atrag atât simpatii
cât ºi critici substanþiale din partea comunitãþii filosofice
(în mãsura în care o astfel de comunitate existã), iar
distanþa dintre a numi astfel de preocupãri ca „non-
filosofie” sau, dimpotrivã, ca cea mai profitabilã direcþie
a filosofiei contemporane este în cele din urmã extrem
de scurtã. La fel de evident este însã ºi faptul cã,
vrând-nevrând, în ciuda vârstei sale relativ fragede,
Nick Bostrom construieºte încet ceea ce numim de
obicei un sistem filosofic. Pentru a susþine acest
argument este suficientã o simplã descriere a trei dintre
elementele de rezistenþã din sistemul bostromian
(dacã ne este iertat adjectivul). Cronologic ºi logic,
punctul de plecare trebuie sã fie doctrina
transumanismului, o recurenþã obsesivã în scrierile
profesorului de la Oxford. Avându-l ca precursor pe
Max More (sau pe mult mai obscurul FM-2030),
transumanismul nu este doar o filosofie ci un întreg
program intelectual ºi cultural care susþine, în esenþã,
posibilitatea ºi mai ales dezirabilitatea transcenderii
fundamentale a condiþiei umane prin recursul la
tehnologii contemporane. Starea idealã la care viseazã
orice transumanist onest ar fi, evident, aceea în care
toate neajunsurile condiþiei umane (îmbãtrânirea ºi
toate formele de decrepitudine aduse de ea, boala,
moartea, limitãrile intelectuale sau senzoriale etc.) sunt
depãºite prin atingerea condiþiei post-umane. Trecând
peste toate discuþiile posibile asupra transumanismului
(criticii acestuia, ca Francis Fukuyama spre exemplu,
sunt la fel de numeroºi ca susþinãtorii lui, dar acesta
este un alt subiect în sine), sã spunem doar cã
personajul nostru central, Nick Bostrom, se aflã clar
în frontul avansat al miºcãrii transumanismului, nu
doar prin seria de articole, cãrþi sau apariþii media în
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care îl apãrã ºi promoveazã, dar ºi prin de-a fi înfiinþat
una din cele mai active entitãþi din domeniu, Humanity+
(anterior Asociaþia Mondialã Transumanistã).

În al doilea rând, aºa-numitul „argument al
simulãrii” (în fapt o simplã ipotezã asupra realitãþii),
susþinut iniþial într-un articol apãrut în 2003 în
Philosophical Quarterly („Are you living in a computer
simulation?” vol. 53, nr. 211, pp. 243-255) ºi sprijinit
cu un elaborat suport de logicã formalã ºi de teorii
neuro- ºi ciber-computaþionale, presupune
posibilitatea ca într-un viitor mai mult sau mai puþin
îndepãrtat, o civilizaþie postumanã (care a adoptat,
prin urmare, principiile transumanismului) sã fie
capabilã din punct de vedere tehnic sã ruleze simulãri
computerizate de foarte mari dimensiuni ale
predecesorilor. Concluzia logicã la care ajunge
Bostrom în urma conjecturilor sale este aceea cã
dacã în acest moment nu trãim într-o simulare
computerizatã, urmaºii noºtri nu vor fi niciodatã
capabili sã creeze astfel de simulãri. Deºi nu este
exprimatã explicit, în text (iar textul a suferit
numeroase actualizãri ºi reveniri astfel încât pare
destul de limpede faptul cã Bostrom rãmâne fidel
convingerii iniþiale) planeazã în permanenþã ideea cã
descendenþii noºtri vor fi ajuns deja într-un anume
punct al istoriei lor la nivelul necesar unei simulãri
ample a trecutului, iar noi suntem – în mod cert –
fragmente de cod care populeazã o astfel de simulare
computerizatã. În termeni de istorie a filosofiei,
argumentul bostromian al simulãrii este o nouã faþã
a vechii intuiþii platoniciene a unei iluzorii realitãþi sau,
pentru cei care preferã, a unui geniu cartezian, nu
rãu ci bun de aceastã datã (pentru cã orice post-
uman civilizat va fi eradicat, desigur, înclinaþiile înspre
rãu). Din punctul de vedere mult mai laic al istoriei
culturii pop, argumentul simulãrii este un cocktail de
Matrix, cu douã felii de The Sims ºi un strop de Back
to the Future (deºi atât de suculentul subiect al
prezentului care ar putea modifica sau nu viitorul ºi
invers nu este abordat, din pãcate, de filosoful anglo-
suedez).

În fine, a treia ramificaþie a gândirii celui pe care
îl avem în vedere urmãreºte conceptul de risc
existenþial ºi posibilitãþile ajungerii într-o astfel de
situaþie în viitorul mai mult sau mai puþin îndepãrtat.
Bref, riscul existenþial este riscul de a ajunge într-o
situaþie în care un rezultat advers ar anihila viaþa
inteligentã originatã pe Pãmânt sau i-ar limita
permanent ºi drastic potenþialul. Doar pentru a aþâþa
curiozitatea celor strãini de acest subiect, sã spunem
cã Bostrom foloseºte patru categorii pentru a
clasifica riscurile existenþiale: „bang-urile” (situaþia în
care viaþa inteligentã terestrã se sfârºeºte într-un
dezastru relativ subit, fie ca urmare a unui accident
sau a unui act deliberat de distrugere), „crunch-urile”
(atunci când potenþialul de a ajunge la faza de
postumanitate este deja imposibil, deºi viaþa continuã
într-o formã oarecare), „shriek-urile” (o oarecare
formã de postumanitate este atinsã, dar este extrem
de îngustã ºi limitatã faþã de ceea ce s-ar fi dorit) ºi
„whimpers-urile” (postumanitatea este realã, se
întâmplã, dar evolueazã într-o direcþie care

presupune gradual ºi irevocabil dispariþia completã
a lucrurilor pe care le valorizãm astãzi). Conform
celor mai recente comunicãri din partea filosofului,
în prezent lucreazã la o carte care are ca temã
viitorul maºinilor inteligente ºi riscul existenþial asociat
cu aceastã evoluþie. Ceea ce, în traducere liberã,
înseamnã finisarea cocktailului amintit mai sus cu
umbreluþe Terminator.

Un viitor istoric al filosofiei ar putea foarte uºor
sã-l indexeze pe Nick Bostrom în categoria filosofilor
postmoderniºti science-fiction. În ceea ce ne
priveºte, subiectul includerii celui în cauzã într-una
din speciile filosofiei nu este decât o dovadã în plus
a faptului cã de 2500 de ani filosofia este, în linii mari,
neschimbatã. Nick Bostrom atacã în cele din urmã
douã din chestiunile esenþiale care dau contur
filosofiei (ºi nu ne referim aici în mod aparte la filosofia
Occidentului): timpul ºi realitatea. Transumanismul,
teoria riscului existenþial ºi argumentul simulãrii sunt
doar feþe ale aceleiaºi monede; dacã primele douã
se rezumã în nucleul lor la a vedea viitorul prin
prisma prezentului, ultima reprezintã o viziune
asupra prezentului prin raportarea la viitor. În al doilea
rând, luând de aceastã datã doar argumentul
simulãrii, constatãm – ºi nu este nevoie de un nivel
ridicat de expertizã pentru acest lucru – cã Bostrom
se plaseazã nu într-un registru inventat de sine ci în
descendenþa directã a investigatorilor naturii realitãþii,
pe urmele adânci ale lui Platon sau Descartes sau,
mult mai recent, Daniel Dennett, de exemplu. În cele
din urmã, singurele probleme care se pot pune din
punct de vedere al istoriei filosofiei faþã de aceste
subiecte depind în mod fundamental de structura
interioarã profundã a celui care le adreseazã.
Variantele ne sunt limitate, consider eu, la douã: fie
respingem conservator (ofensaþi în forul nostru
interior) trivializarea unei întregi istorii a filosofiei
continentale, fie – euforici ºi revoluþionari – aclamãm
o oarecare „aducere la zi” a prãfuitelor teme din
filosofia clasicã. Iar în ceea ce priveºte problema
valorii unor astfel de abordãri contemporane, un lucru
înþelept ar fi sã o lãsãm pe seama viitorului, oricât
de supus riscurilor existenþiale ar fi acesta.
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On Invention, Language and
Deterritorialization. Gilles
Deleuze
C. N. M.
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Gilles DeleuzeGilles DeleuzeGilles DeleuzeGilles DeleuzeGilles Deleuze
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Odatã cu publicarea tezei sale de doctorat
(„Différence et Répétition”, 1968), Deleuze, dincolo
de distanþarea de spaþiul filosofiei raþionaliste,
marcheazã constant limitele oricãrui discurs ce dez-
voltã ºi permanentizeazã o imagine a bunei gândiri,
îngroºând efectele acestui tip de demersuri formulate,
timp de secole, în jurul unui principiu represiv – cel al
bunului simþ. Retractilitatea lui Deleuze faþã de
imperativul unei gândiri centrate pe subiect (marcarea
dimensiunii fantezist-ideologice a filosofiei kantiene,
„tribunal“ care, pentru filozoful francez, face sens doar
odatã cu ideea de „acord discordant al facultãþilor” ce
deschide teoria sublimului), favorizarea empirismul
englez (atat în „Empirisme et subjectivite”, cât ºi în
„Proust et les signes”, Deleuze dedicã un spaþiu
însemnat conceptului de „subiect pasiv”, o persoanã
a II-a eminamente contemplatoare, creativã – „Existã
o beatitudine a sintezei pasive; ºi toþi suntem aidoma
lui Narcis prin plãcerea pe care o simþim contemplând
(autosatisfacþia) deºi contemplãm cu totul altceva
decât pe noi înºine. [...] A te contempla înseamnã a
sustrage [...] pentru a te umple cu o imagine de tine
însuþi.” („Diferenþã ºi repetiþie”, Ed. Brumar, 1995, p.
112.), subiectul activ, Cogito – ca sumã obiºnuintelor,
fidel reprezentãrilor „fostului prezent” întru „reflectarea
celui acutual” constituind, pentru filosoful francez, o

expresie strict rezidualã a activitãþii repetatului) va
duce, în anii 70, odatã cu apariþia volumelor
„Capitalisme et schizophrenie. L’anti-Oedipe”  ºi „Mille
plateaux” (ambele cu participarea lui Guatarri), la o
evaluare acutã a domeniilor care, în secolul XX,
dincolo de rãceala unei pretinse ºtiinþificitãþi, devin,
dupã cei doi autori, adevarate ºcoli de intimidare a
încercãrii de a gândi (psihanaliza, lingvistica,
informatica). Ceea ce surprind Deleuze ºi Guatarri,
în cele din urmã, sunt, atât limitele ºi pericolele (v. pp.
242-283 despre fascism, stalinism, „Mille Plateaux”,
Les Edition de Minuit, Paris) oricãrui discurs care va
þese în jurul subiectului o istorie, o traiectorie angajatã
ºi dedatã unei aºa-zise temporalitãþi controlate, cât ºi
– poate cel mai important pentru o criticã a artei –,
liniile progresiei unei noi ºi singulare sintaxe ce se
dezoltã iminent în suburbiile oricãrui model despotic.

Pentru Deleuze, materia însãºi e naturã
creatoare. Viaþa nu are nevoie de justificãri, o spune
de mai multe ori - orice colaborare în temeiul
îmbunãtaþirii, supraexplicitãrii ei devin prelungirile
iluziei subiectului. “[…] existã unul […] cineva care
nu se lasã reprezentat, si care nici nu vrea sã
reprezinte ceva. Nu un particular înzestrat cu
bunãvoinþã ºi cu o gândire naturalã, ci un ins singular
plin de reavoinþã ºi, care nu reuºeºte sã gândeascã,
nici în mod natural, nici în mod conceptual. Numai el
e lipsit de presupoziþie.” (“Diferenþã ºi Repetiþie”,
Brumar, 1995, p. 90.) - totodatã, obligaþia de a gândi
filosofia doar prin lectura lui Kant sau Descartes
mimeazã, pentru Deleuze, acelaºi act de intimidare
care, în cuvintele lui, mai curând „stops people from
thinking”.

 Destructurarea, depolitizarea proprie, ieºirea
implicã însã riguroasa gândire a unei politici
nemaivãzute – o guvernare a „minorului” , în termenii
deleuzieni, care luptã „insensibil” ºi „intempensiv”, nu
are nimic de-a face cu teatrul psihanalitic sau delirulile
Puterii. Studiul pe Kafka subliniazã în primã instanþã
caricatura unei lecturi de acest gen, insistând în speþã
pe acele zone-limitã a textului unde cuvintele nu mai
datoreazã nimic dubletului formã-conþinut. O muzicã
ce nu are nimic de-a face nici macar cu literalitatea.
Pentru filosoful francez, literatura nu cunoaºte
metaforã, aºa cum viaþa nu cunoaºte secret, fiinþa
cifrului sau „fiinþa diferenþei”, în termenii sãi, refuzând
medierile, simbolul. Incomprehensibile vor fi pentru
aceastã „maºinã-celibatarã” luptele de dominare, ea
rãspunzând poate doar odatã cu/ prin ireductibila sa
„invenþie”, „muzicã”, „deteritorializare absolutã”. Ceea
ce va prespune, în cele din urmã, o lecturã schiz-
analiticã este tocmai detectarea acestor spaþii
singulare care întorc eºecului autoritãþii –terminând-
o literalmente cu „eºecul” (în cazul lui Kafka: surprin-
derea ororii din relaþia contradictorie lege-lege, tatã-
fiu – obligat în prima instanþã sã-l „repete”, rãspunzând
intensiv cu devenirea-animal: „[...] nu este vorba de
libertate în opoziþie cu impunerea, ci doar de o linie de
fugã sau mai curând de o simplã ieºire, „în dreapta
sau în stanga, unde-o fi fost”, cât mai puþin
semnificantã posibil.”, „Kafka. Pentru o literaturã
minorã”, Art, 2007, p.11.) - inventarea diabolicã a unui
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limbaj care refuza negocierea – Subiectul; expresia
singularã a celui care minimizandu-se - manifestã.

Practica schiz-analizei va culmina, în cele din
urmã, cu invenþia propriei practici. Deleuze nu
înceteazã sa creeze concepte  (conceptul va fi mereu
un conglomerat, o multiplicitate, Ideea intensivã  –
Zarathustra lui Nietzche: „o deteritorializare absolutã
a omului, spre deosebire de deteritorializãrile relati-
ve pe care omul le opereazã asupra lui însuºi,
deplasându-se, cãlãtorind;” Idem.)., a vorbi despre
literaturã înseamnã a studia moduri de gândire,
personaje ca modele de problematizare. Departe de
a fi un spaþiu aferent vieþii, scrisul, pentru Deleuze,
va fi o practicã ce, în termenii lui Nietzche, „elibereazã
viaþa din om”, acest „pact diabolic” (neasumarea
vreunei vinovãþii, în ciuda tuturor dedublãrilor – Kafka
ce-ºi „trimite adevãratul eu” în scrisori, menajând o
distanþã care-i permite simultan scrisul ºi dispensarea
de contractuala formulã conjugalã), în imediateþã ºi
urgenþa sa, deschizând o zonã care are de-a face
doar cu creaþia, în interiorul cãreia un „prag de
intensitate” nu e superior celuilat, ele coexistând într-o
matematicã invariabilã ºi complet nouã.

„Re-teritorializarea” nu este o criticã (nici mãcar
literaturã nu e, aglomerând mai degrabã ieºiri,
antrenându-se în societate în speranþa cã le va gãsi),
e linia dreaptã a pozitivãrii, e coºmarul familial –
moºtenirea funcþiilor, oroarea caritãþii în infinitã
expectativã (rãsplata Paradisului creºtin). Însã nu
înspre o utopie sau eliberare analgezicã indicã scrisul
ºi directia unei deteritorializãri absolute (sã nu mai
cunoºti nicio diagramã, sã nu te mai revendici de la
nicio formã); pentru Deleuze, aceastã „maºinã”
(artistul), dusã de dorinþã la marginile propriilor excese,
imanentã, cu sãnãtatea ei precarã, în proximitatea
celui mai sumbru pericol (frica de a fi spus prea mult),
ºi tot mai contemplativã e într-o cursã interminabilã,
intensivã, creativã: „Un câmp de imanenþã nelimitat
în locul unei transcendenþe infinite.” (Ibidem, p.91.).

Conceptul de „devenire” reia ocoliºurile ºi
progresiile acestui parcurs de reinventare a limbii
(stilul, propria sintaxã) ºi manageriere a raportului
cu Altceva („pliul” pe un „în Afarã”, în termeni
foucaultieni), „deteritorializarea absolutã” presu-
punând o deteritorializare a limbii în sunet, în ultimã
instanþã; atât nerevendicarea de la conþinut sau formã,
cât ºi imposibilitatea de a vorbi despre un subiect al
enunþãrii sau al enunþului („devenirea-imperceptibil”).
De aici opþiunea filosofului francez pentru scriitorii
americani (de la Miller la Kerouak – aceeaºi
inseparabilitate între viaþã ºi scris), pentru vocile „fãrã
stil” (Proust, cãutand editor pentru manuscrisele
sale), „fãrã talent” (constanta ºi disperata deducþie
dostoievskianã asupra scrisului sãu).

Nu preexistenþa unei forme pentru conþinutul
totalizant - o „literaturã majorã” dictând apolitic,
marginal (ºi cât de politic!) soluþii „la sigur”, ci o voce
care, clandestin, opereazã doar în temeiul creaþiei,
chiar din matca societãþii, deturnând-o, creând ieºiri.
Râsul lui Beckett în faþa literaturii notaþiei ar fi râsul lui
Deleuze în fata criticii feministe, post-colonialiste sau
aºa-zisei literaturi conceptuale; pe fondul colorat al

unui: „Let us create extraordinary words[...]” (Deleuze
Gilles and Parnet Claire, „Dialogues”, Columbia
University Press, New York, 1997, p. 3.)., nemaivãzutul
din filosofie sau literaturã venind la unison doar cu
aceastã aplicaþie experimentalã în care intrã viaþã. Este
esenþialã aceastã componentã ce þine de „etica” filosofiei
deleuziene – singura obiºnuintã onorabilã a fiinþei
ramâne un soi de exersare infinitã, creativã a gândului
alãturi/ printr-un mereu sãlbatic Altceva  (afectul, boala,
opresiunea etc.).

Gândirea lui Baudrillard este una catastrofistã,
revendicându-se de la Nietzsche pe linia lui „ceea ce
este pe moarte trebuie împins [în prãpastie]” (dupã
cum mãrturiseºte în Paroxistul indiferent). Însã pe cât
de mult fatalism am gãsi la Baudrillard, pe atât de puþin
vom gãsi un amor fati care ar asigura sfârºitului o
dimensiune spiritual-pateticã, “umanã”. Trebuie sã
murim, deºi am eliminat moartea (ca loc al “schimbului
simbolic”.) Singularitatea, implozia, atingerea unei
mase critice sunt puþinele modalitãþi în care putem
“dispãrea”, sustrãgându-ne infinitãþii paroxismului.

Dacã ar fi sã rezum ceea ce am putut înþelege
dintr-un Baudrillard devenit un soi de mistic fãrã
transcendenþã, un mistic al indiferenþei vãzutã ca
“spaþiu pur” ºi niciodatã ca spaþiu psihic care este
mereu acaparat de “un snobism al diferenþelor”, aº
recurge la o imagine aparent simetricã, utilizând unul
din locurile dragi lui Baudrillard: deºertul. La un capãt
aº aºeza deºertul “originii” (una dintre multele origini
pe care omul occidental încearcã sã o
“dovedeascã”), cel nãscãtor de monoteism, deºertul
care uneºte sau mãcar alipeºte diferenþele, culminând
în universalismul paulinian. La celãlalt capãt am
redescopri, prin Baudrillard deºertul-obiect, cel rãmas
nestrãbãtut de evrei, de diferenþe, de Unu sau de
simulacrul lor. Deºertul ca unicã posibilitate “de a nu
te mai afla prins în propria-þi imagine”. E greu de decis
dacã un soi de coincidentia oppositorum ironicã sau
o suprapunere de bandã Möbius (imagine prin
excelenþã baudrillardianã) face ca deºertul-obiect sã
(se) rescrie (cu) aceleaºi vechi cuvinte ale deºertului-

PasiuneaPasiuneaPasiuneaPasiuneaPasiunea     apatieiapatieiapatieiapatieiapatiei
The Passion of Apathy
Oana Pughineanu
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interiorizat: “timpul s-a contractat; restul e pentru cei
ce au femeie ca neavînd ºi cei ce plâng ca neplîngând
ºi cei ce se bucurã ca nebucurându-se ºi cei ce
cumpãrã ca neposedând ºi cei ce se folosesc de lume
ca neprofitând. Trece de fapt figura acestei lumi. Vreau
ca sã fiþi fãrã griji”. Deºertul de data aceasta, ca loc
privilegiat al celor care nu au fost aleºi, care nu s-au
ales în niciun fel ºi cãrora li se acordã posibilitatea
dispariþiei. Aleºii sunt cei care se zbat într-o umanitate
contrafãcutã (ideologic, istoric ºi chiar sociologic)
care mimeazã dualismul. Modelul absolut e cel al
media care deºi nu universalizeazã, “mondializeazã”
(globalizeazã), fiecare dintre aleºi fiind acolo ca nefiind
(în mijlocul evenimentului, al exoticului, al dorinþei
decãzutã de la fantasmã la fantasmagorie), plângând
ca neplîngând, juisând ca nejuisînd... cunoscând ca
necunoscând. ªi lista continuã nimicitor, cuprinzând
cele mai prozaice detalii: “Oamenii nu se mai privesc,
dar existã instituþii pentru asta. Nu se mai ating, dar
existã contactoterapia. Nu mai merg pe jos, dar fac
jogging. Peste tot se recicleazã facultãþi pierdute, sau
corpul pierdut, sau socialitatea pierdutã, sau gustul
pierdut al mâncãrii”. Trãind într-un simulacru de rãu,
alesul este asemeni Pacienþilor descriºi de diavolul
bãtrân ce-i dã sfaturi celui tânãr (C.S. Lewis): e o
epocã în care diavolul se îndestuleazã cu o abundenþã
searbãdã, de “suflete modeste”, incapabile de pãcate
fabuloase, suflete care nici mãcar nu mai pot fi ispitite
în mod individual. În urma tuturor violenþelor ºi
revoluþiilor individul s-a ales cu morbul prosperitãþii
care ”leagã omul de lume” la fel de drastic pe cât
legase industria proletarul de maºinã. Pregãtind parcã
pe plan psihologic era acceptãrii, abandonãrii în
simulacru, prosperitatea, îl face pe Pacient sã simtã
cã ”îºi gãseºte locul lume, când, în realitate, lumea
îºi gãseºte locul în el”. Depãºind faza Pacientului care
încã mai juca dramatic piesa principiului realitãþii vs.
principiul plãcerii, care îºi mai permitea dacã nu chiar
Moartea, mãcar pulsiunea de moarte, “era”
simulacrului proiecteazã pe ecran “clona”. Lumea
dualã e înlocuitã de un univers dupã modelul benzii
Möbius: acelaºi lucru revine rãsturnat, ca într-o
transmisie live eternã al lui acolo care este aici. Tv-
veritè-ul este, în termeni baudrillardieni, invazia lumii
în VOI! Voi care sunteþi lumea, Voi care faceþi
playlistul, Voi care faceþi dedicaþiile, Voi care votaþi,
reprezentându-vã nereprezentativitatea, Voi care
eliminaþi orice posibilitate de repersonalizare a res-
ponsabilitãþii. Voi ca imagine neînsufleþitã a voastrã.
Voi ca derivã fractalã a informaþiei în cãutarea
interpretãrii, a personajelor în cãutarea autorului:
“Spaþiul dintre adevãrat ºi fals nu mai este un spaþiu
de relaþie, ci un spaþiu de distribuþie aleatorie”. Clona
trãieºte (mai) acut presiunea colectivã în absenþa
valorii. Viaþa virtualã a clonei inverseazã principiul
sublimãrii, înlocuindu-l cu cel al forcluderii. Clona
trãieºte pentru a proiecta, nu proiecteazã pentru a
trãi. Nimic nu ilustreazã mai bine decât reþelele de
socializare acest lucru. Mai înainte de a fi un mod de
afirmare a clonelor (ºi cum oare s-ar putea afirma o
clonã decât prin ceva care nu îi este propriu, decât
prin propria lipsã de propriu?), ele sunt un mod de

producþie: de standing, de fericire, de hypseri, de emo,
de activiºti, de oameni care aratã cool pe plaja de la
Vama Veche etc. Virtualul funcþioneazã ca un soi de
piaþã de desfacere în care subversiunea devine fabrica
de viitoare produse înglobate de cãtre sistem.
Baudrillard o spune foarte clar: subversiunea multiplicã
sistemul ºi nici pe departe nu îl destabilizeazã. ‘i dacã
ar fi sã continui aº spune: virtualul îl “eternizeazã”, îl
resusciteazã dupã fiecare crizã. Sistemul nu îºi poate
gãsi limita decât în el însuºi, crede Baudrillard. El poate
colapsa asemeni unui corp suferind de o boalã
autoimunã. Figura paroxismului afirmã ºi contrazice
în acelaºi timp acest diagnostic. Trãim în momentul
de dinaintea sfârºitului (care este altceva decât
moartea, devenitã o curiozitate antropologicã), dar e
un moment virtual, ºi prin acesta “etern”. Cred cã este
motivul pentru care Baudrillard are nevoie de deºert
ºi de singularitate. Are nevoie de rest, ca proces ce
nu poate fi cuprins în totalitate, ca desfãºurare ce
depãºeºte omul, ºi dã seamã de destinul speciei. Din
nou o coincidenþã cu textul paulinic, al “timpului care
rãmâne”, ca ºi cum nu ar fi rãmas timp, ca ºi cum
timpul rãmas e fãrã importanþã. Clona, asemeni
neconvertitului trãieºte în eternitatea unei clipe
reproduse mecanic (respectiv mitic). Evadatului în
deºert sau celui care a scãpat de capcana socialului
(Baudrillard dã exemplul homeless-ului... deºi, am
putea spune cã existã un export de homelessi, o
“corporaþie” a lor) îi revine, asemeni credinciosului,
timpul care rãmâne, timpul fãrã importanþã... Pentru
credincios aºteptarea morþii e aºteptarea unui
eveniment fericit care a ºi survenit deja. Între omul
universal paulinian ºi clona baudrillardianã care sunt
ca nefiind nu stã o diferenþã fãrã concept, ci o
indiferenþã conceptualã care se joacã între Dumnezeu
care a “contras” timpul ºi “timpul real care aboleºte
orice dimensiune realã a timpului”. Ce este pânã la
urmã „restul” de care vorbeºte Baudrillard? Nu e nici
partea blestematã, nu e nici transcendentul, nu e nimic
care sã aibã de-a face cu spiritul, psihicul, umanul. E
“ironia obiectivã” ºi “criminalã” a lumii. E, poate, locul
din care se enunþã. Baudrillard mãrturiseºte cã vrea
nu o reducþie fenomenologicã, ci o “reuducþie
fenomenalã”: “Emit ipoteza cã în spatele sistemelor
de credinþã prin intermediul cãrora noi afabulãm realul
ºi-i dãm un sens, existã, la toþi (nu este o chestiune
de inteligenþã sau de conºtiinþã), un empirism radical,
care face ca în fond, nimeni sã nu creadã în aceastã
idee de realitate. Fiecare are un prag de radicalitate
care îi dã prizã asupra lumii dincolo de ideologiile ºi
de credinþele sale. Sã nu adãugãm dorinþei, patosul
dorinþei! Sã nu adãugãm credinþei patosul credinþei!
Sã nu adãugãm speranþã, speranþei! Toate aceste
valori ne deturneazã de la adevãrata gândire. Stoicii
ºtiau acest lucru. Important este sã gãseºti distanþa
ºi nuditatea. Sã încerci sã înlãturi toatã aceastã
proliferare ideologicã, subiectivã sau colectivã”. Restul
ar apãrea odatã uitate aceste proliferãri, asemeni
monolitului din Odisea spaþialã, asemeni ochiului vid
al furtunii sau ochiului vid al literaturii (Blanchot). Dar
cred cã “restul”, “deºertul” ºi “singularitatea” nu pot fi
decât niºte nostalgii ale evadãrii. Baudrillard repetã
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constant cã structura lumii noastre e cea de bandã a
lui Möbius (metafora a simulacurlui ºi hiperrealitãþii).
Dacã nimic nu-i scapã, cine ar mai putea deosebi
onomatopeea de ideologie, deºertul de imaginea lui,
singularitatea de un vechi vis evazionist neîmplinit?
A fi ca nefiind. Cu credinþã neþãrmuritã în necredinþã.
Cu pasiunea apatiei. În paroxismul indiferent.

Sloterdijk and the
Deconstruction of
Transcendence
Vlad Moldovan

O rãscolitoare ºi crudã perspectivã reuºeºte
Peter Sloterdijk sã traseze în cartea sa  dedicatã
analizei celor trei monoteisme suverane – Zelul faþã
de Dumnezeu – despre lupta celor trei monoteisme,
apãrutã ºi în româneºte la Curtea Veche. Având ca
decalc o prelegere þinutã în 2006, articulându-se
finalmente într-o carte de sine stãtãtoare, excursul
se configureazã într-o salubrã „operaþie pe cord
deschis” ce acþioneazã ºi cautã sã izoleze „materialul
radioactiv”, masa maniaco-activistã sau mesianico-
expresionistã a celor trei monoteisme  dominante:
iudaismul, creºtinismul ºi islamul.

Una dintre valorile ce emanã nu rar din operele
filozofului eseist este ingeniozitatea ce însoþeºte
sintezele propuse ºi care configureazã mereu
proaspãt un demers critico-clinic prin care teme
esenþiale ale modernitãþii sunt prelucrate (vezi Critica
Raþiunii Cinice, Sferele, Furie ºi Timp). Descendent
al unei priviri necruþãtoare de tip nietzscheean –
Sloterdijk reuºeºete sã surprindã de fiecare datã prin
ubicua sa artã de reînnorire a poziþionãrii, de cãutare
a reperelor potrivite  de la care se poate porni atacul
ideal în deconstrucþia  ºi resemantizarea manifestãrilor

socio-culturale. În ceea ce priveºte fenomenul socio-
istoric al monoteismelor – acesta este abordat dintr-
o opticã a ºtiinþei generale a culturii. Cele trei sunt
evaluate ca sisteme imunitare psiho-sociale,
consacrate simbolic, ce întreþin sau predispun
structural la un complex spectru de manifestãri ale
violenþei ºi excesului maniaco-apocaliptic. În fapt
asistãm la o exemplarã anamnezã a religiilor
summoteiste care pornind de la o metodologie
curativã înainteazã înspre o identificare a formaþiunilor
centrale ale monoteismului, mai apoi urmãreºte
fronturile beligerante ce se configureazã între acestea,
campaniile cât ºi arealul matricial pe care o astfel de
configuraþie îl predispune în ideologiile spirituale,
urmând ca în ultimele trei capitole sã ofere o serie de
remedii prin care capitalul distructiv al monoteismelor
poate fi dezamorsat sau prevenit.

Examinarea se doreºte sistematicã, sugerând
adesea o schemã combinatorie ce circumscrie
posibilitãþile formale între actanþii principali pe scena
religiilor dominante. Se vizeazã astfel schiþarea unui
tablou clinic ºi o progresie logicã cvasicompletã a
potenþelor distructive pe care  fanatismele monoteiste
le conþin. Remediile þin însã  de dezvoltarea unor
practici, discipline, exerciþii spirituale care contribuie
plural la  „...biruirea rigiditãþii periculoase a matricei
fondatoare monoteiste”. Prin umor, hermeneuticã,
gândire gradualã, teologie negativã constatãm, dupã
Sloterdijk, cã ne aflãm deja în programul civilizator-
instituþional de îmblânzire a sãlbãticiei anihilatoare ºi
punitive inerentã monoteismelor dominante: „Într-o
astfel de  situaþie, religiile înþelepte, care au trecut
fiecare la stadiul ei postfanatic, trabuie sã caute alianþe
cu civilizaþia secularã ºi cu valorile ei teoretice în
ºtiinþele culturii. Numai din aceastã alianþã se pot
extrage forþele ale cãror poziþionare ºi clarificare devin
necesare pentru a fi neutralizaþi regizorii apocaliptici...
Calea civilizatoare este singura care mai e deschisã.”

În continuare nu voi încerca sã prezint configu-
raþia tripartitã  a genezei psiho-semantice a celor trei
monoteisme ci mã voi mulþumi cu o succintã prezentare
a efectelor din care se genereazã aspectul esenþial
pentru orice monoteism, ºi anume cel al transcendeþei
religioase.

În primul capitol asitãm aºadar la o traducere
criticã în categorii funcþionale psiho-socio-semantice
a ºapte aspecte ce îmbrãþiºeazã recurent aura
transcendeþei. La întrebarea privind originea
transcendenþei pe teren religios – Sloterdijk, în
continuarea ui Heiner Mühlmann, propune un rãspuns
cât se poate de clar: „Ea (transcendenþa) ia naºtere
prin înþelegerea greºitã.” Cheia degenerescenþei ne
este prin urmare oferitã de hermeneuticã ºi mai exact
de efectele pe care mißverstehen-ul le creeazã în
membrana simbolicã. Pornind de la o insidioasã eroare
de comprehensiune se nasc faliile pe baza cãrora
transcenderea religioasã îºi potenþeazã articulaþiile.
Avem astfel o înþelegere greºitã a lentorii, a violenþei,
a „inaccesibilitãþii celuilalt” sau a lipsei de reacþie a
divinului, a funcþiilor imunitãþii, a reprezentãrii unui
absolut al inteligenþei umane ºi a evenimentului inevitabil
al morþii ºi finalmente a structurii comunicaþionale

FI
LO

ZO
FI

E
 A

C
TU

A
LÃ

Sloterdijk siSloterdijk siSloterdijk siSloterdijk siSloterdijk si
deconstructiadeconstructiadeconstructiadeconstructiadeconstructia
transcendenteitranscendenteitranscendenteitranscendenteitranscendentei

,
,

,



15

ce þine de procesarea informaþiilor vitale.
Elemente ce þin de planificarea supranaturalã

cum ar fi – profeþia, predestinarea, istoria mânturii-
dau seama de „ proceduri imanente de interpretare a
duratei lungi” care odatã cu o abordare maturã din
punct de vedere tehnic ºi ºtiinþific – vor putea fi
deplasate dinspre inobservabilitatea specificã tezei
transcendente înspre o articulare dinamicã a
proceselor imanente transmiterii trans-generaþionale.
Dar transcendenþa ia naºtere ºi prin înþelegerea greºitã
a violenþei. Pentru a clarifica aceastã ipotezã Sloterdijk
se foloseºte de conexiunea introdusã de acelaºi
Mühlmann dintre analiza stresului ºi teoria formãrii
determinate a ritualurilor ºi simbolurilor:
„Fenomenologia marii reacþii la stres la homo sapiens
ºi a procesãrii ei culturale ne ajutã sã înþelegem de
ce, pentru subiectul stresului stãrile trãite par a fi
adesea de naturã transcendentã. Violenþa proceselor
endogame, determinate iniþial stric biologic, deºi de
cele mai multe ori supramodelate simbolic, poate
atinge în unele cazuri un asemnea grad, încât ceea
ce e trãit e atribuit în mod inevitabil forþelor externe.”
Reacþia la stres se traduce atât în mod exploziv ca
mânie ºi exaltare fanaticã cât ºi în mod imploziv  ca
ºi corolar al vinii, ruºinii ºi prosternãrii. Sloterdijk, într-
o trimitere critico-polemicã, deconstruieºte în acest
sens arealul propus de Rudolf Otto în Das Heilige vis
a vis de acel mysterium-tremendum, indicându-i
apartenenþa la sfera psiho-semanticã a stresului.

Mult mai dramaticã se prezintã a fi ce-a de-a
treia sursã a transcendenþei în lectura filozofului
german. E vorba despre acea zonã gri (cum de fapt
ne apar a fi majoritatea  acestor habitate semantice)
a lipsei de reacþie din partea alteritãþii absolute în care
se revelã Dumnezeul monoteist. Efectul paradoxal al
acestei inaccesabilitãþi funciare þine de o supra-
interpretare dramatizantã. Nonreacþia suveranã a lui
Dumenzeu devine pentru homo religiosus irefutabilã
temelie a bunãtãþii ºi înþelepciunii celui care lipseºte.

Supramodelarea simbolicã este activitatea
preeminentã în care religiile monoteiste îºi dezvãluie
excelenþa. Versatilitatea erorilor interpretative provine
ºi dintr-o evidentã tendinþã de control a sistemului
simbolic asupra actorilor ºi producãtorilor acestuia.
În cazul atribuirii unei transcendenþe trãsãturilor
simbolic-imunitare – controlul trece într-o ipostazã
cvasi-distructivã: „ În centrul primului cerc funþional
(e vorba despre sfera prelucrãrii deficienþelor de
integritate) se aflã preocuparea de a da sens
suferinþei, morþii, dezordinii ºi hazardului. Acest
serviciu, care leagã consolarea indivizilor de
stabilizarea ritualã a grupurilor, se obþine adesea  cu
preþul unui efect secundar imprevizibil: efectele
înãlþãtoare ale religiilor sunt legate inevitabil de acte
de comunicare ritualizatã ºi prin acestea sunt
conectate la planul generalizãrii simbolice. Ceea ce
trebuie  sã funcþioneze ca remediu trebuie sã fie
prezentat în acelaºi timp ºi ca imagine structuratã
simbolic a lumii- adicã sub forma unui ansamblu  de
adevãruri cu pretenþii de validitate practicã ºi teoreticã.
Aici se aflã rãdãcinile unei erori categoriale cu
consecinþe virtual explozive. Este ca o încercare de

a declara un remediu drept o divinitate... Efectele
psiho-semantice benefice ale convingerii religioase,
echilibrul sufletesc ºi integrarea socialã a
credincioºilor, sunt legate de efecte riscante, care
corespund întru totul reacþiilor maniacale.”

Grila interpretativã a lui Sloterdijk se mai aplicã
încã asupra a trei evenimente simbolice prin care
transcendenþa se multidimensionalizeazã: Imaginarea
unei inteligenþe ce depãºeºete inteligenþa umanã ºi
care împinge înspre saltul extatic; codificãrile diverse
pe care  momentul thanatic le produce ºi  formularea
mesajelor cu semnificaþii vitale într-un scenariu
vasalic ºi ierarhizat în care receptarea unei revelaþii
corespunde valorii extreme a pasivitãþii vasalului.
Dupã cum putem observa Sloterdijik ne propune o
lecturã incomodã ºi explozivã a caracteristicilor
tradiþionale în care se schiþeazã de obicei
transcendenþa. Considerãm aceastã propedeuticã
deconstructivã ca fiind reprezentativã pentru întregul
demers sloterdijkian de transmutare a categroiilor
religiosului în termenii proceselor  ce þin de un
dinamism simbolic ce va culmina cu întemeierea
politicã a matricei de control monoteiste:” Miºcarea
de gândire suprematistã urcã numeroase trepte spre
înãlþimea celui superbun, care îºi subjugã de facto ºi
de iure tot ce existã. Ea culmineazã într-o întruchipare
care în limbajul credinþei se numeºte Dumenzeu,
Veºnicul ºi Atotputernicul. Referitor la El ºi numai la
El e valabilã regula conform cãreia ridicarea la cel
mai înalt trebuie sã urmeze fãrã întrerupere calea unei
transcendenþe personale... Cu cât credinciosul este
mai pãtruns de suprematismul Stãpânului, cu atât mai
radicalã devine înclinaþia de a-ºi orienta voinþa proprie
dupã instrucþiunile de sus de tot. Ca o manifestare
intensã a suprematismului personal, se contureazã
o exacerbare a dorinþei de supunere, tipicã pentru
miºcãrile extremiste. Obedienþa care agreeazã
divinitatea merge atât de departe, încât un slujitor gata
de orice preferã legile cele mai aspre ºi ordinele cele
mai dezagreabile pentru a junge la materialul necesar
pentru munca de subordonare totalã.”
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CENTENAR N. STEINHARDT

Eulogy for Science and the Magnificence of Theology
Ioan Pintea

N. Steinhardt a avut o preocupare statornicã
în ceea ce priveºte relaþia dintre teologie ºi ºtiinþã.
A fost înzestrat cu douã atribute majore:
curiozitatea omului de ºtiinþã ºi credinþa specialã
a evreului convertit. Despre curiozitate
mãrturiseºte Alexandru Paleologu: „N.Steinhardt
mã dã literalmente gata cu nemaipomenita lui
capacitate de informaþie. ªtie tot, e la curent cu
tot: microfizicã, ciberneticã, biologie, psihanalizã,
muzicã dodecafonicã, artã abstractã, artã
concretã, noul roman…” Despre credinþã
mãrturisesc cãrþile sale. Valeriu Cristea l-a numit
pur ºi simplu: „fizician ºi astronom (fascinat de
gãurile negre din univers).” Majoritatea eseurilor
pe care le-a scris în domeniul teologic, Jurnalul
fericirii, Cuvinte de credinþã , dovedesc o aplecare
aparte pentru ºtiinþã. Chiar ºi în eseurile cu temã

strict literarã
a subliniat de
nenumãrate
ori virtuþile ºi
s e r v i t u þ i l e
º t i i n þ e i ,
mãsu rând ,
asamblând ºi
j us t i f i când
însã totul din
perspectivã
teologicã. Nu
întâmplãtor,
a c e l a º i
A l e x a n d r u
Paleologu, i-a
spus la un
moment dat:
„Te-ai fãcut

teolog, tu toate le gândeºti teologic.“
Avem de-a face cu  un excelent mediator

între aceste domenii. Dacã Aldous Huxley l-ar fi
citit, l-ar fi citat ºi l-ar fi dat cu siguranþã, în
pilduitorul sãu eseu Literaturã ºi ºtiinþã, ca
exemplu de mediere.

Ceea ce  ne comunicã N.Steinhardt prin
intermediul medierii ºtiinþã-teologie ne ajutã sã
înþelegem mult mai bine lumea care ni s-a dat.
Pune în dialog zone diferite, aparent strãine, care
au dezvoltãri ºi întinderi diferite, dar care, înþelese
ca teleologii de cunoaºtere ºi credinþã, oferã
rezultate surprinzãtoare. Lumea ºtiinþei face
parte, de fapt ºi de drept, din  lumea lui
Dumnezeu. O spun din ce în ce mai des chiar
teologii ºi chiar oamenii de ºtiinþã. N.Steinhardt
e, în acest sens, un precursor ilustru ºi un
exemplu de urmat. Teologul Ioan Chirilã, într-un

articol-preambul publicat în  revista Verso spune
cã „am atins faza formulãrii metanoice a limitãrilor
noastre ºi am învãþat sã ascultãm.” E un semn
bun. Limitãrile, limitele te fac sã fi smerit. Prin
urmare avem dreptul la dialog, la a fi lucizi ºi la  a
înþelege cã existã în ambele pãrþi surplusuri de
întrebãri ºi rãspunsuri.

Universul în care trãim, ne miºcãm ºi murim
ºi despre care ºtiinþa modernã vorbeºte doct ºi
argumentat e plin, de fapt, de incertitudini. N.
Steinhardt gãseºte termenul de incertitudine drept
cheie, ºperaclu pentru pãtrunderea dincolo de
lumea vãzutã, dincolo de ceea ce pipãim sau
atingem. Paradoxal, în interpretarea teologicã pe
care eseistul o aplicã absenþei ºi necunoscutului,
acest principiu al incertitudinii lumineazã ºi scoate
din ascundere, cum ar spune Heidegger, atât
nebuloasele ºi neînþelesurile lumii de aici, cât ºi
pe cele ale lumii sperate, nãdãjduite de dincolo.
Incertitudinile ºtiinþei, în viziunea lui Steinhardt,
fac posibile certitudinile credinþei.

„Marile adevãruri absolute /…/ nu le putem
ºti din cauza experienþei Michelson-Morley:
suntem înlãuntrul sistemului, nu putem nici face
constatãri absolute, nici a avea certitudini. Ce pu-
tem avea? Doar intuiþii, bãnuieli, credinþe. Putem
doar crede, când e vorba de lucruri serioase.”

Iatã, prin urmare, când vine vorba de
credinþã, un argument – aducerea în discuþie a
unei experienþe de tip ºtiinþific – care indicã drept
rezolvare puterea credinþei.

Pentru a fi concret ºi exact în acest sens
N.Steinhardt evidenþiazã majoritatea expe-
rienþelor din lumea ºtiinþei care denotã
incertitudinea. În primul rând experienþa Michelson-
Morley, apoi toate celelalte: principiul incertitudinii
al lui Werner Heisenberg, teoria relativitãþii ºi a
relativitãþii generalizate, pluralitatea planurilor de
conºtiinþã, geometriile ne-euclidiene. ,,Nu existã
dovezi absolute/…/axiomele nu pot fi
demonstrate, legile fizicii n-au decât un caracter
statistic ºi probabilist.”

Relativitatea devine, ca ºi incertitudinea, un
leitmotiv. N. Steinhardt comenteazã polemic ºi
se îndoieºte de perenitatea ºi Gloria
descoperirilor ºtiinþifice; e nemulþumit cã mereu
cãutãm dovezi ºi cã nu acceptãm credinþa aºa
cum este: risc, pariu, aventurã, act gratuit. „Toate
argumentele filosofice, istorice ori ºtiinþifice sunt
supuse relativitãþii acestor discipline mereu
schimbãtoare. Ptolemeu l-a înlocuit pe Aristarh
din Samos; Copernic pe Ptolemeu; Einstein pe
Copernic. În aºteptarea zilei când, probabil,
tahionii, ori alt fenomen încã neobservat ori alte

Elogiul stiintei si splendorile teologiei, , ,
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calcule vor pune în discuþie teoria relativitãþii.”
Prin urmare, teoriile ºtiinþifice oricât ar fi ele

de celebre, rãmân teorii deschise. Ceea ce
rãmâne etern þine doar de Dumnezeu ºi de
iconomia Lui.

În concluzie, singura certitudine o dã
credinþa. ªtiinþa are limite, graniþe.

ªi ce e credinþa, dupã N.Steinhardt? E, nici
mai mult, nici mai puþin, decât depãºirea incer-
titudinii, relativitãþii ºi probabilitãþii. Chiar asta
spune: „Aceasta e credinþa: depãºirea punctului
critic al dialecticii”. ªi adaugã: „Existã în dialectica
simultanelor credinþã-necredinþã un punct critic
pe care, rugându-ne mai departe îl depãºim. Prin
faptul cã mã rog, deºi mã îndoiesc, deºi prin
urmare nu cred în mod absolut, cred!/…/ Depã-
ºirea aceasta (stãruinþa în rugãciune cu toate cã
mã aflu în stare de incertitudine) presupune un
act de curaj. Ca ºi în teorema lui R.Thom, sunt
pe vârful neutru ºi catastrofic, la egalã distanþã
între credinþã ºi necredinþã. Dacã merg mai
departe, dacã mã rog, dacã nu mi-e fricã sã cred,
înseamnã cã risc, pariez, mã avânt, sar în gol,
optez – îndrãznesc. Exact ca în regula statornicitã
de însuºi Domnul: îndrãzniþi!”

N.Steinhardt nu propune o credinþã
edulcoratã, fãrã suferinþã, lipsitã de cruce.
Dimpotrivã. Exemplele pe care le dã sunt luate
din tot ceea ce e mai terifiant, mai negru, în
cuprinsul Evangheliilor. Când vine vorba de
credinþã crucea e pe primul loc. Ca în
fenomenologia ºi teologia lui Jean-Luc Marion,
ca în mãrturisirile cutremurãtoare din Costul
uceniciei de Dietrich Bonhoeffer. Nu spune în
Jurnalul fericirii: ,,Devoþiunea mea particularã e
crucea” sau ,,Crucea doar e pe veci ?”. Nimic
cert. Ca în ºtiinþã. Numai noapte ºi incertitudine.

Cu ajutorul Crucii ºi a suferinþei,
incertitudinea este transferatã din zonele jucãuºe
ale ºtiinþei direct în interiorul stabil al credinþei.
Scopul? Devenirea, transfigurarea, metanoia. ªi
nu devine orice. E pur ºi simplu temei, fundament,
bazã. ,,Incertitudinea este legea fundamentalã a
civilizaþiei occidentale – ºi îi e semn zodiacal; e
ºi condiþia de bazã a creºtinismului. Dar ei i se
alãturã - ,,nedoveditã,” pe plan omenesc, ºtiinþific
– acele convingeri care sunt mai tari ca
teoremele, ca stânca./…/ Îndemnat de ele, voi
ºti mereu ce sã fac, prin ele pot oricând restabili
rupta legãturã cu Dumnezeu, ºi bucuria; pe
deasupra abisului, postul emiþãtor ºi postul de
recepþie pot intra instantaneu în comunicare.”

De remarcat cã pentru a-ºi susþine argu-
mentaþia în privinþa creºtinismului, a cãlugãriei ºi
a  stãrii de incertitudine  nu-l citeazã numai pe
Heisenberg, ci ºi pe Pãrintele stareþ Roman.
Rostirile esenþiale nu aparþin numai celor mari,
ele sunt de gãsit de cele mai multe ori ºi în
meditaþiile celor mici. Avem astfel formulatã o
teologie a incertitudinii, la care rãspunsul bun îl
dã numai credinþa, curajul ºi rãbdarea. Creºtinismul
e riscul absolut iar viaþa de cãlugãr e riscul dus

la paroxism. Nu þi se oferã nici o certitudine.
Nimic. Numai primejdii, numai riscuri. Nici
certitudinea cã vei muri mãcar acolo, la
mãnãstire. Cã vei rezista./…/ ªi nici – culmea –
cã ai ales calea mântuirii. S-ar putea ca dupã
atâtea nevoinþe ºi mizerii sã nu te mântuieºti/…/
Numai ºi numai incertitudini.”

Cu ajutorul incertitudinii, care are ca atribut
de bazã smerenia (fãrã de care ºtiinþa, spune
Andre Frossard, „n-ar descoperi niciodatã ceva”),
N.Steinhardt deschide, în cazul de faþã, absolut
toate uºile cunoaºterii.

Credinþa devine mai importantã decât orice
ºi ea singurã cunoaºte articulaþiile complicate din
acest univers creat de Dumnezeu. Credinþa
sporitã de smerenie, curaj ºi rugãciune.

N.Steinhardt îºi bazeazã credinþa pe
cuvântul Scripturii, pe incertitudinile asumate de
ºtiinþã, pe ,,incertitudinile” pe care þi le dã credinþa
experiatã (convertirea lui, cazul lui, e pilduitor!)
dar ºi pe conexiunile pozitive care se nasc inefabil
în dialogul  dintre ºtiinþã ºi credinþã.

Dã o mare importanþã ciberneticii care
susþine prezenþa Marelui Programator.
„Cibernetica este suprema dovadã raþional
ºtiinþificã a crea-
þiei, noþiunea uni-
versalã de pro-
gramare nu mai
îngãduie nici o
îndoialã cu privire
la existenþa Crea-
torului.” Întãreº-
te, prin trimiterile
pe care la face la
modelul ciber-
netic, concluzia la
care au ajuns, în
trecut, Rene de
Chateaubriand ºi
în prezent, Owen
G i n g e r i c h ,
despre proiectul
lui Dumnezeu. E
important de
subliniat cã, ºi
Chateaubriand, ºi
Gingerich, pen-
tru a defini planul
divin al creaþiei
folosesc aceeaºi
expresie: proiectul lui Dumnezeu. Ca ºi
N.Steinhardt, Gingerich e preocupat de big bang,
apreciind reglajul fin de care s-a folosit  Creatorul
la declanºarea actului de creaþie. Iatã ce spune
acesta în cartea Universul lui Dumnezeu: „...mulþi
(dintre astronomi, n.n.) au fost încântaþi de
similitudinea cuvintelor din Facerea 1, „Sã fie
luminã!”, cu ipoteticul big bang în care universul
a început cu o explozie puternicã de fotoni
energetici. Nu doar aceastã încãpere, sau
Pãmântul, sau sistemul solar, ci întregul univers



18

vizibil era concentrat într-un punct dens de
energie purã. ªi apoi a urmat explozia/…/ Cu
siguranþã un Creator binefãcãtor a lucrat la
producerea universului potrivit pentru viaþa
inteligentã!”

Într-un studiu intitulat ªtiinþa ºi cãutarea
sensului. Întâlnirea dintre cunoaºterea cea mai re-
centã ºi intuiþiile milenare, un cercetãtor al zilelor
noastre, l-am numit pe Jean Staune, defineºte în
mod exemplar aceste idei generoase pe care
N.Steinhardt le foloseºte ca pe niºte tehnici ºi
mecanisme novatoare în derularea demersului
sãu eseistic teologic ºi literar: „Nu, nu este absurd
a gândi cã universul a fost creat pentru derularea
unui vast proiect. Da, este posibil ca emergenþa
unei conºtiinþe capabile de a înþelege universul,
de a aprecia frumuseþea sa ºi de a-i cerceta
sensul sã fi fost aºteptatã încã de la  big bang.
Da, putem crede cã marile intuiþii pe care le
regãsim în spatele marilor tradiþii ale omului nu
sunt iluzii ºi cã marile revelaþii vehiculate de cãtre
unele dintre acestea nu sunt de origine umanã”.

Textul despre Hans Urs von Balthasar ºi
noþiunea de splendoare e un Psalm genial, în care
se aduce laudã creaþiei lui Dumnezeu, dar în
acelaºi timp e ºi  un discurs fascinant – cu
argumente ºtiinþifice ºi teologice – despre
frumuseþea cosmosului, a universului creat de
Dumnezeu. Nu cunosc un alt eseu, din literaturã,
ºtiinþã sau teologie care sã vorbeascã atât de
perfect despre splendoarea lucrãrii divine.
Steinhardt se referã, desigur în primul rând la
sistemul de gândire al lui Hans Urs von Balthasar,
dar  nu uitã ºi are mereu în vedere, citindu-l, sã
aplice teoria marelui teolog elveþian la universul
dat, fizic ºi teofanic deopotrivã. E un eseu derivat
din filosofia lui von Balthasar, însã, deºi scurt,
construit pe un amplasament teologic profund,
are nenumãrate arierplanuri ºtiinþifice. E textul cel
mai limpede despre dialogul complementar dintre
ºtiinþã ºi teologie. Avem de-a face cu o relatare
amplã, deºi cum am spus, condensatã ca
întindere, despre noþiunea de frumuseþe integralã,
despre puterea mântuitoare a frumosului. Sunt
pomeniþi: Newton, Leibniz, Teilhard de Chardin,
Einstein, Doppler-Fizeau, dar ºi Homer, Platon,
presocraticii,  Dante, Husserl, G. K. Chesterton,
Hölderlin, Goethe, Heidegger, Schiller,
Dostoievski ºi opera proustianã. Se aminteºte
de fotoni, spirit cogitant, expansiunea universului,
roiurile de galaxii, era cosmonauticii, a pulsarilor
ºi quasarilor, pulsaþiile universului. Totul este
chemat sã defineascã la modul absolut
frumuseþea integratoare prin mijlocirea
omeneascã a cuvântului german Herrlichkeit,
care, zice Steinhardt, „implicã atât frumuseþea
fãrã pereche cât ºi mãreþia.” Acest text
dovedeºte, cum ar spune Keith Ward cã „ ªtiinþa
(ca ºi Teologia, de altfel) sub forma ei cea mai
înaltã, de cãutare a adevãrului ºi a frumuseþii în
universul fizic, este departe de a fi lipsitã de
valoare”. Senzaþia e de fericire. Toate s-au umplut

de luminã.
„A defini frumosul, scrie Steinhardt, e lucru

peste putinþã./…/ Întocmai ca ºi lui pi din
trigonometrie, se cuvine a-i recunoaºte frumosului
calitatea de noþiune nedefinibilã, nesesizabilã;
caracter transcendental imaginar, cum au sfârºit
prin a-i atribui matematicienii contemporani./…/
E un necuprins.”

Splendoarea, Herrlichkeit, corolarul
frumuseþii inefabile, ca dat desãvârºit este
dezvãluit doar ca lucrare a lui Dumnezeu. Ca în
Psalmul 18: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu
ºi facerea mâinilor Lui o vesteºte tãria.”

Herrlichkeit, Splendoarea, subliniazã
Steinhardt, „exprimã momentele de supremã
strãlucire ale istoriei umane („veacurile de aur”,
iar aurul nu lumineazã ºi el?) ºi adâncurile cele
mai ascunse ale materiei alcãtuite din acele
particule elementare a cãror stare finalã par a o
constitui fotonii, purtãtorii luminii, ºi toate
încercãrile de armonizare a totalitãþii
contradictoriilor libertãþi singulare.”

Într-un text asemãnãtor, intitulat Actualitatea
ºi inactualitatea impresionismului eseistul face o
analizã , cu accente ºtiinþifice ºi teologice de mare
forþã, despre Luminã. Mai întâi, însã, îi aºeazã
pe impresioniºti drept predecesori ai lui Einstein
ºi Proust. „Înainte de Einstein, impresioniºtii au
descoperit existenþa unui continuu spaþiu – timp,
precedându-l pe Marcel Proust, au priceput cã
spaþiul e tot atât de vremelnic ca ºi timpul. Au
pictat ansambluri de molecule ºi atomi, miºcarea
browninã, forfota punctelor materiale ºi curgerea
nanosecundelor, au transmis privitorilor artei lor
dubla senzaþie (melancolicã ºi fermecãtoare) a
ruperii realitãþii de tainice componente”. Deºi
textul pare la prima vedere o cronicã plasticã, un
text laic, de eseisticã pur literarã, el se descoperã
în final ca fiind, de fapt, o omilie profund teologicã
despre Luminã. Pus faþã în faþã cu arta
contemporanã autorului – voit nocturnã, închisã,
visceralã, supusã regimului de coºmar ºi delir –
impresionismul devine dintr-odatã creºtin,
mãrturisitor al Luminii.”…universul, poate, dupã
cum s-a închegat din fotoni, pânã la urmã tot în
fotoni se va desface, lumina inundând întregul
continuum relativist. Atunci, într-un fel sau altul,
tot la luminã ajungem. De-ar pieri noþiunea de om
ºi orice integrator, de-ar supravieþui numai
zburãtãcitele particule materiale, lumina – dupã
câte aflãm – tot va dãinui ºi, cine ºtie, la sfârºit,
va domni necontestat. De unde ar rezulta o
nebãnuitã actualitate a impresionismului ºi o
nesperatã persistenþã a picturii care a proslãvit
lumina, mereu biruitoare în orice stil, sub orice
formã, în tainiþele oricãrei viziuni, în virtualitãþile
întunericului însuºi, peste orice schimbãri ºi goluri,
de sine stãtãtoare, singurã generându-se, luminã
din luminã.”

Ca în Simbolul de credinþã niceo-
constantinopolitan, Hristos este prezent  în acest
eseu în puterea pleromei Sale ºi, mai ales, în
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deplinãtatea discreþiei Sale dumnezeieºti. E un
eseu care vorbeºte indirect despre Iisus Hristos
ca „Luminã a Lumii” ºi prezintã sfârºitul istoriei
întocmai ca în Apocalipsã. „ªi am vãzut un cer
nou ºi un pãmânt nou; fiindcã cerul cel dintâi ºi
pãmântul cel dintâi au trecut, iar marea nu mai
este.”

Aflat în închisoarea din Gherla, N.Steinhardt
produce, pe baza unor referinþe ºtiinþifice ºi
scripturistice adecvate, un referat de cosmologie,
o teorie despre cele nouã ceruri. Referatul e o
schemã, o hartã , o scarã despre dispunerea,
locul ºi spaþiul, aºezarea Dumnezeirii în Cer. A
iconomiei, a rostului Sfintei Treimi. Modul în care
e povestit (pentru cã e ºi o foarte frumoasã,
încântãtoare ºi de neuitat poveste despre
Dumnezeu) ne aduce aminte de referatul biblic
despre Creaþie.

„În primele trei ceruri domneºte ºi lucreazã
Dumnezeu Creatorul, Atotfãcãtorul ºi Atotþiitorul/
…/ De la al treilea în sus lucrurile se schimbã
însã. Orice urmã de contabilitate dispare. Suim
spre Hristos. Galaxiile ºi eonii rãmân, cuminþi, în
urmã. Începe greul urcuºului. Vãmile se înteþesc.
Pentru cã trecem de la Creator la ideea Treimii,
la realitatea unei divinitãþi nu numai atotputernicã
ºi ordonatoare, ci mai ales bunã, îngrijoratã de
soarta fãpturilor; iubitoare de oameni  pânã la
jertfã, izbãvitoare ºi consolatoare/…/ Pe mãsurã
ce urcãm scara cerurilor, priveliºtile sunt mai
neaºteptate. Printre constelaþii ºi roiuri de galaxii,
stele novae, pitice ºi albe, uitând de predici
mânioase, volume de teologie ºi argumente
apologetice, depãºind izvoare veºnice de
hidrogen – reglate de spiritul profesorului Hoyle -,
lãsând în urmã judecãtori, constructori, socotitori,
profeþi, gravi filozofi ºi geometri neeuclidieni.
Sufletul urcã mereu mai sus , curãþindu-se, pânã
la staþia terminus: locul de luminã ºi verdeaþã,
pajiºtea înfloratã/…/ acolo unde rãsunã acordurile
divertismentelor lui Mozart/…/ acolo unde se aflã
Dumnezeul cel adevãrat, al pruncilor lãsaþi – în
sfârºit – sã vinã, oricât de bãtrâni de ani sau de
împovãraþi de grele amintiri, sã vadã: pe Tatãl cu
barba albã, la mijloc, pe Hristos purtãtor de
stigmate ºi cruce în dreapta, pe Duhul curãþitor
ºi alinãtor în stânga”.

Avem de-a face cu o viziune extrem de bine
articulatã despre al nouãlea cer, cu reverberaþii
ºtiinþifice ºi teologice ºi în corespondenþã, mi se
pare mie, cu o viziune recentã, de data aceasta
pur ºtiinþificã, despre Cerul fericirii, Paradisul
regãsit, Raiul mult râvnit, conturatã de Keith
Ward: „Noul paradis nu se va afla la Ierusalim ºi
nici nu va fi o grãdinã plinã de izvoare: va fi o
realitate virtualã de cunoaºtere purã ºi fericire,
localizatã pe un nor intergalactic, mult deasupra
Cãii Lactee.”

De menþionat în acest context ºi
„teologumena” lui Andre Frossard: „Câteodatã îmi
place sã cred cã Dumnezeu, cu al sãu simþ al
umorului, va face pentru cei rafinaþi un cer ca un

magazin plin de obiecte pioase, ºi ei se vor
desfãta acolo regãsindu-ºi copilãria.”

Mã întreb: de ce a vrut N.Steinhardt sã ne punã
în faþã acest tablou minunat, aceastã feerie, în care
observaþiile ºtiinþei ºi dogma teologiei sã se întrepã-
trundã ºi în care Dumnezeul filozofilor ºi savanþilor sã
devinã atât de uman ºi atât de apropiat nouã?

Rãspunsul nu poate fi decât unul. Din
credinþa ºi convingerea cã, în ciuda tuturor
incertitudinilor ºi probabilitãþilor, Dumnezeu existã
ºi este Viu.

Eseistica lui N. Steinhardt, dupã cum am
vãzut,  este extrem de generoasã cu privire la

dialogul dintre teologie ºi ºtiinþã. Acolo unde nu
te aºtepþi, sau te aºtepþi mai puþin, apare referinþa,
trimiterea la o formulã chimicã, la o teorie din fizicã
sau matematicã; în corpusul predicii apare dintr-
odatã, surprinzãtor ºi imprevizibil, numele lui
Einstein sau Niels Bhor. Pentru a înþelege vocaþia
monahalã, de pildã, textul, prevãzut cu un motto
din Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos,
începe astfel: „Spre a încerca sã o înþelegem ºi
sã o lãmurim este neapãrat nevoie sã efectuãm
o scurtã incursiune în trei domenii ale ºtiinþei:
logica matematicã (algebra), geometria ºi fizica.”
Pe scurt lumea monahalã intrã în comparaþie: A
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ºi Non-A, geometrie euclidianã ºi geometrie
neeuclidianã, materie ºi antimaterie ºi  primeºte
cea mai neaºteptatã definiþie, mai precis, „definiþia
cea mai exactã a monahismului”. Monahismul e
„lumea lui Non-A, a geometriei neeuclidiene ºi
antimateriei, lumea opusã celei obiºnuite.”

Vorbind despre Lucian Blaga ºi despre
rostul luminii, spune cã poetul a anticipat teorema
lui Godel – „cã lumina pe mãsurã ce biruie
adânceºte  ºi lãrgeºte umbra din jurul ei”.

Într-una dintre predici, Lumina lumii, nu uitã
sã-i enumere ºi sã-i  proclame „pe marii fizicieni,
matematicieni ºi astrofizicieni ai veacului nostru –
dintre cei mai mari – care n-au ºovãit sã-ºi
mãrturiseascã adeziunea lor la credinþa în
Dumnezeu (Einstein, Schrodinger, Hoyle, de
Broglye, Heisenberg, Plank…)”, iar când predicã
despre cosmos nu uitã sã-l pomeneascã pe ªtefan
Lupaºcu.

Îi apãrã pe iezuiþi pentru cã la  rândul lor l-au
susþinut ºi l-au apãrat pe Galileo ºi-i laudã gãsind
temeiuri de credinþã ºi atitudine în ceea ce priveºte
preocupãrile lor pentru ºtiinþele
pozitive:matematici ºi astronomie.

N.Steinhardt este interesat – cu o acribie
fenomenalã - de tot ceea ce poate susþine din
perspectiva ºtiinþei credinþa în Dumnezeu. Opera
lui, literarã ºi teologicã, e o operã deschisã, în
toate articulaþiile ei, cãtre universul, ºi el deschis,
al ºtiinþei, ºi propune o paradigmã care produce
deja un câmp, în care se dezvoltã energii ºi
atribute imanente.

&

N-am dorit sã-l prezentãm pe N.Steinhardt
drept un om de ºtiinþã, nu am avut în intenþie sã
numim eseistica lui un demers ºtiinþific pur
specializat. Departe de noi acest gând. Am
încercat sã demonstrãm, cu textele în faþã, „cu
materialul clientului”, cum ar spune chiar el, cã
prin  medierea pe care eseistul o face între
literaturã ºi ºtiinþã, între teologie ºi ºtiinþã, aduce
un plus de cunoaºtere ºi frumuseþe la înþelegere
celor vãzute ºi nevãzute ºi propune un model de
abordare eseisticã pe care pânã la el nimeni
altcineva nu a fãcut-o. Nu a fãcut-o în felul acesta.
Pentru cã, trebuie sã recunoaºtem, legãturi între
ºtiinþã ºi credinþã s-au mai fãcut, între literaturã
ºi ºtiinþã la fel. Steinhardt propune însã un alt
model; mai puþin comun. Abordãrile lui sunt de
naturã sã surprindã ºi sã trezeascã uimiri.

În mod special el este preocupat de tot ceea
converge spre credinþã, spre Dumnezeu, spre
resacralizarea ºi revrãjirea lumii. Cercetãrile ºi
cãutãrile sale, fie cã scrie despre impresionism,
psihanalizã, fantasticul in proza lui Mircea Eliade
sau ierbarul lui J.-J. Rousseau, sunt în primul
rând demersuri ºi demonstraþii teologice. Aº risca
sã spun cã, mai ales dupã ieºirea din închisoare,
scrierile lui, literare cu preponderenþã, au devenit,
datoritã împrejurãrilor biografice, ample pretexte
teologice.

Majoritatea textelor literare au amprente pur
teologice, cele mai multe dintre omilii, au
conþinuturi pur literare ºi toate, ºi cele teologice
ºi cele literare, sunt conectate la descoperirile ºi
teoriile lumii ºtiinþifice. Fãrã stridenþe, fãrã a
impieta vulgarizator asupra acestui domeniu.

Libertate, curaj, credinþã, smerenie, iertare,
sunt conþinuturi teologice care funcþioneazã cu
aceeaºi putere de semnificaþie ºi în zona literaturii
dar ºi în cea a sacrului; ºi atunci când sunt folosite
pentru a susþine un roman, o piesã de teatru, un
poem, dar ºi atunci când funcþioneazã firesc în
arealul lor teologic.

E interesant de constatat cã modulul ºtiinþific
„speculativ” aplicat  între cele douã zone ca stare
de dialog nu conturbã ci sporeºte ºi intensificã
energia mesajului conþinut de text.

Intenþia lui N.Steinhardt este aceea de a ne
convinge cã trãim în Casa lui Dumnezeu, cã
vieþuim într-un univers creat de El, controlat de
El ºi la sfârºitul istoriei preschimbat, înnoit de El.
Toate, ne spun textele sale, converg spre acest
adevãr.

Într-un text-manuscris extrem de scurt, o
notã de fapt pentru un viitor eseu aflãm rezumatul
eseisticii steinhardtiene:

„- Wittgenstein: nu putem controla logic
cuvintele

- Gödel: nu putem controla logic matematica
- Heidegger: nu putem controla raþional fiinþa
- Nu putem controla logic istoria, politica
- Ce este lupta lui Iacov cu îngerul?
Este intimitatea cu misterul. Ne luãm la

trântã, la încãierare cu misterul.”
Eseistica lui Steinhardt propune aceastã

„luptã” prin intermediul unei formule viabile:
teologie – literaturã – ºtiinþã, o triadã, de fapt ,
chematã sã demonstreze  cã  totuºi tainele lumii
în care trãim pot fi descifrate, pot fi precizate,
intimitatea cu misterul poate fi dezvãluitã.
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La moartea unui poet cuvintele sunã
întotdeauna uºor retoric ºi patetic… Ce poþi spune
în plus despre un om care a spus el însuºi, ori, în
cazul nostru, ea însãºi, despre sine, tot ce era de
spus? A plecat mai mult decât un nume preþuit de
cititori ºi de critici, o poetã adevãratã deþinând
secretul unei „secrete temeinicii”, aºa cum
formulase memorabil Lucian Raicu în 1979. Poezia
Constanþei Buzea are de la început, de la debutul
din 1963, cu De pe pãmânt, o cuminþenie care
edificã, dar e nelipsitã de o suferinþã aproape
continuã, lucru care-i conferã autenticitate. Mai toþi
exegeþii celor mai bine de douazeci de volume de
versuri, tipãrite consecvent în decursul celor
aproape cinci decenii de drum literar, au comentat
discreþia rãbdãtoare a autoarei, erosul ei delicat,
asumarea condiþiei de femeie care ºtie sã aºtepte
ºi de mamã care-ºi ocroteºte copiii. Sonurile
eminesciene din etapa anilor 70, Norii, 1968,
Agonice, 1970, Rãsad de spini, Pasteluri, 1974, Ape
cu plute, 1975 etc. amintesc multe dintre motivele
lirice comune generaþiei din care face parte autoarea,
dar ºi o anumitã stare de interiorizare în contrast
cu exultanþa congenerilor. Un eminescianism de
fond gãseºte, de altfel, Nicolae Manolescu la toþi
ºaizeciºtii, vezi prefaþa la antologia poetei, Roua
plural, editura Vinea, ediþia a doua, 2007. Ce o
individualizeazã pe Constanþa Buzea este
melancolica privire contemplativã, un soi de tristeþe
blândã cu care participã la viaþa din jurul ei. Petru
Poantã a descris  perfect aceastã stare de
„interioritate deschisã”, cum i-aº spune eu: „Poezia
înseamnã pentru Constanþa Buzea o biografie
interioarã, în care însã evenimentele ºi senti-
mentele nu aparþin vieþii reale, ci uneia secrete; este
viaþa fantasmaticã, a obsesiilor, cea esenþialã ºi,
prin urmare, nu recluziune în imaginar’’ (1978). S-a

scris foarte convergent despre „un exerciþiu de
spiritualizare” (Al. Cistelecan), perfect îndreptãþit,
ca ºi despre o cultivare a „golului vibrant’’ (Daniel
Dimitriu) sau a unui „vid vital” (Eugen Simion), ori a
unui „drum spre tãcere” (Ilie Constantin). Cred cã
este vorba, la rigoare, despre o artã a litotei în
poezia Constanþei Buzea, litota întâlnind filonul
creºtin, cumva ca la Daniel Turcea, înduhovnicitul
din poemele ultime. Meditaþii religioase, dar nu
poveþe, aluzii cristice, o lume unde lucrarea Treimii
e vizibilã sub stratul de întâmplãri cotidiene
pulseazã discret la Constanþa Buzea. Mereu se
manifestã un fin simþ etic, mai mult o propensiune
spre o meditaþie cu sens moral, ascendent, dar
nerevãrsatã în moralisme didactice, percepi ceva
viu, nu calp, trãit intens, nu repetat robotic dupã
vreun model exterior. Iatã un exemplu: „plinã e
lumea de oameni care nu meritã\ sã le spui absolut
nimic dar cu ei petreci\ fãrã sã vezi cã lumea are ºi
oameni pe care\ ar trebui sã-i asculþi în folositoare
tãcere”. Claritate de pustnic modern, sau
înþelepciune atemporalã? Aºa cum  nu lipsesc din
volumele din urmã ale poetei iluminãrile
excepþionale ca: “Pretutundeni e cerul\ puþini vor
ajungea acolo,\ cîtorva numai le va fi dat\ sã vadã
ºi altceva\ decît lumea rãmasã în vale,\ ºi valea ca
o prãpastie\ în flãcari”.

Mulþi critici apreciazã mai cu seamã volumele
de dupã 90, adicã Netrãitele, id est stãrile de crizã,
ºi Pelerinaj din 1997, cãrþi într-adevãr de maturã
decantare liricã, unde religiozitatea poetei este de-
acum evidentã, devenind un mod de viaþã. O
confesiune inclusã în ediþia de la editura Vinea,
intitulatã Argument ne pune în faþa unui crez artistic
consolidat prin etic: „ªi tot mai crezi cã poezia se
face din nimic? Cã nimeni din cer nu asistã la
naºtere? Plini de mister, de scamã, de numãr sînt
sîmburii ei. Numai Dumnezeu ºtie cît chin, cîtã
jertfã ºi cîtã iubire cere cuvîntul la convertire,
îngrozit cã porneºte ºi nu mai ajunge.”

 Volumul autobiografic numit Creºtetul
gheþarului ne-a descoperit lumea de încercãri, nu
doar de bucurii simple, printre care copiii adoraþi
(din nefericire Ioana, nu demult, a plecat prea
repede dintre noi) firea generoasã a Constanþei,
traumatizatã adesea de neînþelegerea celor din
jurul sãu.

Ce se potirveºte oare mai bine decat somnul
iernii acestor conflicte? „Somnul meu de copil
ºterge confictele, amestecã realitatea ºi visul”. Sunt
sigur cã poeta Constanþa Buzea acolo unde este
acum are un somn de copil. Care nu þine minte ce-a
fost chin pe pãmânt, o spune singurã: „alunec într-
o  lume unde ºi câinii sunt alb… Strada-n nin-soare
vine din cer ºi se-ntoarce cu mine în cer. ”…

Va fi primul Crãciun fãrã Constanþa Buzea,
peste câteva luni. Oricum, ea îl va sãrbãtori
altundeva.

                         Adrian Popescu

ª

A Christmas in the Sky

Constanta Buzea
sau Craciunul în cer

,

)) )))
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Arborele paradisului
celest
The celestial Paradise Tree

O bunã prietenã m-a întrebat, deunãzi, de ce cred
eu cã frunza, numai una, a unuia din arborii mirifici
zugrãviþi de cãtre simpla menajerã, pictoriþã din instinct
ºi vizionarã, anume mistica Séraphine Louis (norocul
cãreia, ca ºi al nostru, avea sã fie Wilhelm Uhde,
colecþionar de artã ºi critic à ses heures, care a ocrotit-
o cât a putut mai bine), cã, aºadar, o frunzã a coroanei
arborelui amintit este albastrã?

A trebuit s-o iau de la Adam ºi Eva.
Dupã expulzarea din Eden a cuplului dintâi ºi

infelice, singura lui odraslã demnã sã întrevadã
intangibila „grãdinã de îngeri” va fi fost mezinul Seth.

Om drept ºi blând fiind acesta, – heruvul nu l-
a alungat din pragului porþii Raiului, întredeschise, cu

temuta-i spadã igniferã, îngãduindu-i sã priveascã
înãuntru, cu, în inimã, o sfâºietoare nostalgie.

Tânãrul Seth putu, atunci, sã vadã cã cei doi
arbori, al cunoaºterii ºi-al vieþii, se îngemãnaserã,-n
rãstimp, devenind unul ºi acelaºi...

Cartea penitenþei lui Adam (din care, prin
intermediul lui Éliphas Lévi, citez în continuare) adaugã
cã, din partea îngerului ensifer, Seth primi, în fine, trei
seminþe (alias „ternarul kabbalistic”), „ce conþineau
întreaga vlagã a arborelui” Paradisului terestru, – cu
ordinul ca, dupã moartea lui Adam, sã i le

ªerban Foarþã

„rãsãdeascã”-n gurã, drept chezãºie-a nemuririi.
Destinul triplei ramuri rãsãrite din cele trei seminþe

sacre îi implicã, rând pe rând, pe Moise, pe David ºi
pe Solomon.

Cel dintâi avea sã-ºi facã dintr-însele toiagul ºi/
sau bagheta-i magicã faimoasã, dupã ce,-n mijlocul
acestui rãmuret „arzând fãrã de-a mistui” (vorba lui
Blaga), Dumnezeu i se revelase drept Fiinþa prin
excelenþã.

Întreita ramurã, apoi, ce înfloarea (ca ºi în cazul
cârjei de pelerin a lui Tannhäuser) în ciuda faptului cã
n-avea rãdãcini, ºi-a gãsit locul în (strãjuit, la capete,
de doi serafi) chivotul Legii (în graiul lui Moise, aron
ha edut).

Regele David o sãdi pe muntele Sion.
Ajunsã arbore în toatã firea, fiul ºi urmaºul lui în

scaun fãcu din lemnul sãu miraculos cei doi stâlpi ai
Templului ierusalemic, anume Jakin ºi Boaz, plus
frontonul porþii principale, care avea virtutea sã-i
opreascã sã treacã pragul pe impuri.

Dupã un ºir de avataruri, din acest fronton uitat
cu vremea avea sã iasã crucea lui Hristos.

Punând punct acestor speculaþii (pe care
inocenta Séraphine, o biatã enoriaºã, paroissienne,
aºijderi maicii lui François Villon, le ignora cu totul,
nici nu le ducea dorul, – mulþumindu-se cu „[le] Paradis
peint” pe murii sfintelor lãcaºuri) ºi, revenind la arborele
nemaiaccesibil întrevãzut, din pragul Raiului, de Seth,
sã ne întrebãm în ce mãsurã aducea acesta cu-aceia
strãvãzuþi în transã ºi zugrãviþi în plin extaz de
Séraphine...

(Întrebare falacioasã, dacã vreþi, pentru cã noi
nu am vãzut ce-a vãzut Seth, – dar legitimã ca
exerciþiu euristic.)

Ei bine, Séraphine, suflet serafic, ce-ar fi putut
picta, dacã nu flori?!

„Coloriti fiori”, cum spune Sfântul Francisc, dar
prea puþinã „erba”, – cãci florile-i par supraterestre,
„sãdite-n aer ridicat” (precum cherubul lui Ion Barbu);
flori inexplicabile ºi stranii, o vegetaþie angoasantã ºi,
uneori, vorace ca o junglã

Nici regnurile nu sunt bine precizate, iar
mirobolantele-i buchete par, totodatã, ºi penaje, ce ne
privesc, aºa-zicând, prin ochii cozii de pãun!

De unde, un anume „disconfort”, o anxietate, o
derutã, în faþa corolelor multicolore, a lujerilor ºi a foilor
bizare (cu tije mai curând cornoase, ca un cotor de
panã, tubular, ºi fire simetrice subþiri, pe laturi), – care
aduc cu flora oniric-maladivã a unui Odilon Redon,
fãrã sã fie rodul, însã, al visului, fiind unul al viziunii;
ºi,-n plus, pãrând a se supune, în pofida aparantelor
dezordini, cutãror reguli misterioase.

În definitiv, doar Paradisul terestru este unul
vegetal: o oazã în pustiul dezolant; o grãdinã, una „între
ape” (gan în ebraicã, pairidaeza, în persanã); o, în sfârºit,
pãdure verde (cf., într-un Psalm al lui Arghezi, „În
paradisul Evei, prin pãdure...”).

Luând în seamã stricta, uneori, dispunere sau
aliniere a frunzelor sau a petalelor vãzute, în raptu-i
mistic, de naiva Séraphine, sã spunem cã, în parte,
Paradisu-i nu e, neapãrat, unul terestru, în ciuda unei
vegetaþii exuberante îndeobºte, ci acela, mai curând,
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 celest, vizibil numai ochiului lãuntric sau, baremi,
vãzului intelectual, speculativ, geometrizant, – de
unde ºi arhitectura paradisiacã idealã, cvasiutopicã
ºi, uneori, factice (precum, în cazul bunei Séraphine,
florile-i care, la rãstimpuri, par, oarecum, artificiale).

Cât, în sfârºit, despre albastra frunzã din

marginea unui frunziº care epuizeazã gama cromaticã
cea mai fireascã, adicã verde, galben, ocru, roºu-
brun, a foilor unui copac, aceasta pare o trimitere
expresã (fie ºi dacã, poate, inconºtientã) la Paradisul
celãlalt, celest, aducând a panã azurie cãzutã din
penajul unui înger.

ªtefan Manasia

Serban Foarta – 70, ,

)) )))

O demonstraþie
de... Foarþã

Citiþi-l pe Foarþã
Din scoarþã în scoarþã!
E clar, e concis, e subtil,
                           e o forþã
Prin bezna flecarã...
              luminã de torþã.

           Aurel ªorobetea

Prietenul meu, ªerban Foarþã,
a împlinit, la 8 iulie 2012, ºaptezeci
de ani. Nu s-ar zice. Noul sep-
tuagenar are o permanentã poftã
de joc, de a insolita, de a se revolta
(cînd viaþa noastrã cultural-politicã
o cere), conform definiþiei goethene
a geniului ca pubertate repetatã.
Descoperind, prin urmare, noi ºi
noi surse ale extazului (în special
poetic). Manierist sau experi-
mentalist, livresc sau clownesc,
nici una din etichetele astea nu-i
acoperã, în totalitate, scrierile. Ba,
mai mult, aºa cum observã inspirat
criticul Marius Chivu –
asemãnîndu-l lui Capitain Picard
aºezat confortabil la bord, în
Enterprise-ul personal –, „ªerban
Foarþã este, probabil, singurul poet
român contemporan cu spirit
enciclopedic ºi cu geniu lingvistic,
un scriitor care, pornit în voiajul
propriei civilizaþii, exploreazã
neîncetat limbajul, convins cã
poezia este adevãrata ultimã
frontierã”.

Îi ºtiam ºi îi preþuiam poezia pe
care o „predasem”, în ultimul an de
Litere, în cadrul modulului
pedagogic, unor liceeni – har,
Domnului! – deºtepþi & entuziaºti.
„Subiectul” ales mi-adusese, cît se
poate de româneºte, ºi noroc ºi
ghinion: la sfîrºitul lecþiei elevii mã
rugarã sã le rãmîn prof, reptilele de
la catedra de metodicã mã privirã
într-un mod pe care l-ar invidia
Riddley Scott sau Dario Argento.
Pe ªerban Foarþã aveam sã-l
cunosc, însã, abia prin toamna lui
2005, într-un voiaj timiºoreano-
arãdean al junilor poeþi tipãriþi de
editura Vinea. „ªi Cicerone era
Tzone”, va fi zis apoi ªerban. Cãci
Nicolae Tzone îi editase, în condiþii
grafice minunate, volumele
Prozarium ºi Spectacol cu Dimov
– ultimul, o excelentã introducere
în poetica oniricilor ºi în poietica
prieteniei (de atunci, cartea mea
preferatã cu/despre prieteni). Omul
ªerban Foarþã era uluitor ºi îi
plãcea, fãrã îndoialã, sã uluiascã:
fie cã vorbea emoþionant despre
confraþii boemi & onirici, fie cã se
aºeza la pian, fie cã ne arãta din
tablourile proprii. Cred cã toþi – 10
sau 15 tineri poeþi – am plecat, cu
sufletele mai calde, din micul ºi
ospitalierul apartament al lui Ildiko
& ªerban. Îl ascult, deseori, cu
plãcere la Radio Cultural, atunci
cînd îi evocã pe „imposibilii” Radu
Petrescu ºi George Cãlinescu, îi
citesc traducerile rafinat-
decadente, versificãrile/ echiva-
lãrile de-a dreptul „psihedelice” ale
Vechiului Testament, tabletele
împrãºtiate cu mãrinimie în
revistele pe care, astãzi, le
preþuiesc tot mai puþini. ªerban
este ºi autorul unui roman unic,
palindromic, Roºul uºor e rozul
iluzor, pe care îl aºez – pentru
acuta lui originalitate ºi rãspãrul în

care e scris – alãturi de, numai,
De cîþi oameni e nevoie pentru
sfîrºitul lumii dacã unul din viitorii
coloniºti-astronauþi nu va purta
într-unul din buzunarele combi-
nezonului, un exemplar din Roºul
uºor e rozul iluzor. Dacã nu-l va
avea implantat în antebraþ, alãturi
de operele altor ludici, numai buni
de gustat, alãturi de paharul

obligatoriu cu vodcã, în craterul
Gale, în gerul marþian.

De-aici, din Mãnãºturul diafan,
Te-mbrãþiºez fratern, ªerban!
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Nicolae Prelipceanu – 70

Sadness: A Poetic Craft

Tristetea,
o meserie
poetica

,

)) )))

Pentru cea mai nouã carte a
sa, apãrutã în preajma aniversãrii
a ºapte decenii de viaþã, Nicolae
Prelipceanu a ales un titlu foarte
puþin încurajator.  La pierderea
speranþei (Casa de Pariuri
Literare, 2012) spune pe nume
unei stãri de spirit deloc festive ºi
jubilatorii, metafora „turnului
înclinat” de la debutul de-acum
îndepãrtat (1966) trece de la
sensul figurat la cel propriu
semnele unei dezabuzãri radicale
cumva atenuate  pânã acum pe
traseul scrisului sãu poetic. Pe
cãi scurte ori mai ocolite, alte titluri
vorbeau despre cam acelaºi
lucru: de la 13 iluzii  la   De
neatins, de neatins (1978),
Jurnalul de noapte (1980) sau
Binemuritorul (1996). Cât despre
dreapta  ordonare a lumii,
colaboratorul primului Echinox
spunea deja destul sub titlul
kantian deviat expresiv al unui
poem – Clinica raþunii pure.

Comentându-i în timp scrisele,
am remarcat mereu nota rela-
tivizantã a mai fiecãrui text:
discursul sãu sugera, rostit parcã
din mers,  un soi de neglijenþã
mimatã a oralitãþii digresive,
amatoare de „relatãri” de situaþii ºi

stãri, de reflecþii ce refuzau
constrângerile de spaþiu ale
metaforei, aproximând prin
împrãºtiere „impresionistã”
valoarea simbolicã, prin câte-o
naraþiune sui generis ºi
circumscrieri de corespondenþe
„faptice” din imediatul experienþei
de viaþã; specii aparte de „re-
portaje” în care imagini punctuale
concentrau din loc în loc
elementele de „mesaj” absorbite
organic în masa notaþiilor fãcute
cumva în treacãt, ca ºi cum nici
starea de spirit, nici lumea
obiectelor din jur n-ar fi meritat
popasuri de „aprofundare” a
înþelesului lor mai mult sau mai
puþin „major”. Orice accent retoric
se afla eliminat astfel din start. S-
a putut reþine ºi mobilitatea aparte
a fantazãrii în marginea acestor
„reale”, spiritul imprevizibil
asociativ, saltul frecvent spre
referinþa livrescã, cu un aer deplin
firesc, cu ºtergerea oricãrei
tensiuni între nivelul „trãirii” ºi cel
al „reflecþiei”, atestând fuziunea
organicã dintre planuri.
Calificativul de poet fantezist-
ironic sau mai degrabã ironic-
elegiac s-a impus oarecum de la
sine în acest context, cãci oricât
de mult era sabotatã de
relativisme „prozaice”, poezia lui
Nicolae Prelipceanu era totuºi
departe de a putea disimula cu
totul o sensibilitate  liricã elegiacã.
Un lirism de „sfârºit continuu”,
dupã formula lui Ion Caraion
aplicatã lui Bacovia ºi apoi, de alþi
cititori, altor poeþi înrudiþi.

Noua carte pune totuºi un
accent în plus asupra acestor
tonuri grave, dându-le un sens, sã
zicem, „definitiv”. Momentul
sufletesc aproximat în recurenþe
ale ”situaþiilor” lirice este unul de

efectivã pierdere a iluziilor: privind
durata creaþiei individuale,
persistenþa urmelor lãsate de noi
în timp, dãinuirea marilor senti-
mente, a relaþiilor interumane, cu
„aproapele”, valoarea scrisului
însuºi, – considerate, toate, din
nou, într-o ambianþã ºi o atmosferã
extrem-relativizante. „Arta spuse
ea / asta spuse el / nici asta nici
arta le rãspunse al treilea” – sunt
primele versuri, foarte semnifica-
tive, din poemul liminar, pus sub
sigla l.p.s.: adicã ºi planul trãirii
imediate, al notaþiei de „reale”, ºi
cel al zisei transfigurãri în discursul
poetic sunt puse sub semnul
întrebãrii relativizante, al unui
discredit amar,  surprins de vocea
distantã, poate a conºtiinþei, lãsând
loc numai ”ecoului”, care e ºi el
doar ”ecoul spuselor altcuiva / care
nu se auzeau pânã la ei”...
Versuri, aºadar, rostite încã o datã
de de o strãinã gurã...

Firma poeticã sub care se
situeazã într-un text autorul este
„La epitaf general”,  lumea e o
„enciclopedie a nimicului”. O
prafrazã de titlu franþuzesc sunã:
„tristeþea e meseria mea”, o alta
este „Titanic fals” ºi trimite în mod
semnifcativ ºi la aisbergul mai
mult sau mai puþin primejdios al
poeziei în dezabuzata lume de
astãzi... „Niciun orizont nicio
luminiþã / la capãtul tunelului”,
abandonarea, de referinþã
dantescã, a speranþei lãsate în
pragul infernului, trecerea vremii
ca a codrului eminescian,
bacoviana claviristã „cu un sân
mai lãsat” ºi mica suitã de poeþi
decadenþi reevocatã, cãlines-
cianul tãrâm de jos, „unde (nu)
mai judecã Minos”, oase omeneºti
culese în locul merelor de lângã
drum ale lui Beniuc, postura de

Ion Pop
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„evoluþionist” care se trage din
douã maimuþe / adam ºi eva”,
corbul lui Poe fâlfâind strâmb – ºi
atâtea alte trimiteri ºi interferenþe
livreºti confruntã datul trãirii
precare ºi dezamãgite cu ecouri
ale scris-cititului deva-lorizate la
rândul lor. „Noaptea Sfântului
Bartolomeu” evocatã într-un
poem mai vechi devine emblema
sub care stau acum „lumea
singurei forme de viaþã / pe acest
pãmânt binecuvântat”, iar poezia
autenticã rãmâne cea nescrisã,
trãitã la modul frust de un „ion de
la garã”, „prostul oraºului”, de
preferat lumii nãpãdite de
saltimbancii ºi irozii cunoscuþi...
Cel ce scrie astãzi poeme e
conºtient de cvasiinutilitatea

gestului sãu în lumea ostilã ºi
îndeamnã, cu o abia disimulatã
tristeþe, la ºtergerea numelui „din
catalogul poeþilor vii ºi morþi”.
Sensul mai pur, conferit odinioarã
cuvintelor tribului de un Mallarmé
e rãsturnat într-un alt poem: el
devine echivalentul morþii aduse
de un înger pãzitor ca un vânt
care „ne va mãtura pe toþi”...

Substratul ironic-amar al
acestei lirici a orei „pierderii
speranþei” se simte peste tot – ºi
într-un loc el se exprimã din nou
în termenii banalizaþi ai cliºeelor
de retoricã veche ori mai recentã:
„cresc recoltele / creºte pib-ul
morþii / suntem pe cele mai înalte
culmi / locul întâi pe lumea
cealaltã”... Cu toate acestea,

poemul e mereu prezent ca temã
recurentã a reflecþiei elegiace
care asigurã armãtura acestei
cãrþi. ”Poemul chiar pleacã într-o
zi cu mine la bord” – se scrie, de
pildã, în Mersul poemelor –, el
existã chiar dacã e o realitate
inefabilã ºi incertã, chiar dacã
puterile cuvintelor care-l animã
sunt invizibile. „Pierderea spe-
ranþei” se dovedeºte a avea ºi ea,
în ultimã instanþã, procentul de
relativitate: aºa cum existã, cu
sentimentul mereu prezent al
precaritãþii fiinþei, cu conºtiinþa cã
urmele sale – ºi cele scrise –
vizibile astãzi, se vor ºterge
inevitabil mâine, poetul Nicolae
Prelipceanu continuã  sã
compunã versuri ca ºi obligat de
o putere secretã – „toate cele care
vã intereseazã s-au scurs de
undeva din necunoscut”. Cu un fel
de scuzã, declarã imediat ºi cã „în
locul (lui) a scris altcineva”. Parcã
a mai fãcut unul, cândva, o
declaraþie asemãnãtoare, –  dar
ºi pe acela îl citim ºi astãzi, fãrã
sã-i confundãm identitatea
exemplarã.
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Între eseiºtii români de azi, Luca
Piþu se particularizeazã mai ales
printr-o atitudine boemã, sã-i zicem
aºa, în felul sãu nonconformistã,
în polemicile deschise ori  numai
insinuate, cu fenomenul literar de
orice categorie ºi de oriunde. Îi
place, în chip deosebit, sã se joace
prin cuvinte, inventând expresii în
decalcuri arhaice sau ostentativ
neologistice, înþelegând sã
practice discursul postmodernist
dupã propria-i cenzurã: „piþulianã”,
cum însuºi îºi... alintã scrisul, într-
un conversaþional oþios, de critic
literar „piºicher”, dând „la ciur
hermeneutic” operele ºi ideile
altora, avertizându-ºi mucalit
cititorele cum cã „în rândurile la
vale curgãtoare” se va folosi de
„limba ca oragn susceptibil de
metaforizãri, metonimizãri, sinec-
doticitãri ºi irizãri de tot felul”. Ceea
ce ºi face. Cuvântul dat e cuvânt
dat ºi se þine de el. Rezultã astfel
un comentariu amuzant cel mai
adesea, picant ºi pitoresc în totul.
E un fel de bufonadã exegeticã, nu
superficialã însã, cãci, dacã e
sã-i urmãrim pe bufonii (cei mai
spirituali) shakespeareani, ne va fi
lesne sã  constatãm profunda lor
filosofare asupra vieþii, expusã
însã oarecum persiflant ºi
caraghios, spre deliciul acelora
care pricep numai la suprafaþã
înveliºul cuvintelor. Tot acest
excurs prolix, calamburesc, urmat
printre vorbe de duh, practicat de
Luca Piþu, are strãlucire, e
fascinant, uluitor în prima instanþã,
dar cultivat în exces devine
obositor ºi greu de urmãrit (fapt de
care îºi dã seama, totuºi, între-
bându-se fals retoric: „suntem,
deocamdatã, nelimpezi?”) chiar
dacã, preventiv, îºi invitã
urmãritorul cititor, ca la clacã:„sã
mai bârfim niþel”. Nu este, totuºi,
bârfã acest eseu în mai multe
trepte, consacrat discutãrii operei
lui Ion Creangã („Meºterul

Scriitural din Humuleºti”), pre-
zentat într-un volum cu douã
înfãþiºãri:bilingv1 – Descinderi
patafizice în dumbrava narativã a
Cinexegeticului Povestaº din
Humuleºti, despre care autorul ne
încredinþeazã cã „adunã între
coperþile sale o droaie de texte,
ouate, majoritatea, între 1980 ºi
1986”, ºi care au mai figurat „dupã
Loviluþia Tenebroasã”, în volumul
Naveta esenþialã sau Senti-mentul
românesc al urii de sine, acum
hotãrându-se a le arunca din nou
„pe piaþa cetiturii” – texte „însufleþite
niþeluº de un oarece fior patafizic”
(Cuvântul cel liminar). E un
avertisment conceput anume
pentru a preveni asupra exegezei
efectuatã într-o joacã, lipsitã deci
de orice morgã academicã. Ceea
ce nu e rãu, mai ales cã pre-
dispune dintr-odatã lectorul la o
atitudine lejerã, gata sã
zâmbeascã intuind „savoarea”
limbii calambureºti a textului ce
urmeazã. Iar intuiþia nu-i este
înºelatã.

Portretul lui Ion Creangã este
fixat într-un cadru pitoresc, cu un
comentariu de veritabilã cozerie:
”Creangã era popã, ori chiar
diacon, la beseareca Monasirei
Golia, în nobila cetate a Ieºilor,
capitalã a Moldaviei, ºi cu
regularitate se semnala atenþiei
Iaºioþilor trãgând cu armã de foc
în inumerabilele ciori cocoþate pe
arborii din grãdina lãcaºului de al
cãrui sfânt ministeriu rãspundea”.
Pentru a continua, în aceeaºi

tonalitate... ºugubeaþã: ”Mai e
nevoie oare sã subliniem cât de
tare îl apropie pe scriptorul nostru
popesc de un alt amant al balisticii,
Alfred Jarry? Ni se spune apoi cã
Eminescu a fost cel care l-a dus
pe „popã” la „bahluriosul cenaclu
Junimea” unde mai nou venitul nu
a întârziat „sã desfãºoare o intensã
activitate de povestaº oral”. Sub
acest însemn al oralitãþii sunt
revãzute (recitite ºi reinterpretate)
poveºtile ºi povestirile extrava-
gantului autor, întrebându-se, tot
aºa, în doi peri: „Îi cumva Creangã
modern (sau numai postmoder-
nist)?” Discuþia, foarte aplicatã în
fond, cu trimiteri ºtiinþifice la teo-
riile unor Lacan, Alberes, Claude
Levi-Stauss º.a., este mai mult
decât interesantã, cãci ni-l apropie
pe povestaºul din Humuleºti de
problematica existenþialã actualã,
desluºind în textele acestuia
„fãgaºul unei tradiþii vechi ºi
mondiale”, având ca procedeu, în
propria abordare a condiþiei
umane, patafizica, adicã „ºtiinþa
particularului ºi a soluþiilor
imaginare”, într-o perspectivã a
toposului „lumii pe dos”. Iar
exemplificãrile sunt, ca sã zic
aºa, opulente.

Discursul exegetic, cu impreg-
naþii de culturã universalã, are ceva
din demonstraþia hermeneuticã
enciclopedicã (mitologicã implicit)
a lui Vasile Lovinescu („Omul din
Fãlticeni, Geticum Lovinescianu”),
la care trimite uneori, cu detaºare,
dar analiza textelor lui Ion Creangã
este efectivã, pânã în detalii,
punctând înþelesuri de subtilitate
psihologicã (socialã) ale acþiunilor,
atitudinilor ºi manifestãrii eroilor, din
care sunt deduse tocmai... reguli
morale ºi mai ales se fac demon-
straþii ale feluritelor ipostaze în
care se defineºte condiþia umanã:
apologia lenei” în Povestea unui om
leneº; „erotismul þãrãnesc” în
Povestea poveºtilor („am preferat

1 Luca Piþu, Descinderi patafi-
zice în  dumbrava  nara t i vã  a
C i n e x egeticului Povestaº din
Humuleºti. Deambulations pata-
physiques a travers la futaie narrative
du Maitre de la Venerie epique des Car-
pathes Orientales. Ediþie bilingvã/
edition bilingue avec une postface
latine par Marco Bandini et une
postace hexagonale par Domi-nique
Fernandez. Editions Opera Magna,
Iaºi, 2012

Un bufon Shakespearian în literatura
româna

)) )))

A Shakespearean Buffoon in Romanian Literature
Constantin Cubleºan
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sã-i pãstrãm denumirea danu-
bianã veritabilã”, Povestea pulei);
pervertirea limbii, a limbajului, în
Capra cu trei iezi („Lupul, mascul
feroce, nu foneazã cum se cuvine,
nu simuleazã perfect parola
cãpreascã, aia maternã. Are voce
groasã de macho, posedã linga,
deþine limba prea groasã ºi
inadecuatã mimãrii discursului
feminin: trebuia, rolandbarteºte
vorbind, sã treacã de la S la Z, de
la surd la sonor, de la cel S al
sculptorului Sarrasine la cest Z al
castratului Zambinella /.../ Într-un
cuvânt, lupul are necesitate sã se
opereze la fierar, sã accepte plaga
simbolicã prin ascuþirea vocii la
covaciul logopedic, acest codificat
castrator al mitologiilor ºi folclorului
universal. Numai aºa va putea
suplini femela þapului ºi deveni
caprã rostitoare de parolã
convingãtoare, logoreicã sau
logocraticã”); moartea pe post de
„hermeneutã”, în Soacra cu trei
nurori („ prin a treia – parcã, moirã,
ursitoare – irumpe moartea în lume.
Nora nr.3 cãtre sensul acesta face
semn; ea propune textual
respectiva identificare, dar câþi au
crezut-o pânã astãzi?”); funcþia...
perlocuþionarã a poveºtii/
discursului, în Moº Nechifor
Coþcariul („Seducãtor, persuador,
convingãtor, ce-i Moº Nechifor?
Convinge mnealui ori persua-
deazã? Distincþia e importantã în
retoricã, unde întâiul termen poartã
semn negativ, trimite etimologic la
Victoria unuia ºi înfrângerea
celuilalt /.../ Opinãm, prin urmare,
cã harabagiul nostru persuadeazã,
deoarece, în urma coþcãriilor sale
perlocuþionare, interlocutricea nu e
dezarmatã, nu cedeazã de teamã
sau de libidou, însã cu bunã voie
ºi nesilitã de nimeni se scoboarã
lângã jãratecul Moºului Nechi-
foresc, spre a pune de acord varza
fricii ºi capra dorinþei neîmplinite”).
Etc.

Toate tãlmãcirile ludice ale
opurilor lui Ion Creangã, dau
seama asupra unor interpretãri de
subtilitate în limba ºi limbajul
cultivat de „Catihetul de la Folticeni,
antropolog fãrã voie, girardin
înainte de termen, malgre lui de
bunã seamã”. Luca Piþu are un
continuu neastâmpãr al co-
nexiunilor verbale ºi tematice

(textuale), propunând în acest mod
incitante descifrãri de sensuri
ideatice acolo unde majoritatea
exegeþilor de pânã acum nu ve-
deau decât anecdoticul popular.
Din pãcate însã, modul discursiv,
logoreic înflorat, cu întorsãturi ºi
contorsionãri de limbaj, de frazare,
spectaculoase în felul lor ºi,
oricum, inedite, originale (chiar prea
originale), deruzeazã în cele din
urmã lectorul (pe parcurs, la drept
vorbind), îl antreneazã pe pista
carnavalescã (?!) a demon-
straþiilor, ideatica în sine, pe care
se clãdeºte eseul, alunecându-i
foarte uºor printre degete (dacã nu
reuºeºte sã-ºi struneascã atenþia
dupã canonul exegetic al
discursului critic – încifrat în
eflorescenþe verbale – propus.
Iatã, bunãoarã (luatã la întâmplare)
descifrarea... problematicii din
Prostia omeneascã:”...avem de-a
face cu perspectiva meta-
fizicianului posesor de nevastã +
soacrã + copchil, scandalizat de
efectul <întâmplãrii neîntâmplate>

asupra familiei sale ºi nesuspectat
de nimeni cã drobul de sare i-ar fi
putut servi drept obiect contondent
spre a traduce în fapt aversiunea,
tipicamente edipianã, faþã de noul
nãscut. El porneºte pe drumurile
planetei, prin taciocul mundan, prin
tractirul care este existenþa
aceasta, ca sã gãserascã alteri-
tatea neproastã, dornic fiind sã iasã
din cercul vrãjit al lui idem”.

Eseurile lui Luca Piþu se pot citi
cu folos ºi mai ales cu plãcere ori
de câte ori simþi nevoia de a te
amuza pe marginea unor texte de
literaturã serioasã, discursul sãu
creindu-þi o reconfortantã bunã
dispoziþie, în urma cãreia însã
constaþi cã, de fapt, nu poþi reþine
mai nimic... memorabil. Ceea ce,
la urma urmelor, nici nu resimþi ca
o pagubã, ci mai degrabã ca un
câºtig în proba de utilizare inge-
nioasã ºi speculativã a luxurian-
telor subtilitãþi posibile din limba
noastrã literarã, pe care „autorele”
de pe malul Bahluiului nu concepe
a o lãsa sã se moleºeascã.
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Publicarea, pentru întâia oarã
în România, a unei monografii
dedicate „cancelarului de fier”
al Germaniei, unificatorul acestui
stat în a doua parte a sec. al XIX-
lea – simultan, practic, cu Italia ºi
cu România – este un bun prilej
de reflecþie la adevãrurile istorice
de atunci ºi dintotdeauna. Cartea
lui Jonathan Steinberg, Bismarck.
O viaþã (Cluj-Napoca, Ed. Eikon,
2012, 604 p. + 20 p. ilustraþii, trad.
de Diana Mãdãlina Ivan, Sorin
Ralea ºi Mihaela Spãtaru, ed.
îngrijitã ºi prefaþã de George
Cristian Maior) iscã, din nou,
întrebãri despre rolul personali-
tãþilor, al indivizilor de excepþie,
în istorie. Aparent, orice autor de
biograife istoricã se înscrie în
programul lui Thomas Carlyle,
filosoful ºi istoricul romantic care,
în volumul lui Despre Eroi ºi
eroism, a propus drept cheie inter-
pretativã a trecutului acþiunea
marilor eroi civilizatori. Sã fie într-
adevãr, aºa? Adevãrul pare sã fie
mai complex, mai cu seamã dupã
un secol precum al XX-lea, care a
fost socotit, pe bunã dreptate, de
mulþi drept unul al marilor tendinþe
afirmate exclusiv sau prepon-
derent în virtutea participãrii vizibile
a marilor mulþimi la istorie. De la
boom-urile economice ale anilor
1960, datorate vânzãrilor de discuri
de vinil ºi a automobilelor, ori a
jeans-ilor ºi a altor produse la
modã, pânã la registrul mai serios
al revoluþiilor sociale, unde, din nou,
mulþimile au avut un rol covârºitor,
ori al rãzboaielor mondiale, unde
factorul demografic a jucat un rol de
enormã importanþã, posibilitãþi
interpretative opuse celei a lui
Carlyle au contrabalansat serios
hermeneutica istorico-filosoficã a
romanticului englez. La acestea
s-au adãugat ºi motivaþii de naturã
ºtiinþificã, þinând de viziunea
asupra cunoaºterii ºi de practica
ºi metodologia pe care feluritele
abordãri le implicau, ascensiunea
sociologiei ºi a psihologiei mulþi-
milor, ori abordarea realitãþii din

Bismarck în istorie
Bismarck in History
Ovidiu Pecican

interiorul unei paradigme poziti-
viste, în ultima parte a sec. al XIX-
lea ºi în primii ani ai sec. al XX-lea
modificând mult peisajul ºtiinþei.

În România, cunoaºterea mai
bunã a lui Bismarck nu poate fi
decât beneficã, atâta timp cât
asumarea modernitãþii noastre
statale în termenii unificãrii ºi
instituirii regalitãþii, sub patronajul
unei dinastii germane, ai cuceririi
independenþei s-a fãcut în epoca
pe care acest mare om de stat a
marcat-o. Nu trebuie uitat cã, în
termen de un deceniu, inovarea
statalã inauguratã sub umbra lui
Napoleon al III-lea ºi al Franþei,
printr-o unificare în forma unei
duble alegeri personale a lui
Alexandru Ioan Cuza, în paralel cu
acþiuni unificatoare simultane în
Peninsula Italicã ºi în Europa
Centralã tedescã, a fost deturnatã
radical în urma înfrângerii de la
Verdun ºi a abdicãrii împãratului
francez. Deja dinaintea acestui
deznodãmânt, gândirea politicã
româneascã a schimbat „macazul”,
optând pentru a urma sfatul
bismarckian de a aºeza pe tronul
principatelor reunite un tânãr dinast
din Casa de Hohenzollern von
Sigmaringen, intrând astfel zub
zodia unei Europe germanice.
Inconvenientul de a se vedea în
aceeaºi tabãrã cu Austro-Ungaria,
care þinea separat de restul corpului
naþional românesc o puternicã
minoritate de aceeaºi origine ºi
limbã rãspânditã în provinciile sale
Banat, Parþiu, Transilvania ºi
Bucovina, a fost compensat, dintr-
un alt punct de vedere, prin
obþinerea unei domnii longevive
ºi stabile, a unei dinastii cu merite
incontestabile în unificarea
românilor pânã la nivelul unei
Românii Mari ºi prin obþinerea unei
independenþe ºi a unui statut
superior cu mult celui dinainte (de-
ar fi sã ne amintim numai de arbitrajul
în rãzboaiele balcanice). Sã nu fi
existat aºa premise, este greu de
crezut cã urmarea din 1918 ar fi fost
posibil de acreditat la masa

tratativelor de dupã primul rãzboi
mondial. De aceea, epoca lui
Bismarck, în România, a þinut,
probabil, mai mult decât în
Germania însãºi; mai exact, pânã
în 1916 când, cu puþin înainte ca
regele Carol I sã pãrãseascã
scena politicã, intrând în istorie,
România s-a asociat taberei
aliate, renunþând la mai vechile
legãturi cu Tripla Alianþã.

Când consecinþele unei activitãþi
ministeriale precum cea a lui Otto
de Bismarck au un impact atât de
amplu, atât în ce priveºte spaþiul în
care au rezonanþã, cât ºi timpul
asupra cãruia au un ecou sem-
nificativ, este clar cã o asemenea
personalitate intereseazã dincolo
de graniþele unei culturi naþionale.
Pentru acest fapt mãrturiseºte ºi
preocuparea unui autor american,
cum este Jonathan Steinberg,
pentru cancelar, dar ºi faptul cã,
pânã într-un anume moment al
istoriei sale, România poate fi
înþeleasã ºi ca o creaþie
bismarckianã, cum arãtam. De
epoca lui Bismarck se leagã mai
multe chestiuni din istoria noastrã:
instalarea dinastiei noastre germane
pe tronul principatelor, cucerirea
independenþei noastre statale
(1877), noua hartã a principatelor
unite (Congresul de la Berlin din
1878), proclamarea României ca
regat (14 martie 1881), aderarea
României la Tripla Alianþã (18-30
octombrie 1883). A citi politica
brãtianã – deci liberalã -, ca ºi pe
cea conservatoare din epoca
bismarckianã în aceastã cheie
poate fi profitabil în sensul dezvãluirii
unor noi înþelesuri ale construirii Micii
Românii unitare ºi moderne mai
aproape de parametrii în care ea a
putut sã se dezvolte.

Cartea lui Jonathan Steinberg
survine în bibliografia româneascã
a problemei pe un gol. Nu doar cã
nici un autor de la noi nu s-a ocupat
într-o carte proprie, extensiv, de
Otto von Bismarck, dar nici alte
monografii strãine pe tema
cancelarului de fier nu par sã fi fost
traduse. Faptul spune ceva despre
întârzierile de recuperat la noi, dar
ºi despre deschiderile pe care, mai
recent, istoriografia românã le
încearcã, inclusiv în direcþia
contribuþiilor americane de istorie
universalã.



29

Poezia bahicã are darul de a
rescrie înþelesul unor termeni de
bazã: balada îºi trece narativita-
tea în exultaþii potrivite mediului
confratern, imnul solemnizeazã
ritualurile repetate la masa de local,
sonetul devine o virtuozitate a
recitãrii în atmosfera de fum ºi
alcool. Aºa s-a întîmplat, de la
chinezul Li Tai Pe la persanul Omar
Khayyam, cu o strãlucire aparte ºi
vie la francezul François Villon, pînã
în zilele noastre, ultimul venit la
acest festin devãlmãºitor fiind
clujeanul Horia Bãdescu. Faptul
este dezagreabil doar pentru firile
închise în osificate scolastici folosite
la predarea disciplinei poeticii ºi
aducerea ascultãtorilor la comodita-
tea înþelegerii. Dar poeþii bahici se
aratã insensibili la aceste prevederi
ale statutului didactic, ei se recunosc
deplin în omagiul înflãcãrat al clipei
ºi nu-ºi fac un scrupul din espanda-
rea graniþelor teoretice.

La poezia bahicã, exultaþiile
intempestive se împletesc cu
divinizarea locului unde acestea se
produc – într-o cîrciumã sau într-un
oraº. Aºa se întîmplã ºi în cazul
clujeanului Horia Bãdescu, autorul
cãrþii E toamnã nebun de frumoasã
la Cluj (2011). Pe aceastã linie, îl
gãsim apropiat de Radu Stanca,
poetul care cînta Sibiul, cu vechimea
lui ºi cu fantasmagoriile pe care
aceasta le produce: nãluci de
domniþe în iatacuri, inervaþia
sanguinarã specialã care circulã
prin arterele împietrite în ziduri,
imaginarea unor scene glorioase
care se petreceau la porþile burgului,
plus plasarea autorului în acest
decor vetust („sunt cel mai frumos
din oraºul acesta“ etc.). Dacã la
Radu Stanca aceastã exaltare
materializa o conºtiinþã esteticã
îmbibatã de voluptãþile trecutului, la
Horia Bãdescu totul se petrece firesc
ºi spontan, ca o recuperare
necesarã într-un spaþiu privilegiat.

Titlul cãrþii îl gãsim repetat, ca un
leit-motiv, în prima poezie, De

iuventute, cu inserturi goliardice din
imnul studenþesc medieval Gaudea-
mus, foarte potrivite în glorificarea
liricã a unui centru universitar de
prestigiul Clujului. Aceastã poezie,
care poate deveni o emblemã
clujeanã, trebuie cititã ºi recititã în
întregime: „Ascultã cum cîntã întîiele
brume,/ dezmãþ de culori e-n copacii
ursuji;/ acum te poþi pierde pe strãzi
fãrã nume,/ e toamnã nebun de
frumoasã la Cluj!// Acum bate-n
turnuri o orã regalã,/ din vechi
manuscripte vocabule ies,/ e-un
ceas cînd oraºul în haine de galã/
începe sã cînte <sumus dum
iuvenes>!// O stea poþi purta noaptea
asta pe umãr,/poþi iubi, poþi vorbi cu
prietenii duºi,/ poþi uita anii care se-
adunã la numãr;/ e toamnã nebun
de frumoasã la Cluj!“.

Clujul, ca loc privilegiat, emanã
presãrãri diamantine ºi irizãri
scînteietoare care întreþin harul
poetic („cade cenuºa de aur a
numelui sãu/ luminîndu-l“),
rechemînd amintiri studioase ºi
înflãcãrate („cînd ploile scandeazã
pe turle limba românã:/ ah, filologi
zvãpãiaþi de la Cluj“). Poetul se
dezinhibã („vei ieºi cîntînd printre
lucruri“), cutreierînd cetatea încã
adormitã, pentru a învãþa „gramatica
somnoroasã/ a Someºului“. Numai
vîrsta nu mai e aceeaºi, acum simte
cã „toate s-au dus“, pecetluindu-i o
împãcare filosoficã, asemeni lui
Al.Andriþoiu odinioarã, care scria „e
bine sã iertãm, se mai întîmplã“;
poetul de-acum pactizeazã cu el
însuºi: „Ce sã-i faci?“. Altã datã, cînd
ascultã „cum sub Feleac coseºte
moartea“, constatã materialitatea
uitãrii: „ºi nu mai vii!“. Tentat sã
spargã implacabilitatea amintirii,
vede o „castã luminã septembre/ pe
strãzile Clujului“. Tot astfel îºi cautã
pe strãzile oraºului urmele rãvãºite
ale trecutului, îngînînd Balada
toamnelor tîrzii, cutreierînd „valahul
burg“, „duioºi peripatetici în pieþele
pustii“.

Locul libaþiilor este circumscris în

perimetrul mai larg al Clujului: în
„crîºma lui Mongolu“ - personaj
pitoresc ºi tolerant cu nãzbîtiile
scriitorilor (rãmas, apoi, iubitor de
breaslã, dovadã cã o parte din
premii-le anuale ale Filialei locale
sunt asigurate de el), cãruia îi zice
o Închinare („Precum e scris ne-om
duce-n rînd/ ºi risipi-ni-se-va stolu’/
dar pentru tot plãtim c-un cînt/
precuviosului Mongolu’“). „La
Mongolu’, la Mongolu’/ unde-ºi
beau poeþii polu“ trezeºte reverii
atrãgãtoare ºi fastuoase, precum
citim în Balada gureºei Coquette („la
hanul umbrei, de-i ziceam
Mongolu’,/ cu vinuri vechi cu damf
ºi marafet,/ veni o orã cînd mi-am
dat obolu’/ iubirii pentru gureºa
Coquette”), în Balada galeºelor
boloboace („pãrtaºi la suflet ºi subþiri
la pungi,/ crai vechi de curte încã ºi
mai veche,/ pe strãzi pustii alunecam
prelungi/ cu clinchet de pahare în
ureche“), în Balada prefrumoaselor
roºcate („din dimineaþa torsului
zbanghiu/ ciclopicele coapse
încercate,/ armurile cu sunetul mai
viu/ învãluind tãcut în argintiu/
genunchii prefrumoaselor roºcate“),
în Balada vechilor scripturi (care-i
prilejuieºte poetului un inventar al
tentaþiilor cramei: „solzoase vudci,
rachiuri tari ºi grele/ sticlite în
þîþoasele butelci,/ cu apele brumate
de perdele/ de hreani subþiri ºi
îngheþate hãlci/ de boreale murãturi,
zalãuri/ sunînd întunecoasele
armuri,/ garafe durdulii urcînd din
hãuri/ untdeleminte þurþuri cãtre guri/
ce-au zis Balada vechilor scripturi“).
Aici apare numitã casta aparte a
poeþilor bahici - „mongoloinii“ - care
ºtiu citi ºi recita Balada vechilor
scripturi („Mongoloinii, casã
domnitoare/ pe ultimele veacului
spãrturi,/ corãbii lungi, înzãpezitã
floare/ rodind potrivnicilor auguri/
Balada, zisã, vechilor scripturi“).
ªi-i zice lui Nego, cel dus dintre ei
„Dom’Nego, ne e dor ºi ºtim de ce!/
Prin birtul îngerilor ce mai e?“, iar
Negoiþã Irimie îi dã replica, peste
timp, într-un Cîntec de cramã: „Sã
ridicãm, dar, cãnile de lut!/ E lutul
vechi, dar vinul ºi mai vechi e,/ Poate
nici n-are început,/ ªi crama asta nu
are pereche“.

Se întreabã poetul însuºi, înge-
nuncheat la statuia Clujului, care
atît de multe simbolizeazã: „Mai
auzi, nu mai auzi/ cum cad nopþile

A‘Crazy Beautiful’ Fall in Cluj
Titu Popescu

(continuare în pag. 32)

E o toamna „nebun de
frumoasa“ la Cluj

)) )))

)) )))
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Target: ªerbãnescu, and the Burning Leaves for Nothing
Mihai Barbu

Relatare obiectivã despre felul cum
reacþiona, în 1968, Securitatea când Obiectivul
declara: „În anii aceºtia, au fost promovate
foarte multe nulitãþi în posturi de rãspundere.
Eu am de gând sã scriu o nuvelã satiricã despre
nulitãþile cocoþate în posturi cheie, care au
alcãtuit o nouã clasã a aristocraþilor, o clasã a
agramaþilor”.

În data de 26 decembrie 1968, deºi pentru
lumea liberã era a doua zi de Crãciun, Securitatea
din Craiova lucreazã de zor. Harnicul locotent major
Olimpian Ungherea, cel care avea în lucru dosarul
Obiectivului „ªerbãnescu” (sau, necodificat, Ion D.
Sîrbu), redacteazã o notã strict secretã (ºi extrem
de acidã) pe care o adreseazã superiorilor sãi.
Aceºtia, la rândul lor, o direcþioneazã spre Comitetul
judeþean de partid. În notã, tovarãºul Ungherea
informeazã cã, pe data de 2 noiembrie1968, pe
scena Teatrului Naþional din Craiova a avut loc
premiera piesei Frunze care ard de Sîrbu Ion
Dezideriu. Ofiþerul este vãdit ostil autorului pentru
cã, pe parcursul notei, el îi reproºeazã lui Sîrbu, pe
un ton vehement, modul în care acesta  a încearcat
sã-ºi promoveze piesa prin ziarul local ºi cu ajutorul
radioului din Craiova. Cu aceastã ocazie sunt puºi

la zid ºi cei care au îndrãznit, în ziarul partidului, sã
scrie elogios despre Sîrbu care, în opinia Securitãþii,
era un element duºmãnos ºi care nu meritã sã aibã
parte de o presã favorabilã. Redãm mai jos nota
redactatã de Olimpian Ungherea care se referã
concret la cele rezumate mai sus (menþionãm cã
sublinierile din text aparþin Securitãþii):

Dorim sã subliniem, în cele ce urmeazã, modul
în care autorul piesei a încercat (ºi în cele ce
urmeazã a reuºit) sã-ºi creeze, cu orice preþ, o
publicitate excesivã, falsã, creînd ºi întreþinând
deziderat relaþii apropiate cu lucrãtorii din domeniul
presei, radioului, culturii, utilizând apoi acest cerc
de relaþii în scopul obþinerii unui credit moral în faþa
autoritãþilor locale, pentru a se lansa ºi impune ca o
personalitate artisticã de prim rang. În ziarul local
Înainte, din data de 14 iulie a.c., la rubrica Fiºier de
repertoriu, este inserat pe douã jumãtãþi de coloanã,
un amplu elogiu adus numitului Sîrbu Ion Dezideriu,
într-o verbaþie sonorã ºi iemfaticã, semnat Al. Dianu
(pseudonimul red. Al. Firescu). Articolul este însoþit
de fotografia 5x3,5 cm a celui care face obiectul

elogiului. În data de 6 octombrie a.c., numitul Sîrbu
Ion Dezideriu a luat legãtura, personal, cu studioul
centrului de radioficare Craiova, solicitând redacþiei,
cu insistenþã, a i se lua un interviu în legãturã cu
piesa Frunze care ard, implorând sã fie sprijinit prin
emisiunile locale pentru a câºtiga popularitate ºi
încrederea oamenilor. Tot în ziarul local Înainte, din
data de 30 octombrie a.c., la rubrica Atitudini, red.
Al. Firescu semneazã articolul O tradiþie dezminþitã.
Din text, reþinem urmãtoarea frazã revelatorie pentru
scopul ce ne-am propus în prezenta notã:
„Sâmbãtã, o echipã de actori ºi un dramaturg
craiovean, trec un greu examen artistic, care trebuie
transformat într-un EVENIMENT, într-o
SÃRBÃTOARE”. „Examenul” care, neaparat,
sâmbãtã 2 noiembrie a.c. trebuia transformat în
„sãrbãtoare” nu constituia altceva decât spectacolul
cu piesa Frunze care ard. Cu aceeaºi asiduitate,
în maniera omului curtenitor, numitul Sîrbu Ion
Dezideriu a solicitat sprijinul prietenilor de la revista
Ramuri, de la Comitetul pentru culturã ºi artã, de la
Studioul de radio Craiova, etc., etc. Cu titlu ilustrativ,
extragem urmãtorul text dintr-o scrisoare adresatã
numitului Victor Parhon, pe atunci redactor la revista
Ramuri: „Sâmbãtã pe 2 noiembrie, orele 8 seara,
am premierã pe þarã cu piesa Frunze care ard. Sã
faci tot posibilul sã vii. Directorul este supãrat. E
vorba de soarta adevãratului meu debut. Te rog, ºtii
ce e bine de fãcut! Ajutã-mã!” Acelaºi ziar local
Înainte din data de 2 noiembrie ac, în articolul
Metafora afirmãrii, îl prezintã cititorilor pe numitul
Sîrbu Ion Dezideriu, ca pe „un om de aleasã culturã,
cu putere sigurã de discernere a interferenþelor
culturale ºi artistice, spirit efervescent în cãutãrile
lui...” etc. Deºi piesa cade, constituind un eºec atât
pe plan artistic cât ºi pe plan financiar (planul de
casã este dezastruos) elogiile abundã disperat,
spre stupefacþia cititorilor. Ziarul local Înainte din data
de 8 noiembrie a.c. lanseazã (a câta oarã?) pe trei
jumãtãþi de coloanã, laude unui idol fictiv: „I.D.Sîrbu
ºtie sã construiascã o piesã, având simþul
dramatical subiectului tratat, cunoaºte perfect legile
evoluþiei unui conflict ºi îi sunt la îndemânã toate
posibilitãþile cu care sã creeze momente de înaltã
tensiune sufleteascã ºi sã defineascã o atmosferã
sugestivã...” În acelaºi cotidian din data de 12
decembrie a.c., Jana Morãrescu (prietenã de familie
a celui în cauzã) consemneazã într-un articol.
„Autorul a izbutit scriind aceastã piesã, deoarece a
redat un univers uman cu o genezã specificã...”

Obiectivul „Serbanescu“ si frunzele care îi
ardeau degeaba

, ,
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Dupã ce a trecut în revistã toate apariþiile din
presa localã care consemneazã noua premierã a
Teatrului Naþional din Craiova, ofiþerul de Securitate
Olimpian Ungherea pune o întrebare retoricã  („Fãrã
a cãuta vreun cusur - deºi se gãsesc cu duiumul -
în piesa Frunze care ard vrem sã rãspundem unei
întrebãri: ce fel de om a fost ºi este autorul ei?”) la
care abia aºteaptã sã-i dea replica. Partea întâi a
notei este doar pretextul pentru a deversa, de
aceastã datã, toate mizeriile din dosarul de urmãrire
spre uzul judeþenei de partid. La început se fac
câteva precizãri biografice din tumultoasa viaþã a
Obiectivului:

„SÎRBU ION DEZIDERIU este nãscut la 28
iunie 1919 în oraºul Petrila, judeþul Hunedoara, Fiul
lui Ion ºi Ecaterina, de naþionalitate ºi  cetãþenie
românã, posedã ca studii Facultatea de litere, este
angajat al Teatrului Naþional Craiova în funcþia de
secretar literar, domiciliazã în oraºul Craiova, str.
Romul, nr. 1, scara E, et. II, ap. 95. La data de 17
septembrie 1957 a fost arestat de cãtre organele
de urmãrire penalã, pentru omisiune de denunþ. Fiind
judecat de Tribunalul Militar al Regiunii a II-a
Bucureºti, prin sentinaþa nr.13/1958, confirmatã de
Tribunalul Suprem prin Decizia nr. 108/1958, a fost
condamnat la un an de închisoare corecþionalã. În
data de 16 septembrie 1958 a fost eliberat, prin
expirarea pedepsei, însã datoritã faptului cã în timpul
detenþiei a avut o comportare necorespunzãtoare,
prin Ordinul M.A.I. nr. 10022/1958 a fost încadrat în
C.M. (colonie de muncã) pe timp de 24 de luni.
Ulterior, prevederile acestui ordin au fost anulate,
deoarece în acelaºi an, susnumitul a fost arestat
din nou, sub învinuirea de sãvârºirea infracþiunii de
uneltire contra ordinii sociale. Pentru aceastã
activitate, Tribunalul Militar Bucureºti, prin Sentinþa
nr. 1250/1958, rãmasã definitivã, l-a condamnat la
7 ani închisoare corecþionalã. A fost eliberat din
detenþie conform Decretului nr. 5/1963.”

Dupã ce este fixatã, ca într-un insectar, viaþa
plinã de accidente biografice ale autorului piesei
Frunze care ard urmeazã demascarea. Sîrbu
vorbeºte liber ca un om care se adresezã unor
oameni pe care îi crede de aceeaºi parte a
baricadei. El ignorã faptul cã este un fost deþinut
politic care este urmãrit în continuare de
omniprezenta Securitate. Tot ceea ce el spune, în
public sau în particular, este înregistrat ºi transcris
de Securitate în note odioase:

„În prezent, din materialele pe care le deþinem,
rezultã cã numitul SÎRBU ION DEZIDERIU,
continuã a se manifesta duºmãnos în cercul
apropiat de relaþii. Astfel, faþã de politica de cadre
promovatã de statul nostru, se situeazã pe poziþii
injurioase. Redãm, spre ilustrare, afirmaþia acestuia,
fãcutã într-un grup de intelectuali: „În anii aceºtia,
au fost promovate foarte multe nulitãþi în posturi de
rãspundere. Eu am de gând sã scriu o nuvelã
satiricã despre nulitãþile cocoþate în posturi cheie,
care au alcãtuit o nouã clasã a aristocraþilor, o clasã
a agramaþilor”. Cu altã ocazie, în faþa a doi cetãþeni
belgieni care lucreazã la Combinatul chimic Craiova

ºi a altor persoane diin localitate, cel în cauzã a
afirmat: „ E adevãrat cã suntem bogaþi, avem de
toate în cantitãþi fabuloase, dar toate astea le posedã
statul, nu noi cetãþenii, care nu avem nimic. Deºi
Craiova este un oraº bogat, totuºi locuitorii sunt
zdrenþãroºi, necãjiþi. În economie se realizeazã
profituri uriaºe, dar poporul, oamenii de rând se vor
chinui în sãrãcie la fel ca ieri ºi alaltãieri, pentru cã
bogãþiile nu sunt ale lor în mod real, practic, ci numai
teoretic. Profiturile industriei ºi comerþului au creat
o aristocraþie nouã în România...”  Faþã de un alt
grup de persoane, recent, a fãcut urmãtoarea
remarcã: „Preluarea de cãtre tov. Nicolae
Ceauºescu a conducerii Consiliului de Stat, ca ºi
propunerile pentru reorganizarea administrativã a
þãrii, reprezintã cea mai nedemocraticã reformã pe

care a cunoscut-o vreodatã þara noastrã. De fapt,
nu este altceva decât desfiinþarea oricãrei forme
democratice”.

Ofiþerul, care la acea datã cocheta cu literatura,
noteazã o afirmaþie fãcutã de autor într-un context
oarecare dar nu face ºi conexiunile necesare. De
fapt, Frunze care ard este rezultatul rescrierii, din
memorie, a fostei piese Sovromcãrbune pentru care
Sîrbu a fost condamnat pe motiv cã ar fi vrut s-o
scoatã din þarã cu ajutorul unui complice din Cluj. E
vorba de d. Raul Volcinski. Totul s-a rezumat, atunci,
la o banalã discuþie între doi oameni cu preocupãri
literare. În acea vreme, orice încercare literarã
provenitã din Est care conþinea eroi care luptau, într-
o formã sau alta, împotriva statului comunist era
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socotitã drept o posibilã loviturã literarã ºi financiarã
în librãriile din Vest. Aºa gândeau ºi cei doi când
credeau cã niºte mineri care pun la cale o grevã pe
vremea sovromurilor, întreprinderile mixte de tristã
amintire de pe vremea comunismului incipient, vor
inflama Vestul. Dupã ce iese din detenþie ºi dupã

ce partidul a condamnat oficial aceste sovromuri -
ca formã de spoliere a avuþiei naþionale de cãtre
sovietici - Sîrbu reia subiectul într-o nouã formã.

Nici acum, însã, lucrurile nu puteau fi spuse pe ºleau
ºi Sîrbu împinge acþiunea piesei din timpul
comunismului în timpul ultimului rãzboi. Securitatea
aflã de acest tertip scriitoricesc dar nu face legãtura
cu piesa anterioarã intitulatã Sovromcãrbune. E
drept cã ºi la proces, aceastã piesã este mereu
invocatã dar nu a putut fi probatã ºi existenþa ei.
Aºa se face cã, în acest caz, Olimpian Ungherea
scrie doar ceea ce ºtie:

În data de 5 decembrie a.c. a afirmat faþã de o
persoanã cã „dacã nu ar fi plasat acþiunea piesei
Frunze care ard în timpul rãzboiului, pasajele despre
viaþa de muncã ºi mizerie a minerilor ar fi valabile ºi
azi, ceea ce ar duce la calificarea piesei ca
reacþionarã ºi chiar periculoasã”.

Finalul notei nu lasã loc de nuanþe ºi interpretãri.
Din punctul de vedere al Securitãþii totul este extrem
de clar:

„Existã ºi materiale recente, din care rezultã,
fãrã dubii, cã numitul Sîrbu Ion Dezideriu nutreºte
sentimente duºmãnoase faþã de regimul socialist
din þara noastrã. Am relalat cele de mai sus în scopul
cunoaºteri unora din procedeele, mijloacele ºi
formele prin care anumite persoane, cu antecedente
penale ºi politice, încearcã, jucând pe douã planuri
diferite (în public afiºând-se ca oameni loiali, iar în
cercurile de intimi, ca indivizi refractari regimului
nostru), sã parvinã, sã aparã în societate ca oameni
iluºtri, cinstiþi, arogându-ºi importante avantaje
materiale ºi morale...”

Citind aceste lucruri, ºefii au scris pe marginea
colii de hârtie:” STOP” ºi au decis în consecinþã:
„originalul va fi înaintat Comitetului judeþean P.C.R.”

În altã ordine de idei ar trebui menþionat faptul
cã piesa pe care Sîrbu a mizat atât de mult, fie cã
s-a numit  Sovromcãrbune, fie cã s-a numit Frunze
care ard i-a fãcut autorului numai deservicii. Nici
montarea ulterioarã fãcutã de televiziune nu a reuºit
sã impunã piesa ºi nici numele autorului. Montajul
regizoral inadecvat ºi masive tãieri din textul originar
au fãcut piesa de nerecunoscut. Sîrbu, un om cu o
deosebitã inteligenþã artisticã, s-a înºelat de trei ori
în privinþa acestei piese. E foarte probabil ca, în
acest caz, sã fi acþionat sentimental. Era vorba de
minerii lui de acasã ºi ei meritau, nu-i aºa?, orice
sacrificii...
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Arhiva CNSAS, Dosarul „ªerbãnescu”,  pp. 24-27

la Cluj?/ Mai cuprinzi în ochiul sferic/
Someºul de întuneric?/ Mai asculþi
pieþele/ cîntãrindu-þi vieþile?/ Mai
auzi urcînd un veac/ Carul Mare pe
Feleac?“.

Toate sunt poeme care
mãrturisesc o „nestinsã iubire“
pentru oraº ºi pentru trecutul pe care

poetul ºi l-a încrustat în zidurile lui,
pentru a conserva „fabuloase
întîmplãri goliardice“, rememorate în
carte cu un avînt contaminant.

Pentru poetul Horia Bãdescu,
dupã cum mãrturiseºte (v. Steaua,
nr.5/2012) ºi cartea de faþã o
dovedeºte, poezia conservã
memoria esenþialã a omului

(„pentru mine, poezia nu este doar
un mod de a ne trãi umanitatea, ci
ºi, ºi mai ales, <memoria Fiinþei>,
memoria esenþialã a omului ºi a
umanitãþii /.../, atunci cînd uitarea
pare cea mai comodã modalitate
de a exista“). El trãieºte pe deplin
smu lge rea  d in  aceas tã
comoditate.

(urmare din pag. 29)
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Carmen Sylva, inedit
Rãmâne indiscutabil faptul cã, în evoluþia culturii

române moderne din a doua jumãtate a veacului al
XIX-lea ºi a confluenþei cu faptul de civilizaþie ºi culturã
europeanã, locul ºi rolul „primei regine a României”1 a
fost de netãgãduit pentru un îndelungat rãstimp
temporal, cu reverberaþii dincolo de deceniile prime
ale secolului urmãtor. Originarã din regiunea de mijloc
a Renaniei, unde castelul Segenhaus din Monrepos
a constituit sorgintea irumperii spre lumea oriental
europeanã a “globe-trotter”-ului, dat acceptat într-un
dublu sens a denominaþiei, atât concret, cât ºi figurat,
„prinþesa de (Neu)Wied (am Rhein) a cumulat în spaþiu
ºi timp atributele unei distinse „Doamne-model“,
marcatã de pioºenie, dând dovadã de un suflet
caritabil ºi de nebãnuite talente artistice, validate
îndeosebi prin calitãþile scriitoarei de succes în epocã
(poetã ºi prozatoare), de protectoare a artelor ºi
literelor (muzicã, picturã etc.), de patroanã a diverselor
ºi nenumãratelor activitãþi filantropice. În pofida unui
context, adeseori paradoxal ºi impregnat de un
specific neconformism puritan, ea a denotat un anumit
simþ al comunicãrii mondene, – încredinþatã fiind cã
darurile proprii se aflã cel mai adesea în contradicþie
cu atributele de Suveranã, – dezvãluit într-un statornic
credo formulat în deplin spirit artistic romantic: “Ich
wollte der Menschheit dienen, aber nicht vom Throne
herab, sondern in naher Nähe, an ihrem Herzen”. 2

Atitudinea ºi ºansa manifestãrii de timpuriu a unei
forme de “cosmopolitism” lingvistic perfect adecvat
ºi racordat epocii respective, în coroborare cu truda
de tãlmãcire efectuatã în tandem cu Mite Kremnitz
(Doamnã de Curte, prietenã, cititoare, asiduã
colaboratoare ºi monografã), au concurat atât la reuºita
suitei de traduceri, în românã ºi germanã, a valorilor
literare autohtone ºi strãine, cât ºi la familiarizarea cu
limba adoptatã ºi prin respectarea metrului ei originar,
prin îmbogãþirea continuã a perfecþiunii formei de
exprimare, dublatã mereu de frumuseþea inspiraþiei,
neaºteptat de avenit coloratã stilistic. Literata semnând
iniþial cu anagrama E. Wedi ºi acceptând ulterior
pseudonimul de „Carmen Sylva/Cântul Pãdu-
rii”(1880)3, evidenþia în volumele cu un comensurabil
ecou critic(1884: Mein Rhin”, “Meine Ruh`”) tocmai
un harnic exerciþiu poetic ºi disciplinat în cadenþa sa
“teutonicã”, astfel încât producþia însumatã într-un
circumscris interval, delimitat de anii 1880-1905, sã
se cifreze la câteva zeci de titluri de prozã ºi poezie.
Omagiatã prin diverse recunoaºteri oficiale în þarã
(1890, membru de onoare al Academiei Române) ºi
strãinãtate (1888, 1890, premiatã la Paris ºi Edinbourg,
“doctor honoris causa” al Universitãþilor din Sankt-
Petersburg ºi Budapesta, 1896), regina Elisabeta a
ilustrat pe deplin menirea asumatã conºtient de un
atare mesager al literaturii ºi artelor, prin dese “cãlãtorii
de studii”, cu durate variabile ºi care însumau deseori
stagii de mai îndelungatã absenþã din þarã (Bucureºti
ori Peleº), precum între 1889-1894, aflatã mereu

Stelian Mândruþ

înconjuratã de o pleiadã de nume ilustre în peisajul
autohton ºi extins continental. Prin volumele publicate
într-o cadenþã anualã, îndeosebi de firesc în lumea
culturalã germanã (Bonn, Leipzig, Regensburg etc.),
autoarea îºi continua, astfel, propriul demers de
valorificare a unor teme specifice, profund medi-tate,
dar ºi în acþiunea de
rãspândire a valorilor intrin-
seci civilizaþiei ºi spiritua-
litãþii româneºti.

Cele douã mãrturii
(piese redate integral în
Anexã, în grafia proprie a
celei/celui care a dacti-
lografiat, în grabã ºi cu
multe greºeli, textul
epistolei, dar ºi a ver-
surilor aparþinând poetei
Carmen Sylva), reprezin-
tã un fapt necunoscut
pânã acum în literatura de
specialitate.4

Epistola datatã
Bucureºti, 27 martie 1901,
semnatã cu numele de
Elisabeta, apare, la prima
lecturã extrem de “stin-
gheritã” datoritã multiplelor
dificultãþi de exprimare într-
o cursiv de literarã limbã germanã, specificã
discursului elevat pronunþat mai totdeauna de Carmen
Sylva cu diverse ocazii, mai mult sau mai puþin
protocolare. Înclinãm sã credem cã transpunerea în
scris a mesajului a fost efectuatã fie dupã dictarea
emitentei, marcatã oficial prin semnãtura ei civilã, fie
poate tocmai de ea însãºi, ilustrând acum un nefericit
aspect al propriei stãri psihice ori de spirit, ºtiutã fiind
agravata boalã de ochi a Reginei.5 Dialogul purtat
abrupt ne face sã supoziþionãm un demers continuativ
în spaþiu ºi timp, înglobând date cunoscute ambelor
pãrþi ºi subliniind interesul reciproc cu privire la
tipãrirea, de cãtre o necunoscutã editurã germanã, a
unui set de Biblii, cu o specialã þinutã  graficã, destinat
a fi difuzat gratuit pe seama congenerilor nãpãstuiþi
de soartã ºi aflaþi, mulþi din ei, cuprinºi de boalã, la
tratament în fireºti aºezãminte spitaliceºti. Discuþia
ºi “negocierea” propriu-zisã nu denotã nicicum
amprenta faptului pragmatic, posibil de incumbat din
pricina vehiculãrii unor sume notabile în epocã, ci
dezvãluie tocmai elementele normale ale unei
“tranzacþii” purtate într-un de înþeles climat uman, în
intenþia de a netezi calea în alinarea ºi uºurarea, prin
lecturã ºi culturã, a multor inerente dureri fizice ºi
sufleteºti, aºa cum exprimã expeditoare prin cuvintele
“Freude und Wohltat”. Astfel cã suntem convinºi de
faptul cã Regina Elisabeta insistã meritoriu în reuºita
încercãrii sugerate dincolo de perniciozitatea “atracþiei’
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pecuniare, reclamatã îndeosebi de cãtre adresant,
probabil în posibile anterioare rânduri schimbate cu
poeta “filantrop”. Ea nu omite deloc faptul de a reclama
o nouã variantã la traducerea “baladelor ºi romanþelor”
în românã ºi francezã, la fel ºi  referirea fãcutã la
perspectiva altor elaborate consemnate cu exactitate
contabilã.

Versurile, aflate în starea primordialã de
manuscris, constituie o veridicã suprizã, îndeosebi
pentru cã îºi revendicã un primat în domeniu, mai ales
cã acþiunea de aflare ºi regãsire în volumele antume
ºi postume anului 1901, conform aleatoriei noastre
estimãri,6 pledeazã pentru un atare inedit caracter.
Opinãm cã poate fi lesne vorba de o momentanã
improvizaþie, datoratã unui gest inefabil sau unei suite
de motive spirituale, mai ales cã ritmul ºi topica frazei
utilizate nu pot fi repertorizate printr-un complementar
procedeu comparativ. Grafia semnatarei “Carmen
Sylva”, apare mai apãsatã ºi într-o tuºã graficã
deosebitã, probabil ºi într-o elaborarea oarecum pripitã
ºi cauzatã de o anume proprie stare de fapt. Fiind
mereu neliniºtitã de starea de sãnãtate a mamei sale,
aflatã în continuã agravare pânã la sfârºitul
consemnat în anul 1902,7 autoarea îºi transferã hârtiei
un logic duct existenþial pentru momentul respectiv,
atunci când aºterne în scris urmãtoarele versuri,
redate acum într-un aproximat exerciþiu de
transpunere ºi comentare cât mai fidelã : “Lasã-ne,
pãºind în copilãrie(?); Sã mergem la Magistru; Pentru
cã lãrgind cercul; Sã stãm lângã Magistru; Prin viaþã
însoþindu-l; Desfãºuându-ne sufletele în jurul lui; Pe
el îl adie uºor; Conducându-i pe cei tineri; Sã îl vadã
pe Magistru; De pe buzele de cântãreþ; “Plinul de aur”
ºi simþire; Sã-i implore suflarea”.8 Simþire religioasã,
exces de Puritanism, tentã pedagogicã în adorarea
LUI, cãldurã, umanism ºi îndemn la cuvioºenie ºi
milostivire, iatã ce am putut deduce, complet subiectiv,
din lectura mai sus tãlmãcitã.

Am încercat, prin restituirea celor douã piese
“literare”, sã atragem cuvenita  atenþie asupra
existenþei unor mãrturii, probabil inedite, viabile în
legãturã cu viaþa ºi opera celei denumite, cu îndreptãþit
temei, cea dintâi Reginã a României, înscriind un
indiscutabil “nestemat” între perlele reprezentative ale
literaturii române moderne, care a fost ºi a rãmas
“Cântarea Pãdurii”, alias “Carmen Sylva”.

Anexã
Bucarest, den 27.ten März 1901
Und wie wäre es, wenn ich gleich für

zweitausend Franken Exemplare bestelle? Würde
das nicht ebenso gut sein, als das Geld nur
auszugeben, und warde IThnen das nicht zugelich
eine ganz ebdeutede Reclame machen da ich ja doch
eine CMasse vercsleuken muss! Wie wäre das:?

Ich weiss wenigstens dass mann mir das
vrorschlug wenn ich das Evangelienbuch wollte in
Heliogravure erscheinen lassen, ! aber achö Es ist
undenkbar! Es würde zwanzigt ausend Franken
kusten! Dars haben wir gleich aufgegeben! Das hätte
nicht genug Zweck, und ich finde, es hat sein

Schöyes, wenn das ein Uinicum bleibt! dAber da wo
es darauf ankommt, dem Buche viele leser zu
verschaffen, da kann es Nichts schaden, wenn ich
eine Menge vercshlenke, da wo ich sicher weiss, dass
fünf Mark schon viel Gald bedeuteu. Z. B. an Spitäler,
oder an Arme, oder an Kranke, alle Art, es konnte
sehr schön werdeon, und eine rgosse freude und
Wohlthat. Wiewviel Exemplare könnte ich da wohl
haben? Ich warde sie fast alle bei hnen lassen und
Sie bitten, sie direct zu verschicken. aHaopts chlich
an Spitäler. das äre dan noch eine doppelte Wolhhat
von mir. Auch an einige Arzte, so dass sie es in meinem
Nmen in ihren Spittälern schenken könneu.

Was meinen Sie zu dieser Idee? Ist es unpraktisch,
so wollen wir sie weieder fallen lassen. aber vielleicht ist
sie IHnen recht? Oder muss ich dann mehr nehmen
das weiss ich Alles nicht, das können nur Sie berechnen.
Hier iind die rumänischen und franzözischen Ueber-
setzungen schon fertig, so dass man nur die Bilder
brauch dan kann es vollendet werden.

Ich bin gainz glücklich, weil ich endlcih die ballade
gefsnden habe, die ich mein lebenlang gesucht! Ich
weisss sehr wohl, dass all e die rüteren keine echten
balladen sind, aber nun kommen ganz echte! Das
wird doch eine serhr grosse freude!

Ich schreibe eben nicht mehr, da ich furchtbar
viel zu hthun habe, und drei balladen und ein märchen
im kopfe! Denn nun strömt es gerade zu! Nun fehlt
Nichts als die Zeit, alles genügend durchzuarbeiten,
und aufs papier zu bringen.

                Elisabeth [semnãturã olografã, n.n.]

Lasst uns, in Kindheit(?) Schreitenden
Zum Meister geh‘en
Dass wir, die Kreise Weitenden
Beim Meister stehen
Durch‘s Leben ihn Begleitenden,
Die Seelen um ihn Breitenden
Ihn sanft umweh‘en
Die Jünger zu ihm Leitenden
Den Meister sehe‘n,
Vom Goldsamm sinner Sänger - lippen
Den Hauchs erfleh‘n!

                                Elisabeth [semnãturã olografã, n.n.]

1 Vezi, selectiv, Mite Kremnitz, Carmen Sylva. Eine
Biographie, Leipzig, 1903; Klaus Heitmann, Cultura germanã
ºi românã la Curtea lui Carol I. ºi a reginei Elisabeta(Carmen
Sylva), în Oglinzi paralele, Bucureºti, 1996, p. 105-144;
Annemarie Podlipny-Hehn, Carmen Sylva, Temeswar, 2001;
Gabriel Badea-Pãun, Carmen Sylva, uimitoarea Reginã a
României, Bucureºti, 2007.

2 Annemarie Podliny-Hehn, op.cit., p. 66.
3 Mite Kremnitz, op.cit., p. 137; Annemarie Podlinpny-

Hehn, op.cit. ,p. 51; Gabriel Badea-Pãun, op.cit., p. 9, 124.
4Bayerische Staatsbibliothek München. Autogra-

phensammlung. Autograph Elisabeth. Königin von Rumänien.
5 Gabriel Badea-Pãun, op.cit. ,p. 228.
6 Bibliografia româneascã modernã. 1831-1918. Vol.I(A-

C), Bucureºti, 1984, p. 567-579; Annemarie Podlipny-Hehn,
op.cit.,p. 121 ; vezi ºi la Biblioteca Centralã Universitarã “Lucian
Blaga” din Cluj-Napoca, secþia de Colecþii Speciale, fond Mite
Kremnitz, mss. nr. 6438-6477.  7 Mite Kremnitz, op.cit. ,p.320.

8 Mulþumim colegei noastre de Institut, dr. Lidia Gross,
pentru competentul efort de lecturã criticã!
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Jurnalul intim sau interior îºi
deschide oficiile pentru unica reali-
tate radicalã: realitatea fiecãrui eu,
pe care o exploreazã cu blazare
sau fervenþã. Existã însã ºi o altã
dimensiune a jurnalelor personale,
anterioarã angrenajului intimitãþii.
Deschiderea jurnalului, extimitatea
sa, orientarea preponderent spre
structurile macroistorice nu
constituie o excepþie ci, mai
degrabã, un dat cultural. Þine de
domeniul evidenþei faptul cã jurnalul
intim a fost mai întâi extern, cu
mecanismele de funcþionare la
vedere, cu obsesia consemnãrilor
practice ºi cu o finalitate precisã,
înainte de a-ºi întoarce ocheanul
asupra eului ºi a tribulaþiilor
acestuia. Despre deschiderea/
închiderea jurnalelor scrie ºi Jean
Rousset; conceptul de jurnal
extern este pus în discuþie de cãtre
Jochen Golz, iar la Eugen Simion
apare distincþia între spaþiul privat
ºi spaþiul public în scriitura intimã.
Michel Tournier inventeazã ºi
consacrã termenul de jurnal extim
o datã cu publicarea, cu acest titlu,
a însemnãrilor sale zilnice.

În economia jurnalelor
feminine româneºti, extimitatea
este accidentalã; cel mai frecvent
este fenomenul, semnalat de mai
mulþi cercetãtori, care implicã
hipertrofia eului ºi atrofia
elementului istoric. Existã, cu toate
acestea, câteva jurnalele feminine
cu deschidere spre marea istorie.
Acestea au în comun câteva
ocurenþe care le disting de jurnalele
intime veritabile; relaþia cu literatura
este una extrem de contoversatã:
de la fuga de literaturã, ca formã
de evazionism, în jurnalele
Monicãi Lovinescu, de la
contaminarea esteticului prin
ideologic, la Maria Banuº, la
absenþa oricãrei intenþionalitãþi
literare, în cazul jurnalelor
Smarandei Brãescu ºi Elenei
Spijavca. În toate aceste jurnale,
în care timpul istoric prevaleazã
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asupra timpului privat, frãmântãrile
eului sunt tolerate la limitã, puse
în parantezã sau sever
cenzurate. Egocentrismul este
înlocuit de istoriocentrism, fie cã
este vorba de istoria
majusculizatã, receptatã în
întrupãrile sale ideologice, ca la
Monica Lovinescu sau la Maria
Banuº, ori de istoria trãitã ºi
asumatã, ca la Elena Spijavca ºi
Smaranda Brãescu. Unele dintre
jurnalele cu ascendent în istorie
dau seamã despre mrejele
ideologiei, fie cã este vorba de un
mecanism de înlãturare a vãlului
sau de o dublare a sa. Altele sunt
mãrturii ale unor oameni sub vremi
sau documente ale confruntãrii
inegale, mereu reluate, cu
resorturile necunoscute ale
destinului. Jurnalele exterioare
sau extime, ca la Michel Tournier,
sunt iremediabil confiscate de
zgomotul lumii, de cântecul de
sirenã al istoriei. Intimitatea lor e
accidentalã, epifenomenalã,
nesustenabilã. Alteritatea a învins
identitatea. Omul nu poate sau nu
vrea sã rãmânã singur cu sine.
Jurnalul reprezintã o mãrturie în
plus în acest sens.

Confruntarea cu ideologia.
Jurnalele Monicãi Lovinescu.
1981-2000

Fie cã este privitã ca obsesie
est-eticã sau ca monomanie, ca
mobil al existenþei sau ca blestem
al ei, ideologia, în speþã cea
comunistã, monopolizeazã
preocupãrile Monicãi Lovinescu ºi,
în consecinþã, ºi însemnãrile
personale. Începând cu prima
consemnare din jurnalul anului
1981 ºi pânã în preajma revoluþiei
din 1989, în prim- planul scriiturii
troneazã confruntarea
exasperantã, sisificã, mereu
reluatã, cu deriva ideologicã a
intelectualilor din est ºi din vest, cu
gândirea utopicã neancoratã în

realitatea socialã a momentului, fie
cã este vorba de realitatea
francezã sau de cea româneascã.
Dupã 1989, militantismul
antiideologic este treptat înlocuit de
un discurs asupra zãdãrniciei
condiþiei umane. Jurnalul de front,
contabilizând fiecare miºcare din
lupta cu rãul ideologic al secolului,
se transformã, dupã climaxul
speranþei pus în scenã de revoluþia
din decembrie 1989, într-un jurnal
al degringoladei româneºti
postrevoluþionare. Însemnarea pe
rãboj a crimelor comunismului, a
celor morale sau efective, se
transformã într-o întreprindere
anamnezicã, invers proporþionalã
cu amnezia devenitã maladie
naþionalã în România recentã.
Valoarea general-umanã a
jurnalului este datã de
consecvenþa personajului pe care
îl pune în scenã: mereu fidel ideii
de care este animat, mereu egal
cu sine, neacceptând compromisul
ºi sancþionând abaterile de la
drumul pe care îl considerã corect:
acela al condamnãrii
totalitarismelor de orice culoare, cu
precãdere a comunismului, dar ºi
a altor utopii, mai (post)moderne,
mai actuale, precum credinþa
nestrãmutatã a intelectualilor
francezi în virtuþile stângii sau
corectitudinea politicã importatã din
campusurile americane. Pe calea
luciditãþii este combãtutã iluzia
lumilor perfecte: a utopiilor de orice
formã ºi culoare.

Pactul autobiografic nu s-a mai
semnat. Din scriiturã intimã,
secretã, personalã – jurnalul se
metamorfozeazã într-un spaþiu
privilegiat al evocãrii sau, dupã caz,
al înfierãrii. Asupra imaginii
Aceluiaºi prevaleazã imaginea
Celuilalt –  ferit de uitare, celebrat,
ubicuu. Pascalianul eu detestabil,
subiect incontestabil al jurnalelor
de adolescenþã, a trecut în plan
secund: “destinul s-a conturat
numai în clipa în care am renunþat

Jurnale exterioare. Diaristica feminina
si istoria

)) )))

,
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la aceastã contemplare a propriei
ºi din ce în ce mai puþin iubitei
mele persoane”. Ideea de destin,
ca întâlnire providenþialã cu
Istoria, este o recurenþã a primelor
volume de jurnal, pe când, în
ultimele, predominã accentele de
ucronie, impresia de amnezie
generalizatã, sentimentul zã-
dãrniciei conectat la accepþiu-
nea existenþei ca festã a des-
tinului.

Jurnalele Monicãi Lovinescu
reinstaureazã, cel puþin parþial,
paradigma Hocke, pentru care
pledeazã: oroarea de literaturã în
perimetrul scriiturii personale ºi
consecinþa ei directã: absenþa
intenþionalitãþii artistice. Veleitãþile
literare ale textului sunt subordo-
nate altor deziderate, care þin de
obiectivitate, luciditate, adevãr. În
acest jurnal exterior, atipic, totul
este subordonat acestei finalitãþi
unice, atât a vieþii cât ºi a operei:
confruntarea cu ideologia de
stânga, cu ochelarii de cal ai Isto-
riei. De aici, impulsul de a ridica
ziduri în jurul fiinþei intime. De aici,
fuga de literaturã ºi evitarea
comentariului solipsist. Realitatea
singularã a eului este proscrisã.
Intimitatea fiinþei, frãmântãrile,
patetismul, marile întrebãri sunt
sistematic eludate în canavaua
diaristicã. Ele þin de o realitate
menitã sã rãmânã privatã,
neconsemnatã, incomunicabilã.
Jurnalul este o însemnare zilnicã
(im)personalã, reper al memoriei,
cel mult: “o agendã pentru a regãsi,
la nevoie, firul întâmplãrilor ºi al
oamenilor care vin din þarã cu tot
felul de mesaje. Celelalte, atât de
rare, inflexiuni personale sunt un
pãcat ºi o reminiscenþã de pe
vremea când þineam intermitent,
dar convinsã, jurnal.”. Subminarea
intenþiilor autorului þine de resor-
turile scriiturii intime, astfel încât
programul diaristic nu este
respectat cu consecvenþã: din
loc în loc se creeazã breºe prin
care eul privat, eul ascuns îºi
face simþitã prezenþa. Jurnale-
le rãmân, în ansamblul lor, rune
ale exilului, menite memoriei
personale ºi publice, spaþii pri-
vilegiate în care sunt decantate
rez iduu r i l e  me ta f i zice ale
gândirii utopice, mistificatoare.

obtuz, neverificat, rãmas, în
esenþã,  necondamnat de autoare
chiar ºi dupã ce apele istorice ale
comunismului s-au retras,
dezvãluind un peisaj devastat.

 Jurnalul Mariei Banuº se
numãrã printre puþinele mãrturii
feminine care poate cã ar fi
trebuit sã-ºi conserve intactã
clandestinitatea. Reînscrierea
acestui text în integralitatea
scrierilor diaristice ale autoarei
devine imperativ necesarã. Pânã
la publicarea integralã a ma-
nuscriselor, verdictul rãmâne acela
al minãrii ºi compromiterii  scriiturii
intime prin imersiunea repetatã a
autoarei în apele maculate ale
ideologiei. În decupajul operat de
scriitoare, jurnalul devine o apologie
a ideologiei,  iar protagonista lui –
un personaj autopromovat al
avangardei istorice, unul dintre
acele personaje înfierate de Monica
Lovinescu, “ce-ºi pãstreazã
ochelarii ideologiei chiar atunci
când sunt confruntate cu realitatea
lagãrelor.” Sub camuflaj ramâne în
conºtiinþa cititorului/criticului ca
mãrturie a imposibilitãþii schizo-
frenice a intelectualului sedus
ideologic de a distinge între mirajul
comunist ºi monstruozitatea punerii
sale în practicã. Jurnalul devine, în
aceastã materializare a sa, o
relicvã a gândirii utopice, un
instrument de anamnezã pentru
cultura prezentului, mai sensibilã la
mistificare ca oricând.

Ideologia veselã. Jurnalul
sau autobiografia Ninei Cassian

Memoria ca zestre, cele trei
volume din amplul jurnal/memorial
al controversatei Nina Cassian, a
avut parte de o receptare
polarizatã: pe de o parte s-a situat
publicul eterogen, fãrã pretenþii,
care a gustat din plin colportajul,
picanteriile, caracterul scandalos
al unor dezvãluiri fãrã perdea, pe
de altã parte s-a manifestat din plin
mefienþa ºi oprobriul cvasigeneral
al criticilor ºi cititorilor profesioniºti,
care au clasat definitiv dosarul la
secþiunea priapismului bolºevic ºi
a plãcerilor vinovate de partid.
Vandabilitatea acestui triptic
diaristic adânceºte prejudecata
modernistã care înfiereazã
succesul de piaþã al scriiturii ºi îl

Sub camuflajul ideologic.
Jurnalul Mariei Banuº. 1943-
1944

Jurnalul Mariei Banuº se
situeazã, tipologic, în intermundiul
fericit care desparte scriitura
diaristicã de roman. Însemnãrile
zilnice sunt vaste, retrospective ºi
cumulative ºi par sã corespundã,
mai degrabã, unor capitole de
roman. Peste cursul nud al
evenimentelor pluteºte spectrul
comunismului militant. Jurnalul
Mariei Banuº este declaraþia,
reasumatã în 1977, de adeziune la
o doctrinã, configurarea unui
sistem de iluzii în care autoarea
alege, conºtient, sã se menþinã,
chiar ºi dupã evidenþa istoricã a
friabilitãþii acestuia. Sub camuflaj
este jurnalul unei îndrãgostite, nu
atât de utopia comunistã, cât mai
ales de imaginea proprie. Revi-
zuit în 1977, dupã mãrturisirile
scriitoarei, jurnalul conservã
intactã imaginea de tinereþe a
luptãtoarei îndrãgostite de cauza
comunistã, a revoluþionarei ile-
galiste care sacrificã totul pentru
buna desfãºurare a acþiunilor
subversive. Dacã, în celebrul
jurnal feminin, Marie Bashkirtseff
se declara propria ei eroinã,
exaltându-ºi în primul rând
frumuseþea fizicã, la Maria Banuº
lucrurile se prezintã puþin diferit.
Diarista celebreazã, în propria-i
personalitate, ataºamentul faþã de
cauza ilegaliºtilor, loialitatea,
umanitarismul, devotamentul
marital ºi politic etc. Probabil astfel
se explicã absenþa ecranului,
perpetuarea minciunii ºi aparenþa
de oportunism: printr-un discurs
îndrãgostit la adresa propriului eu
– constantã a diaristicii feminine ºi
nu numai.

Jurnalul Mariei Banuº este
unul inevitabil trist, pentru cã nicio
umbrã de îndoialã nu tulburã
convingerea comunistã, contiguã
cu exaltarea religioasã. Rarele
puseuri de luciditate ideologicã ºi
zvâncnirile talentului literar sunt
fãrã excepþie înãbuºite. “Blândul
unghi estetic mã iritã” declarã
autoarea, exprimându-ºi aver-
siunea faþã de literatura neînregi-
mentatã politic. Rãmâne, la capãt
de rând, semnul de întrebare
aºezat în faþa unui entuziasm
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conecteazã automat la calitatea
îndoielnicã produsului cultural.
Jurnalul Ninei Cassian este, alãturi
de cel al Mariei Banuº - cele douã
hetaire din templul realismului-
socialist, cum le eticheteazã
Nicolae Manolescu - o mãrturie
calendaristicã, mereu reluatã, de
o sinceritate dezarmantã ce-i
drept, a îndrãgostitului de utopia
comunistã, care contribuie, prin
adeziune necondiþionatã, la
legitimarea culturalã a ororilor
instituþionalizate. Nina Cassian
rãmâne, cu toate aceste idiosin-
crazii, un personaj carismatic, cu
un aer nevinovat. Propensiunile
staliniste de tinereþe ºi îmbrãþiºarea
ideii comuniste (revizuitã abia într-
un capitol din cartea a treia a
jurnalului, Pe ultima sutã de metri)
afecteazã, fãrã îndoialã, imaginea
poetei, însã nu reuºesc sã o
compromitã în totalitate; since-
ritatea adeziunii ºi, foarte târziu,
sinceritatea recunoaºterii erorii
contribuie la edulcorarea acestei
imagini. Jurnalul tridimensional
este, aºadar, într-o primã fazã a sa,
domeniul ideologiei vesele, al
“ideologiei între ludic ºi erotic.”(Dan
C. Mihãilescu). Nina Cassian îºi
întoarce faþa de la politicile
comuniste numai în momentul în
care partidul îi întoarce spatele.
Disidenþa autoclamatã a scriitoarei,
manifestã, oportunist, mai ales în
perspectiva solicitãrii azilului politic
în America, pare sã fie mai
degrabã o invenþie posterioarã
faptelor (corolar al autobiografiei)
ºi sfideazã memoria victimelor
autentice ale maledicþiilor
comunismului.

Împotrivirea tardivã ºi timidã a
Ninei Cassian, modesta ei
disidenþã, atâta câtã existã, þine de
retorica aluzivã a unor reeditãri
(Nicã fãrã fricã) ºi a unor pasaje
din jurnal, publicate abia în spaþiul
eliberat ºi reformator al
postcomunismului. Revizuirile, în
mãsura în care existã, nu vin dintr-
o convingere intimã sau dintr-o
metamorfozã a viziunii asupra
existenþei, ci dintr-o conjuncturã
istoricã nefastã. Jurnalul reprezintã
o mãrturie în acest sens. Abia al
treilea volum al jurnalului, scris în
exilul autoimpus din spaþiul
american, este dedicat
recunoaºterii erorilor, primenirii

imaginii exaltate ºi drãmuirii
sensurilor unei întregi existenþe.
Abia acum, în proximitatea
scadenþei finale (faþã de cititori, mai
degrabã, decât faþã de o divinitate
în care nu crede), are loc
schimbarea la faþã. Ultima carte a
jurnalului este, fãrã îndoialã, ºi cea
mai valoroasã. Crizele s-au
consumat, invidiile scriitoriceºti s-
au atenuat în perspectiva propriului
triumf, chiar relativ ºi tardiv, într-un
spaþiu nefrecventat ºi, pânã acum,
intangibil, geloziile (extra)conjugale
ºi-au diminuat relevanþa (momentul
de cotiturã: moartea lui Al. I.
ªtefãnescu), propriile drame
amoroase ºi-au temperat, o datã cu
înaintarea în vârstã, caracterul
exploziv. Pe ultima sutã de metri,
epurat de stridenþele vanitãþii,
egocentrismului, megalomaniei ºi
ale hedonismului ca modus vivendi,
jurnalul devine interesant ºi pentru
cititorii avizaþi. Abia acum, privind
înapoi, se distileazã credinþele
juvenile ºi se formuleazã primele
veritabile apostazii:

“Îmi reamintesc etapele
alergãrii mele pe acest
pãmânt. Da, am crezut într-o
abstracþie vagã, care nu s-a
concretizat niciodatã, nicãieri

ºi care cu siguranþã nu are
ºanse sã se materializeze
vreodatã. [...] Am visat la
dispariþia rãzboaielor, a
statului, a banilor, la a cere
fiecãrui individ sã-ºi dea
mãsura capacitãþii ºi sã fie
rãsplãtit dupã nevoi. Deºi
dupã «libertate, egalitate,
fraternitate» a urmat domnia
Terorii, am sperat cu încã-
pãþânare, în pofida logicii ºi a
adagiului, cã «istoria nu se
repetã...» [...] «dubito ergo
cogito » s-a ivit mult mai târziu
în viaþa mea decât s-ar fi
cuvenit.”

Jurnalul Ninei Cassian este un
document extrem de valoros
pentru condiþia umanã ºi, mai ales,
pentru condiþia, reprezentativã
pentru spiritul secolului XX, a
intelectualului sedus de ideologie,
dispunând încã de suficiente
resurse interioare pentru a se
reinventa, într-o cu totul altã
conjuncturã, dar ºi pentru a-ºi
asuma, chiar tardiv, cu luciditate ºi
sinceritate, compromisurile, culpa,
deriva istoricã. Puþini intelectuali au
reuºit aceastã performanþã ºi mai
puþini încã au scris despre aceste
recitiri critice ale propriului trecut.
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Viorel Cacoveanu – 75
Constantin Cubleºan

Puþini scriitori se bucurã de no-
torietatea pe care o are Viorel
Cacoveanu în Cluj   (dar ºi în þarã),
în medii dintre cele mai diferite ale
ci-titorilor. În urmã cu un an, într-o
statisticã a solicitãrii cãrþilor de cã-
tre public, la Biblioteca Judeþeanã
„Octavian Goga”  din Cluj, era au-
torul situat, de departe, pe primul
loc. Se va întreba, probabil, cineva:
care este secretul acestui succes,
pe care critica literarã nu l-a con-
firmat întotdeauna, ea  fiind, de
altfel, dupã cum lesne se poate
observa, reticentã în general faþã
de literatura... de masã. O literaturã
prost apreciatã ca fiind, în totalita-
tea ei, lipsitã de altitudine. Abso-
lutizarea în acest sens poate duce
însã la grave erori. Tocmai de
aceea, ar fi de rediscutat conceptul
acesta al literaturii de masã. Pen-
tru cã, o literaturã de mai largã
circulaþie – de masã, dacã e s-o
luãm aºa – decât cea scrisã de
I.L.Caragiale, nu cred sã existe la
noi (sã rãmânem la spaþiul nostru
de interes). Iar Caragiale nu e un
fitecine în literatura noastrã... N-am
fãcut aceastã apropiere gratuit. Ci,
pentru cã Viorel Cacoveanu se
revendicã declarat din mofturile
marelui comediograf. Literatura sa
este una satiricã prin excelenþã.
Vitriolatã în verb, incitantã în re-
plicã, subversivã în idei. Acestea
le-a învãþat, desigur, la ºcoala
marelui Nenea Iancu. Înainte de 89
se ilustrase mai întâi ca un

remarcabil reporter. Incomod
comentator al marilor realizãri ale
socialismului. Pentru cã, pe el îl
interesa – ºi despre asta ºi scria –
nu statistica raportãrilor împlinirii
planurilor, ci vieþile oamenilor.
ªantierul hidrocentralei de pe
Someºul rece, bunãoarã, despre
care a scris o carte, se impune prin
biografiile oamenilor care mun-
ceau acolo zi ºi noapte în condiþii
mizerabile, trãind în locuinþe
provizorii, puse la dispoziþie de
ºantier pe durata lucrãrilor, dupã
care muncitorii îºi luau calabalâcul
ºi o porneau, pãsãri migratoare, pe
alte ºantiere din þarã, cu familiile
lor, în mijlocul cãrora trãiau de
asemenea într-un soi de provizorat,
între douã schimburi etc. Acolo
reporterul a descoperit oameni
eroici despre viaþa de salahorie a
cãrora a scris, iar cartea nu s-a
bucurat de aprecierile forurilor
diriguitoare în þarã. Nu propunea
exemple de urmat... A scris apoi
romane ce se încadreazã, în felul
lor, speciei literaturii poliþiste. Dar
intriga detectivistã este o pistã
falsã în marginea cãreia se
desluºesc biografii maculate ale
unor tineri în condiþii sociale
pervertite moral. Nici acestea n-au
fost prea bine primite, în ciuda fap-
tului cã tirajul lor de peste 50.000
de exemplare se topea din librãrii
în câteva zile... L-a pasionat teatrul
încã din copilãrie. Un mare regizor,
Vlad Mugur, directorul Teatrului
Naþional din Cluj ºi un strãlucit
dramaturg, D.R. Popescu, l-au
stimulat în aceastã direcþie. ªi nu
în zadar. Viorel Cacoveanu a scris
câteva piese care, pe lângã
hohotele de râs înfiorau sãlile
de spectacole, spectatorii care în-
þelegeau dedesubturile replicilor
spuse cu aplomb de cãtre actori
pe scenã. În turneu la Iaºi, cu
Valsul de la miezul nopþii, piesa a
fost reprezentatã de cãtre Clujeni,
o singurã datã, publicul întrebându-
se cum de cenzura a dat liber unui
asemenea text ºi unui asemenea
spectacol. La al doilea spectacol
nu s-au mai pus în vânzare
biletele... O altã piesã, Mã propun

director, montatã pe scena teatrului
din Reºiþa, a stat pe afiº abia o
sãptãmânã, piesa fiind scoasã cu
brutalitate din repertoriu. Drama-
turgul a încercat sã-ºi apere
creaþia, adresându-se forurilor
celor mai înalte de partid. Zbatere
zadarnicã... Între timp, postul de
Radio Europa Liberã îi consacra
douã emisiuni de câte o orã co-
mentând unul din volumele sale
de schiþe ºi povestiri, Monica
Lovinescu fiind uimitã de curajul
prozatorului de a critica gãu-
noºeniile regimului. Iar cartea, în
þarã, se vindea pe sub mânã, dacã
aveai norocul s-o prinzi în primele
sale ore de  la intrarea în librãrie.
Aºa se face cã Viorel Cacoveanu
a devenit cu timpul un caz, o pro-
blemã pentru vigilenþa forurilor
ideologice. A fost dat afarã de la
ziarul judeþean unde lucra ºi gra-
þie înþelegerii actului artistic de
cãtre acelaºi D.R.Popescu, a fost
încadrat în redacþia revistei
Steaua... Spirit nu neaparat
protestatar, dar neacceptând
chingile ce jalonau îngust viaþa
culturalã, s-a apucat sã realizeze
o serie de interviuri cu scriitorii cei
mai importanþi ai momentului –
Augustin Buzura, Ion Lãncrãnjan,
Adrian Marino, Eugen Simion º.a.
– punând în dezbatere însãºi
condiþia scriitorului român în cadrul
sistemului politic obtuz din þarã.
Rând pe rând aceste interviuri au
apãrut (cum au apãrut) în paginile
revistei dar, când a fost sã le publi-
ce în volum, s-a izbit de aceeaºi
interdicþie. ªi, culmea, nici dupã 89
nu i-a fost uºor sã tipã-reascã
volumul. A apãrut la o editurã
obscurã din provinvcie, ceea ce nu
a împiedicat însã cititorii sã-l
caute, sã-l citeascã ºi sã-l admire
pe acest autor curajos în toate
anotimpurile ºi intemperiile
istoriei... Curajos atunci, curajos ºi
acum. Romanele sale, cu mare
încãrcãturã politicã, se povestesc
acum în tramvaie, în întâlnirile
ocazionale ale prietenilor, în
birourile funcþionarilor din institu-
þiile puterii. Despre ce scrie Viorel
Cacoveanu? Bunãoarã despre
lupta de rezistenþã în anii 50 din
Munþii Apuseni, a unor idealiºti
care îi aºteptau pe americani sã
vinã sã le redea demnitatea
umanã. ªi americanii n-au venit.
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Partizanii aceea au rãmas victime
ale propriilor lor credinþe trãdate. La
ce mai conteazã acum gloria
pentru faptele de atunci?! Totul
pare zadarnic. E un roman trist...
dar adevãrat. Într-un alt roman
vorbeºte despre Pilat din Port
(acesta e titlul), metaforic pamflet
politic la adresa puterii de azi din
România. Un volum de schiþe
satirice inspirate din actualitatea
imediatã se intituleazã Curat
murdar, insinuând valabilitatea azi
a replicii unui ilustru personaj din
Scrisoarea pierdutã. Dar suc-
cesele literare ale lui Viorel
Cacoveanu se identificã în fiecare
nouã carte a sa. Succese de pu-

blic ºi mai puþin de criticã literarã.
Aºa încât viaþa scriitorului mucalit,
ajunsã la vârsta a ºapte decenii ºi
jumãtate, s-a împlinit în recu-
noaºterea valorii sale în intimitatea
fiecãrui cititor al sãu în parte. Ce
vreþi mai mult? Nu e puþin lucru sã
fii un autor de literaturã... de masã.
Scrisã pe gustul oamenilor simpli
care nu se sfesc, aºa cum fac
distinºii lui colegi, criticii literari
de toate vârstele ºi de toate
orientãrile, sã o comenteze
elogios. Dar, la drept vorbind, la
aceastã vârstã laudele deºarte de
care vorbea Eminescu nu-i mai
ajutã la mare lucru. Preþuirea
publicului de bibliotecã ºi a celui...

de pe stradã îi dã asigurarea cã
n-a trãit ºi n-a scris zadarnic pânã
la vârsta aceasta. Cine vrea sã afle
mai multe despre el, îl poate gãsi
în Dicþionarele de profil, la Filiala
din Cluj a Uniunii Scriitorilor ºi, de
ce nu, în abordarea directã, pe
stradã, fãrã nici un fel de fasoane.
E tipul de întâlnire pe care îl practic
ºi eu încã de pe bãncile Facultãþii,
ºi mã bucur cã sunt coleg ºi
contemporan cu el. Aºa cã... de
ziua jubileului ne vom întîlni cu o
carte nouã (a lui) în mânã, gardatã
de o cafea (îmbunãtãþitã) oferitã de
mine. Aºtept clipa cu emoþie. Pânã
atunci, sã zicem cu toþii: La mulþi
ani,  Viorel Cacoveanu!
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Towards a ‘New‘ Eminescu

Ioana Bot (pe care aº numi-o
unul dintre cei mai prestigioºi
„eminescologi”contemporani- cu
beneficiu de inventar, dacã þinem
cont de afirmaþia Ioanei Em.
Petrescu: „Dar nu mã consider
«eminescolog», ci poetician ºi
critic literar. Asta înseamnã cã
interesul pentru opera lui
Eminescu nu e diminuat, ci sporit
printr-o contextualizare ceva mai
largã, adicã prin interesul pentru o
sferã teoreticã mai cuprinzãtoare,
de la cercetarea specificului
«poeticitãþii» la orientãrile gândirii
poststructuraliste”) readuce în
discuþie opera eminescianã dintr-o
perspectivã insolitã atât din punct
de vedere al istoriei ideilor noastre
literare cât ºi a modelelor
hermeneutice propuse. Este,
îndeobºte, cunoscutã critica
„leneºã”, de monumentalizare a
poetului „naþional” ºi a operei sale
care (mai mereu) afirmã, dar... nu
ºi demonstreazã; utilizând un
limbaj „bombastic”, encomiastic,
cliºee „siropoase”, trase la „indigo”-
unor astfel de studii le e comunã
lipsa judecãþii de valoare, dar ºi
intraductibilitatea ºi opacitatea
limbajului critic, înlocuindu-l ºi
ornamentându-l cu expresii
„ºablon” ºi „etichete” de lemn. Prin
urmare, studiul autoarei continuã,
cred, direcþiile majore de esenþã
semanticã ontologicã a volumului
de referinþã semnat de Ioana Em.
Petrescu (Eminescu. Modele
cosmologice ºi viziune poeticã,
Bucureºti, Editura Minerva, 1986;
publicat postum cu titlul original
Eminescu, poet tragic, Iaºi, Editura
Junimea, 1994) insistând asupra
categoriei „existenþei tragice” a
filosofiei transindividualului ºi
transcategorialului în lupta poetului
cu limbajul ºi propunând o grilã de
analizã dezvoltatã pe o poeticã
hermeneuticã insolitã: „«nebunia
cuvintelor» (apud. P. de Man) -
lecturã retoricã - ambiguitate vs.
indecidabilitate - „blocaj”
interpretativ - despãrþirea (lui
Eminescu) de romantism”.

Silviu Mihãilã
La o lecturã atentã a volumelor

semnate de Ioana Bot, se remarcã
cu uºurinþã trei puncte de fugã pe
care autoarea îºi centreazã
întotdeauna discursul critic ºi care
totodatã-i completeazã ºi per-
fecþioneazã profilul critic: 1.
orientarea studiilor „cãtre concept”
(“concept-oriented”) în detrimentul
celor orientate „cãtre autor”
(“author- oriented”). Ioana Bot mili-
teazã pentru o criticã interesatã de
concepte ºi probleme de po(i)eticã,
stilisticã, hermeneuticã º.a.
care ar urma sã scurtcircuiteze
aºteptãrile criticului ºi ale cititorului
- ale „fratelui meu leneº” - care
pleacã sã caute în text, numai ceea
ce textul spune cã face sau lasã
sã (se) înþeleagã cã face.
Eminescu explicat fratelui meu
suspendã, în fond, o întreagã...
„moºtenire” culturalã ºi un întreg
„arhipelag” identitar care „vede” în
Eminescu... „poetul naþional”
devenit „icoanã ºi simbol” pentru
toate necesitãþile politice, cultura-
le, economice, istorice etc. prin care
poporul nostru a trecut ºi va mai
trece: „...admit cã nu numai sen-
surile operei eminesciene mã
intereseazã, ci ºi capacitãþile
lecturii de a accede la ele.” (p.13);
2. miza polemicã a discursului
critic: Ioana Bot preferã mereu
spectaculosul, ineditul, cautã
„inexprimabilul” ºi promoveazã
lectura retoricã – ce trãdeazã op-
þiuni pasiona(n)te, dar, adesea,
„incomode” – realizatã cu „ochi
strãini”– de unde ruptura
„ideologicã”, în calitate de critic
literar, (aproape) de ideile oricãrui
predecesor.

Autoarea porneºte de la „locurile
comune” ºi lecturile „cuminþi” ale
textelor eminesciene pentru a
ajunge pe tãrâmuri hermeneutice
„virgine”, unde libertatea de miº-
care criticã îi permite, în egalã
mãsurã, sã se avânte în perimetrul
producerii de text subversiv ºi
alegoric, ironic ºi conceptua-
liza(n)t, „deschis” ºi „indecidabil”
(în termenii folosiþi de critica

poststructuralistã ºi deconstruc-
tivistã). In acest sens, multe poe-
me eminesciene, considerate de
critica literarã „cuminþi” ºi
„nespectaculoase”, adicã „epui-
zate” din punctul de vedere al
conþinutului semantic, sunt
reevaluate din perspectiva unor
grile noi de lecturã, spãrgând –
asemenea unui „bumerang” –
traseele critice „bãtãtorite”,
„învechite”, trasate de critica
literarã de mai bine de un secol.
Mizând pe o neîncredere în limbaj
ºi în stabilitatea “semnului”/a
“sensului” lingvistic, Ioana Bot
aplicã concepte ºi grile de lecturã
teoretizate de Paul de Man ºi
Jacques Derrida pentru a
deschide opera eminescianã
spre... zorii modernitãþii.

Este interesant de urmãrit cum
poeme sau variante de manuscris
(multe dintre ele rãmase în cele-
bra „ladã” predatã lui Maiorescu,
considerate de critica de spe-
cialitate drept ilizibile, incoerente,
ininteligibile ºi plasate de ediþia
Perpessicius la categoria „moloz”)
sunt înfãþiºate într-o luminã
hermeneuticã captivantã prin forþa
de persuasiune ºi prin aplicarea
unor mecanisme critice insolite,
postmoderniste (nu din raþiuni de
modã trendy, ci din afinitate
intelectualã) care conduc spre „un
alt Eminescu”: „... atitudinea ironicã
a lui Eminescu faþã de modelele
«instrumentalizate» (modelul
popular, ca ºi modelul roman-
tismului înalt) pune sub semnul
întrebãrii imaginea de tânãr poet
obedient faþã de iluºtrii sãi
înaintaºi. Nici obedient ºi cu atât
mai puþin ezitant sau lipsit de
originalitate, poetul îºi scrie, cu
mânã sigurã, despãrþirea de
romantism” (p. 92).

Astfel, Locul aripelor (din
submanuscrisul Marta), Odin ºi
poetul, Scrisoarea a III- a, Cãlin (file
din poveste), Epigonii, Sarmis
(Gemenii), Fãt-Frumos din lacrimã,
La mijloc de codru des, Mureºanu,
Melancolie º.a. sunt replasate în
circuitul de specialitate din per-
spectiva traseelor cartografiate de
criticii de dinainte, dar al cãror
limbaj ornant, specific romantis-
mului major european este
(polemic) denunþat într-un exerciþiu
al experimentului limbajului poetic,

Spre un „nou“ Eminescu
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de unde posibilitatea exegetei de
a-l apropia pe Eminescu de o nouã
paradigmã, cea a modernismului
timpuriu: „Dar acest experiment nu
mai þine de teritoriile romantismului,
ci de acelea ale experienþelor
poetice postromantice, ale
limbajului mallarmean despre
neant, ale limbajului sinucigaº
rimbaldian etc. Enumerarea se
poate deschide spre poetica
secolului urmãtor, spre poezia
româneascã a blestemelor lui
Tudor Arghezi, a descântecelor lui
Lucian Blaga, dar ºi spre poetica
orficã a infrarealitãþii lui Ion Barbu.
Ca sã nu mai vorbim despre
replica explicitã tocmai la aceste
cãutãri eminesciene din cele 11
Elegii ale lui Nichita Stãnescu
(p.179) ºi 3. nu în ultimul rând,
Ioanei Bot îi revine meritul de
a „urmãri” în critica literarã
româneascã problematicile
alunecoase ale „practicilor de
lecturã” ºi ale „critica geneticã”
[operând, de pildã, în Odã (în
metru antic) diferenþa dintre
„zgomot-operã”: „... nu cred cã
distincþia dintre «zgomot» ºi
«operã» trebuie sã se facã pe
seama coerenþei lingvistice, ci pe
aceea a semnificaþiei formei
poetice”] (p. 113); ea este
interesatã, în primul rând, de cum
se scrie/cum se naºte/cum devine
un text... text finit?, nu atât de ce
se petrece în el. Asemenea
premise critice îi permit sã gloseze
pe necesitatea digitalizãrii operei
eminesciene la un grad înalt de
profesionalism: „Mai puþin un text
de citit, cât un «film al genezei»,
o ediþie electronicã profesionistã
ar evidenþia logica opþiunilor
auctoriale, fie ºi numai prin
dinamizarea succesiunii lor pe
paginã (...). O atare nouã practicã
a editãrii nu suspendã exegeza ci,
dimpotrivã, este de naturã sã o
îmbogãþeascã, adãugând para-
metrilor obiectului o serie dinamicã,
în progresie continuã” (pp. 114,
115). Desigur, exegeza (emines-
cianã) va fi îmbogãþitã, iar nu
redusã sau minimalizatã, pentru cã
odatã cu „ivirea” pe harta criticii
genetice a multiplelor „labirinturi”
de lecturã, a interesului pentru
avantexte, se vor gãsi ºi piste noi,
diversificate de interpretare care sã
redeschidã opera scriitorului aflat

sub „lupã”.
Aºadar, am certitudinea cã

volumul Ioanei Bot marcheazã o
„rãscruce” în eminescologie de
care critica de specialitate,
indubitabil, este nevoitã sã þinã
cont în demersurile sale exegetice
viitoare. Studiul, Eminescu explicat
fratelui meu, deschide o nouã cale
regalã în eminescologie, trasând
noi direcþii de cercetare ºi de
hermeneuticã literarã – aºa cum
studiile Ioanei Em. Petrescu despre
Eminescu cristalizau o voce criticã
inconfundabilã, unicã în peisajul

culturii româneºti a secolului trecut.
Dupã mult timp, Eminescu este
„reaºezat” (în sfârºit!) pe un fãgaº
de specialitate coerent, articulat cu
supleþe ºi rafinament critic. „Poetul
naþional” este „îmbrãcat” în „haine
(critice) noi”, anticipând, astfel, un
nou secol/ un nou mileniu de cer-
cetãri eminesciene... nebãnuite ºi
inovatoare. Un lucru, însã, este
limpede: Mihai Eminescu este un
poet pentru secolul XXI, iar
volumul autoarei se impune,
firesc, într-un astfel de orizont
exegetic.
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AUREL RÃU

       „- Ãsta e drumul!
- De unde ºtii? am întrebat-o.
- Bineînþeles cã ºtiu, a rãspuns ºi, dupã o pauzã, a

adãugat: N-a cãlãtorit Jonathan pe drumul ãsta ºi n-a
descris el cãlãtoria asta?”

    Jurnalul Minei Harker (romanul Drakula)

Pentru idee trebuia sã te feliciþi, a unei evadãri în
singurãtatea  munþilor, în silvestru pur. Nu mai ºtii cui
i s-a datorat, putea fi a oricãruia dintre ei. De vârste
apropiate, veniþi pe jos din colþuri diferite ale aºezãrii,
erau acum urcaþi în cãruþã voioºi,  toþi cinci, ºi hãþurile
þãranului îmboldirã singure printr-o smucire caii roibi
care o luarã din loc parcã nu mai puþin bucuroºi de un
duh de cetini, din faþã. Pentru cã abia dacã s-au învârtit
roþile de vreo sutã de ori, dupã îmbarcarea de
dinaintea unei case din preajma primãriei, ºi o primã
denivelare îþi ºi spunea cã urcai. La alte înþelesuri,
poate; la alte cote sufleteºti oricum. Sau cã ieºeai din
statismul unei vacanþe ºcolare, e drept spre sfârºit,
cum vremurile care-ºi mai aminteau de urgiile
rãzboiului nu îngãduiau nici sã visezi la o refacere
altfel a forþelor, în vreo staþiune balnearã, dupã un an
de coate tocite pe caiete ºi cãrþi, decât prin tândãlit
între rãcoarea unei scalde zgomotoase la o joampã
sub cortul unei rãchiþi, ºi datul unei mîini de ajutor, pe
câmp, un ceas-douã, într-o fânaþã, la un greblat liric.
Iar fugile, spre cer, de pãduri, în poziþie de atac, din
stânga, sã crezi cã de unde se terminau casele, pe
primul ivit, dintre munþi: Tomnaticul, prelungirea unei
Coaste, din dreapta, sub mai mulþi pruni - spre unde
iarna te lãsai în jos pe sãniuþe, ºi prin dosul cãreia
murmura un pârâu, Valea Ruºtii, ori luceau vreo douã
fântâni cu apã sãratã, într-un loc zis „la slatinã”,
acoperite, zidite ºi cu roþi dinþate ºi lanþuri lungi,
împletite mãrunt - se ºi asociau la instituirea/
instaurarea unei senzaþii de cãlãtorie care trebuia sã-
ºi defineascã natura, speþa, în absenþa unuei motivãri
economice precise, cum ar fi mersul la tãiat ori cãrat
buºteni în vreun ºlag, scos dintr-o carierã comunalã
piatrã, cu târnãcopul, dus de vânzare cireºe ºi viºine,
în coºuri de nuiele, la Vatra Dornei, sau alte fructe de
prin gãdini. Trebuia cel puþin sã fie simulat un motiv,
fie ºi numai pentru cãrãuº, un blajin ºi un mucalit,
parcã anume ales ca la un hãlãduit  cu o „coce” prin
sãrbãtori, pentru a cãrui ostenealã se cotizase egal
ºi s-a plãtit anticipat atât dusul cât ºi întorsul, ºi poate
cã un motiv chiar era, legat de faptul cã ºcolile în oraºe
diferite, la care urmau sã se reîntoarcã peste vreo
douã sãptãmâni, fiecare dinte asociaþi, îi vor despãrþi,
pe unii de alþii, definitiv, cum ºi de locuri, din care unele
porþiuni de strãbãtut pot constitui o noutate, încât sã
se potriveascã ºi vorba, de care tocmai se face haz,
cu luarea unei pietricele în gurã.

Punctul terminus îl constituia un loc din munþii
încã ardeleneºti,  Dorniºoara, odinioarã un viu cuib
uman, sau un renume, situat pe o „cumpãna apelor”,
format dintr-o singurã stradã ºi din trotuare înguste
prin faþa a douã ºiruri de case cochete la care duceau
garduri scunde de traforaj printre grãdiniþe cu flori, ºi
copii perciunaþi, de evrei, unde ca sã ajungi trebuia
sã pui piciorul, întâi, în Piatra Fântânele, apoi, lãsând
în stânga zarea ªarului Dornei – o þintã acesta din
urmã pentru un Calistrat Hogaº al excursiilor, care,
parcã din nostalgia de locuri de baºtinã a unui Ion
Creangã, se avântase spre Ardeal dinspre Munþii
Neamþului – sã apuci pe un drumeag printre jnepeni,
al lupilor, dacã ar fi sã te gândeºti la destinaþia de
tainã a unui personaj axial, Jonathan Harker, din
romanul „Dracula”, despre care încã n-ai auzit, ºi care
dupã ce a lãsat în urmã oraºul Bistriþa are acelaºi
traseu, în deplasarea pânã la un castel de lângã o
prãpastie, desigur imaginar, de singurãtãþi.  Iar durata
rãmânerii acolo era estimatã la douã zile ºi douã nopþi.
ªi s-ar chema cã locul fusese ales numai cum ai da
cu banul, ca un pretext, dar ºi fiindcã se putea conta
pe o gãzduire la o Brigadã silvicã, se vorbise în acest
sens cu un inginer, ºef de Ocol, mai descuiat, ºi ºef
ºi unuia dintre ei, în practica pe care acesta trebuia
s-o efectueze, peste varã, ca student la un institut
timiºorean de Conductori silvici, sau doar ca o bazã
pentru misterioase raiduri de geologi pe cont propriu,
peþitori de fete ale pãdurii, virtuali vânãtori de fluturi.
Încât tot aºa de bine puteai sã spui cã  þinta era chiar
drumul spre ea, þãranului i se atrãsese de altfel atenþia,
de cãtre cel care l-a angajat, cam în acest sens, când
i-a spus cã va avea de cãrat numai marfã omeneascã,
nu niºte poveri, ca „de pe þarã”, sau de la „târguri”;
doar guri puse pe vorovit, ochi puºi pe înghiþit pietre
kilometrice, case, câte un cuib de barzã, în slãvi,
rãmas gol de curând, ºi arbori, mulþi arbori; aceasta
neînsemnând cã lui i s-ar ºtirbi ceva din autoritatea
asupra traseului ºi orarului. Abateri pentru vreun alt
scop, în vreo localitate învecinatã, la vreun cunoscut,
sau opriri dupã placul vre unuia, nu vor fi.

Dupã boccele cu de-ale gurii, pâine, caº, slanã,
cepe, ºi un rucsac, în care era ascuns un pistol cu
gloanþe adevãrate, un aparat de fotografiat, un cuþit
cu mâner din corn de cãprior, dar ºi romanul
englezesc amintit, tradus, vreo douã culegeri de poezii
în Biblioteca Pentru Toþi – puteau fi supra-evaluaþi,
luaþi nu doar ceea ce erau, tinereþe explozivã ºi
temperatã de atâtea îngrãdiri din geografic ºi social-
istoric, în nici un fel de griji sau rãspunderi familiale,
care schimba acum vitejiri episodice la vreun bal,
întâmplãtoare plimbãri prin aceleaºi seri, cu plusãri
despre ultime cãrþi citite ºi vreo aventurã cu vreo
þãrãncuþã, pe un statut de echipã.
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Nu stai sã faci deîndatã alte „prezentãri”, figurile
protagoniºtilor se vor developa singure, în ritmul
hurducãturilor, rafurilor, în funcþie de felul de a-ºi
asuma un rol sau altul într-o piesã de teatru axatã
numai pe dialog, cu toate trei unitãþile: de acþiune, de
loc ºi de timp, cum o discuþie ca de cenaclu a ºi
început, urmãritã nu prea cu gravitate de cãtre toþi,
pe seama decorului prin care se lunecã, din primul
dintre satele de strãbãtut, restrâns deocamdatã la o
singurã linie dreaptã, cu case de-o parte ºi de alta,
dacã ignori un intrând în grosul lui, ce se destramã
într-o reþea de ulicioare cu case acoperite cu draniþi
pânã sub o Valea Muntelui, câteva dealuri dublând
un efectiv de suflete, oameni harnici, pe care cei din
satul din care s-a pornit îi poreclesc, dintr-o invidie,
„ºcârlari”. Dãtãtorul de „intrãri” e cel mai cãrturãrit,
din ºiregla cãptuºitã cu fân, poate ºi mai vârstnic, la
diferenþã de câþiva ani, un reflexiv, dar leat cu încã
unul, ºi reuºind, cu o adâncire a capului între umeri ºi
o sclipire în niºte ochi verzi, laserieni, sã se facã de
regulã ascultat. Iar un prim element de dezbatere, sau
ferment, putând adãuga acum o altã explicaþie unei
rivalitãþi între comunitãþi într-o competiþie, din veacuri,
e chiar numele acestui sat „aparþinãtor”: Mijloceni.
Ionel, aºa îl rãsfaþã celãlalt de vârsta lui, un rotofei cu
o frunte boltitã, care-i stã dinainte, a ºi scos la vedere
cartea cu pricina, în care autorul irlandez din vecul
nouãsprezece îºi mutã pe stele o bunã parte din
împletitura epicã în Ardeal, iar din aceastã distanþã s-
a limitat, pentru o vatrã,  la Valea Bârgãului, cu o mizã,
pentru un cititor apusean-european, ºi pe exotism.
Respectiv a deschis-o, la primele pagini, atât pentru
o comparaþie, la faþa locului, pe viu, a descripþiilor din
pagini cu peisajul pe care acestea pretind sã-l redea,
ºi pe care personajul principal, un descoperitor, se
hazadeazã sã-l strãbatã cu o diligenþã, între mai mulþi
voiajori, cât ºi pentru a-ºi verifica el, a dezvolta, o
pãrere, sã gândeºti cã o proprie descoperire, de
virtual critic literar obsedat de amãnunt. ªi anume, cã
la baza scrierii capitolului cu un prim segment de drum
care e acum ºi al lor, n-ar fi stat doar o documentare
din cronici medievale, care sã parã o reflectare
mijlocitã, ca la un Jules Verne acasã oriunde pe
mapamond, ci ºi o drumeþie documentarã la propriu,
a unui reporter în carne ºi oase.

Iar pentru unul din argumente, în sprijin, se înscrie
un detaliu dintr-un fragment de frazã pe care-l are
subliniat, ºi unde se spune cã, iatã, începi sã urci ori
sã ocoleºti „coline verzi, pe care ei (localnicii, n. n.) le
numesc «Mittel Land»”. De sã te întrebi,  într-o doarã,
de ce sã-i spui – cãci pe „Mittel” îl taduci cu „de mijloc”
–  „þarã” („land”), doar unui mic sat.

ªi în aceste prime dedãri la ghicit e invocat un
alt element, dintr-un pasaj imediat anterior din carte,
în care ai putea recunoaºte o caracteristicã pe care
o pun în evidenþã douã segmente numite între-hotare,
dintr-un sens opus al drumului, situate între primele
douã sate foste sãseseºti din apropierea oraºului ºi
între cel de al doilea dintre acestea  ºi primul din satele
româneºti, cum vii spre munþi, ºi unde marginile sunt
ornate ºi azi cu pomi fructiferi, plantaþi gospodãreºte
la distanþe egale – pasaj sunând astfel: „pretutindeni

o uluitoare jerbã de pomi înfloriþi, cireºi, meri, peri,
pruni”. Figurã de stil, ce nu poate viza restul aºezãrilor,
din amonte, unde pomii sunt doar prin grãdini, ºi care
aºezãri, cu o excepþie, se þin de mânã, fãrã postãþi de
câmp între ele, într-un trinom: Mijlocenii Bârgãului, la
mijloc; dar, mai în  jos de el, Joseni, centru de comunã,
cu un alt sat încorporat ei, în spre saºi, Rus; iar mai
în sus, Suseni - ca numai niºte adãusãturi ale celei
dintâi.

Încât escapada, din capul locului, sã ameninþe
sã-ºi primeascã o învestiturã de evoluþii totodatã prin
prezent ºi trecut, dar ºi viitor, ºi în felul acesta o
sustragere din real, din care o luminã de învãþãturã
sã treacã, la intervale, de pe o frunte pe alta, ca-ntr-
un cerc de conjuraþi, ce sã le sporeascã o importanþã
ori sã-i abstractizeze, iar digresiunile de acest gen
sã-ºi aroge un drept suveran, ori de câte ori situaþiile
o vor cere. Ocazii mai multe, dupã ce se va trece de
o altã localitate mai rãsãritã, menþionatã expres în
textul din care parcã locurile ar citi, o dozare de rele
presimþiri: „vizitiul þinea sã ajungem la Prundul
Bârgãului, fãrã sã pierdem o clipã”.

În satul mare, mic târg, Prund, cu preturã, oficiu
poºtal, cinematograf, ocol silvic, vreo trei fabrici,
prãvãlii mai mult pe  dreapta, la parterul unor  clãdiri
cu etaj, de stradã principalã, prin care mereu urci,
caii sunt opriþi brusc, se face un mic popas, pentru
câteva cumpãrãturi. Þii minte o baterie latã, patratã,
de umplut cu ea o  lanternã. Dar ºi pentru o marcare
parcã a unei a doua asemãnãri dintre locul vãzut ºi
cel descris, într-o potrivire ºi de ore ale zilei, care de
asemenea coincid. Deoarece, în contiuarea citatului
de mai sus, parcã s-ar face o referire, de îndatã ce
treci peste un fir de apã Secu, într-o despãrþire de
„colinele înverzite ale Mittel-Landului”, care primeºte,
iatã, o accepþie mai largã, de zonã deluroasã, putând
include, deþinãtoare ºi a vreo  vreo trei cãtune, la toate
aºezãrile de pânã aici, ceea ce tocmai se petrece
acum: o întâlnire cu  ”înºiºi Carpaþii abrupþi”. „Se
înãlþau trufaºi la dreapta ºi la stânga noastrã,
strãluminaþi de soarele de dupã amiazã, în tonuri
splendide de azur ºi purpurã pe crestele de verde ºi
brun”.

Se admite astfel repede cã numele de „þarã” va
fi putut viza toate aºezãrile care prin începutul
secolulului optsprezece vor fi format, începând de la
Joseni pânã dupã Prund, cel puþin cinci, Bârgãul de
Sus (conform cu un document de cândva), cum ai
spune: þara dintre Bistriþa ºi munþi, o unitate putând
include ºi accepþia de spaþiu dintre un oraº de frontierã
ºi frontiera propriu-zisã. Unei asemenea interpretãri
neopunându-i-se nici douã atestãri din secolul XIII ºi
XVI despre doar douã localitãþi formând o regiune
Bârgãu: de Jos ºi de Sus.

Dar, consumat acest fast de aplecãri peste-o
lupã, satele care vor urma, pe unde caii prind puþin
curaj ºi se aºtern pe alocuri la un muzical trap, cãci
„drumul va deveni mai lin” nu numai în carte, nu se
bucurã, în textul luat ca un ghid, de un chip. Afarã de
cazul cã ele trebuiesc deduse din substitutul lor uman,
câteva etnografice referiri, argumente însã toate teoriei
care s-a emis ºi câºtigã teren, în continuare. Ca de
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exemplu, în atari flori pe un gherghef, din carte: „vedeai,
fireºte în cãruþe þãrani întorcându-se acasã”, „cãruþa
þãrãneascã lungã, cu oiºte”, nu „osie” - cum greºit se
va traduce, într-o ediþie, dacã  „dublã, cioplitã”. Ca ºi
în alte prilejuri de întrebãri, cum ar fi menþiunea: „þãrani
ºi þãrãnci îngenuncheaþi în faþa vreunui altar”, fiindcã
„pe marginea drumului erau multe troiþe”.  Troiþe, pe
care, pentru a le întâlni ºi azi, ar tebui sã te abaþi prin
satele din Fãgãraº. Dar ºi mai greu de luat în rãspãr
e acest element de decor pe care þi-l aminteºti ºi de
prin primi ani de acasã, respectiv din satele mai din
vale, cu mai multe „clãi de fân în arbori”, din genul
cãrora  tocmai numeri în stânga vreo trei, prin sgârcite
poeni: clasicele, obiºnuitele înºirãturi, destinate cu
precãdere, sau exclusiv, uscãrii ºi pãstrãrii pânã în
iarnã a recoltei de trifoi ori lucernã. ªi va mai fi ceva,
la nu mare distanþã, când se va ieºi dintre „stejari,
fagi” ºi „mesteceni plângãtori” – un fenomen optic pe
care nu-l vei uita, îl vei  reþine, ca întâlnit  întâia datã în
viaþã aici, într-un relief de stânci, numai cã  dupã
cãderea nopþii, sub foc de lunã. În aceastã decupare:
„Din loc în loc, spãrturi adânci în munte, în care
vãzusem, pe când soarele scãpãta, licãrul alb al unei
cãderi de apã”. Doar cã scânteierile vor fi mai multe,
în trepte de mici torente cãzând direct în ritmul
potcoavelor, ºi li se vor impune desigur tuturor privirilor,
pentru nota de romantic, de suprareal, pe care o va
prefira astrul nopþii care sãrutã stâncile din stânga,
dupã ce – de pe dansul culmilor negre de verzi, ce
din când în când se ascund, dacã le contempli ºi azi,
sau din veºnicie, „sub mari pale de ceaþã” – în
prealabil plonjeazã în cristalele râului, din drepta, ºi
parcã de acolo ar proveni, ar reurca, transfigurat, prin
refracþie.

Sunt aceste corespondenþe, nu dintre sunete ºi
parfumuri, culori, ci dintr-un altceva; a cãror autoritate
nu poate  sã nu se impunã, cu un fior. De pildã ºi o
survenire a unei expresii, dintr-un alchimism într-o
efervescenþã, pe care ai auzit-o ºi în alt context, cu
alt conþinut, sub un cer greu de stele ca un pom
frunzos, de august, când la o întoarcere acasã din
þarini o mamã grijulie, arãtând cu o mânã spre o
constelaþie din centrul bolþii cereºti, smerit, spusese
cândva: „acela-i Scaunul lui Dumnezeu!”. Sintagmã
devenind, prin ce uneltiri de forþe ascunse, care râd?
un bun pãmântesc, în aceastã construcþie: „Unul din
tovarãºii mei de drum” (ai cãlãtorului spre o altfel de
pierzanie, fictiv) „mã luã de braþ, pe când tocmai
ocoleam o mãgurã ºi dãdeam ochii cu un pisc înalt
acoperit de zãpadã, ce pãrea, pe când apucam pe
drumul sãu ºerpuit, a ne sta drept în faþã: – Priveºte!
Isten szek – Tronul lui Dumnezeu, ºi se închinã cu
pioºenie”. Evident, expresia printre localnici este la
ea acasã ºi în aceastã accepþie, pe seama unei forme
din relieful muntelui Heniu, un singuratic trufaº.

ªi încã o patã de culoare, nu ultima, în parte
þinând de chimie, cu o explicaþie în apa potabilã
deficitarã în materie de iod, de pe aici. Afirmaþia cã
mulþi dintre trecãtorii venind din sens contar - îmbrãcaþi
„în straie pitoreºti”, ori „în cojoace albe de oaie”, ori
„în mundire colorate”, numiþi „cehi” ºi „slovaci”, aceºtia
din urmã, probabil lucrãtori în parchete, „purtându-ºi

topoarele lungi ca niºte lãnci” – „erau guºaþi”. O
afirmaþie,   care poate fi numai o preluare din vreo
broºurã de epocã, nici vorbã, sau totuºi - va fi pãrerea
aceluiaºi coleg de disciplinã universitarã, numai cã
de la o universitate din alt oraº, ºi cândva coleg ºi de
clase liceale, amintit, un meºter în calambur, al
posesorului ºi mânuitorului cãrþii. El pândeºte de mai
de mult timp, de fapt,  prilejul unei discrete rãzvrãtiri,
care acum s-a ivit, ºi, când noutatea e aceastã altã
marcare de etapã: „treceam prin Pasul Bârgãului”,
are de grijã sã ascundã obiectul crimei, în grosime
de vreo trei sute de pagini, sub scândura pe care sta
cãrãuºul, într-un vãlãtuc gros de fân.

Evenimentul e într-un punct unde drumul
cunoaºte o înclinaþie mai abruptã, sugrumat „din
ambele pãrþi” de „munþi ameninþãtori”,  parcã anume
ivitã pentru o ieºire dintr-o robie, de sub niºte pisãlogi
de piuã, cum le venea sã spunã ºi la douã firi mai
puþin complicate, mai mult fii ai vieþii, care se cam
foiau de o vreme. ªi care înclinaþie putea veni ºi ea
într-un fel de  ajutor, ca dintr-o dorinþã care nu-i poate
fi satisfãcutã celtului rãtãcit la daci, din aceastã
însemnare, în continuarea altora, de jurnal de bord,
de mai sus: „pantele deveneau atât de abrupte, încât,
cu toatã graba vizitiului nostru, caii erau siliþi sã meargã
la pas. Aº fi vrut sã mã dau jos ºi sã merg pe alãturi
de ei, cum se obiºnuieºte la noi  în asemenea
împrejurãri, însã vizitiul nici nu voia sã audã”. Cãci
toatã suflarea din cãruþã, într-un impuls unanim, tocmai
decide, consimte, sã coboare, cu excepþia omului cu
biciul, ºi sã se meargã aici pe jos, pe alãturi de cai.
Se înainteazã înºirat, puþin mai în spate, cu câteva
imitãri de cântec de cuc, fericite cã reluate de ecou.

Va fi o dezmorþire nu numai a oaselor, în mersul
acesta la pas, sãnãtos, pe partea dinspre râu a
ºoselei, pe o distanþã de vreun kilometru, doi; ci ºi a
minþii. O  înviorare, în toate sensurile. De care sã profiþi
o clipã ºi sã pui în ordine numele celor trei sate care
s-au fãcut nevãzute, de dupã Prund, nu ºtii cu câþi
locuitori: Tiha, Tureac ºi Mureºeni. Fiecare, cu biserici,
acareturi, vreo uliþã-douã nordice, de regulã pe câte-
o vale mai micã, „a Tureacului”, „Lãzãroaia”, din lungul
cãrora  tulpinile, coroanele, coboarã pânã sub
streaºinile caselor, sau, prin începutul verii, culegãtorii,
colectorii  de smeurã, în detaºamente organizate, cu
cofe pline. Dar sã-þi mai aminteºti ºi de unde vezi, la
câte un cârjoi, în orizont mai deschis, „vârfurile”, din
vorbele tuturor localnicilor. Oala, mai la mijloc ori
mutându-se când pe dreapta când pe stânga, într-un
zig-zag, când nu cu muchiile modelate; Cãsariul,
învecinându-se cu Heniul care-i mai înalt, ºi pornind
de- a dreptul dintre case; ºi Miroslava, care-ºi trimite
un izvor printr-o þeavã de fier pânã, prin zidul unei
ogrãzi, în drum, la care se vine cu damigene sã-i fie
cãrat în case darul de sãnãtate prospãtã, bunã,
stâmpãrãtoare, apã rece. Trei de toate, ºi despre care,
cu un alt prilej, vei afla cã sunt doar denumiri diferite
ale unui aceluiaºi masiv.

ªi va fi o îmbãiere bunã în ozon înmiresmat, dupã
cum ºi în regãsiri de sine, cu opriri de cãte o clipã
pentru ascuþirea auzului, ca sã pãtrunzi  pânã dincolo
de hotarele ei tãcerea, pe care o simþi cu plãmânii;
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episod bine-venit, o continuare a cãruia, când vei fi
din nou în cãruþã, de unde se va mai coborî de mai
multe ori, va deveni ºi faptul cã poþi vedea – sau vede
ea pe cine trece, ca o fãpturã dintr-odatã, o putere
nevãzutã – pe o tablã indicatoare, în stânga drumului,
scris: «Valea Strãjii». Dacã locul nu-ºi dezvãluie
cumva o rãzvrãtire ºi-a lui faþã de fãcãtura care-i
cartea strãinã, cu grozãviile-i de care încã nici n-a
venit vorba. Un însoþitor diligent încã. ªi un  pericol.
pe care cine pronunþase cuvântul „broºurã” ºi
moºmondise ceva, acum când vreo trei desculþi
stãteau cu picioarele atârnate, legãnate în afarã, în
undele  de rãcoare  prin care seara înainta, la desaga
cãruþaºului, de unde rãzbãtea, protectiv, pe lângã unul
de slanã, ºi un miros de cãþei de usturoi, din folclorul
cu Cel-Viclean, îl va slãbi, printr-o tentativã întrunind
adeziuni.

Lucrurile aveau sã se înoade de la o aducere ca
din întâmplare, de cãtre el, în discuþie, a numelui
preotului din unul din satele abia lãsate în urmã, care
l-a chemat într-o zi sã-i dãruiascã un frumos cindeu
cu pãsãri, de pe un perete din tinda bisericii, pe care
i-l lãudase mai demult ca un etnograf, cu o râvnã de
colecþionar nu destul disimulatã: Coºbuc. Un preot
de vazã ºi ingeniozitãþi, încã în viaþã ºi în funcþie, nu
singurul dintre strãnepoþii prelaþi ai marelui hordouan
cãlãtor în 1909 ºi 1910 ºi pe Bârgaie, la urmaºi din
tulpina familiei lui rãmuroasã, resfiratã nu doar pe
cealaltã vale, vecinã, a Someºului, sã-i fie naº unui
alt strãnepot de sorã. E destul amnarul unei referiri la
o afirmaþie flatantã a poetului þãrãnimii, ocazionatã de
una din  primirile sãrbãtoreºti pe care intectuali inimoºi,
dascãli, medici, popi, i le-au fãcut  cândva, sub
habsburgi, la o Casina Românã: ,,Pe voi vã
avanajeazã ºi drumul împãrãtesc, prin el sunteþi
mereu în legãturã cu lumea”; ºi la o alta, despre flãcãii
care erau de faþã, în poziþie de drepþi, îmbrãcaþi în
sumane negre, la sosire, ºi l-au întâmpinat cu un strigãt
de „Vivat!”, repetat, nu mai puþin mãgulitoare: „Ce copii
voioºi ºi sãnãtoºi aveþi!”; dar ºi la însufleþirea, evlavia,
entuziasmul manifestate cu acel prilej, de o întreagã
comunitate care se regãsea, cu viaþa ei sãnãtoasã ºi
adevãratã, în poeziile lui, ca în La oglindã, text pe
care, în programul artistic special, o fatã i l-ar fi cântat,
în respectiva searã. Ca stratagema sã reuºeascã
din plin.

Deci o întoarcere, apreciatã, ºi spre oameni ai
scrisului români,  dupã care sã poatã accede la un
loc în faþã ºi alte nume, dacã drumul are nevoie  ºi de
alte oglinzi! Pentru o întãrire, este din nou dat ca
avocatul avocatului englez sã se grãbeascã sã-l
coboare dintr-o legendã pe un alt poet, nu de pe buzele
oricui, pe care îl vor fi purtat ºi interese practice pe
aici, prin ani apropiaþi, când pentru o casã în
coproprietate, cumpãratã la Vatra-Dornei, care sã
producã bani din chirii, cum aceºtia nu prea vin din
scris, deplasãrile, din Ardeal, din Cluj, puteau fi fãcute
nu doar cu trenul. Lucian Blaga, poetul dar ºi filosoful,
care are cumpãratã o casã de vacanþã ºi lângã Bistriþa,
practic pe-acelaºi traseu.

Leon, reluându-ºi strategia începutã, acesta îi e
numele celuilat candidat la o carierã didacticã, cu studii

la facultatea de Filosofie, în urma unei episodice
colaborãri cu un trimis de o Universitate într-o
cercetare folcloricã ºi lingvisticã  în teren, de  un Institut,
ºtiuse însã cã umblã deodatã spre cel puþin douã
coarde care de-abia aºteaptã sã fie puse într-o
vibrare. Cãci  edificat atât asupra unor înflãcãrãri de
patriot, în câte-o ocazie, a viitorului  vistier de  fonduri
forestiere, pentru miturile româneºti pozitive, ºi el un
Ion, nume nedezmierdat, între ai sãi,  prin diminutivãri,
dar ºi pentru faptele de arme din strãbuni, aºa cum
le-a aflat din cãrþi, aghezmuit ºi cu niºte idei dinspre
cartea Cãpitanul primitã de la cineva de pe Bega, cu
împrumut, peste varã, sã o citeascã (i s-a spus:
„atent”) ºi s-o dea ºi altora (bãtuse un asemenea vânt,
cu o primejdie, pe acolo, se vede treaba, dinspre
Legionari, din fericire numai accidental), cât ºi asupra
unei alte posibile asocieri la o manevrã de învãluire, a
unui al treilea procopsit cu numele înainte-mergãtorului
din Scripturi – pentru toþi care-l ºtiau, numai „Ionicã”.
Un simpatic ºi cordial, acesta, implicat mai recent, sã
spui, direct, în istorie imediatã. Student ºi el, numai în
primul an, la un Institut de Mine, nepot de preot, dintr-
o familie cu intelectuali strãiniþi, dar cu tatãl un fierar
mai cu pretenþii, rãmas la o viaþã practicã, e înscris,
cumva ºi dintr-un teribilism, de vreun an, cu alþi doi
foºti colegi ai sãi de liceu, de clasã, din sate vecine,
în Uniunea Tineretului Progresist, la comuniºti, fapt
care i-a fãcut celebri în avântãri, deplasãri în maºini
descoperite ºi într-un nor de praf pe la niºte mitinguri
cu lozinci, prin 1946, din care cele mai puþin angajante,
mai pasabile, li se pãreau cele antifasciste, antinaziste,
dintr-un repertoriu destul de variat.  Ceea ce poate
presupune ºi o reticenþã faþã de un fond de fabulos
cu punct de pornire într-o reflectare tendenþioasã în
mental istoric sãsesc a unui capitol de frãmântatã
istorie româneascã, legat de familiile domnitoare,  din
cel de al cincisprezecilea european veac.

Chiar, de ce, spre a-ncruciºa un strigoi c-un
vampir, într-o lucrare de ficþiune, sã trebuiascã sã fie
diformat un personaj cu identitate precisã, din istoria
unei þãri, ºi care e ºi întruparea unui ideal? Una din
prime, mai pe faþã, cârtiri. E drept, o clipã, cum se
ºtie, autorul occcidental, care nu înþelege sã
pãrãseascã în ruptul capului scena, fiindcã e reluatã
întâmplãtor o explicaþie despre fondul de superstiþii în
care tema strigoilor poate fi o minã de nepreþuit,
încearcã în conturarea personajului sãu demonic, în
care scop ºi-a însuºit câte ceva din realitãþile istorice
transilvane, pânã la pedanterie, o ezitare: când îl face
pe vampirul ascuns sub manierele unui conte sã
spunã cã s-ar trage ºi din secui („Ce demon sau ce
vrãjitoare a fost atât de mare ca Attila, al cãrui sânge
curge în venele mele?”, „Noi, secuii, avem dreptul de
a fi mândri...”). Unde încape o astfel de replicã: mai
bine li-l lãsa lor! Dar dacã tot i-a cãºunat sã-ºi dureze
ºi el un castel în Carpaþi, atunci de ce nu s-a mulþumit
numai cu vreun „boyar” sãrit de pe fix, ori vãtaf cuman,
caz în care nu s-ar mai fi recurs la diformarea unor
fapte de istorie, care îºi au adevãrurile lor, diferite?
Sau, mai corect ar fi fost sã-ºi fi ales, ca prototip, mai
curând un nepot de vãr al unui fiu al lui Vlad Dracul,
moldovean, care de asemenea i-a-ncolþit pe saºi,
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punându-i sã plãteascã bir nu odatã, ºi care îºi va fi
putut perinda umbra pe aici, ori grijile, în spre-o cetate
Ciceu – mai are loc o miºcare de pãpuºar, sau e fãcut
un nou pas. Numai cã un ctitor bun, de sfinte lãcaºuri,
mai puþin putea fi schimonosit, pe când cel cu þepile,
de care au avut parte ºi negustori din Braºov ori Sibiu,
cam certaþi cu taxele vamale în Þara Româneascã,
rãspundea de minune, cu vina ºi de sprijinitor prea cu
zel al comerþului þãrii, prin vestea despre execuþiile-i
sadice, unei atât de particulare încondeieri.

ªi la o pace se cade tot prin reintarea în rolul sãu
a  vorbitorului de la început, fãcutã pânã una alta
dispãrutã. Fiindu-i de ajuns, cum ar fi pregãtit el
aceastã schimbare de macaz, o singurã replicã.
Despre cum plãsmuirea horror, cu toate fantasmele
ei, i-a adus zonei o faimã infinit mai mare decât vreo
bãtãlie precisã, ca o asediere a Braºovului  în 1527,
ori, unei vieþi de excepþie, o moarte într-o comunã
dunãreanã Daia. Faimã ce mereu va creºte. La o
scarã pe care încã nu i-o cunoaºtem destul. Cu o
premizã în înseºi iþele primului capitol, în rudimente
ca „atunci când (...) lombarzii, avarii, bulgarii sau turcii
ºi-au revãrsat valurile la hotarele noastre”, sau „atunci
când Arpad cu legiunile sale se îndrepta cãtre câmpiile
Ungariei, ne-a gãsit aici”. Prin însãºi istoria românilor,
nici mai mult nici mai puþin!

Altfel spus, este din nou câºtigãtorul el, ca fost,
timp de nu an, ºi bibliotecar la o Facultate de Drept,
când o desfãtare îi fusese pânã la o uitare de sine ºi
Istoria lui C. Giurescu în 5 volume, stipendiat cu o
cazare la un cãmin studenþesc ºi mese de prânz la o
cantinã pentru profesori – cel mai acasã, nu numai în
lecturile literare ci ºi, cu o memorie de elefant, în ºtiinþa
unor Tit Liviu ºi Herodot.

Cu saºii care s-au întins, cei colonizaþi de regii
Ungariei în Ardeal, unii valoni, alþii flamanzi, bavarezi,
luxemburghezi, din partea cea mai nord-esticã, pânã
spre aici, cu proprietãþile, în special pãduri, din care
mai lasã câte ceva ºi locuitorilor mai vechi, legaþi de
coarnele plugului ºi de spuza focurilor din stâni, ºi
care pãduri învãluie, foºnesc, eºti nu în veacul
ºaisprezece, ci prin 1200, biniºor înainte de nãvãlirea
mongolilor, „tãtarii”, despre care sã crezi cã se vor fi
putut revãrsa pe toate vãile, înainte de-a pustii opidul
Rodnei („hic fuerunt tartari”), deci ºi pe aceasta. Urgie
cu reversul ei, sau o datã de reper – 1247 – în limita
cãreia istoricii sunt toþi de acord sã situeze încheierea
unui proces de pritociri de câteva sute de ani,
constând din „asimilarea slavilor”, un rãzboi ºi mai
mare, în care ai drept aliat natura înseºi, cu avuþia ei,
nu numai râurile, ramurile. Purtat cu un fost cuceritor
câtuºi de puþin milos, prin sfârºit de veac VI, ºi cu
care, spre un veac IX, te poþi regãsi tot mai mult într-
o cauzã comunã, de apãrare împotriva altor ºi altor
ameninþãri, sau în alianþe ºi încuscriri – sã filosofezi
ºi sã patetizezi. Un proces din care iese biruitor numai
un popor de consoane ºi vocale; printr-un miracol,
stratul etnic bãºtinaº, subordonat, daco-roman,  celtic,
tracic, îndoeuropean.

Dar, slavii, cu care trebuie sã te aperi ºi de fulger
împreunã, cãzuþi de pe lacurile Mazure ºi dinspre
Baltica, niºte „blonzi-roºietici” dupã Procopius, cum

sunt azi unii din bãrbaþii de pe aici, ca ten, dupã o
cronicã armeneascã din secolul VII, formaþi din
„douãzeciºi cinci de neamuri”, în Dacia, sau dupã alta,
împreunã cu avarii, cu care împart uneori puterea,
spunând, conform unui cronicar sirian, învinºilor,
„semãnaþi ºi seceraþi; noi o sã vã luãm numai o parte
din produse”, ºi odatã  botezaþi,  via Metodiu ºi Chiril,
prin secolul unsprezece se aºtern pe botezat, cu atâta
succes, la rândul lor, tot ce pot, ei: munþi ºi arbori,  dar
ºi dealuri ºi alte forme de relief, ape ºi peºti din ape,
culturi, unelte ºi ocupaþii, însuºiri sufleteºti ºi pãrþi ale
trupului ºi casei, plante comestibile ºi de leac, arme,
pãsãri, dobitoace ºi îndeletniciri, ranguri ºi rânduieli,
raporturi cu iadul ºi cerul – parcã mai mult ca în alte
pãrþi! Punând într-o cumpãnã fondul majoritar de
cuvinte latin, sau ce va fi fost acesta, ºi rãmânând, în
spaþiul limbii româneºti întregi, supravieþuitoare, dupã
împletiri, altoiri ºi pritociri,  la doar „douã cincimi din
vocabular”.

Slavii, de realitatea cãrora sã te laºi copleºit din
nou, cum þi i-ai aminti. O sutã, douã, trei sute de ani.
Sau cum i-ai revedea, reînviaþi. În acest sens sã te
poþi gândi ºi la formula aleasã de romancierul din
Apusul european, de a-i invoca, la un mod simbolic,
numindu-i, ca foarte specifici pentru zonã, „cehi ºi
slovaci”. Aceastã intrare sub forþa unei vrãji, în
legãturã cu care sã se poatã conchide, la o diatã nu
numai între lingviºti, când se scriu manualele de istorie
în statul naþional românesc întregit: „suntem un popor
romanic de coloraturã slavã”, cum „francezii ºi
spaniolii, italienii sunt romanici de coloraturã germanã”.
ªi care vãl al unei Circe sã fie tãiat, concomitent cu o
altã primejdie, un elan ºi un program de extinderi
militare ale statului regal unguresc la est ºi nord de
Carpaþi, cu satârul lui Ginghis-han!

Dacã nu eºti ademenit, prins ºi de un vânt
peceneg, respectiv nu-þi întorci ochii înapoi numai cu
un veac-douã, pe la 1100, nu mai târziu – sau, în
spaþiu,  numai cu vreo câþiva kilometri mai la vest de
un fost castru roman, de lângã cetatea Bistriþei, la
început un punct urban mai mic Nosa, unde prin niºte
obiecte de ceramicã vor da certe semne de viaþã, la
niºte sãpãturi, ºi dacii – spre un sat cu numele
„Beºineu” (Beseneu), nume care va fi schimbat, dupã
cel de al doilea rãzboi mondial, dintr-o pudoare, în
„Viiºoara”. Pecenegii, turcici, despre care sã nu spui
cã vin cu mâna goalã: „au mulþi cai ºi multe vite”, „multe
vase de aur ºi de argint”, dupã ce îi vor împinge mai
întâi pe unguri, din Bugeac, spre apus, ºi vor lupta cu
ei din nou, apãrând pãrþi de Ardeal, pe timpul regelui
ªtefan cel Sfânt. Vor împãrþi cu bãºtinºii deasemeni
unele ºi altele, cum într-un act privilegial se vorbeºte
de o „pãdurea Românilor ºi Pecenegilor”, ºi sunt
recognoscibili, ca un stol întreg de pãsãri dupã un
singur cip, datoritã aceluiaºi nume, pe o întreagã hartã
dacicã, în judeþe diferite, Tulcea, Fãgãraº, Brãila,
Caraº, Sibiu, Timiº, dat altor sate, sau dealuri, râuri,
ca „Peceneaga”, „Beºinav”, „Beºinãu”, „Piºineaga”.
Numai cã acesta se încarcã de un  merit în plus, pentru
alte relaþionãri în lucrãrile istoricilor, venind de la
denumirea pe care i-o dau saºii, de „Heidendorf”, care
se traduce prin „satul pãgânilor”, o dovadã cã nu erau
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creºtinaþi. Despre ei depunând mãrturie ºi un „Vârful
Beºineului”, aflat foarte prin aproape, în hotarul
comunei Leºu, de sub pãdurile de pe partea stângã,
poate prin dreptul tãu, la acest ceas.

Dar de prin norul lor turcic se revine repede, îi
abandonezi pe grãbiþii care ºi-au ales un mesager în
cãlãreþul înfãþiºat þinând de pãr un rob, ºi având legat
de ºa un craniu, de pe un vas din tezaurul de la Sân-
Nicolaul Mare în Banat, ºi au transmis ºi alte comori,
cum ar fi cuvântul „buzdugan” – ºi anume: în cronica
Annei Comnena  „Sfârºitul Pecenegilor”; pentru un
tropot uitat, mai întins, care, dupã ce va fi învãluit iar
cuprinsurile, se va fi potolit pentru ca vreun voinic
(voina, rãzboi) aplecat pe coama unui cal, sã asculte,
cu mâna dusã cãuc la urechi, undeva pe-aproape,
poate în preajma ruinilor unui turn roman, azi cu
desãvârºire mistuit de vânt, un murmur de apã pe
cutia de rezonanþã a pãdurii, ºi sã-i dea liniºtii numele:
“tiha!”; pe care murmurul de apã sã ºi-l însuºeascã
la rându-i, diminutivat: „tihuþa”;  ca sã i-l petreacã, apoi,
ºi defileului. Cãci ºi „Pasul Tihuþa”. ªi se revine nu
pentru orbecãiri prin anii împãratului Iustinian, la puþin
timp dupã un alt nor stins ºi el în nefiinþã, gepid, de
prin secolul V, sau ºi alte rãtãciri, anterioare, de secol
IV, sub goþi care îngroapã niºte vase de lut într-un sat
Ocniþa. Cât numai pentru o înminunare pentru atâtea
atestãrile, într-un complot, într-o nãpustire, cã s-a
trecut pe sub aceste stânci de pe care cade apã, prin
vreo ºapte veacuri de care pe care, mai apãsat decât
în aval, la distanþe milimetrice, acum toate numai o
poezie, dupã ce o primejdie de moarte, care în Moesii
a învins, în Valea de aici a cedat.

ªi fiindcã vorbeºti de o emoþie, o regãseºti chiar
în lucruri, în lucru, fie încremenitã într-un punct de
tensiune maximã, fie într-un joc de echilibrãri, ca în
unul din toponimele asediind concentric, coral: al
muntelui, podiºului, când în stânga când în dreapta,
Zâmbroaia. Într-un mod ingenios, el, gândeºti cã într-
o ezitare etimologic, între un nume din botanicã, „pinus
cembra”, o specie de prin vecinãtata lacului Lala, ºi
un altul din faunã, zimbru, din slavonul „zonbru”, ºi
din legendã. Întrepãtrunderea aceasta, ca ºi în cazul
celuilalt martor de vremi lãsat în urmã, muntele
coborând pânã la doi paºi, Miroslava, amintit, care
poate fi provenit nu mai puþin dintr-o exclamaþie despre
pace, dar ºi de un triumf, din bivalenþa aparþinând
formei de relief, în acelaºi timp de deal ºi munte, pe
care o pãstoreºte – douã nume comune, unul slav ºi
unul latin. Dar cel mai mult un statut aparte rãmânând
sã-ºi adjudece porþiunea de drum de aici, pentru un
nou popas obligatoriu, într-un loc de mai mare lãrgime,
zis „la Regele Brazilor”, dupã un arbore ocrotit,
piramidal, din mai multe tulpini ca braþe, deasupra unui
prãvãliº – vinovatã de toate aceste divagaþii, imixtiuni,
evadãri, cu forjarea-i de emblemã ºi simbiozã,
componentele  de „Valea” ºi „Strãjii”. În montura lui,
cu toate indiciile unei datãri, la un ceas când numitul
mai înainte proces osmotic, etnic, de sub vremi, nu e
încheiat, ºi conducãtorii de înjghebãri statale, pentru
cronicarul anonim al unui rege Bela „ducii”, de strajã
la felurite porþi, catã sã fie ºi dintr-o parte ºi din alta: ºi
din salvini, ºi din vlahi; deopotrivã, pe acelaºi picior

de... grai. Acum pãrþile din binom trãind ºi apãrându-
se împreunã, prima (valens), cu atuurile, cotiturile,
suflãrile, adâncimile ei, iar a doua (straja, strajnic)
ducând cu gândul la un oºtean sau un grup de oºteni,
în gurã cu parola „stai!”, la orice ivire a cuiva
intempestiv, din rusescul stat

Sau ea, emoþia, le dã acestui ºir lung de dispãruþi,
cum dispãrute le sunt ºi figurile, fantomatici apãrãtori
a ceva de peste rânduieli de obºte ºi de vieþuire, un
chip din doar porecle ºi nume, lexic, fiinþãri în cer sau
de la faþa gliei. Struniorul, care înstrunã, prin slavã, o
arie cu mici ostroave de zãpadã, de omãt; mai multe
mãguri, una Mare, una Neagrã; un vârf  Buba; „Poenile
Blajii”; Colibiþa însãºi; în  pregãtiri de o revanºã, mai
în jos, deci mai repezitã, dinspre rãsãrit, în schimb de
demnitãþi cu un prelungit Bistriciorul, Bistriþa râul, dar
ºi cu satul Bistricioara ºi Bistriþa oraºul; undeva o
zãpodie. Iar mai prin cer, cu tiara lor de cremeni, cu
iezerele lor, vetrele ºi izvoarele lor de ploi, îndepãrtând/
apropiind – Munþii Rodnei. Cãrora le þin un hang, din
zbor, vreun stârc ori o ieruncã ori vrãbii; de prin rãstoci,
zlãvoci, mrene, cleni, pãstrãvi; de prin scorburi, vreun
dihor ºi de sub vreun rãzor cârtiþa, din lungul unor
tulpini veveriþa, într-o veghe sau într-o veselie. Ca
„pe-aceleaºi vremuri” sã te gãseºti...

Raportul relativ egal de forþe, sau dovezi dintr-
un  moment de rãscruce, când talgerele unui cântar
par sã nu tragã în jos mai mult, nici dintr-o  parte nici
în alta, înaintea biruinþei etnogenezice mari din tot
nordul Dunãrii. Biruinþã vorbind în felul ei ºi ea, dacã
mai încape o privire în urmã, despre faptul cã la
retragerea faimoasã din 271, a lui Aurelian, bejeniþii
locali în dreapta fluviului, unde nãvãlitorii slavi în
imperiul bizantin vor desnaþionaliza ferm, ºi încã de
douã ori, sunt mai puþini decât cei rãmaºi la vetrele
lor, dupã cum cei care au devenit „stãpânii” în stânga
fluviului, ºi au adus cu ei ºi substantivele  „cuºmã” ºi
„opincã”, vor trebui sã fi fost, nu cum li se va fi pãrut
celor pentru moment învinºi, mai puþini. O nuanþã într-
o cauzã dintr-o instanþã, pentru care unul din grupul
de porniþi la drum, care mai curând doar a ascultat,
toate, de la plecare, aºezat pe scândura din spatele
cãruþei, de unde putea sãri jos mai des, sprijinindu-se
cu un picior pe capãtul inimii, s-ar putea aºtepta la
mai mult decât o gratulare cu o palmã latã  pe umãr,
din partea „silvicultorului”, care, ca un mai apropiat al
sãu, are exclamaþia: „Te-ai trezit ºi tu!”

Acela, dupã ce un timp a fluierat distrat, de unul
singur, instalat lângã cãruþaº, profitã de o întrebare
despre un drumeag ce o ia spre stânga, rãspunde
repede cã locului îi spune „la Surupãturã”, ºi aproape
cã-i reuºeºte o ieºire în faþã cu câteva explicaþii pe
care le-a promis când venise vorba cã fagii ºi stejarii
au început a fi tot mai rari, ºi când a fost exprimatã o
îndoialã în legãturã cu referirea, în roman, cam prea
din beºug, la prezenþa în zona de „etaj subalpin” a
pinului. Respectiv sã avanseze câteva noþiuni despre
lariþã sau zadã, înaltã de 40 ºi 50 de metri, cu frunze
”aciculare”, singurul conifer de la noi cu frunze
cãzãtoare, apoi sã deplângã arborele trebuiund ocrotit,
tisa, pentru cã din cauza unui alcaloid otrãvitor al
cetinei care provoacã moartea oilor ea a fost aproape

.
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eliminatã, silitã sã-ºi gãseascã un refugiu numai în
Munþii Rodnei, la înãlþimi unde n-o ajungi. Însã e scos
tot acum din rol de cãtre chiar vecinul lui tãcut de
scândurã sau caprã, þãranul care ºtie de la un pãdurar
devotat cã tot de aici, prin stânga vãii, porneºte un alt
capãt al „Drumului Romanilor”, pe care îl întâlneºti ºi
la Piatra Fântânele.

Nu-i clar pentru toatã lumea dacã numele de
origine a fost doar atribuit, deductiv, retro, în funcþie
de caracteristici din toate provinciile fostului imperiu
care, unde cucerea, ºi construia; sau a fost transmis
din generaþie în generaþie, timp de aproape douã mii
de ani, de urmaºi care parcã s-ar revendica de la el.
E suficientã  însã  ºi numai existenþa lui, cu
probabilitatea cât de micã a veracitãþii celei de  doua
ipoteze, ca izbiturile de pumni în scuturi, ale legionarilor
cu platoºe ºi sãbii scurte, care n-au devenit încã
veterani ce se însoarã cu femeile locului ºi nu se mai
întorc prin provinciile de unde au fost aduºi, sã
acopere orice alt sunet, dupã o curbã în pantã mai
lungã unde pãdurea face un pas înapoi, brusc, nu
numai pentru  un alt rând de piscuri albastre pe cer, ci
ºi pentru o coborâre ºi maj jos în timp, într-un ceas în
care abia s-au scris Evangheliile; ºi în luminã sã stea
din nou numai electrul care a atârnat mai greu într-o
confruntare, inclusiv dintr-un nume, o vreme
desemnând doar o condiþie de desmoºteniþi: rumâni,
oameni fãrã pãmânt, cum în vederile ªcolii Ardelene,
pentru care nu mai existã legendã mai frumoasã decât
cea cu un Romulus ºi un Remus copii hrãniþi de
lupoaicã.

ªi n-ai coborât, ci ai urcat pânã la împãratul
Traian, cu limes-urile, valurile lui de pãmânt sau,
troienele, care s-ar fi restrâns, pentru Dacia, la bornele
propuse de Ptolemeu: Tisa, Dunãre, Prut (sau Siret),
Carpaþii nordici. Pânã în care a împins atâtea artere
pietonale de piatrã, dupã geniul gintei, cunoscut. Între
ele ºi una mai largã, pietruitã, care e atestatã de urme
de castre, sau de aºezãri civile, poate ºi în sate, din
aval, ca Sãreþel ºi Livezile, cum vii dinspre Dej ºi Cluj.
ªi altele mai înguste, de margine, strãjuindu-se
singure, cu temelii uneori sãpate în stâncã, în lungul
albiilor de râuri, sau presãrate prin ponoare,
comportând ºi bifurcaþii strategice mai ferite, pe care
sã poþi cãdea la nevoie ºi mai uºor în spatele unor
ameninþãri, ori doar împinse mai spre miazã-noapte
ºi rãsãrit, în chiar lizierele unor nedomoliþi Goþi ºi
Sarmaþi, Roxolani ºi Vandali, Carpi ºi Sciþi, de secol
III, numai un mister, unde oameni de pãmânt,
cunoscãtori, urmaºi, bãrbaþi ºi femei, te pot pune pe-
o urmã, într-un judeþ fãrã nici un oraº în antichitate,
conform cu datele de pânã acum. Iatã îþi pot indica
aceste urme ale unei lumi, sãgeþi la geþi, sub tuneluri
de crengi care cel mult conduc spre întâlniri cu alt
drum, mai tânãr, pe un „Pãrãul Poºtei”, scoþând spre
un pâlc izolat de case,  Ciosa.

Un cãtun sau un sat, cu case doar þãrãneºti,
spre care nu se va întâmpla nici în viitor sã apuci
vreodatã. Poate ºi fiindcã satul centru de comunã din
care aventura de azi s-a pornit prin mijlocul zilei îºi
are repartiþiile, în ce priveºte „sorþile”, loturile de
folosinþã forestierã, cu pãduri de molid, de unde

sanceauã descind cu corni în abatoarele fabricilor de
cherestea, prin alte pãrþi. Sau locurile de pãºunt pentru
oi, drepturi comunale, poate mai vechi, din imemorial.
O situaþie ce nu se potriveºte pentru gospodari cu
casele pe sub cetini, care deþin aici suprafeþe
apreciabile, pe care le lucreazã cu familiile, ºi unde
cresc vite cornute mari, pe care le mânã sã le vândã
în târgurile de sâmbãta sau de marþea, dar ºi în altele,
de toamnã, anuale; sau fac fânul, scot la „la pãscut”,
vara, albinele; sunt, la urs, ca acasã.

Va fi pãrãsitã direcþia Vatra Dornei tot acum, ca
sã se apuce spre un alt munte, mai mult de iarbã,
care n-a fost pomenit mai înainte, Delbidan – ºi nu
într-o caleaºcã condusã de un vizitiu cu „patru cai
negri”, „cu barbã lungã castanie ºi cu o pãlãrie mare”,
din cartea care a fãcut din nou ochi de sub vãlãtucul
de fân, nimerit, cât s-a stat la un scurt popas pentru
prins puþinã putere. Munte pe care îl vei vedea urcând
drept în faþã, ºi el, din niºte covãþiri, ºi va înrobi nu
mai puþin, un timp. Cum un zeu al cuvintelor ar mai
flutura o zare. Cineva i-a  pronunþat sihãstriei de
pãºuni înalte numele, iar un altul ºi-a amintit de un
altfel de nume asemãnãtor, dintr-o varianã a Mioriþei,
o sorã a ei, sã crezi cã mai veche, rãspânditã prin
împrejurimi, pe care un unchi al lui cu harul cântecului
i-o cânta, când acesta îl vizita într-un sat vecin:
Deliman.

Încât un gust pentru strãvechimi sã ameninþe ºi
mai desfãtat. Unde, ca o marcare a unui mers prin
necunoscut, spre a nu sã nu te rãtãci, cu o dârã de
tãrâþe împrumutate de la vreo Sfântã Vineri,
semnalizeazã, desluºitor, vreun aromat localism. De
sã trebuiascã sã fie schimbat însãºi punctul de
destinaþie, aflat doar la vreo zece kilometri, ca prea
apropiat. Sau ca dintr-odatã sã se înstãpâneascã, pe
sub niºte stele multe ºi mari, prin raze de lunã care
nu se transformã în iele sau „ursitori”, numai un peisaj
din Irozi sau din Pluguºor sau din toate Poesii(le)
populare ale românilor.

„Bine, s-o cânþi, dacã ai cules-o aºa, tu!”, convin
cei doi colegi de iure, reconciliaþi, adresânu-i-se celui
mai tânãr dintre ei, care prinsese acest curaj.  „Da,
ia s-auzim!”, întãreºte ºi candidatul la un rang de
preot în subtãrâmuri al unui zeu Vulcan, ºi care ºtie
mai mult decât toþi despre cãrbuni, aur, oglinzi de
sare, bucuros sã-l smulgã astfel dintr-un sforãit uºor,
întreurupt la rãstimpuri ºi reluat, cu un egoism, pe
vecinului sãu de scândurã, cu pãlãria-i verde lãsatã
spre frunte. ªi vor fi întoarse pe toate feþele atât
elementele de consonaþã cu cele din varianta
completã, principalã, sacrosantã, a morþii-nuntã, cât
ºi deosebirile faþã de modelul „moldovean”, ca de
pildã faptul cã  „Ciobãnaºi îs numa doi”, nu trei, în
acþiunea acestei, iatã, variante, sã-i spui „ardeleneºti”,
care e reluatã de vreo trei ori, pe mai multe voci, cu
versul prim (ºi titlul): „Pe cel deal ºi codru verde”. În
varianta aceasta, care se va afla ºi pubicatã în
colecþia unui folclorist de marcã, într-o formã mai
structuratã, dintr-un punct de vedere al naraþiei,
epicului, ºi mai dezvoltatã, mai puþin elipticã,  dar nu
mai frumoasã, „ciobãnaºii” sunt un „Deliman” ºi o
„sora sa”, care-ºi vãd de rosturile lor, de trãitori din
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pãstorit, forma de relief în care sunt plasaþi fiind parcã
ruptã din decorul acum strãbãtut, iar elementul intrigii
îl dã apariþia la zãri, pe neaºteptate, într-un mediu
familiar care poate fi ºi al unei etnii, unor peþitori
nedoriþi. Reprezentaþi stihiinic, vãzuþi întâi ca niºte
„nori de ploaie”, ºi apoi în adevãrata lor naturã, de
fãpturi supranaturale negative: „un smeu ºi o
smeoaie” (dar ºi „un leu ºi o leoaie”). Care sub
termeni de curtoazie, sau din ritualuri de nuntã,
ascund un verdict când spun, adresându-i-se fratelui
fetei, ca unei cãpetenii: „N-am venit sã hodinim, / Ci-
am venit ca sã peþim”, // „S-o peþim pe sora ta”,
poruncitor: „Doarã ni-i putea-o da!”. Întreaga
economie de elemente, transpunând în simbolic
parcã un sens din faptele de istorie evocate mai sus,
alegorizând o nãvãlire ºi un rapt, ca fapt de destin,
faþã de care, cel puþin în versiunea publicatã, viazã,
explicit, nu resemnarea, cum s-a spus, faþã de
ameninþarea ivitã, ci o ripostã. Întâi o încercare de
negociere, printr-o ofertã de a plãti un tribut: „Voi da
banii cu mierþa / Talerii – cu videra”, dar „Pe sora
mea n-o voi da”. Iar, ca refuz în absolut, în ambele
versiuni, modul de a reacþiona a personajului
femenin: alegerea renunþãrii la propria viaþã. În
versiunea publicatã, exprimat fãrã echivoc, prin
motivul narativ, al înecãrii într-o fântânã; ºi în
versiunea care tocmai e depãnatã, sub stele ºi raze
de lunã care nu se transformã în duhuri rele, prin
adresarea, de rugã ºi testament, de cãtre eroinã,
numai fratelui: „Ia tu forfecuþele / ªi taie-mi cosiþele.
/ ªi din pãrul meu cel creþ / Sã-þi faci aþã la gãleþi”, nu
de oriunde. Rugã continuatã  cu  aceste  valori lirice,
de pendulare, din de peste munþi ºi din de dupã munþi,
în motivele, douã, ultime,  ale micii bijuterii mari: „ªi
te suie-ntr-un buhaº / ªi îþi fã un fluieraº. / Când îi
prinde a doini, / Pe mine m-or prohodi. / Când îi prinde
a cânta, / Pe mine m-or îngropa. / Iar oiþa mea cea
albã / M-a cânta mândru prin iarbã”.

Dar din atâta susur în fãrã-borne, ºi citit în fãrã-
scriere, încrustãri  numai pe un rãboj, catã sã te smulgi
când nu te-aºtepþi, la o intervenþie în forþã a cui e cel
mai puþin decât toþi al, cum ar glosa un poet, „vremurilor
toate”, sau e cel mai mult în vârtejurile „vremurilor noi”,
pentru o întoarcere abrupt în istorie imediatã, la ivirea,
într-o serpentinã de umbre negre ºi albe, pe un rât
larg deschis, înclinat, a unor întãrituri construite în anii
rãzboiului de cãtre nemþi, fãrã vreun avantaj final, un
parapet pânã într-un adânc de prãpastie, din mari,
legate într-un ºirag, forme triunghiulare de beton, ca
sã opreascã strãpungerea frontului în progresãri în
spre Ardeal, rusesc, în toamna lui ´44.

Ionicã ºtia amãnunte direct de la un fârtat al sãu
de organizaþie de tineret „progresist”, cu care
participase la o sãrbãtorire a zilei de 9 mai,  prin mai
multe sate, cu o urcare ºi la o rãstignire, pânã la un
loc unde ar fi fost împuºcaþi mai mulþi soldaþi români,
parcã nu civili, în sângeroasele evenimente, ºi care
prieten îndeplinise o misiune de cãlãuzã, pe lângã
soldaþii ruºi. Aceºtia fuseserã dirijaþi dinspre un sat
bucovinean Cândreni, prin tot felul de staniºti ºi pe
sub râpe, ca sã ocoleascã trecãtoarea, capcana
propriu-zisã, ºi infiltrându-se în toiul nopþii prin pãduri

ºi deschizându-ºi vaduri cu bãtãi mai lungi, nici n-au
mai fost nevoiþi sã-ºi piardã vremea cu obstacolele
pe care trupele germane ºi ungureºti prevãzute sã
opunã rezistenþã în aceastã zonã de Carpaþi le-au
putut folosi pentru o doar mai uºoarã retragere, fãrã
pierderi aici de vieþi omeneºti. Aºa cã urmãritorii în
uniforme kaki ºi cu stea pe ºapcã vor fi parcurs ºi ei,
dar în sens invers, distanþa azi strãbãtutã, pânã la o
ivire ca eliberatori. Spuneau „voènîi”, „slàva”, „davài!”,
„bàbuºca”, „nicevò”, pe sub arcuri de crengi, cuvinte
în care puteai vedea ca în apã când înoþi cu ochii
deschiºi, dar apoi „vòda”, „hlèba”, „haraºò”, „zvezdà”,
„samaliòt”, „vnimània!”, pe care paltinii, fagii ºi lariþa
nu le înþelegeau.

Ar fi putut fi ademenitoare câteva escaladãri
prompte, pentru mãsurat înãlþimea piramidelor sumbre
de beton armat, câteva hãulituri din poziþie de stâlpnici,
pe vreo patru voci, de o altfel de biruinþã, ca-ntr-un
schimb, parodic, de focuri, ºi apoi slobozit pe turul
nãdragilor în iarba-nrouatã, dar acul unui ceas de
mânã arãta miezul nopþii, iar o suflare de aer mai rece,
de vãzduh lainic, prefiratã de peste creste, fãcea ca
gândurile toate sã fie numai sau tot mai mult la
despãrþirea apropiatã de drumul de pânã aici, care
nu se mai dã dispãrut. Ceea ce însemna ºi apropierea
de fosta graniþã, care nu anula subiectul discuþiei
survenit, al rãzboiului din urmã. Ci îl prelungea, îl
completa, dupã cum îl ºi limita, micºora.

Luat dintr-o aceeaºi izvorniþã, slavonismul ºi-a
vãzut ºansa unei cariere aparte ºi dupã anii 1700,
când un imperiu cu hotarele pânã subt Alpii italieni ºi
dincolo de Galiþia, cel austriac, trebuind sã recurgã
pentru întãrirea potenþialului sãu militar ºi la supuºi
care  timp de vreo 500 de ani fuseserã consideraþi
fãrã identitate, fãrã un loc la o masã, din Ardeal –
faimoasele, viitoare, „regimente de graniþã”. Pentru
ca mai târziu, când, sã se batã iar ºi iar pentru drepturi,
foºtii nevãzuþi sã se poatã bate cu pumnii în piept
spunându-ºi toþi „grãniceri”.

Cu rezonanþa-i în auz, asociindu-þi în minte un
ortac al sãu de desinenþã: „staniþa”, de pe când va fi
înlocuit un temen similar, germanic, rãmas de la primii
goþi sau de la taifali, a prins rãdãcini întinse nu nu-
mai în zone de ºes, ca lângã un oraº, presupus de la
Traian, Turnu, situat undeva pe malul stâng al Istrului,
fãcut danie de cãtre bizantini ca un fel de piatrã de
hotar, sub Iustinian, ci ºi – trebuie sã nu uiþi – la nici
iatã cinci kilometri, sau zece, atâta amar de veacuri,
încât sã nu poatã sã nu-ºi fixeze un tain ºi acum.

Situaþie în care un principiu de vase
comunicante, sub alte porunci,  n-a putut fi nici el în
suferinþã nicicând. Cum, într-un joc de transfocãri, fie
ºi numai aceste douã  exemple, ca mai din aproape,
sau mai „recente”. Un fapt, cã nu în puþine  biserici,
de regulã ortodoxe, de „dincoace”, a putut fi atestatã
prezenþa câte unui exemplar, e drept, mai ºi ros de
cari, din Cazania lui Varlaam, un semn cã la slujbe
din „dumineci” de „preste an”, ºi la „praznicele
împãrãteºti”, popii, diecii, se-mpãrtãºeau din slovele
ºi înfloriturile ei. Dupã cum împreunã cu ele, vor fi
drumãrit ºi icoane în culori ºi stilizãri calde bucovineºti,
câteva într-o vreme cu un popas în chiar un schit
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vecin, cu un singur cãlugãr. ªi un alt  fapt, cã pentru
„moldovenismele” lui Ion Creagã - nu ºtii dacã alegi
bine câteva: colb, hrincã, leoarbã, ogrinji, chiºcã, stroh,
ticãit, vârºã, lodbã, zãlud – opincari  din  prime clase
ºcolare, de pe vreo trei vãi cel puþin, n-au nevoie de
niciun Glosar, din cele cu care ediþiile se-nsoþesc; le-
ar putea trece, într-un exetemporal, cel mult la
localisme. La ele acasã pe ambele Bistriþe. „Cu ale
lor le sunt amestecate cuvintele”.

Graniþa, astfel, parcã în nepãsare de orice
schimbãri. Dupã ce þara a fost reîntregitã, o clipã, în
veºnicie, de numai douãzeci de ani – dintre localnici
nu trecea oricine „Mãgura” mai departe de Mestecãniº
ºi Iacobeni, pânã cam pe-acolo funcþionau unele
cooperãri mai îndãtinate, relaþii ºi de afaceri între familii,
ca ºi între primãrii sau societãþi, o „Regna”, „comisii”
economice. O legitate, poate dintr-un amonte al
ceasului când ghiarele, roþile, elilcele, scânteile
ramurilor de apã repezi au decis ca înfruntãri între
roci sedimentare lente ºi vijelioase vulcanice sã aibã
parte ºi de vreun defileu.

Cu o forþã a lui, trecutã ºi în vocale, cuvântul
acesta slav care despãrþea peste cojuncturi – ceva
el mereu desparte, nu numai unea într-o logicã a
versanþilor – deslegase toate limbile. Întâmplãtor
nimeni n-a vãzut-o, dintre civili, tãind în douã chiar
drumul, evenual cu o barierã, cu vameºi ºi soldaþi,
când în urma cedãrii din ´40, despãrþirii arbitrare
cunoscute, îºi reluase, ca prin amestecul
fantasmagoric de spaþii, al lui Stoker, gen: „Aici, în
vâltoarea raselor Europei, tribul Ugric a adus din
Islanda spiritul rãzboinic pe care li-l inspiraserã
Thor ºi Wodin”, brutal. În schimb, unul din ei a
întâlnit-o unde acum e sã se meargã, trasatã cum
a fost, prin pãdure, ºi prin islazuri, ºlaguri, ca prin
imemorial, ºerpuind printre borte ºi baligi, steregoaie
ºi bãrzãuni. Cu fâºia ei scrisã cu plugul sau nu,
marcatã doar de câte o patã de vopsea ori o
crestãturã, însângeratã de rãºinã, aplicate pe tulpini
vii, ºi peste care pândeai sã treci, dacã vroiai sã te
refugiezi, situaþie în care se putea ºi sã fii luat în
cãtare de un grãnicer care se întorcea, schimba
direcþia de mers, în patrulare; ºi sã fii ucis. Acesta
fusese luat  acolo, þânc de ºcoalã primarã, cu
pãrinþii, la stâna strãmutatã pentru pãºunatul de
varã, de când lumea, la munte, dupã „brânzã”,
partea de caº, urdã ºi jintuit, zãr, stabilitã în funcþie
de cantitatea de lapte a oilor fiecãruia dintre
asociaþi, calculatã în „þenti”, într-o bãrdacã
burtoasã, un eveniment de primãvarã, din hotarul
satelor, iar la întoarcere, la reîntâlnirea cu drumul
mare, trebuirã doar sã facã la stânga, sã coboare
spre de unde au venit, odatã ce au arãtat din nou
actele la control, o hârtie cu ºtampilã de la primãrie,
unui pichet de jandarmi, sub niºte gãi mari care
vesteau ploaia. Ori, pânã la locul de unde se vedea,
îl vezi larg, în cer, Ineul, spre Maramureº, iar în
spre rãsãrit se lãsau într-un hãu ºerpuirile Dornei
cu plutele pânã-n romanul Baltagul, ar fi trebuit sã
mai baþi vreo doi-trei kilometri de legãnãri ºi înfiorãri.

ªi poate numai în vreun coborâº, care ar urma
dupã ce ai fi trecut ºi de insemnele ºi armele ei,

eventual într-o maºinã diplomaticã a unei Comisii
internaþionale cu gazetari, veniþi – un singur caz în
patru ani – cu aprobare pentru o investigare negociatã,
grãbitã, a felului cum sunt respectate drepturi conform
cu norme de Cruce Roºie sau din providenþial, sub
regim de ocupaþie, la întoarcerea dintr-o astfel de
acþiune, ar fi de identificat ºi locul unde în romanul cu
suprareal, devenit pernã, fiindcã acum îi e rândul celui
care nu mai face obstrucþii, lunecat între timp în restul
de fân din cãruþã, sã se lase, cu dovleacul lui mare,
în braþele lui Morfeu, pe desagi, e situatã despãrþirea,
de-a binelea, de calea pânã aici strãbãtutã, din
urmãtorul pasaj:

”Vizitiul sãri din nou pe caprã, înºfãcã hãþurile ºi
porni în goanã. De data aceasta, ajunºi în partea
cealaltã a trecãtorii, schimbã numaidecât  direcþia ºi
luã un drum strâmt ce se înfunda în dreapta”.

Pasaj redând momentul când Ionathan Harker,
e abia preluat din diligenþa de Vatra Dornei, într-o
caleaºcã trasã de patru cai, de cãtre un vizitiu de
politeþi ºi de gheaþã.

ªi o ia ºi cãruþa þãrãneascã simplã, bravã, cu
excursioniºtii, în fine, spre dreapta. Dinspre niºte case
de margine, rãzleþite, vreo douã cu etaj ºi balcoane,
gen vilã, anunþând stilul satelor care duc la minunile
de culori ºi Ierusalim ceresc Suceviþa, Moldoviþa ºi
Voroneþ, mai rãzbate un lãtrat de câini, dintr-odatã
prelungit, la lunã, cu modulaþii tainice, ca de urlet de
sãlbãticiuni. Un moment nou, când lumea toatã stã
de strajã. ªi când impresia e cã nu se va asculta
niciodatã cântec mai ”cãtinel”, sau „slomnit” de roþi cu
spiþe de lemn ºi rafuri de fier, ºi mai îndelung, cu toatã
viaþa în faþã, de oraºe ºi þãri ºi înmormântãri de iluzii,
ºi cu nunþi. ªi speranþa, cã locul de destinaþie, cu niºte
case ca de oraº, dispãrute, cochete, Dorniºoara, prin
care trecea cândva ºi un mic tren benzino-electric,
nu va fi o deziluzie.

(continuarea în numãrul viitor)
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Cunoscutul cercetãtor literar ºi
excelent editor, Nicolae Mecu, îºi
adunã într-un volum recent, “G.
Cãlinescu faþã cu totalitarismul”
(Editura Dacia XXI, 2011), o sub-
stanþialã serie de texte consacrate
marelui critic ºi relaþiilor sale cu
puterea comunistã. Cele mai
relevante ºi mai revelatoare pagini
reconstituie avatarurile receptãrii
principalelor opere cãlinesciene,
romanele ºi „Istoria...“, precum ºi
ingerinþele abuzive ºi nu o datã
ridicole ale cenzurii instituþiona-
lizate, dar ºi – cu totul semnificativ
– ale celei mai binevoitoare
autocenzuri. Apare evident cã
autorul fãcea eforturi penibile
pentru a se acomoda cu noul
regim, pe care îl întîmpinase încã
din primele momente cu totalã
adeziune ºi chiar cu entuziasmul
ce-l caracteriza, mai ales, acum,
dupã 1944, cînd din mizantrop
devenise optimist. Era totuºi un
dureros proces de dedublare, cãci
Cãlinescu nu putea renunþa în
întregime la educaþia lui în spirit
democratic ºi nici la convingerile
pe care ºi le cultivase de-a lungul
anilor. Mai cu seamã îi venea greu
sã-ºi abandoneze multe dintre
principiile critice. Între acestea, se
afla inevitabil cel privitor la auto-
nomia esteticã. Confuzia artei cu
ideologia nu avea cum sã fie accep-
tatã de omul care promovase
tocmai spiritul disociativ ºi se
pãstrase, cel puþin programatic,
în planul exclusiv estetic. În chiar
un singur an, 1948, el scria fãrã
nici un echivoc: „Arta nu este
ideologie” (cf. p.116), pentru ca
aproape concomitent sã susþi-
nã, cu alt prilej, cã “arta este întîi
de toate ideologie” (cf. p.137).
Încercînd sã rezolve contradicþia,
Cãlinescu recurge în ultimã
instanþã la o conciliere specioasã,
pentru cã mai mult terminologicã.
Nefiind propriu-zis ideologie, „arta
marxistã“ ar fi „întrutotul în sensul
Ideologiei socialiste“ (cf. p.116).
Cînd îºi va reedita compendiul
„Istoriei...“, autorul nu va modifica

nici mãcar o iotã din prefaþã, unde
în pofida oricãrei echilibristici stili-
stice ideea autonomiei estetice
este incontestabil prezentã.

Dar cu romanele ºi mai ales cu
“Bietul Ioanide”, i-a fost scriitorului
mult mai complicat sã se descurce.
Nicolae Mecu ilustreazã pe larg
intervenþiile lui Cãlinescu în textele
originale spre a le face „publicabile“
în noile împrejurãri postbelice.
Editorul de azi a procedat de aceea
cu totul remarcabil, hotãrînd sã nu
preia aceste variante schilodite,
ci variantele princeps, pentru
„Cartea nunþii“ ºi „Enigma Otiliei“,
iar pentru „Bietul Ioanide“ manu-
scrisul ºi exemplarul dactilografiat
ºi definitivat. Cît priveºte „Istoria
literaturii...“ din 1941, ea a avut
parte de o a doua ediþie abia în
1982, la capãtul unei îndelungi
discuþii pe marginea versiunii
revizuite ºi adãugite de autor ºi a
întrebãrii dacã aceasta ar trebui
publicatã, sau dacã n-ar fi mai bine
de a o respecta pe cea originalã,
neatinsã în litera ei, ca pe o
capodoperã „ne varietur“. Îngriji-
torul ediþiei ºi cel care a copiat-o
cu mîna lui de la un capãt la altul,
profesorul Al. Piru, a avut cîºtig de
cauzã în disputã ºi a publicat
cartea în noua sa formulã. Soluþia
n-a fost oportunã, dupã oninia lui
Nicolae Mecu, pe care o împãr-
tãºim ºi noi, amintindu-ne însã cã
în toiul controversei s-a propus de
asemenea, pe lîngã editarea
textului princeps, ºi publicarea în
„Addenda“ a tuturor intervenþiilor
ulterioare, ceea ce ar fi însemnat
un compromis convenabil pentru
toatã lumea, mai puþin desigur
inconcesivului Al. Piru. Oricum, în
clipa de faþã, ni se pare cã existã
chiar cîteva ediþii în circulaþie ºi
toate conforme cu varianta de
bazã din 1941. Deºi multe modi-
ficãri ºi completãri din ediþia Piru
au caracter de Istorie literarã, nu
lipsesc nici note de oportunism
ideologic. ªi unele, ºi altele cre-
eazã, cum remarcã pe drept
cuvînt ºi Nicolae Mecu, decalaje

regretabile, ºtirbind unitatea lu-
crãrii ºi dezechilibrîndu-i structura
originalã. Aici a funcþionat desigur
autocenzura, pe care Cãlinescu
ºi-a aplicat-o consecvent dupã
1944.

Dar cele mai nefericite mani-
festãri ale obedienþei sale faþã de
regimul comunist se gãsesc etala-
te ostentativ în publicistica lui, de la
„Tribuna poporului“ ºi „Naþiunea“
pînã la „Contemporanul“. Cãlinescu
se strãduia sã dea expresie direc-
tivelor oficiale ºi am putea spune
cã o fãcea chiar cu tragere de
inimã. Numai cã el nu avea cum
sãri peste propria-i umbrã. El nu
izbutea sã adopte “l imba de
lemn” (p.121) ºi nici sã estompeze
strãlucitoarea lui expresivitate
stilisticã. Pe de altã parte, nici nu
îmbrãþiºa fãrã nuanþe orientãrile ºi
manierele momentului de acut
dogmatism sau numai de intole-
ranþã ideologicã. A încercat – scrie
Nicolae Mecu – „sã citeascã mar-
xismul printr-o grilã personalã, prin
care sã-l ajusteze din perspectiva
crezurilor lui umaniste. Pentru
asta, ºi-a pus în acþiune întregul
bagaj de logicã, retoricã ºi stilis-
ticã, elaborînd o strategie a dis-
cursului dublu, care sã îmbine
dogma cu devierea de la ea“
(p.106). Fãrã a fi cu certitudine un
ideolog marxist ºi, cu atît mai puþin,
un comunist ortodox, Cãlinescu a
fãcut parte dintre acele cîteva figuri
marcante de intelectuali care au
aderat la noua ordine politicã de
dupã rãzboi clamînd nu o datã
sinceritatea ºi bunãcredinþa
adeziunii lor. Cu atît mai mare este
nevoia noastrã de a înþelege o
asemenea diagramã biograficã,
literarã ºi ideologicã.

Nicolae Mecu vorbeºte la un
moment dat de „un puternic fond
de stînga, greu de redus la raþiuni
de conformism interesat” (p.100),
ceea ce n-ar putea fi de bunã
seamã contestat. Este însã nece-
sar de a ne reaminti cã scriitorul
aparþinea unui cerc literar (ºi politic)
care l-a sprijinit ºi l-a propulsat în
anii ’30, cercul ieºan al revistei
“Viaþa Româneascã”. Mai toþi cei
proveniþi din aceastã direcþie, Mihail
Sadoveanu, Iorgu Iordan, Mihai
Ralea, Al. Philippide, Demostene
Botez etc., spre a nu mai adãuga
o întreagã cohortã de oameni
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politici, s-au vãzut dupã 1944 în
poziþii sociale dintre cele mai
profitabile. Au beneficiat chiar ºi
unii dintre prietenii lor, ca Tudor
Vianu din relaþia sa cu Ralea, deºi
cu o decenþã care nu e niciodatã
emblema profitorilor. Fiecare inte-
lectual postbelic format înainte de
1945 ºi-a avut destinul sãu parti-
cular, dar toþi oamenii de culturã
laolaltã s-au trezit constrînºi de
istorie sã trãiascã o metamorfozã
neprevãzutã. Unora le-a fost mai
uºor, altora mai greu, iar multora
de-a dreptul imposibil. Transfor-
marea unei întregi societãþi a
afectat toate segmentele sale ºi,
lãsînd de-o parte viaþa materialã,
ne gîndim acum la culturã, adicã
la ceea ce marxiºtii numeau
suprastructura sau conºtiinþa
socialã. Ce fel de culturã s-a fãcut
în comunism ºi cum a lucrat ea ca
formã de rezistenþã? Distribuirea
ºi gestionarea ei de cãtre regimul
dictatorial, prin filtrul unei ideologii
obtuze ºi discreþionare, au pro-
vocat daune imense în formarea
noilor generaþii. Discriminarea
valorilor a pãtruns chiar ºi în
domeniul ºtiinþelor exacte, unde
Miciurin sau Lîsenko au fost
proclamaþi savanþi geniali, iar ge-
netica ºi cibernetica s-au vãzut
interzise ca teorii, burgheze ºi
reacþionare. Cu atît mai mult, filo-
sofia ºi creaþia artisticã au trebuit
sã suporte presiunea aberantã a
controlului ºi propagandei de par-
tid, sacrificîndu-ºi condiþia funda-
mentalã a libertãþii de manifesta-
re. Situaþia nu putea dura la infinit,
încît treptat s-au iniþiat ºi permis unele
aºa-numite “deschideri”. Normalita-
tea însã nu s-a restabilit decît dupã
1989. Sub dictaturã, cultura n-a fost
niciodatã întreagã. ªi nici prea „re-
zistentã“ , cum se încearcã uneori a
fi reabilitatã.

Cazul lui Cãlinescu o demon-
streazã în toate privinþele. Dacã
mai luãm în considerare ºi
subiectivismul sãu caracteristic,
vom avea o imagine destul de
elocventã a intelectualitãþii noa-
stre sub comunism. Lovinescu îi re-
proºa urmaºului lipsa unei „obiec-
tivitãþi liminare“, o meteahnã
cãreia i-a cãzut el însuºi victimã.
Deºi admirator bine motivat al lui
Cãlinescu, Nicolae Mecu nu se
poate împiedica sã nu regrete atît

prestaþia publicisticã a acestuia, cît
ºi atitudinea lui faþã de cel de la
care a împrumutat, cu forþa acapa-
ratoare a geniului sãu, perspectiva
esteticã, cu toate cã nu în aceeaºi
mãsurã ºi precizia ºi corectitudinea
judecãþilor de valoare.

Pagini aproape dramatice
închinã exegetul sãu de astãzi
dificultãþilor ºi obstacolelor ce se
pun în calea activitãþii sale editoriale,
devenitã cu timpul adevãratã
pasiune, cum doar cîþiva dintre
veritabilii profesioniºti o mai au în
prezent. Cînd ne gîndim din nou la
pagubele pe care le-a suferit cultura
sub dictaturã, ne dãm seama o datã
mai mult de enorma cantitate de
muncã ce va mai trebui depusã de
editorii noºtri de astãzi ºi de cei de

mîine pentru a reinstala
normalitatea într-o zonã atît de
sensibilã, de care depinde profilul
spiritual al oricãrui cetãþean ºi al
oricãrei societãþi moderne. Ei sînt
perfecþioniºtii textelor con-forme.

Printre aceºti editori care-ºi fac
o datorie ºi un merit pe deplin juisti-
ficat din idealul acribiei filologice,
cîºtigîndu-ne recunoºtinþa necon-
diþionatã, se numãrã ºi Nicolae
Mecu, pe unul din primele locuri
ale unei destul de scurte înºiruiri.
Putem spera ca exemplul lui sã-ºi
dea roadele cît mai curînd. Ar fi ºi
aceasta o rãsplatã ºi o satisfacþie,
iar pentru noi toþi ºansa accesului
la o culturã în sfîrºit eliberatã de
orice ingerinþe ideologice ºi edi-
toriale.
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Dintr-un motiv care îmi
scapã – ciocoism literar?!
– o serie întreagã de autori
trateazã producþia publi-
cisticã a scriitorilor ca pe o
Cenuºãreasã. Este ca ºi
cum respectivii ar presu-
pune cã, odatã transferat de
la pupitrul înalt al beletristi-
cii la o mãsuþã joasã desti-
natã jurnalismului, scriito-
rul ºi-ar lãsa parte din creier
în refacere, coborând în
suburbii rãu mirositoare.

Când colo, lucrurile stau invers. Cine, dintre practicienii
acestui tip de du-te – vino, nu ºtie cã e tocmai
dimpotrivã, fiindcã plasticitatea literarã, croiul gândirii
creative a romancierului, povestitorului sau a poetului
conferã eleganþã ºi un plus de interes materiei
efemere ºi teluric-cotidiene din care se face articolul?
Va mai dura însã, poate, pânã când ºi receptarea
literarã sã renunþe la fiþe ºi fasoane, la mofturi ºi chiar
la moftangii. Dacã acest lucru se va petrece, totuºi,
în cele din urmã, va fi ºi pentru cã, între timp, tot mai
mulþi autori din România vor înþelege cât de
contraproductive sunt meterezele de neescaladat
între genuri, decizând sã dea drumul pe piaþã ºi
prestaþiei lor de comentatori ai realitãþii (nu numai ai
cãrþilor).

Dintre poeþii care, din acest punct de vedere,
continuã vocaþia arghezianã, Nicolae Coande se
distinge printr-o anumitã sonoritate a vocii sale
publicistice ºi un anume mod, particularizant, al dicþiei
ideatice. Temele asupra cãrora se pronunþã sunt ºi
ele selectate în virtutea unui tip de sensibilitate infuzat
de gustul teatrului – nu întâmplãtor, câtã vreme autorul
lucreazã ca secretar literar la Teatrul din Craiova -,
fiind puse într-o scenografie asemãnãtoare, încã din
titlu, cu cea imaginatã într-un faimos roman arthurian,
comic ºi SF, de Mark Twain. Sub titlul Intelectualii
români ºi curtea regelui (Bucureºti, Ed. Tracus Arte,
2011, 204 p.), se derulezã trei secþiuni discursive:
„Înscrisuri periculoase”, „Praf de Românie” ºi „Þapii
ispãºitori”. Din toate cele trei se poate încropi o
impresie puternicã: intelectualii sunt cei care împing
limita, situându-se într-o zonã de eternã frontierã
socialã, profesionalã ºi politicã (ºi deci de pericol în
faþa unui anume fel de necunoscut), ei rãmân mereu
marginali în raport cu establishment-ul ºi, desigur, unul
dintre tipurile victimare preferate de orice putere.
Nicolae Coande ºtie despre ce vorbeºte, poetul nu
mai e la vârsta primelor ieºiri în arena cu lupi învãþaþi

ºi câini „mai bãrbaþi”… Conteazã însã, mai mult, cum
anume vorbeºte.

Selecþia locurilor literare prin care trece
recomandã atenþiei dizidenþa anticomunistã (Dorin
Tudoran, Paul Goma), opoziþia fãþiºã la acest regim
(Vasile Paraschiv) ori spiritele rebele ºi greu de
clasificat (Petre Pandrea, I.D. Sârbu). Vin apoi la rând
inºii de succes, faþã de care autorul simte ºi apropiere,
dar ºi parþiale respingeri: H.-R. Patapievici, Gabriel
Liiceanu, Dan C. Mihãilescu, Mircea Cãrtãrescu, Sorin
Adam Matei. Nu scapã scrutãrii nici premiata Nobel
Hertha Müller, Norman Manea, Eliade ºi Negrici etc.
Ceea ce încearcã, s-ar zice, eseistul este o
„…pledoarie pentru regãsirea de sine a intelectualului,
sfâºiat între urã ºi iubire (inclusiv de sine). Piaþa
centralã a cuvintelor ºi a ideilor aºteaptã ca el sã iasã
din Curtea Regelui…” (p. 101). Pornind ocazional, în
legãturã cu apariþia unei cãrþi, nu o datã ºi evocând
contexte cultural-istorice specifice, Nicolae Coande
îºi distribuie pe diapazonul propriu galeria figurilor de
referinþã, atent la spiritul lor civic, la anvergura valoricã
a fiecãruia, la tipul abordãrilor ºi la accentele pe care
ei le pun în joc. În fond, poetul convertit în comentator
al cãrturãrimii româneºti rãsãrite, realizeazã o galerie
de portrete – mai curând radiografii, poate -, ca un
autentic La Bruyère oltean. Sã se înþeleagã de aici
cã nu interesul pentru fapte ºi circumstanþe precise îl
pasioneazã întâi ºi-ntâi, ci crochiuri esenþializate,
dezbateri de atitudini apte sã producã efecte de efigie.

Dupã cãrþi teoretizante, precum a lui Bernard
Henry-Lévy (ºi chiar a lui Mihai Botez), sau dupã
treceri în revistã istorizante, de felul celei dedicate
subiectului de Johnson, evitând tratarea lexicalã a lui
Jacques Le Goff sau pe cea politizantã ce urneºte
recunoaºterea intelectualului abia odatã cu afacerea
Dreyfuss, culegerea de articole ºi eseuri a lui Coande
pare mai curând situabilã în zona de vecinãtate cu
La trahisson des clercs. Cât de prezent sau de absent
ar trebui sã fie cãrturarul, omul de idei, la curþile mai-
marilor? Între vinã ºi merit, între turnul de ivoriu ºi
vocaþia de sfetnic obedient parcursurile pot fi multiple,
iar câteva dintre ele – cu valoare paradigmaticã pentru
lumea central-sud-est europeanã în care ne miºcãm
– combinã dimensiunile ºi coordonatele într-un mod
cât se poate de colorat local.

De fapt, Nicolae Coande exprimã într-o manierã
calmã ºi de bon ton o pasionalitate bine þinutã în frâu.
El este solidar cu cãrturarii, e unul dintre ei, nicio clipã
nu urcã mai sus cu o treaptã, socotindu-se un
judecãtor al prestaþiei lor publice de undeva de
deasupra, ori din exteriorul lumii lor. Uneori, din aceastã
pricinã lanseazã presupoziþii care ar merita un control
mai riguros (ca atunci când crede cã Omul recent al
lui Patapievici e o carte aruncatã la coº întrucât nu
putea fi altoitã pe corpusul de idei-de-a-gata uzitat de
intelectuali pentru care forma e totul). Dar ºi într-un
astfel de caz, ipoteza e ingenioasã ºi stârneºte atenþia,
cel puþin, nu cade în eterna repetiþie a motivului
resentimentar, reiterat pânã la saþietate de alþi
intelectuali altminteri vizibili, nemulþumiþi de receptarea
vreunei opere (Liiceanu, Tismãneanu º.a.). Rãmâne
deci prospeþimea, atenþia de a nu pãºi cu tot dinadinsul
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prin fãgaºele adâncite de alþii, ºi nu în ultimul rând
atenþia pentru expresie.

Manierat, într-o stilisticã elegantã, dar fãrã sã
ezite sã evidenþieze contradicþiile pe care le
detecteazã la cei observaþi, scriitorul pãstreazã o linie
dreaptã între omagiere ºi contestare, preferând
cuviinþa, dar nu obedienþa, amenitatea, însã nu ºi
concesiile. Mai iubeºte cineva echilibrul latin ºi
mediana expresivitãþii? Într-o ambianþã a contrastelor
puternice, demne de un soare meridional, ºi nu de
mlãdierile carpatice, se poate spune cã, totuºi, mãcar
Nicolae Coande rãspunde afirmativ la o asemenea
întrebare.
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Ovidiu Pecican este
unul dintre cei mai
productivi autori români. Îi
întîlneºti semnãtura în
aproape oricare revistã
culturalã, sãptãmînã dupã
sãptãmînã, ºi publicã cu
regularitate cîteva volume
în fiecare an. Aparent este
la fel de dezinvolt ºi atunci
cînd este pe terenul
studiului istoric ºi atunci
cînd trece la eseul literar, la
cronicã sau la prozã.

Pesemne este autorul care poate concura cu cele
mai mari ºanse de cîºtig la atribuirea calitãþii de ubicuu.
ªi, cu toate acestea, reuºeºte sã nu devinã monocord,
reuºeºte, cel puþin pentru mine, surprinzãtor, sã
rãmînã interesant, proaspãt cu fiecare titlu nou.

999 de minciuni este un volum de prozã scurtã.
Un volum ciudat, spumos, plãcut, un volum care trece
dincolo de o simplã “adunãturã” de texte disparate
cum ar putea pãrea la o primã vedere ideea de a aduna
povestiri scrise într-un interval de treizeci de ani. Ce
face acest volum unitar este tocmai ceea ce dã
culoare, interes ºi pasiune ºi în acelaºi timp ceea ce
îl plaseazã într-un registru minor – dragostea pentru
literaturã. Textele din 999 de minciuni sînt, în
integralitate, un omagiu adus altor texte, o
materializare a unei declaraþii de dragoste pe care
autorul o face marii literaturi ºi în acelaºi timp o

Mitomanie,
intertextualitate,
istorie si alte
ingrediente

,

Mendacity, Intertextuality,
History and Other Ingredients
Victor Cubleºan

demonstraþie de virtuozitate a peniþei, în care Ovidiu
Pecican pastiºeazã sau imitã de-a dreptul stilul
binecunoscut al unor autori celebri. Este o joacã, o
propunere ludicã în tonalitate serioasã care presupune
un cititor la fel de pasionat ca ºi autorul ºi la fel de
dispus sã dialogheze, peste paginile de faþã, cu o
întreagã bibliotecã.

Cele mai provocatoare sînt textele „reactive”,
nãscute ca o replicã datã unor opere clasice, ca un
dialog cu lumea propusã de acestea. Laia este cel
mai semnificativ dintre ele, este povestirea care
deschide volumul ºi o „repovestire” a Mioriþei.
Trecerea într-un aparent timp istoric convenþional nu
înlãturã baladescul, iar veridicitatea nu exclude
fantasticul, unul diluat ºi discret, oarecum în maniera
lui Pavel Dan. Evenimentele, în optica lui Ovidiu
Pecican, rotesc firul narativ, dar reuºesc sã conducã
în aceeaºi direcþie cu originalul. Este o prozã
îndesatã, o prozã a emoþiei, scrisã simplu ºi direct.
Foarte interesant cum autorul reuºeºte sã gãseascã
tonul just, cum ºtie sã transpunã cu un aparent minim
efort o întreagã lume arhaicã ºi necomplicatã în pragul
simbolicului.

Existã mai apoi texte-ecou. Texte create ca o
prelungire a unui univers ficþional binecunoscut,
realizînd într-un fel visul oricãrui cititor de a se putea
plimba fãrã sfîrºit prin cartea care l-a pasionat. La
modul intenþionat-declarat se situeazã pe acest palier
Parfumul rozelor tremiere scris ca o continuare pentru
neterminatul ciclu Sub pecetea tainei de Mateiu
Caragiale. Este în primul rînd o performanþã care þine
de o anumitã abilitate tehnicã, prozatorul reuºind un
impresionant calc al stilului lui Mateiu Caragiale, ceea
ce, sã admitem, nu este deloc uºor. Din pãcate
mireasma particularã din puþinele, dar superbele pagini
mateine nu se lasã nici în acest caz înduplecatã sã
se multiplice, demonstrînd, încã o datã, pentru
nenumãratul ºir de emuli din literatura noastrã, cã acest
drum este rezervat pentru un singur scriitor. Alta este
însã situaþia cu 999 de minciuni, o delicioasã replicã
a Aventurilor baronului Munchhausen. Pãstrînd în
bunã mãsurã structura narativã a modelului, Ovidiu
Pecican se dezlãnþuie într-un univers care, prin însãºi
apetenþa pentru mitomanie ca motor narativ,
stimuleazã una dintre cele mai originale lumi ale
volumului. Autorul reuºeºte sã punã în prim plan direcþii
care par sã fi influenþat permanent direcþia prozei sale:
apetenþa pentru trecut, pasiunea pentru cotidianul
imediat ca oglindã de percepere a lumii, deschiderea
necondiþionatã cãtre fantastic, obligativitatea unui
substrat intertextual ca bazã de construcþie.
Povestirea înceteazã la un moment dat a mai fi o
simplã replicã ºi pare sã evolueze înspre un text
aproape independent, dar prozatorul, parcã speriat
de acest efect, reteazã brusc ºi neinspirat firul narativ.

La fel de interesante sînt textele “omagiale”
precum Periferia imperiului sau Anul Woland.
Aparente „poante” literare, ele pun în scenã autori
transpuºi în propriul univers livresc sau prelungesc
butaforia pentru personaje celebre. Sînt texte în care
accentul cade cu greutate pe atmosferã ºi pe o
încrengãturã stufoasã dar simpaticã de elemente

OVIDIU PECICAN

Tribuna, 2012

999
DE

MINCIUNI



55

C
R

O
N

IC
A

  
LI

TE
R

A
R

Ãmetatextuale. Aici e locul în care autorul îºi permite
cel mai nonºalant o plecãciune cãtre model ºi o privire
complice înspre cititor.

O ultimã menþiune pentru Vânzãtorul de umbre
unde fibra realismului-magic sud-american întîlneºte
în mod fericit stofa baladescã româneascã pe fondul
unei istorii romanþate. Aici registrul stilistic este mai
puþin o pastiºã ºi mai mult o sintezã, un loc de întîlnire
în care prin fuziune textul nou se îndepãrteazã de
izvoarele sale.

Dupã cum spuneam, 999 de minciuni este un
volum care probeazã o uluitoare îndemînare a
condeiului. Ovidiu Pecican se dovedeºte un
profesionist al scrisului care reuºeºte sã intuiascã ºi
sã refacã osatura scriiturii unui model ºi în acelaºi
timp un artist care trece dincolo de carnea rîndurilor
pentru a întîlni substanþa unui text. Autorul nu este un
simplu îndrãgostit care venereazã maeºtri consacraþi,
ci un scriitor pe deplin conºtient de resursele sale ºi
extrem de lucid în ceea ce priveºte intenþiile ºi
amploarea propriilor texte. Este greu de decelat vreo
notã falsã în acest volum, chiar ºi atunci cînd
discursul narativ coboarã la nivelul unui simple glumiþe
(precum în Blindatele vrãjite ale memoriei). Cartea lui
Ovidiu Pecican este mult mai mult decît un simplu
exerciþiu stilistic. Ea demonstreazã puterea livrescului,
capacitatea uluitoare a cãrþilor de a genera cãrþi, a
experienþei literare de a se decela ºi concentra în alte
experienþe. Un joc în multe rame ºi oglinzi în care, ca
cititor, te laºi absorbit fãrã proteste ºi fãrã emoþii pentru
a deveni, la rîndul tãu o rotiþã în acest angrenaj al
construcþiei în bibliotecã. Este interesant de discutat
în ce mãsurã originalitatea mai joacã un rol într-un
astfel de volum ºi în ce mãsurã mai poate influenþa
ea direct plãcerea lecturii. Acceptînd demersul lui

Radu Mareº este, cu
siguranþã, unul dintre cei
mai în formã scriitori români
de azi. Recentul premiu al
Uniunii Scriitorilor pentru
romanul Când ne vom
întoarce, departe de a-l
demobiliza într-o bineme-
ritatã vacanþã, n-a fãcut, se
pare, decât sã-i alimenteze
pofta de scris, de vreme ce
prozatorul revine în mai
puþin de doi ani cu o carte
nou-nouþã. Sau sã fie

Mareº într-atât de brebanian (mãcar din unghiul
prolificitãþii) încât sã fi conceput deja, simultan, vreo
trei-patru cãrþi care îºi aºteptã rândul la publicare?
Cert e cã, deºi în ultimii zece ani a scris într-un ritm
susþinut, nu se poate spune cã scriitorul a fãcut rabat
de la calitate. Mai mult, fãrã a fi fãcut figurã de
experimentalist, Radu Mareº ºi-a gândit fiecare
roman ca pe o construcþie autonomã, încercând în
mod evident sã evite suprapunerea de teme ºi
„obsesii”.

Astfel încât Deplasarea spre roºu, cea mai
recentã carte, n-are nimic în comun cu romanul
anterior decât, eventual, lipsa de inspiraþie în alegerea
titlului. Voit simbolic – deºi conþinutul romanului nu-i
potenþeazã cu nimic sensurile –, titlul e doar confuz
ºi neatrãgãtor. Dincolo de asta, însã, cartea se citeºte
cu foarte mult interes. Prozatorul renunþã la ritmul
oarecum lent, uºor nostalgic, al naraþiunii din Când
ne vom întoarce. Contextul istoric în care îºi plaseazã
personajele impune, el însuºi, o anumitã vitezã.
Deplasarea spre roºu e povestea unui tânãr profesor
de francezã ce trece simultan prin douã tranziþii: una

Ovidiu Pecican accepþi, inevitabil, statutul de cititor al
unui cititor, accepþi un joc care devine tot mai serios,
pe mãsurã ce talentul prozatorului focalizeazã tot mai
mult direcþia lecturii pe propria parte de inovaþie.
Desigur, 999 de minciuni nu este genul de volum care
va face ºcoalã sau care va produce valuri de senzaþie
printre critici. Pe de altã parte este genul de volum
care va lãsa în cititor bine marcat momentul întîlnirii
sale, conducîndu-l pînã în acel punct magic în care
plãcerea lecturii este datã de descoperirea
mecanismului plãcerii lecturii.

999 de minciuni este în ultimã instanþã dovada
caracterului proteic care-l caracterizeazã pe Ovidiu
Pecican, a pasiunii sale pentru literaturã ºi a talentului
scriitoricesc. Este în acelaºi timp un test de lecturã
care va dovedi fiecãrui cititor gradul în care se poate
imersa în lumea ficþionalului ºi capacitatea a savura
aceastã posturã.

Fara finisaje
)) ))) )) )))

Without Finishing
Alex Goldiº

RADU MAREª

Polirom, 2012

DEPLASAREA
SPRE ROªU
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niºte condiþii extraordinare – ºi una istoricã: dispariþia,
în 1990, a regimului comunist.

Spuneam cã romanul se citeºte cu interes
deoarece drama personalã a lui Romulus ia aspectul
tensionat al unui roman de senzaþie, dezvãluit pe
deplin doar în ultimele pagini. Recalificat profesional
drept ziarist, dupã ce în timpul comunismului se
mulþumise cu meseria de profesor de francezã,
personajul central îºi reface povestea nefericitã sub
forma unei confesiuni nu îndeajuns de bine motivatã
naratologic. Identitatea destinatarului nu e ascunsã
(fiul/ fiica sa), însã nu e nici detaliatã, rãmânând
complet abstractã pânã în finalul romanului. Trimiterile
la o persoanã concretã sunt cât se poate de
convenþionale (ca ºi cum, de-a lungul evenimentelor
povestite, destule în prezenþa copilului, acesta ar
rãmâne o simplã fantomã) ºi nu reuºesc sã justifice
îndeajuns stilul confesiv. Povestea ar fi putut fi
redactatã complet ºi la persoana a III-a. Confesiunile
din interiorul lui sunt la fel de artificial înnodate. Ceea
ce ar provoca destãinuirile lui Romulus cãtre urmaºul
sãu e întâlnirea cu Diana, o englezoaicã aflatã în
misiune umanitaristã imediat dupã Revoluþie.
Autenticitãþii ei, încearcã sã ne facã – destul de forþat
– autorul sã credem, îi rãspunde, dupã o noapte udatã
cu alcool, o nevoie similarã de sinceritate, de pe urma
cãreia s-ar naºte aceastã lungã confesiune: „În cele
ce urmeazã, voi transcrie pentru tine tot ce i-am spus
ºi femeii strãine care nu-mi ceruse nimic ºi urma sã
disparã definitiv din viaþa mea peste câteva zile.
Drumurile noastre s-au încruciºat doar ca sã ne
spunem unul altuia povestea…”

Chiar ºi aºa, cu cusãturile la vedere, romanul
rãmâne captivant. Pe de o parte, pentru cã cititorul e
chemat sã rezolve enigma rãmânerii Gretei, soþia lui
Romulus, imediat dupã Revoluþie, în Germania. Soþul
pãrãsit reface în amãnunt toate detaliile acestei relaþii,
în cãutarea unei logici menite sã prefigureze
deznodãmântul ºocant. Pe mãsurã ce avanseazã în
confesiune, bãrbatul îºi dã seama cã îi lipsesc, de
altfel, multe piese din puzzle-ul biografic al fostei
neveste. Pe scurt, Grete e o sãsoaicã pur-sânge de
lângã Cisnãdioara, cu pãrinþi dispãruþi fãrã urmã ºi cu
un frate geamãn fugit în Occident. Deºi trãieºte zi de
zi alãturi de ea, bãrbatul nu reuºeºte – sau nu
încearcã, din cauza unei autosuficienþe de „animal
tânãr” – sã afle mai mult. La fel ca fratele ei, femeia
pare sã nu aibã despre trecut, aºa cum plastic se
exprimã naratorul la un moment dat, decât coºmaruri
în loc de amintiri propriu-zise. Astfel încât
descoperirea relaþiei incestuoase cu fratele Hans –
dezvãluitã de prozator abia în final – îºi pãstreazã
întregul efect de ºoc.

Noroc doar cã senzaþionalismul destinului intim
al lui Romulus se scaldã permanent în, cum sã-i zic,
apele senzaþionalismului mai larg al contextului istoric.
Ceea ce potenþeazã, din interior, dramatismul poveºtii,
diminuându-i în acelaºi timp, salutar, potenþialul
melodramatic. Pe de o parte, deznodãmântul tragic e
cu atât mai de efect cu cât el contrasteazã perfect cu

aºteptãrile ieºite din comun ale oricãrui tânãr aflat
cãlare pe versantul istoric din 1990. Deplasarea spre
roºu reface, cum puþine cãrþi au reuºit dupã 1990,
euforia eliberãrii de sub comunism, cu toate nuanþele
ei greu de perceput astãzi. Lui Romulus, cumpãrarea
ºi amenajarea, cu mâna lui, a unui banal apartament
de bloc îi dã un sentiment confundabil cu fericirea
absolutã. Condusul unei maºini strãine cu mulþi cai
putere e vecinã cu extazul. Plimbarea printr-o
localitate de provincie din Germania ia aspectul unei
cãlãtorii fantasmatice º.a.m.d. Dacã are vreo „vinã”,
personajul se poate blama pentru ignorarea vieþii
intime în favoarea ataºamentului – atât de cathartic
dupã ’90 – faþã de obiecte.

Pe de altã parte, în logica strict tehnicã, de
poeticã a romanului, opþiunea pentru un atare context
istoric nuanþeazã ºi potenþeazã simbolistica poveºtii.
Singurii rãmaºi nepãsãtori la zgomotul asurzitor al
social-politicului din ’90 rãmân cei închiºi ermetic în
propria pasiune întunecatã, fraþii Tamaº. Dacã e ocolit
potenþialul de kitsch al unei poveºti incestuoase,
menite sã rescrie în negativ basmul lui Hansel ºi
Gretel, e tocmai pentru cã experimentatul prozator
reuºeºte sã identifice „rama” narativã perfectã. Finalul
romanului, cu toatã dezvãluirea-ºoc, în loc sã alunece
în zona stereotipului, e de o frumuseþe crudã. Cãci
revelaþia – extrem de intensã psihologic – a incestului
se suprapune începutului mineriadelor de la Bucureºti.
Animalicul intimitãþii face front comun, într-un gest
deloc verosimil, dar foarte la îndemâna unui prozator
de calibru precum Radu Mareº, cu instinctul animalic
social. Nedreptatea suferitã în plan individual se
transformã, aproape fãrã rest, în conºtiinþa
personajului central, într-o nevoie sãlbaticã de
rãzbunare: „Aveam sub ochi toatã scena, cu trotuarul
pustiu, lungul perete alb într-o laturã, miºcãrile în
desfãºurare. Grupul cu bâte din jurul celui cãzut
înainte era în afara cadrului, dar nu se clintise din locul
filmat ºi ºtiut. La fel ca mine, o zãriserã cu certitudine
absolutã pe fatã ºi probabil cã se opriserã remarcând
cã vine direct spre ei. Nu mai e mult ºi, filmat cu acelaºi
scrupul nemþesc nedezminþit, continua mersul ei cu
pas elansat, parcã anume pentru a-i sublinia
vulnerabilitatea îngrozitoare. Încotro te grãbeºti?
Întoarce-te! Fugi! mi-a stat o clipã pe buze sã strig.
Dar n-a durat. M-a oprit o descãtuºare sãlbaticã ºi
odatã cu ea gustul fierbinte, simþit parcã pe limbã, al
plãcerii de a lovi ºi de a sfãrâma orbeºte tot ce-þi stã
în cale. Atunci când nu mai existã nici cale de
întoarcere ºi nici vreun judecãtor”.

Nu cred cã-i greºit sã se spunã cã, dacã nu s-ar
fi grãbit la finisaje, Radu Mareº ar fi putut da, în
Deplasarea spre roºu, cel mai îndrãzneþ roman al
Revoluþiei româneºti, cu toate fantasmele ei
contradictorii.

ª
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ForeverForeverForeverForeverForever ( ( ( ( (11111)))))

Ruxandra Cesereanu

Londra e o balenã frumoasã ºi primitoare. ªtiu
cã sunã puþin caragios, dar nicãieri nu am avut
senzaþia de arcã a lui Noe, multietnicã: nici la New
York, nici la Paris, nici la Madrid, Roma, Rio de
Janeiro ori Buenos Aires. Londra e o balenã
frumoasã, gentilã, civilizatã – acesta este lucrul care
m-a frapat de la început. Eleganþa oamenilor
(indiferent cã sunt anglosaxoni, indieni sau polonezi
– polonezii alcãtuind al treilea procent din populaþia
actualã!), seninãtatea lor (care e altceva decât
bucurie de viaþã): o seninãnate consistentã, fãrã
exaltare, fãrã frenezie, egalã cu ea însãºi. O
seninãtate uriaºã precum chiar metropola.

E atâta istorie aici, la Londra, încât þi se lipesc
unghiile de ziduri ºi coaja rãmasã se vãdeºte a fi
un strat de viaþã ºi memorie. Desigur, nu lipseºte
kitschul, dar kistchul este deja o categorie esteticã
validatã inclusiv de o civilizaþie bãtrânã precum cea
britanicã. ªi numai sã te plimbi pe Regent Street ºi
sã intri în cel mai mare magazin de jucãrii ori sã
pasezi vizual ºi pedestru podurile oraºului (unele
dupã altele) ca pe niºte popice, ºi numai atât e de
ajuns ca istoria sã se imprime în hainele cãlãtorului.
Iar, dupã o singurã zi ori douã – miroºi deja a Londra.
Aºa mi s-a întâmplat ºi mie.

În centrul oraºului, istoria bisericilor, a regilor, a
comploturilor, a strãzilor e un carusel care nu mai
nãuceºte pe nimeni: o e istorie asumatã, inclusiv în
violenþa ei, dar tocmai de aceea aceastã violenþã a
fost sublimatã ºi a devenit seninãtate. Anglia este
astãzi, deocamdatã, o þarã paºnicã, adãpostind
puzderie de firi ºi minþi, suflete ºi corpuri,
incompatibile între ele, dar care tocmai de aceea
se tolereazã ºi gãsesc punþi de cuvinte, imagini ori
pantomimã.

Ca orice sãlãºluitor flãmând în metropolã, am
dat un prim tur al centrului, ca un soi de adãlmaº
pentru ceea ce va fi. Locuim (Corin ºi cu mine) într-
o garsonierã studenþeascã, mignonã, ceea ce ne
face sã ne simþim foarte tineri. Avem vecini
zgomotoºi (am ascultat o dupã-amiazã întreagã
cântecele de dragoste ale Beatles-ilor, bubuind prin
perete, dar ne-a tihnit), cratiþe la limitã pentru a
improviza mâncãruri. Am descoperit micul dejun (ah,
the love of my life): crumpets (pe care eu le numesc

trompete, adicã trumpets) cu ciocolatã ºi dulceaþã
de coacãze. “Doica” noastrã londonezã este Ioana
care þine morþiº ca oraºul sã ne farmece. Dar lucrul
acesta deja s-a întâmplat, de la început.

Ca sã evitãm mulþimile venite pentru olimpiadã,
încercãm ca în weekendurile de dinainte de
avalanºele umane babelice sã vedem cât putem.
Fireºte, sunt împãtimitã dupã prerefaeliþi ºi, totuºi,
primul lucru pe care am vrut sã îl vãd a fost
retrospectiva Damien Hirst (la muzeul Tate Modern),
fiind vorba despre acelaºi Hirst care mã ºocase
benefic în 2000, la New York, alãturi de alþi artiºti

(de instalaþii) în cadrul mediatizatei expoziþii
Sensation. Please do not touch artworks – even
clean hands damage surfaces! Ok. Nu am gustat
retrospectiva Hirst decât pe sfert, multe produse
ale celui mai bine cotat artist britanic contemporan
mi s-au pãrut facile, comerciale pânã la penibil ori
chiar puerile. Aºa cã nu voi vorbi despre ceea ce
nu mi-a plãcut (tocmai fiindcã a fost majoritar), ci
despre ceea ce mi-a plãcut. Existau în expoziþie ºi
doi rechini din seria rechinilor letali care mã
ºocaserã în urmã cu treisprezece ani: de data
aceasta rechinii mi s-au pãrut desueþi, învechiþi, ca
niºte pãpuºi uzate, decolorate (adevãrat, lipsea din
expoziþie rechinul meu favorit de odinioarã, cel cu
gura închisã ºi ochii fatali!). Mi-a plãcut tapiseria
din fluturi (din aripi de fluture), deºi am avut senzaþia
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de mãcelãrie închipuindu-mi câþi fluturi a trebuit sã
cumpere/colecþioneze Hirst (ºi uneltele sale umane
– se pare cã artistul nu lucreazã singur, el
manageriazã doar concepþia unui produs care, altfel,
e realizat de o uzinã de oameni plãtiþi cu zgârcenie),
ca sã obþinã uriaºele tapiserii sau vitralii cu efect
mistic! Am adãstat ºi la Soarele negru alcãtuit
exclusiv din muºte sau la Galeria de fluturi vii. Îngerul
pe sfert descãrnat nu m-a lãsat indiferentã ºi nici
sculptura din plastic a unei anatomii bãrbãteºti
gigantice (cât vreo zece oameni). Dar cam atât: în
rest, suita de etajere cu medicamente, vitrinele cu
instrumente chirurgicale, bulinele, tabelul Mendeleev
cu diamante – uh, câtã risipã, cât vid, câtã
platitudine! Povesteam mai apoi cu Ioana - la Hirst
sunt minunate mai ales titlurile care toate se vãdesc
a fi niºte poeme sutã la sutã. Beautiful Inside My

Head Forever; I Am Become Death; Isolated
Elements Swimming in the Same Direction for the
Purpose of Understanding Left and Right;
Stimulants and the Way They Affect the Mind and
Body; The Physical Impossibility of Death in the
Mind of Someone Living; The Acquiered Inability to
Escape; Loving in a World of Desire; Trinity -
Pharmacology, Physiology, Pathology; Doorway to
the Kingdom of Heaven; The Anatomy of An Angel;
The Incomplete Truth.

Tot la Tate Modern am avut acces la expoziþia
permanentã Poetry and Dream. Beyond Surrealism,
unde m-am putut bucura de o miniaturã sfincsoidã
a Leonorei Fini, apoi de un Delvaux specific
halucinant, dar ºi de un Dali spectral (cu un telefon
cosmic); am gustat ºi câteva instalaþii (una din
aluminiu suspendat, alta din stofã neagrã); am
participat cu sârguinþã jucãuºã la o improvizaþie
suprarealistã ºi am luat, pentru viitorul exquisite
corpse de la cursul de poezie, niºte foi care îmbie
la automatismul psihic deja consacrat!

Ne-am tot învârtit în jurul teatrului Globe (intrarea
e îngãduitã doar dimineaþa, vreo douã ore, în rest
sunt repetiþii), ne-am amuzat de restaurantele ºi
puburile pro-shakespeariene din preajmã, am ajuns
ºi la replica goeletei lui Francis Drake, am rãtãcit

pe strãduþele de lângã Tamisa, mai ascultând un
hard rock, mai tatonând intrarea la un muzeu horror.

Deºi Londra e o balenã frumoasã, existã totuºi
ceva hãrþuitor aici: ploaia mocãneascã, mereu
insidioasã, cicãlitoare. Poate de aceea londonezii
beau bere aproape continuu, ca sã se apere de
senzaþia de saunã, dar ºi de aburii friguroºi ai ploii
nesãþioase. Ne temem, de fapt, sã nu ne
preschimbãm în igrasie ºi oasele sã nu ni se facã
apã...

Prerafaeliþii vor mai aºtepta puþin, întrucât din
pricina ploii am optat pentru National Gallery: cei
doi Caravaggio (Cina din Emmaus ºi efectul unui
Iisus pictat relativ hermafrodit, dar mai ales Bãiatul
muºcat de ºopârlã, cu efectul genial al ferestrei, uºii
ºi luminii concentrate într-un borcan cu un bujor);
Madonna între stânci a lui Leonardo da Vinci
(varianta londonezã este de patru ori mai mare, ca
întindere vizualã, decât aceea parizianã, iar acest
lucru îmi este util, pentru explicaþia pe îndelete a
pasajului despre cãrþile de Tarot din The Waste
Land); minunata Bunavestire a lui Filippo Lippi, unde
Madonna ºi îngerul Gabriel sunt aproape identici ºi
par sã fie fraþi; crabii roºcovani pe fond verde ai lui
Van Gogh ºi nevroticele lui flori ale soarelui; iriºii
jungloizi ai lui Monet; uriaºul Hristos mort, atletic ºi
supramusculos, al lui Bellini; scenele groteºti de
crâºmã ale flamanzilor – captivante dintotdeauna;
femeile suave ºi perlate ale lui Vermeer.

La Muzeul Tate de bazã, unde se gãsesc
prerafaeliþii, clãdirea e in reparaþii, drept care multe
sãli sunt închise. Sunt nenorocoasã, întrucât
Prosperpina mea albãstruie (pictatã de Dante
Gabriel Rossetti) este claustratã într-o ladã, la
pãstrare deocamdatã. N-o sã o vãd nicicum decât
în albumele de artã. M-am putut bucura doar de
Ofelia (lui Johnn Everett Millais), Doamna din Shalott
(a lui John William Waterhouse) ºi Monna Vanna (a
lui Dante Gabriel Rossetti). Fireºte, vizitatorii se
opreau cu încãpãþânare în faþa Ofeliei lui Millais: o
moartã foarte vie, paradisiacã, înconjuratã de un
verde ardent ºi jungloid. De ce? Fiindcã Ofelia
moartã e mult mai vie decât în timpul în care, fizic, a
fost vie. În pictura lui Millais, Ofelia este, în sfârºit, o
fatã-femeie liberã de constrângerile bãrbaþilor care
au iubit-o, ºantajat-o ºi blamat-o (tatãl, fratele,
iubitul). De-abia moartã, Ofelia este deplinã.

Tot la Tate, am prins o expoziþie efemerã, dar
bine gânditã: Picasso ºi impactul sãu asupra artiºtilor
britanici. Nu Picasso m-a captivat (deºi expoziþia
conþinea câteva din tablourile foarte izbutite ale lui
artistului), ci Francis Bacon (ºi teribilele lui guri
montate pe locuri atipice ale trupului, plus rãstignirile
sale estompate ºi stafielnice), apoi Graham
Sutherland (1903-1980) – un pictor surprinzãtor prin
malformãrile cu tâlc ale chipurilor ºi corpurilor.

Unde citim dimineaþa? În douã locuri, cu
prisosinþã: la Institutul Warburg, adãpostit într-o
clãdire ca un cãmin studenþesc românesc (aici am
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gãsit vechea shakespereologie) ºi la British Library
– într-o clãdire pusã la punct dupã ultimele cerinþe
de arhitecturã interioarã (aici se aflã cãrþile recente,
ultraspeculative ºi mirosind a tipar proaspãt).

La Londra sunt grozave micile muzee, de obicei
labirintice ºi babelice. O fandacsie delicioasã este
muzeul-casã memorialã Sir John Soane (arhitect),
conceput ca o pãlãrie magicã din care ies tot soiul
de obiecte artistice (de la picturi de  Canaletto, la
desene de Piranesi, sarcofage, cranii gotice, oglinzi
deformante, spirale false, odãi cu pseudonim – da,
ºtiu cã sunã aiurea -, turnuri concrescute etc.).
Nãucitoare casã, vorba cãlãuzei noastre – Keep
your imagination awake!

Locuim în cartierul Leytonstone (în estul Londrei),
unde bãºtinaº celebru a fost Alfred Hitschcock –
existã ºi un muzeu în acest sens, dar numai cu
fotografii ºi scene din filme. Cãsuþele de aici
(construite dintr-o colonadã pe care se sprijinã
parterul ºi un singur etaj) sunt parcã pentru goblini
ºi hobiþi, laolaltã!

Ce-mi place anume la Londra: supa cremã de
ciuperci ºi morcovi (cu busuioc), supa cremã de
cartofi cu linte ºi mentã sau cu gust de curry,
crumpets cu ciocolatã ºi coacãze (mã repet),
plimbatul cu autobuzele roºii (cu etaj), zvãpãiala
ºcolarilor, London Eye (dupã ce scapi de forfotã ºi
eºti izolat în capsula de sticlã deasupra metropolei),
blândeþea vânzãtorilor de tot soiul, croiul veºmintelor
(care stau pe tine de parcã eºti Galateea!), parcurile
paºnice ºi elegante. Ah, ºi muzeul reginei Victoria
ºi al prinþului Albert, pentru cã, pentru cã – nici mãcar
nu mai este necesar sã spun de ce – pur ºi simplu
este suplu, aerisit, aristocrat, de bun gust; conþine
chiar lumea, dar o lume frumoasã, a elitei, cu
turbulenþe estetice asumate, fãrã urâþenie meschinã,
frustrãri ºi ranchiunã. Aici am gravat (mimetic) trei
lei-paralei (ca niºte dragoni), în micul atelier de
gravuri pus la îndemâna vizitatorilor. Aici am gãsit,
la secþiunea trubadurilor, douã poeme de dragoste,
improvizate de vizitatori, care mi-au plãcut
îndeajuns. Iatã-le: 1. My soul is now a body/ Closed
lips tied-covered eyes/ My body is now a soul/ A
servant of the love/ I hate I die I mirror./ I am
haunted.; 2. Since love destroyed my deathning
death/ I am a physical presence and a distortion./ A
tombstone of the love alive./ All it’s unbearable. ªi
tot aici am vãzut o fatã care se machia voioasã în
preajma gisanþilor (statui funerare orizontale, placate
pe mormintele medievale).

În librãriile londoneze troneazã cartea plusatã
drept cea mai hot a anului: Fifty Shades of Grey de
EL James. Furorile iscate de aceastã carte care a
pornit ca o pastiºã a seriei Amurg de Stephanie
Meyer sunt doar relativ încâlcite. Totul a început de
la o postare semnatã de Snowqueens Icedragon
pe site-ul fanfiction.net, site pe care se gãsesc
replici, texte remix ori remake, continuãri la Harry
Potter, Stãpânul inelelor, Amurg, Mizerabilii, Mândrie
ºi prejudecatã, chiar ºi la Don Quijote. Motoul acestui

site foarte frecventat este Unleash Your
Imagination! Snowqueens Icedragon a postat o
replicã sadomaso la Amurg; ulterior a schimbat
numele personajelor ºi a croºetat iþele încât sã sune
altfel. Aºa zic cronicarii (eu nu am citit cartea ºi nici
nu o voi citi – pentru literaturã sado-maso ajunge
Sade, referinþa hard - clasic - în materie, chiar dacã
e prãfuit ºi hilar, pe alocuri, apoi, mai aproape de
zilele noastre, Palahniuk ºi Jelinek). Oricum, EL
James se vinde fabulos ºi debordeazã de viaþã
bãnoasã în toate librãriile! Curioasã, am citit în vitezã
prima propoziþie a supervândutei cãrþi, iar aceasta
sunã astfel: I scowl with frustration at myself in the
mirror. Fifty Shades este deja o trilogie, iar autoarea,
EL James, este mamã a doi copii – se pare cã
editorii au promovat-o ºi pe considerentul
asemãnãrii socio-umane cu J. K. Rowling...

Muzeele de tip dicþionar ambulant te sufocã ºi te
obosesc pânã la saþietate. British Museum nu face
excepþie. Trebuie sã ai picioare de ciutã ºi inimã de
tigru ca sã faci faþã. Iar creierul trebuie sã fie apt sã
conexeze cultural la 1000 de waþi, ceea ce e
imposibil. De aceea, întâia datã când te duci la un
astfel de muzeu se cuvine sã o faci cu o debusolare
asumatã, lãsându-te sã te rãtãceºti. De-abia a doua
ºi a treia oarã astfel de sinteze ale lumii pot sã aibã
impact real. Am vãzut o parte din frizele de pe
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Parthenon, mumiile, basoreliefurile regelui
Asurbanipal, piatra de pe care Champollion a
început descifrarea hieroglifelor, muzeul de
curiozitãþi al iluminiºtilor. Dar m-au mâhnit vânãtorile
(mãcelãriile) de lei ale asirienilor, uh! În uriaºul
cabinet de curiozitãþi al iluminiºtilor am gãsit (la a
doua vizitã) o falsã sirenã (alcãtuitã dintr-o maimuþã
împãiatã cãreia i se cususe o coadã de peºte!),
precum ºi câteva din obiectele magice folosite de

John Dee, astrologul de la curtea reginei Elisabeta
I, care l-a inspirat pe Shakespeare pentru personajul
lui Prospero. Locul meu preferat a fost colecþia cvasi-
ºamanicã Living and Dying (care conþine inclusiv o
uriaºã statuie Moai din Insula Paºtelui, plus o
puzderie de amulete indiene ºi alte lucruºoare
totemice, cranii turcoaz mexicane, statui africane
din cuie funebre).

Varia made in London, în treacãt fie spus. Mare
tam-tam cu premiera Dark Night Rises (un bilet la
premiera la care au venit regizorul ºi actorii a costat
75 de lire!) care a rivalizat cu concertul Madonnei,
în Hyde Park – criticatã pentru cã a cântat melodia
Revolver cu un revolver învârtit în fel ºi chip, inclusiv
falic! Semicocurile gonflate ºi relativ obeze, de tip
Amy Winehouse, sunt foarte în vogã pentru
domniºoarele ºi doamnele între 15-30 de ani care
locuiesc în metropolã. Cuvântul la modã,  aici, pentru
spectaculos este Shrektacular! Proverbul metroului
londonez în aceastã sãptãmânã: We don’t have to
look at internet pornography ever as we think that
sort of stuff should happen in real life!

Castelul Windsor: grav, sobru, cenuºiu, fãcut sã
reziste ploilor englezeºti constant ºi stricãcioase.
Fãrã graþie franþuzeascã. Dar consistent, solid. Mi-
a plãcut relativ, fiindcã francezii îmi plac mai mult,
cu imaginaþia lor debordantã.

Plimbare duminicalã prin Kensington Park, Hyde
Park, St. James Park: cãlãtorul pricepe seninãtatea
populaþiei londoneze de astãzi mai ales datoritã
parcurilor. E atâta râvnã paºnicã în oamenii de aici:
pe chipuri li se citeºte tuturor, programatic, liniºtea,
confortul, echilibrul! Diferenþa faþã de nesimþirea din
România este stridentã. Ceea ce în România este

lipsã notorie de bun simþ (la nivel de naþie, dar ºi de
individ), aici este înlocuitã cu gradul înalt de civilizaþie
pe care oamenii ºi-l asumã, graþios, în
comportament. Fie ºi numai dintr-o asemenea
pricinã, un stagiu britanic (londonez) ar fi de dorit
pentru fiecare român, dacã ar fi posibil (oho, ce
utopie !). Nu doar cu prilejul olimpiadei, ziarele
englezeºti au clamat mândria de a fi british ; fireºte,
nu am nicio iluzie cã în România va putea fi clamat
vreodatã, în mod onest ºi asumat (acoperind adicã
o realitate recunoscutã) acest lucru. În Hyde Park
existã un colþ unde orice vorbitor îºi poate expune,
în faþa trecãtorilor, opinia politicã, socio-umanã,
culturalã, antropologicã, etc. E ca în agora atenianã,
doar cã nimeni nu mai are timp sã stea sã asculte
pe îndelete ; ºi nici oratorii nu mai sunt atât de mulþi
precum odinioarã. Colþul acesta din Hyde Park mi
se pare cât se poate de sanificator – între altele,
probabil cã ºi aºa s-a nãscut democraþia în care
nimeni nu îi dã în cap celuilalt pentru cã gândeºte
altfel ºi pentru cã spune ce gândeºte (atâta timp cât
face civilizat acest lucru).

Oxford – amestec de erudiþie ºi boemie, care nu
mai pot fi despãrþite una de alta. Nu e de mirare cã
din capete doldora de culturã ºi cãrþi s-au nãscut,
aici, ficþiuni rãvãºitoare (semnate de Lewis Carroll,
C. S. Lewis, J. R. R. Tolkien). Oraºul este astãzi
controlat de turism, mai degrabã, decât de spiritul
academic, iar principala atracþie (pentru toate
vârstele) sunt colegiile unde s-au filmat scene din
Harry Potter. La faimoasa bibliotecã Bodleianã se
gãsea o expoziþie cu toate ilustraþiile la ediþiile din
Alice in Wonderland! ªi, totuºi, în ciuda turismului
nesãþios, Oxfordul încã mai are un farmec rustic ºi
un aer tare de loc retras pentru cultura amãnunþitã
de performanþã. Dupã ce am intrat în câteva edificii
academice (cel mai mult mi-a plãcut New College
ºi grãdina sa fals sãlbãticitã), am cãutat, cum altfel,
localul The Eagle and the Child (poreclit The Bird
and the Baby) unde stãteau la taclale Tolkien ºi
Lewis (ºi grupul lor de inklingi). Autocarul cu care
ne-am întors de la Oxford s-a târât îndelung pe malul
Tamisei: am avut senzaþia unei cãlãtorii de odinioarã,
pe Dunãre, chiar dacã arhitectura edificiilor
londoneze e mult mai sofisticatã…

Muzeul Freud din Londra (la care m-a trimis Julian
Semilian) m-a tulburat mai tare decât cel din Viena - ºi
pe bunã dreptate: deºi Freud a locuit doar un an de
zile la Londra (fiindcã a ajuns aici în 1938 ºi a murit în
1939), el a adus cu sine aproape toate lucrurile vieneze
de acasã, mai ales colecþia de antichitãþi (sculpturi în
miniaturã – greceºti, egiptene, orientale, - lucruºoare
talismanice, mãºti). Biroul lui este impresionant prin
structura muzeisticã pe care o avea încã din timpul
vieþii lui Freud. Inventatorul psihanalizei trãia, de fapt,
printre zei în miniaturã ºi printre o puzderie de obiecte
de cult: nu e de mirare, dat fiind cã psihanaliza va
ambiþiona sã devinã ea însãºi un soi de religie. M-a
tulburat ultima fotografie a lui Freud - ochii lui reci ºi
severi conþineau toatã cunoaºterea sufletului omenesc
în grandoarea ºi mizeria acestuia…
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Muzeu mic, Galeria Courtauld are câteva
minunãþii: autoportretul fãrã ureche al lui Van Gogh,
douã tablouri tahitiene ale lui Gauguin, câþiva
Breughel mai puþin cunoscuþi, dar magistrali. E un
deliciu sã te poþi bucura pe îndelete de picturile
acestea.

La fel de minunatã este Colecþia Wallace
(echivalent al muzeului Frick din New York): un
conac subtil, elegant, de un bun gust strivitor, unde
am gãsit destui Canaletto, Guardi ºi picturi flamande
de interior ºi petrecere.

Deschiderea jocurilor olimpice la Londra a fost
gânditã (dupã cum presa britanicã a comentat cu
fervoare) ca un spectacol magic în stil Prospero
(dar secondat de mulþi Arieli, nu doar de unul !), ca
o Furtunã – cu personaje adunate din toate epocile.
Un spectacol cu referinþe livreºti adaptate la
timpurile de-acum: de la Milton la Jane Austen, de
la Alice la Peter Pan ºi Harry Potter, de la Mary
Poppins (au fost 30 de surate Poppins!) la filmuleþul
amuzant în care regina Elisabeta II a acceptat sã
joace o partiturã succintã 007 alãturi de Daniel Craig.
Muzica a fãcut, la rândul ei, un pod de la London
Symphony Orquestra la Hey Jude. Splendoare,
umor, vrãjitorie ºi focuri de artificii – britanicii au ºtiut
ca din acest spectacol sã îl evite pe Caliban
(probabil au abandonat personajul sã presteze în
þãri mai îndepãrtate ale Europei, unde gradul de
civilizaþie ºi democraþie este mai puþin vizibil !).

Duminicã ploioasã ºi chinuitoare (ne-a rãpãit
de vreo cinci ori, ca pe niºte vrãbii), plimbare
friguroasã la Tower Bridge, Turnul Londrei, cheiul
Sfintei Caterina, apoi o raitã în curtea de la muzeul
Victoria ºi Albert (sã ne dãm pe scaunele-titireze,
sã revãd expoziþia cu rochii de epocã), iar la final
o raitã prin Muzeul de istorie naturalã, la dinozauri
ºi balene. Totuºi, nu aº putea trãi aici. Ploile ºi frigul
m-ar face sã putrezesc de vie. Deºi Tower Bridge
e destul de spectaculos – nu m-am putut abþine
sã nu îl compar cu Tour Eiffel, iar la o asemenea
comparaþie – nu rezistã. Am rãcit pe coridoarele
cu aer condiþionat ale podului, aºa încât percepþia
mea a fost împuþinatã ºi din acest motiv. Londra
mult prea rãcoroasã nu se potriveºte cu trupul
meu. Nicicum.

Verile din ultimii ani, unele (majoritatea) greceºti
– pline de soare ºi frenezie dionisiacã, altele –
cosmopolite ºi livreºti (prin metropole faimoase, ca
acum la Londra). ªi, totuºi, cine din noi ar putea sã
facã în aºa fel încât sã-i fie înapoiate vreodatã
straºnicele vacanþe de varã, pe vremea când aveam
ºase, ºapte, opt, nouã sau zece ani (dupã aceea
am cãpãtat un sens minim al luciditãþii de a fi om),
când orice piatrã de râu ºi orice bucatã de cartof
copt în jar, pe o insulã de pe Someº (în cazul meu),
erau mai vii, mai adevãrate, mai pline de miez decât
orice altceva pe lumea asta?!

5 iulie - 31 august 2012
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Alessandra Natale

Ceasul
Am vãzut un suflet cu ace de ceas.
Stã pe loc,
arãtând de zece ani aceeaºi orã.
Nimeni nu-l poate repara,
au spus la magazin.
Vânzãtorul se pricepe,
cãci ºi el are unul.
Nu-i nimic de fãcut,
ºi ce? e frumos ºi aºa.
N-a demonstrat oare cineva
cât de relativ e timpul?
Mi se pare cã
sufletul aratã în fiecare zi, cel puþin pentru o
secundã,
aceeaºi orã.

Ecranul verde
Cu faþa spre soarele care apune
verdele tãu mã orbeºte.
Aici totul e verde: pinii, pajiºtea, stejarii
Poate ºi glontele tras de vânãtor.
Doar tu poþi reflecta soarele acela, apa
singurãtatea navelor ºi odihna lor.
Încerc sã înþeleg ce gândeºti ºi ce-mi rãspunzi
de ce nu ºtiai nimic despre cuibul aºezat
deasupra ta.
Oglindã a lumii eºti tu cu frunzele tale.
Odihneºte-te pânã la varã,
fructe spinoase ºi rubinii îþi vor împodobi ecranul.
Ce sã faci între timp, dacã nu sã reflectezi?
În fond doar asta þi se potriveºte.

Primul loc
E cel în care ne întoarcem
cu mintea încãrcatã de viaþa noastrã
ºi a celor dragi nouã.
Orice poate fi pentru tine primul loc
primul, lent ºi etern,
în timp ce viaþa trece, nu se opreºte, merge mai
departe.
Fericit e cel ce se poate întoarce acolo,
suntem deja cu toþii exilaþi.
Noi, cei obligaþi sã ne mulþumim
a fi un altul ºi altunde.
Sã cultivi grãdina strãmoºilor e un pãcat, e
interzis,
Banii azi nu ajung ºi nu rãscumpãrã,
dar fãrã bani la primul loc întoarcere nu este,
rãmânem în exil.

Larissa
În ziua aceea a unui august ciudat
în faþa gãrii din oraºul lui Petru
erau florile tale ude
de ploaie umbrela
tu ºi nu numai.
Cu tine era neamul tãu
pierdut de Luisa ce fugise
de Revoluþie: pe jos,
în tren ºi rãmãsese

pentru totdeauna pe þãrmul altcuiva.
Un secol nu-i de-ajuns
ca sã ai cel puþin un pãmânt.
Împrejur totu-i smuls
nici fii, nici veri.
Cu greu pot cârpi patru
ceea ce milioane au rupt.
La treabã, deci, împreunã cu
timpul care cârpeºte tot.

Agata
Într-o zi de
mare limpede ºi sãratã
am decis
sã-þi opresc inima
sã-mi opresc inima.
Limpezi ºi sãrate
lacrimi curg din falie
pot privi înãuntru.
ªi, iatã, acum ºtiu,
tu erai conºtient de timpul sfârºit.
Þi-am citit-o în ochi,
ºtiai deja de mult cã
nu vei rãmâne aici.
Eu însã nu, ºi nu ºtiu nici
cum ºi când ai decis
ºi dacã ai fãcut-o.
Trebuie sã plec acum, iartã-mã, trebuie sã
înþeleg.
Altfel cum vom putea
sã ne întâlnim
în mijlocul florilor galbene?

Stephanos
Cafeaua din cãnile tale
are un gust diferit ºi culoarea
golfului din faþã.
Pare mirt,
ienupãr, poate o boabã
care se lipeºte de degete.
Ce am scris despre Amy
m-a convins pentru totdeauna:
viaþa e un vers vital
de scris ºi citit în propria-þi limbã.
De aceea cafeaua
are gust de mare ºi mirt
indigo.

Pata
Pata neagrã
pe o altã patã neagrã
nu se vede, dar existã.
La fel gândul tãu nespus
peste al meu.
Negru ce existã
chiar ºi peste alt negru devine deseori
mai dens, mai intens.
Încearcã pentru o clipã sã uiþi culoarea,
Albul sufletului tãu îþi vorbeºte
ºi elibereazã toate culorile
împreunã cu negrul.

                  Traducere de Gabriela Lungu
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Polarizatul univers poetic al lui
Vasile Igna se confirmã, în esenþã
ºi în cel mai recent volum Animale
domestice1, ºi chiar are un discret
reflex semantic în metafora moartã
a titlului, fiindcã conþine o
ancestralã dihotonomie, devenitã
în limbajul comun o noþiune banalã,
dar în simbolistica substanþei
poetice conþine încã profunzimea
atributului sãlbãticiei ºi al îndelungii
rãbdãri a domesticirii. Spre
deosebire de titlu, în expresia
concretã a versurilor lui Vasile Igna
apare repetat ºi simptomatic
sintagma animale sãlbatice (de
exemplu în Pensula, în El revine
mereu), ca o mise en abyme al
unui filon magmatic (cãruia Grete
Tartler îi zice generic Selva oscura)
asupra cãruia puterea transfigura-
toare a geometrului, a pictorului, a
tenacei blândeþi a dresorului, a
timpului trebuie sã se exercite.
Procesul acesta al unei antinomii
care nu are soluþie dialecticã, ci
pare dimpotrivã sã conserve un
neînfrânt, misterios paradox, cred
cã seamãnã cu paradoxia dogma-
ticã din filozofia lui Blaga, fiindcã
natura elegiacã ºi extrem interio-
rizatã a poetului Vasile Igna reia, cu
grade diferite de seninãtate, temele
grave ale neîmplinirii lãuntrice,
apãsarea întrebãrilor privind rostul
vieþii ori al jertfirii de sine (p.31).

În termenii alteritãþii interioare
(concept pe care l-am exersat în
analizele consacrate lui Eminescu
ori Blaga), ca formã internã a naturii
lirice, poetul Vasile Igna pare sã se
îndrepte, în acest volum, spre o
întrevãzutã ºi mereu ratatã
întâlnire cu crestele iertãrii de toate,
singura care poate ridica munþii
înþelegerii de sine: „Cãci toate, chiar
ºi trecutul, urmeazã un alt tipar,/ o
matriþã în care mai persistã urmele
fericirii,/ suflarea fierbinte a istoriei,
primitiva ei agonie./ Doar chipul
celui nevãzut rãmâne o experienþã
continuã,/ un eºec ce se repetã

Serenity is Coming, Maybe...
Rodica Marian

Seninatatea se apropie, poate...

)) )))

odatã cu anii/ dupã cum îºi aratã
trecutul tânguirea lui/ roasã de
remuºcari ºi dojanã” (Lucrãri ºi
zile). ªi mai limpede este, în acest
poem, gândul încã ezitant, dar
posibil, al împãcãrii cu sine, cu
sfârºitul chiar, dincolo de reþetele
ºtiute ale tradiþiei: „Ai putea crede
cã totul se aliniazã tradiþiei/dar ea
are rãdãcinile uscate ºi cei ce o
vând/ au urechile surde, ochii
scoºi, picioare betege./ Poate
cercetând haruspicii obscure s-
ajungi tolerant/ ºi jertfirea de sine
sã fie oglinda ce-aratã a chipului
tãu/ zdrenþuite aureole. Cine sã
ºtie”. Suveranitatea neîncrederii, a
scepticismului, a gustului amar
apare astfel fisuratã, mãcar de o
bãnuialã, poate o aºteptare.

În arealul afectiv ºi intelectiv al
primei pãrþi a acestui volum, cea
care cultivã versul alb ºi amintita
necãutatã dihotonomie (cred, cum
am spus implicit mai înainte cã
aceasta este structuralã poetului)
apare personajul motanului alb,
emblematic ºi el pentru dualitatea
elegiac seninã, sceptic blândã a lui
Vasile Igna. Motanul este obiect al
fascinaþiei eului liric, ca ºi iubita ori
viaþa ori pierderea avântului
tinereþii, fiindcã este ºi el bivalent,
închizând un univers tainic, marcat
de virtuþi calin-protectoare, dar ºi
de magica trufie a naturii ei
demonice ºi rãzboinice. Postura
motanului alb ce doarme majestuos
ºi înstrãinat în lumea lui de tainã,
induce memoriei tot mitul felinelor,
ºi mai ales imaginea izolatã a pisicii
din Grãdina plãcerilor, tripticul lui
Hyeronymus Bosch. Aceastã altã
lume atribuitã animalului domestic
felin, care motiveazã poate atracþia
scriitorilor de totdeauna pentru
fiinþa sacrã, aristrocraticã, dar ºi
fatal demonicã a pisicii, este privitã
ca o nãdejde, ca un liman în
poemul lui Vasile Igna Privindu-l
cum doarme: „prinde sunete venite
de pe alte planete/ le trimite spre
mine fãcându-mã/ sã cred cã acolo
ar fi un pãmânt de descoperit,/ o
þarã unde se poate trãi,/ poate un

loc unde motanii/ piloteazã avioane
de caºcaval/ ºi beau laptele unor
stele fecioare./ Are dreptate. Nu
mai am nici o îndoialã”.

Chiar dacã aceastã siguranþã
mântuitoare este rarã, ea impune
o opþiune soteriologicã semni-
ficativã, precum, printre vãluritele
ºi înfrânat calmele îndoieli din
restul poemelor, mai apar necesare
luminiºuri ori oaze de recu-
noaºtere a frumuseþii dincolo de
fericire, de încredere în rostul
creaþiei, a sensului îndelung
cizelet, chiar în menirea sacrã a
cuvântului: „El a sperat sã
descopere o Vale fãrã sfârºit...//
Dar o asemenea vale nu se aflã
decât/ în cuvinte însã cuvintele
cad la nesfârºit/ ca fructele din
pomul cunoaºterii”. Acest fel de
pãtrunderi în „miezul învãluit în
coaja ambiguã a hazardului” vin sã
întãreascã cu o vigoare subtilã
talentul atât de recunoscut de
incontestabil ºi particular poet al
domesticirii sensului sãlbatic, cel
care preferã, dupã propria-i
expresie, „zonele de umbrã ale
zãmislirii ºi extincþiei”.

1 Vasile Igna, Animale domestice, Cluj-
Napoca, Editura Limes, 2011.
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Beyond the Tedious Usual Day
Dincolo de cotidianul anost
Mircea Popa

În þinuturile
dinspre nord
ale þãrii, acolo
de unde odi-
nioarã au rã-
sãrit nume de
mari scriitori,
precum Coº-
buc sau Re-
breanu, viaþa
r e v u i s t i c ã
româneascã
de la sfârºitul
veacului trecut
a fost aproape
inexistentã.
Dupã ce în

epoca socialistã, cele douã oraºe
mai rãsãrite ale regiunii, Nãsãudul
ºi Bistriþa, au fost trecute cu bunã
ºtiinþã într-un plan secund, dupã
evenimentele din 1989, orãºelul
Beclean a reuºit sã iasã din ano-
nimat editând timp de câþiva ani
revista „Minerva”, dar în genere
þinutul, aflat în trecut printre cele
mai înfloritoare zone de culturã ale
Transilvaniei la sfârºitul secolului
al XIX-lea ºi în perioada interbelicã,
a fost unul dintre cele mai oropsite
de soartã. Abia în anii din urmã
regiunea s-a înscris pe linia unei
puternice reveniri culturale, nu
numai prin muzeele de la Nãsãud,
Bistriþa, sau prin casele memoriale
ale lui Coºbuc ºi Rebreanu, ci, mai
ales, prin redactarea unei
frumoase reviste cu aspect grafic
de þinutã, numitã „Miºcarea
literarã”. Apariþia ei se datoreazã
unui mãnunchi de scriitori sufletiºti,
în rândul cãrora se aºeazã la loc
de frunte redactorul ei ºef, Olimpiu
Nuºfelean, afirmat, la debuturi, în
paginile revistei clujene studenþeºti,
„Echinox”. Tãcut ºi sobru, fãrã
efuziuni ºi extaze autoadmirative,
Olimpiu Nuºfelean este un creator
laborios, introvertit, cu adânc
respect pentru sine ºi munca sa
scriitoriceascã. A debutat editorial
în 1980 cu romanul La marginea
visului (1980), urmat de volumul de
povestiri Poziþia fiinþei (1982), de
romanul Piatra soarelui (1989) ºi

de mai multe volume de poezii,
Libertate de noapte (1995), Focul
irevocabil (2000), Eu, celãlalt
(2004), Poeme pentru cei care
citesc în liniºte (2009). Postura de
prozator a fost consolidatã cu încã
douã volume de povestiri, Câinii de
vânãtoare (2004) ºi Iubeºte-mã
repede ºi uitã-mã iar (2005) E o
prestaþie literarã destul de vizibilã,
pentru a defini statutul literar al
unui creator aflat sub semnul unei
sentimentalitãþi discrete, estom-
pate, surdinizate, dar totuºi bine
configurate, gravitând în jurul
cãutãrii unor repere morale
definitorii: respectul muncii,
încrederea în oameni, cãutarea
obstinatã a adevãrului, nevoia de
solidaritate socialã, evadarea din
lumea maculatã care ne încon-
joarã, aspiraþia spre puritate etc.
Toate aceste teme care revin ca
veritabile obsesii  pot fi decelate ºi
sistematizate mai lesne dupã
parcurgerea volumului antologic
recent apãrut la editura Ideea
europeanã, intitulat Un om fãrã
aripi în 2009. Sunt cuprinse aici
cele trei volume de prozã scurtã
publicate pânã acum, oferindu-ne
ºansa unei lecturi consistente,
care poate defini un univers fan-
tasmatic plin de surprize ºi oaze
de realã încântare, definind munca
unui prozator cu program, preo-
cupat sã confere o anumitã stra-
tegie artisticã lumii în care se
miºcã personajele sale, pe care
s-o subsumeze unui vizionarism
cosmic edificator. Preocuparea sa
principalã este accentul pus pe
expresia liricã a fenomenului
ficþional narat, pe sesizarea
miºcãrii de nuanþe la nivelul
sentimentalitãþii personajelor, pe
reperarea unui anume dinamism al
acþiunii care sã dea impresia de
veºnicã ºi infinitã miºcare,
schimbare, prefacere. Þinta
acestui fenomen de sinestezie, de
întrepãtrundere comportamentalã
provine din concepþia sa de bazã
care are în vedere holismul lumii
investigate, ideea de globalizare

structuralã a unui univers aflat în
expansiune. De unde ºi încercarea
de a sugera modificãri revolute în
natura ºi comportamentul uman, în
componenþa cãruia apar neaº-
teptate fisuri, modificãri, interstiþii,
prin alveolele cãrora lumea
înconjurãtoare se modificã cu o
nuanþã, cu o tuºã, cu o patã de
culoare abia sesizabilã, cu o
luminã de sorginte prismaticã.
Efectul acestei mici devieri de
concepþie, a acestei mici bucle de
comportament destinal este unul
de stranietate, de fantastic
incipient, vecin  soluþiilor de SF ºi
de apropiere de modernitatea
deconstructivistã. Este modul
propriu prin care scriitorul a înþeles
sã rãspundã la provocãrile lumii de
azi, sã se lase pãtruns de insolitul
existenþial ºi sã re-creeze sau sã
recompunã fragmentele de exis-
tenþã sub o cupolã unificatoare, în
care urmãritul ºi urmãritorul ajung
sã se cunoascã ºi sã se ajute
reciproc (Întâlnire la cabanã).

Unghiul caracteristic prin care
autorul se raporteazã la realitate
poate fi luat în discuþie pornind de
la cea dintâi povestire inclusã în
volum, care se intituleazã Ochii lui
Gabriel. Precum în proza lui Victor
Papilian, la care ochii personajului
din nuvela Omul cu douã pupile
percepeau unul lumina ºi altul
culoarea, aici personajul are ochii
astupaþi de douã margarete, prin
care lumea se coloreazã poetic,
înlãturând asperitãþile inerente din
lumea înconjurãtoare.

Copilul are facultatea de a
umaniza totul în jur, la fel ca Micul
Prinþ al lui Saint Exupery: „Spunea
cã vede în centrul Pãmântului o
inimã ºi cã vede o alta în centrul
Universului”, dupã cum poate
stãvili, prin simplu efort de
concentrare, orice agresiune
posibilã. Proprietãþile sale
miraculoase dispar o datã cu
operaþia la care se supune, ceea
ce nãruie din trãirile sale starea de
excepþie ºi revenirea la modul
comun al existenþei. Aceastã
trecere de la firesc la nefiresc ºi
invers este foarte bine surprinsã ºi
de o altã povestire din volum,
intitulatã Câºtigãtoarea timpului
promis, piesã antologicã, dupã
opinia mea, pentru starea de
ambiguitate stranie introdusã în



65

final, când un grup de tineri plecaþi
într-o zi de varã sã se recreeze în
naturã, sunt surprinºi de întâlnirea
cu o tânãrã pe care ei o invitã sã
petreacã alãturi de ei. Are loc un
schimb ciudat de replici între noua
venitã ºi grupul de prieteni, ca ei
sã afle în final cã vizitatoarea
poartã cu ea un pachet în care e
învelitã o coasã, în care tocmai a
cãlcat tânãra Manuela, care e
întrebatã profesional: „Spuneþi-mi,
care e ultima dumneavoastrã
dorinþã?”; semn cã tânãra nu era
altcineva decât Doamna cu coasa,
adicã Moartea.

Mai multe povestiri au ca temã
levitaþia, zborul, desprinderea din
realitatea cotidianã. Este cazul mai
multor povestiri, în care realitatea
zborului are semnificaþia unei
opoziþii faþã de cenuºiul existenþial,
o desprindere de realitate ºi un
plonjon în lumea visului ºi a dez-
mãrginirii fiinþei, o accedere spre
lumea poeziei ºi a depãºirii
conjuncturalului. Exemplarã
pentru capacitatea de transgresare
a lumii finite ºi a problemelor care
limiteazã dorinþa de cunoaºtere
este povestirea Trepte cu plasã de
sârmã, o naraþiune care vine sã
acrediteze mai toate calitãþile
prozei lui Olimpiu Nuºfelean:
ieºirea din cotidianul anost,
plonjarea personajului în necu-
noscut, crearea unei atmosfere de
mister ºi straneitate, dialogul vioi
ºi inteligent, întreþinerea unui
sentiment de noutate ºi nepre-
vãzut. Fabulaþia povestirii nu
prezintã complicaþii deosebite. La
marginea unui sat se iveºte cu
timpul o movilã de pãmânt,
crescutã acolo din resturile aduse
de pe urma escavãrilor ºi
molozului rezultat din construcþii.
O ceatã de copii transformã movila
într-un fel de aerodrom, „o pistã de
lansare a viselor” ºi unii dintre cei
care încearcã sã zboare,
lansându-se de pe colinã, chiar
reuºesc sã pluteascã în vãzduh.
Printre aceºtia se aflã ºi partenera
de joacã a lui Maxim, bãieþoasa
Greta, care, folosind un asemenea
prilej dispare din viaþa satului,
lãsând în sufletul prietenului ei o
urmã de regret ºi amãrãciune.
Peste ani, când Maxim se simte
tot mai singur ºi mai îmbãtrânit, în
camera sa de lucru îºi face apariþia

o tânãrã elegant îmbrãcatã, care
în aºteptarea lui îºi permite sã-i
rãsfoiascã caietul de însemnãri
personale, în care figureazã ºi
numele ei în câteva locuri.
Reuºeºte sã-l scoatã din casã
spre a vedea ce a mai rãmas din
movila de altãdatã. Evident cã
datoritã trecerii timpului movila lor
de vise s-a micºorat simþitor ºi ºi-
a pierdut ºi aerul nelimitatului de
odinioarã („Pe vremea aia satul
era înconjurat de niºte pãduri
interminabile”), arãtându-ºi faþa
obositã ºi mâncatã de timp:
„ascunsã de-o perdea de sãlcii, le
apãru, chiar în acel moment,
înainte, înconjuratã de bãlãrii, cam
cãzutã-n brânci, tocitã de vânturi
ºi spãlatã de ploi, ºi iar învinsã de
buruieni ºi apoi „þinutã la pãmânt”
de plasa de sârmã ruginitã”.
Mãrturisind cã s-a gândit de-a
lungul anilor la el, Greta urcã din
nou pânã în vârful movilei, evitând
sã mãrturiseascã esenþialul
reîntoarcerii: „despre timpul fiecã-
rui om în parte n-au vorbit nimic.
Timpul în formã de potcoavã, pe
care fiecare om îl închide cu
propriile gânduri într-o elipsã în
care nu poate intra nimeni altul”.
Finalul, e pe cât de neaºteptat, pe
atât de trist: „Când ajunse în vârful
colinei, ea, femeia, desfãcu braþele,
în gestul acela fãcut cu patruzeci
de ani în urmã, desfãcu deci
braþele, ca într-o zvâcnire, ºi apoi,
într-un atac de inimã, cãzu peste
capetele încâlcite, cele de sus, ale
firelor de sârmã din plasa distrusã
de vreme”. Ceea ce  reuºise în
copilãrie se sfârºeºte acum la
modul tragic. Sensul reîntoarcerii
poate fi descifrat cu uºurinþã:
dorinþa de a veni sã moarã în
locurile natale, alãturi de cei pe
care i-a iubit, reîntoarcerea putând
fi interpretatã ºi ca o eliberare de
amintiri, ca o anulare a trecutului,
ca dovadã cã ei nu pot trãi unul
fãrã celãlalt. Acest trecut este cel
care urmãreºte cu insistenþã mai
toate personajele lui O. Nuºfelean,
cãci trecutul pare sã însoþeascã
prin timp fiecare miºcare a insului,
aºa cum mãrturiseºte un alt per-
sonaj al povestirilor lui, Manuela:
„Din milioanele de imagini care se
lasã fotografiate noaptea de stele,
iar ziua de ochii oamenilor, cele ale
ierbii foºnind, ale pãdurii înverzind,

scânteierea izvorului nu se
veºtejesc niciodatã... Rãmân
proaspete ºi înnoiesc iarãºi ºi
iarãºi. Dar ºi în om e ceva de iarbã
proaspãtã ºi de izvor limpede ce-l
întãreºte în cele mai deznãdãjduite
clipe ºi-i stârneºte sentimentul de
solidaritate cu universul.”

Poeticitatea este fãrã îndoialã
o altã calitate a prozei lui O.
Nuºfelean, care se lasã mereu
pãtruns de vibraþia naturii, de
peisajul naturistic în care omul îºi
desfãºoarã activitatea, con-
fruntarea dintre viaþã ºi moarte,
dintre Eros ºi Thanatos devenind
o constantã  scrisului sãu. Ideea
formulatã de el este cât se poate
de simptomaticã pentru concepþia
sa de viaþã ºi poate fi recunoscutã
în secvenþa din Poziþia fiinþei:
„purtãm în fiinþele noastre o parte
din fiinþele din jur, ale celor pe
care-i cunoaºtem, pe care-i iubim,
ºi depinde de priceperea noastrã
în a ne preciza ºi delimita limitele,
conturul fiinþei, ca sã ne cunoaºtem
mai bine, noi între noi, noi pe noi,
pe acest drum cosmic plin de
neprevãzut, care este propria
noastrã existenþã”.

Proza lui O. Nuºfelean ºi-a
câºtigat notorietate de la un vo-
lum la altul, experimentând noi
formule epice, abordând noi teme,
propunând noi rezolvãri. Existã în
aceste texte ºi tendinþa de a-ºi
diversifica paleta scriiturii, apelând
uneori la mijloacele reportajului
(Fiinþe zburãtoare), la motive
desprinse din tehnicile SF sau luate
din arsenalul post-modernismului,
în care scriitura e lucratã pe
secvenþe cinematografice, pe
alternanþa dintre Eu ºi Celãlalt, pe
ambiguitãþi ºi finaluri neaºteptate.
Peste tot scriitura de bunã calitate
rãmâne suveranã ºi atrãgãtoa-
re, aºa cum remarcã ºi Alex
ªtefãnescu în prefaþa care
însoþeºte volumul ºi care face
trimitere la „virtuozitatea artei
povestirii”, apelând la o carac-
terizare extrem de sugestivã:
„Olimpiu Nuºfelean are vizã
Schengen pe paºaportul sãu de
prozator, astfel încât nu-l poate opri
nimeni sã treacã din spaþiul realitãþii
în acela al visului”.

ª
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Urmând cu fidelitate tradiþia
prozei ardeleneºti, cãreia îi
adaugã, firesc, un nou cerc de
vârstã, aidoma copacilor ce-ºi
marcheazã trecerea anilor în
desenul interior al trunchiului,
Ovidiu Moceanu face prin
Spovedania1, o demonstraþie de
care epica noastrã de azi (de ce
nu?, literatura actualã) avea
nevoie, în contrabalans cu atâtea
poveºti umane surprinse ºi des-
cripþionate cu apetritul evidenþierii
urâtului, a mizeriei morale ºi so-
ciale, a rãtãcirilor pe cãi obscure,
ale depravãrii spirituale, în con-
secinþã etice.

Eroul romanului lui Ovidiu
Moceanu este un intelectual ridicat
din lumea satului Câmpiei
Transilvane, sat încercat, ca
atâtea altele, ºi el, în anii de dupã
rãzboi, de dramatice prefaceri în
structurã, un om viguros ºi demn,
ce-ºi urmeazã drumul împlinirii  pe
un ideal de creaþie literarã, tocmai
într-un moment de rãscruce,
esenþialã pentru istoria þãrii – acel
decembrie 1989, dar început mai
înainte într-un Braºov (acþiunea se
localizeazã în acest oraº al
mentalitãþilor ºi atitudinilor dârze
ardeleneºti) cuprins de febra
nemulþumirilor sociale – moment
ce în propria-i biografie este du-
blat de acela al unei rãscruci
existenþiale – pe de-o parte
suferinþa fizicã, produsã de o boalã
gravã, pe care e hotãrât sã o
învingã, pe de altã parte iluminat
de aflarea adevãratei cãi de
recuperare umanã (sufleteascã)
prin credinþã.

Scriitorul, gazetarul Valer
Cãrpiniºan, aºezat la casa lui, cu
familie iubitoare, aflã dintr-odatã cã
este atins de morbul unei maladii
ce, îndeobºte, e fatalã („Pãrea o
sentinþã. O sentinþã nedreaptã.
Acum, tocmai acum, când avea
atâtea de fãcut, sã afle cã nu va

mai fi mult ºi va veni sfârºitul /.../
Cumplit! A început numãrãtorea
inversã ºi va trebui sã gãseascã
o explicaþie, un suport psihic pentru
tot ceea ce va urma”). Tulburat de
vestea ce-l face sã se gândeascã
prea devreme la un posibil final de
viaþã (E o boalã pe care în visele
sale vizionare o suprapune
îmbolnãvirii mediului cãruia îi
aparþine:„Intrase parcã o boalã în
clãdiri, în arbori, în strãzi, în animale
ºi în aerul pe care îl respirau. O
boalã perfidã producea o fierbere
lentã, în aºteptarea izbucnirii finale,
distrugãtoare, purificatoare /.../ În
vis avea impresia cã toate lucruri-
le plâng, într-un fel de cântare
îmbucuratã a existenþei, cã
verdele crud al crengilor de brad,
mirosul atât de proaspãt sunt un
triumf peste acea plângere
universalã care se strecura în
sufletul lui”) el urmeazã cu spe-
ranþã ºi cu multã rigoare trata-
mentele medicale menite a-i
fortifica trupul ºi a-l vindeca de
boalã dar, în acelaºi timp, are
revelaþia divinã covârºitoare, a
cãii credinþei, salvatoare a
sufletului („O sã fie greu, dar ai
nãdejde. Sã ai nãdejde cã te va
ajuta Dumnezeu”) cãreia i se
devoteazã pas cu pas, zi de zi mai
mult ºi mai profund. Astfel încât
romanul ilustreazã – autorul nu o
declarã programat niciunde –
acele cuvinte biblice ale Fiului lui
Dumnezeu, rostite de fiecare datã
când sãvârºea minuni suprana-
turale, vindecând  oameni: ”Cre-
dinþa ta te-a mântuit”.

Ovidiu Moceanu are harul
povestirii aºezate, a zugrãvirii
prin cuvânt a lumii pe care o
traverseazã, cu faptele ºi întâm-
plãrile ei de mai mare sau mai micã
însemnãtate, zugrãvind cu tuºe
apãsate portrete memorabile de
oameni, fiecare cu destinele lor
(Cele treizeci de ferestre ale
romanului sunt tot atâtea
intermezzo-uri în firul narativ
propriu-zis, prin care se vede, se
întruchipeazã lumea prin care  a

trecut, într-o rememorare de
fidelitate a eroului, momentele ei
intime) într-un soi de panoramare
descriptivã a faptelor,  din mers, a
timpului sãu propriu, cãruia îi este
martor ºi mãrturisitor. Aceasta
este, de fapt, spovedania denun-
þatã în generic. E o spovedanie
literarã, dacã vreþi, dar ºi o
spovedanie a propriului sine al
eroului într-o confruntare cu
propriul trecut: „Te-ai spovedit
vreodatã? întrebase pãrintele
Policarp. Sã mã spovedesc. Nici
nu îmi aminteam (...) Atâþia ani în
care cuvintele au rãmas pe buze,
nerostite, ºi, rareori, când inima
simþea cã trebuie sã se descarce,
cuvintele s-au lovit de pietre, de
garduri, s-au risipit în vãzduh. Nu
era cine sã le asculte”.

În felul sãu, Spovedania este un
roman iniþiatic. Valer Cãrpiniºan
învaþã drumul credinþei (autorul
expliciteazã întregul parcurs al
acestei ascensiuni prin învãþãturile
oferite de textele biblice) gãsind în
pãrintele Natanail duhovnicul ce
însuºi îºi împlineºte, prin
cãlãuzirea lui, misiunea sacer-
dotalã – „vãd în tine un om chemat
de Dumnezeu pentru o anumitã
lucrare. Nu ºtiu, deocamdatã care
e, dupã cum nu ºtiu dacã voi reuºi.
Numai Dumnezeu ºtie. Eu ºtiu un
singur lucru: Mi-e drag sã fac asta.
ªi acuma sã nu te sperii: Eºti
ºansa duhovniciei mele. Au trecut
mulþi pe la mine, dar niciunul nu mi-
a inspirat atât de multe idei, stãri
sufleteºti. Parcã a izbucnit un izvor
din adâncuri, cu o forþã inimagi-
nabilã. ªi asta explicã de ce mã
aflu aici ºi n-am lãsat lucrurile la
voia întâmplãrii. E o tainã a lui
Dumnezeu, cu tine ºi cu mine”.

Vindecat de boalã, Valer
Cãrpiniºan este de-acum un alt
om, cu un alt destin asumat, ce se
valideazã în slujirea ca preot, de-
acum, a cuvântului lui Dumnezeu:
„asemenea cuvinte ºi altele ca
acestea au dus puþin câte puþin la
hotãrârea de a urma, într-adevãr,
cursurile Facultãþii de Teologie”. Nu
este plata pe care o dã în schimbul
vindecãrii – ar fi meschin ºi înjositor
– ci dobândirea unei conºtiinþe
umane cu adevãrat purificatã de
rãu, prin credinþã, prin primirea
harului dumnezeesc: „Libertatea
nu trebuie înlãnþuitã de vreo

1 Ovidiu Moceanu, Spovedania.
Roman cu 30 de ferestre. Editura Casa
Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2012

,Romanul credintei
The Novel of Faith
Constantin Cubleºan



67

vinovãþie, oricare ar fi ea. Atâta timp
cât nu eºti un om liber, nu-L poþi iubi
pe Dumnezeu” – este înþelegerea
rostului sãu lumesc, la care junge
cu smerenie „la capãtul unui efort
de desprindere de tot ceea ce te
împovãreazã”, când „o sã primeºti
puterea se Sus” – îi desluºeºte
pãrintele Natanail ºansa noii sale
existenþe: ,,Aºa se cere de la tine.
La alþii e altfel, fiecare cu drumul lui”.

Eroii puternici ai romanului au
ceva din misionarismul eroilor lui
Slavici (pãrintele Lucian, ca ºi
pãrintele Policarp, prin exemplul
lucrãrilor lor), dar ºi din patosul
propovãduirii învãþãturilor drep-
te, pe care îl oferã eroii lui
Agârbiceanu (pãrintele Teodul
predicã înflãcãrat din tocmai

credinþa chemãrii sale religioase:
„În viaþa unui om, vine o clipã când
trebuie sã-I dea rãspuns lui
Dumnezeu. Dumnezeu alege clipa
aceea, nu tu, ºi tu trebuie sã fii
pregãtit, fiindcã, altfel, n-ai putea
vedea minunile pe care Dum-
nezeu le-a ales pentru tine ºi prin
tine pentru alþii”).

Dens ºi amplu, analitic ºi
descriptiv, încãrcat de meditaþie
religioasã, romanul Spovedania
face, în felul sãu, o prezenþã
oarecum aparte în proza noastrã
actualã. Nu atât prin  lupta cu boala,
a eroului sãu, pe care o învinge
reîntorcându-se la viaþã ca alt om,
cu trupul însãnãtoºit, cât mai ales
cu sufletul purificat, cu mintea ºi
inima cãlãuzitã în credinþã. Lumea

preoþilor ºi a mãnãstirilor, cu
întregul ritual al trãirii în credinþa
creºtinã, e proiectatã în falii de
luminã pe canavaua evenimentelor
sociale, politice ale vieþii cotidiene.
Poate prea tezist, dupã aprecierea
mea (abundenþa moralizator
creºtinã a tãlmãcirilor existenþiale
dã adesea impresia de încercare
cateheticã demonstrativã), dar
incitant prin deschiderea spre
rosturile spirituale ale omului
actual, prizonier într-o lume ce
pare a se macula cu ostentaþie.
Romanul lui Ovidiu Moceanu,
Spovedania, demonstreazã cu
prisosinþã cã linia epicii misionare
ardeleneºti poate continua azi, cu
folos, la cote de altitudine artisticã
în totul semnificative.
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Volumul Promenada scriitorilor.
Almanah ilustrat (Editura Eikon,
Cluj-Napoca, 2012), alcãtuit de
Irina Petraº în cadrul proiectului
„Scriitorul în cetate”, sub egida
Uniunii Scriitorilor Români, Filiala
Cluj, reuneºte peste 180 de scriitori
cu texte ce acoperã aproape toatã
gama de genuri literare, fãrã a fi
însã trecute cu vederea eseurile,
articolele ºi reportajele. În plus,
dupã cum aratã ºi titlul, almanahul
e împânzit de imagini cu scriitori ºi
cu oraºul sub cupola cãruia se
reunesc lucrãrile lor. La
Promenadã se adunã nume
importante din spaþiul clujean,
membri ai Filialei din Cluj a USR
(Nicolae Balotã, Mircea Zaciu, Ion
Pop, Marta Petreu, Alexandru Vlad,
Horia Bãdescu etc.), dar ºi din restul
þãrii (Ana Blandiana, Nicolae
Breban, Ioan Groºan, Nicolae
Manolescu, Nichita Danilov, O.
Nimigean, Aurel Rãu º.a).

În ceea ce priveºte textele pe
care le reuneºte, volumul are un
caracter eterogen, întrucât alãturã
poezii, interviuri, note diaristice,
reportaje, fragmente de roman,
eseuri de criticã literarã, dar ºi
traduceri (din L. Pirandello, Dacia
Maraini, André Doms), fãrã a fi
ordonate dupã vreun criteriu.
Varietatea nu se opreºte la tipologia
textelor, ci se rãsfrânge ºi asupra
perioadei în care acestea au fost
scrise. De exemplu, articolelor din
1913 (V. E. Moldovan, Clujul) ºi din
1936 (Teofil Bugnariu, De ce iubim
Clujul) sau poemului publicat în
primul numãr al revistei Echinox,
din 1968 (Gabriel Moldovan, Mâna
Stângã) li se alãturã fragmente
inedite din romane în curs de
apariþie (Mariana Gorczyca,
Parcurs) sau capitole din cãrþi
recent lansate (Nicolae Goja,
Fabrica de iarbã). Este evident
însã cã volumul acordã întâietate
textelor în prozã ºi poezie, balanþa
înclinând uºor în favoarea celor în
versuri ºi, astfel, almanahul ar
putea avea rolul de carte de
noptierã, pe care Irina Petraº sperã
sã-l obþinã.

Promenada începe cu poemul
lui Aurel ªorobetea, Descântec de
Cluj, care anunþã spaþiul preferat ce

Clujul scriitorilor
Writers’ Cluj

va fi valorificat în numeroase texte
din volum, mai ales cã multe sunt
preluate din Clujul din cuvinte,
Fragmentarium clujean ºi Clujul din
poveºti. Oraºul vechi, interbelic,
Clujul studenþesc sunt locuri
elogiate ºi invocate nu doar de
scriitori clujeni, ci ºi de autori ca
Petru Poantã sau Nicolae
Manolescu. Mai mult, finalul
Promenadei este încununat de
poemul lui George Vulturescu, Cluj.
Celãlalt Cavaler, a cãrui ultimã
strofã este, probabil, cea mai bunã
încheiere pentru aceastã carte: „Azi
«Clujul meu» a fost cât un imperiu:
l-am vãzut/ pe Adrian, pe Petru, pe
Dragolea, pe Manasia,/ pe Azap.
Printre ceºti de cafea erau
grãmãdite revistele/ Steaua, Verso,
Tribuna ºi Poesis. Nimeni nu citeºte/
când stã între regi: gloria de a fi la
Cluj întrece/ finalul oricãrui poem.
Ce-aº putea sã cânt, ce-aº putea
slãvi?” (p. 592). Volumul reuºeºte,
astfel, sã bifeze încã un aspect pe
care Irina Petraº îl anunþã în
Argument: „Clujul literar vrea sã se
simtã ºi sã fie centru ºi rãscruce,
sigur pe ceea ce este ºi ar putea fi,
dar ºi deschis spre lume”(p. 5), iar
Clujul devine, în acest fel, nodul
care leagã cele peste 190 de texte
(unii autori au câte douã lucrãri
publicate în almanah).

Promenada scriitorilor este un
volum deosebit de interesant prin
diversitatea textelor pe care le
oferã, dar mai ales prin calitatea
acestora, cãci adunã nu doar autori
maturi, consacraþi, ci ºi autori tineri,
ce au arãtat un veritabil potenþial
literar, putând fi considerat, în
cuvintele lui Mircea Mãluþ, „o
radiografie a ceea ce înseamnã
valoarea scriitorilor din aceastã
parte a ãrii”.

Sonia Wincentowicz

Pãzitoarea este volumul de
poezii al Anei Dragu publicat în
2012 la Editura Charmides,
Bistriþa. Volumul propune o poezie
vitalistã, organicã, afectivã. Poezia
este simþitã ºi invitã la simþire, ea
nu mai face parte din sfera elitistã,

intelectivã. În fapt, la un nivel
secund, poezia Anei Dragu din
acest volum este un metatext subtil,
discret. Dar acest cadru teoretic
este prescris ca o dimensiune
creativã ºi creatoare, ca o reches-
tionare a limitelor instituite de
vechile dogme ºi/ sau principii.
pãzitoarea (se) interogheazã
asupra posibilelor limite dintre
viaþã ºi artã.

Întreg volumul este bântuit de
spectrul unitãþii, de neputinþa de a
afirma o unitate ultimã, un punct
perfect. Universul configurat este
unul experimental, imperfect,
educabil. Problema care se pune
este una de ordin instrumental sau
metodologic ; dacã universul
trebuie tradus în concepte, dacã el
trebuie «pãzit», care sunt metodele
prin care se poate realiza aceastã
educare a câmpului afectiv? Cum
poate viaþa sã fie metamorfozatã
în artã? Care sunt avantajele ºi
dezavantajele acestei transcrieri?
Puncte de fugã pentru aceste
întrebãri sunt identificabile în
discursurile ce stau la baza
poemelor Anei Dragu.

Educarea sau reeducarea
simþurilor duce la o perpetuã
scindare între plãcerea socialã,
acceptatã ºi recunoscutã la nivel
general, ºi delectarea egoistã,
incoerentã la nivel general, dar
autenticã la nivel individual. Mai
mult, ceea ce lasã mereu o ranã
dechisã, ceea ce lasã mereu o
dezarticulare, o fantã dureroasã în
discurs, în amintire etc. este arbi-
trarietatea metodelor utilizate în
îmblânzirea dimensiunii afective;
ºi aceasta pentru cã ºtiinþa este,
în fapt, un act de creditare
invalid: «[…] doar febra asta
miraculoasã/ în care raþiunea dã
greº/ pentru cã e un instrument
prea precis» (p.18) sau «eu nu mai
încerc sã înþeleg ce se întâmplã cu
instrumentele cu care se/ iese din
ceea ce se întâmplã […]» (p.13).

Poezia Anei Dragu invitã la un
prim gest uman, la aºezarea în
afect; prezentificarea prin senti-
ment este un imperativ existent în
mod implicit, iar nu rostit sau impus.
Absenþa trãirii, fie ea amintire sau
depãrtare, apare ca o ranã, ca « o
cumplitã zi de luni » (p.7). Discursul
organic, visceral este lipsit de
patetism întrucât poezia inau-
gureazã o zonã a mirabilului ºi a
uimirii. Lectorul este covocat la o
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Cu ºi despre poezie ºi
desfãtare
With and On Poetry and
Delight
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sesiune de purã desfãtare
nongregarã prin pãzitoarea.

Volumul de poeme publicat de
Livia ªtefan în 2012 la Casa de
pariuri literare, Bucureºti, este pe
drept cuvânt un re.volver ;
tematica, tonul utilizat, modalitatea
de articulare a discursului
acþioneazã ferm, precis, agresiv,
fãrã fineþuri ºi delicatese. Poezia e
înþeleasã ºi propusã ca o
modalitate de supravieþuire într-o
lume carceralã, într-un univers finit :
« vine toamna/ nebunii se joacã /
pe autostrãzi ºi/ toþi bãtrânii cad/ cu
bicicletele/ în timp ce pe fronturi
oamenii continuã/ sã-ºi trimitã
bezele/ pachete cu haine ºi bucãþi
de metal/ pe stradã merge o fetiþã/
de care nu are grijã nimeni »
(« privire de ansamblu », p. 23).
Miza poeziei este una existenþialã,
vitalã ; poezia nu este un joc gratuit
de cuvinte, un joc de dragul artei, ci
ea devine o modalitate de angajare
ºi de implicare în planul social (fie el
minim, respectiv cuplul sau existenþa
cu sine) : «þi-am scris un poem
simplu/ þi-am scris un poem care sã
te muºte/ þi-am scris un poem care
sã te facã sã pui mâna pe cuþit […]
þi-am scris un poem elaborat/ un
poem cu o personalitate puternicã
[…]» (p. 45)

Poezia este o modalitate de
evadare din universul centripet,
aceasta devine o formã capabilã sã
configureze cadrul proxim,
respectiv dialogul cu celãlalt ;
mecanismul inerent al vieþii
cotidiene nu poate fi rãsturnat, nu
poate fi chestionat sau anulat decât
prin intermediul poeziei care
acþioneazã ca o forþã extrem de
umanã ºi, totuºi, lipsitã de orice
urmã de patetism : (« întotdeauna
va fi loc », p. 7) « pentru ºi mai mult
gol/ pentru/ zgomotele fãcute de
alþii/ atât de strãini încât/ sã nu te
mai doarã/ pentru/ scrâºnetul
scaunului pe gresie/ venit de la
apartamentul de deasupra/ pentru
foºnetul seminþei ce încolþeºte prin
ciment […] ».

Moartea este condiþia normalã
a existenþei cotidiene ; aceastã
stare devine sinonimã cu viaþa
bine raþionalizatã, bine planificatã ;
de aceea totul este, în final, perfect
în acest univers demenþial ºi
sinistru, cu simpla notificare cã,
pretutindeni lipseºte viaþa. În
aceastã viziune cuplul se reduce
la o alãturare de « douã greºeli »
(p. 36) ; fericirea este o temã
derizorie ºi utopicã în acest spaþiu
sufocant. Dar acest palier afectiv
ºi/ sau atitudinal nici nu apare
proiectat ca un ideal ; poezia Liviei
ªtefan nu se încadreazã în seria
poeziilor ce propun victimizarea,
ironia cu efect martirizant, etc ;
aceastã poezie este, mai degrabã,
un remediu (homeopatic) pentru
starea dramatico-tragicã trãitã ºi
expusã. Prin expresie, cadrul real
se purificã ºi devine demn de
vieþuire. Lectorul este invitat sã ia
re.volver-ul ºi sã înceapã
selectarea spaþiilor de locuit de cele
infernale.

 Anamaria Lupan

“Nimeni nu s-a nãscut încã,/
nimeni nu a murit../ Stãm îngheþaþi
într-o apã adâncã,/ jumãtate în
viaþã, jumãtate în mit.” Astfel
grãieºte una dintre imaginile care
surprind cititorul, apropiindu-l de un
univers literar bine înfipt în
mitologie. Trimiterea, care e
evidentã încã din titlul volumului
Sau dincoace de Stix (Ed. Paralela
45, 2011), pregnantã în majoritatea
poeziilor lui Liviu Georgescu, este
la o mitologie reînviatã, reinventatã,
suprapusã lumii în care trãim.
Sintagma “dincoace de Stix” se
referã chiar la umanitatea secolului
XXI, care este ºi astãzi în
vecinãtatea Stixului ºi a întregului
Infern. Geografia infernalã se
reflectã atât prin simbolurile inedite
cât ºi prin asocierile deosebite, care
fac trimitere la un haos astral: în
partea întunecatã a lunii zboarã
pãsãri uitate. / Într-acolo se grãbesc
ei, cu flori de hârtie / ºi scrumul din
suflet. […] / Dincolo de ziduri,

Între infernul astral ºi
firescul nostrum

uitarea cloceºte o planetã mai
goalã chiar decât moartea.

Metafora lui Liviu Georgescu
surprinde prin originalitatea ei,
ingenios îmbinatã cu un ritm de o
cursivitate voit întrerupt uneori.
Autorul utilizeazã o prozodie
combinatã, folosind ritmul mai ales
pentru a oferi poeziei acea
continuitate suavã care întãreºte ºi
mai tare ideea de fluiditate. Acelaºi
ritm poate fi însã folosit pentru a
produce un efect contrar, pânza
freaticã a Infernului regãsindu-se ºi
în versurile care se împotmolesc în
cuvinte dure, cu o conotaþie
negativã, destructivã. În acest
spaþiu infernal, nu mai existã
identitate. Nu mai conteazã esenþa
din care eºti creat: Erau cu toþii,
oameni ºi zei, într-o barcã pe apele
negre ºi mirositoare. Este un fapt
bine cunoscut cã apele cosmice
sunt un subiect comun mai multor
mitologii, geneza lumii fiind puternic
legatã de acest topos primordial.
Aici, atât oamenii cât ºi zeii au
aceeaºi soartã. Nu se mai fac
diferenþe de nici un fel, barca lui
Caron este aceeaºi pentru oricine.

Volumul Sau dincoace de Stix
împleteºte mai mult surse sacre
într-un corpus comun, bine
închegat. Prin urmare, avem
elemente din spaþiul creºtin, cum e
icoana sau îngerul, existând ºi o
abundenþã de trimiteri mitologice
de genul celor deja amintite. Poezia
lui Liviu Georgescu stabileºte o
balanþã bine calibratã între natural
ºi artificial/uman. Acestea se
întrepãtrund, construind cotidianul
pe care îl cunoaºtem, anunþând o
apologie tristã a tot ce existã: nu-i
vina nimãnui / cã totu-i haihui / ºi-
adevãrul umblã cu capul plin de
cucui. Acesta este, prin urmare,
firescul nostru, de aici sau, altfel
spus, de dincoace de Stix.
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Prizonier în limbaj. Caut
re.volver
Captive in Language.
Seeking re.volver

Poeme în care, totuºi, se
întâmplã ceva

Volumul de poezii al lui Gellu
Dorian, Zece poeme exemplare
din Tîrgul în care, cicã, nu se
întîmplã nimic (Ed. Tracus Arte,
2011) se prezintã ca un
decameron destructurat ºi

Between Celestial Hell and
Our Natural Nostrum

Still, Poems in Which
Something Happens
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„Îmi acopãr sexul cu mâna îl
mângâi/ ºi-ncep sã-i vorbesc” (p.
5) – asta este ceea ce ne propune
Floarea Þuþuianu prin volumul
Sappho (Cartea Româneascã,
Bucureºti, 2012), cu toate cã într-o
societate lipsitã de pudibonderii, în
care sexul este ridicat la rang de
muzã, resuscitarea erotismului (îmi
acopãr sexul cu mâna) în metru
antic devine riscantã. ªi nu din
pricina erotismului în sine, cât din
cauza mecanismului prin care
poeta, folosindu-se de el, îºi animã
versurile.

Chiar dintru început, „sunt un
trup care se dã la cuvinte” (p. 19),
poeta dezvãluie miza volumului: nu
transpunerea trupului cu ale sale
cutume în cuvinte, prin descrierea
sa, ci crearea trupului erotic prin
cuvânt. Cumva, repetând sce-
nariul biblic, poeta pune cuvântul
la baza trupului (eroticului) din care
îºi croieºte un întreg cosmos.
Dacã la început trupul este privit
ca materie amorfã, pe mãsurã
ce versurile se scurg, greoi ºi
scârþâind, corpului i se dã
masculinitatea. Dar, croind un
bãrbat al sãu, în urma unui supliciu
în toatã regula (dau un regat pentru
un bãrbat), poeta vorbeºte, de fapt,
despre feminitate, chiar ºi atunci
când spune: „din nimic voi face un
bãrbat pentru mine [...] ºi scriindu-l/
noapte va fi ºi ziuã va fi ºi hârtie
va fi” (p. 56). Practic, trupul de
bãrbat este pretextul prin care se
vorbeºte despre femeie („mã voi
iubi singurã” (p. 21)), aºa cum
erotismul devine pretext pentru
facerea poeziei: „la sfârºit el era
un bãrbat cu capul cãzut/ tãcând
într-o limbã perfectã/ avea
paradisul pe tãlpi ºi gust de þãrânã
pe limbã” (p. 37).

Cu toate cã volumul Floarei
Þuþuianu se doreºte a fi poezie
eroticã, poezie care, dupã cum
însãºi poeta afirmã, propune
erotismul anilor ’90 – într-un melanj
senzorial de cinism, provocare ºi
livresc – nu înseamnã cã poezia
sa chiar poate fi catalogatã, pe
drept cuvânt, eroticã. Acesteia îi
lipseºte, dacã este sã ne folosim
de mãrturia poetei, tocmai melanjul
senzorial dus pânã la capãt. Din
aceastã cauzã volumul sãu nu
este decât o structurã din care
seducþia – chiar cheia erotismului
– lipseºte.

Cât priveºte versul Floarei
Þuþuianu, va fi având el patosul
irevocabil ºi gravitatea Cântãrii
Cântãrilor, dupã cum considerã
ªerban Foarþã, însã expresia lui nu
este în concordanþã nici cu
erotismul, nici mãcar cu rotundul
versurilor lui Solomon sau ale lui
Sappho. Din aceastã cauzã
poemele lasã impresia cã n-au fost
încheiate ºi cã pelerina eroticului
sub care au fost înghesuite ar fi
trebuit sã fie colacul de salvare al
volumului, ºi aºa un metisaj din
poemele mai vechilor volume:
Femeia peºte, Libresse oblige ºi
Mãrinimia Ta. Însã în lipsa nimfelor,
muzelor ºi nereidelor din volumul
Sappho, dupã cum chiar poeta
recunoaºte, în loc de poezie
eroticã a rezultat doar un prilej de
joc: „am râs ºi m-am distrat m-am
dat peste cap/ am inventat bãrbaþi
din hârtie” (p. 52). Dupã ce a „risipit
la cuvinte”, din poezia sa nu a
rãmas decât „un singur cuvânt/
numai piele ºi os” (p. 52), cuvântul
în jurul cãruia întreg volumul a fost
nãscocit ºi, fireºte, cuvântul ce
trebuie gãsit de fiecare cititor în
parte.

Ca atare, poemele, pe care
Nicolae Manolescu le considerã
nãscute „din încordãrile lirice ale
sufletului”, sunt doar niºte tije care,
sub tentativa unui sex-appeal
contemporan, pretind sã fie
mumificate mai ceva ca versul
saphic. De aceea, cu paradisul
sub tãlpi ºi cu gustul de þãrânã pe
limbã, fireºte, încercând tãcerea
într-o limbã perfectã: aº da regatul
tot pentr-un poem!

Regatul tot pentr-un poem

atemporal, în care, încã din titlul ne
e prezentat tîrgul, loc comun
întregului volum, spaþiu urban care
creeazã o comuniune pluri-etnicã
de o coloraturã est-europeanã:
armenii au fãcut biserici ºi comerþ,
/grecii au fãcut mãcelãrii ºi strãzi,/
evreii dugheni ºi sinagogi,[…]/
lipovenii, grãdini de zarzavat ºi
canale spre Cîcaina,/…/þiganii n-
au fãcut nimic, au ciordit…” .
Aspectul monografic al poemului
Centrul Vechi îºi lasã accentul pe
aceastã ultimã familie etnicã,
þiganii, care ocupã un loc aparte în
acest tablou. Gellu Dorian
zugrãveºte plin de subtilitate
metehnele acestora, care îºi
asumã rolul principal pe care ºi-l
revendicã aproape violent.

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

Printre imaginile care cer o
aplecare aparte se numãrã cea a
caselor din care nu mai iese
nimeni, dar în care toþi vor sã intre.
Acest tablou este recurent în
oricare colþ de þarã. Cã e vorba de
universitãþi, zone politice, alte
instituþii din care, cândva, se
spunea cã ieºi cineva, aceste case
din care nu mai iese nimeni se
muleazã pe criza falselor valori
prin care trecem: nu eºti valoros
dacã nu ai facultate, studii, etc.

Un laitmotiv al cãrþii lui Gellu
Dorian este metafora plutirii.
Morala poeticã este redatã de
aceastã stare de repaos
contemplativ, care oferã cititorului
ocazia de a vedea o perspectivã

Andrei Dullo

exterioarã a mediului urban.
Întregul volum este, aºadar, o
plutire care, la nivel de lecturã, îþi
ridicã anumite întrebãri cu privire
la societatea din zilele noastre, la
desacralizarea omului, la timpurile
în care trãim, în care, cicã, nu se
mai întîmplã nimic

Cãlina Bora
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My Whole Kingdom for a
Poem
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DUMITRU BÃDIÞA

Am ajuns în Arad atât de târziu, încât nu mai
speram la altceva decât sã mãnânc, apoi o baie ºi sã
cad în final într-un pat curat. La hotel, vechi de peste
un secol ºi avându-l cândva printre clienþii sãi pe Liszt,
am dat peste niºte chelneri obosiþi ca mine ºi gata sã
o întindã.  Am urcat într-o camerã la etajul doi. Pe hol:
ghivece cu asparagus cam clorotizat, iar sub tãlpi un
covor uzat, cãrãmiziu, tocit de câteva milioane de paºi.
M-am întins în pat ºi înainte sã adorm am reciclat
imaginile traseului.  Pe autostradã remarcasem un
ºoim sau un vultur de câmpie fixat pe un stîlp metalic
al gardului de protecþie, sta þeapãn ºi privea maºinile,
parcã era un agent rutier plictisit într-un post de
observaþie. Pe Dealul Negru vãzusem o cãprioarã
pãscând indiferentã la zgomotele traficului. Undeva
prin Argeº,  o caschetã sãrise de pe capul unui poliþist
bruscat de un bãrbat asistat de o femeie. Dincolo de
Sibiu intrasem destul de riscant pe contrasens, venea
un autocar al cãrui ºofer m-a înjurat din fleºuri. Am
adormit cu nasul scufundat în perna care exala
mirosuri de chimicale dezinfectante. Am visat cã
fusesem împuºcat pe o stradã. Muream încet ºi plin
de curiozitate. Fãrã durere ºi fãrã spaimã. O topire în
ceva luminos, ca în apa unei cãzi de baie. Visul a
continuat, cu un alt eu. Fugeam pe niºte alei în pantã,
dupã care filmul s-a rupt.

Lumina soarelui intrase în camerã înainte sã
mã trezesc. Fotoni ºi praf, iar la numai câþiva
centimetri de gâtul meu, un arc metalic care peste
noapte, din cauza rãsucirilor mele continue prin
somn, strãpunsese salteaua ºi cearceaful, spin pe
un cîmp alb aºteptând o singurã miºcare ca sã îmi
înþepe jugulara. M-am îmbrãcat rapid, am consumat
o omletã cu caºcaval ºi am ieºit în centrul oraºului.
Plãnuisem sã rãmân o zi în Arad, sã merg la ºtrandul
pe care îl vizualizasem înainte pe Google Earth. Era
deja cald.  ªtrandul e aproape de centrul oraºului, în
spaþiul format de o buclã a Mureºului. Am trecut pe
un pod suspendat ºi am intrat într-o zonã rãcoroasã,
cu baruri ºi restaurante, cu multe cãsuþe din lemn.
Cele trei ochiuri de apã, diferite ca adâncime ºi
suprafaþã, erau deja înconjurate de trupuri înghesuite
ca pinguinii pe marginea de gheaþã: se însoreau,
citeau, murmurau, iar eu cãutam un loc unde sã mã
întind, pentru o orã, apoi sã merg sã beau o bere ºi
apoi, nu ºtiu, plictis ºi nerãbdare sã intru cît mai adânc
în traseul cãlãtoriei mele.

Încercam sã mã relaxez, dar nu reuºeam deloc.
Mã întrebam dacã nu ar fi mai bine sã renunþ, sã fac
mai degrabã un tur al României, cu nopþi petrecute
prin pensiuni þãrãneºti, cu plimbãri prin oraºe

cunoscute, dar desigur niciodatã integral, sã urc
pe niºte vârfuri din Carpaþi, cu priveliºtile lor care
resorb pentru câteva clipe depresiile. O femeie mã
privea de sub umbra unui salcâm japonez. Bine,
m-am uitat în spatele meu crezând cã, dar nu,
femeia mã privea chiar pe mine fãrã sã se fereascã.
Purta o bluzã subþire, cu mîneci scurte ºi o fustã
lungã pânã la glezne. Þinea o carte pe genunchi,
iar picioarele întinse în iarbã. „Te recunosc, te poþi
ridica sã vii sã mã pupi. Sunt Lorelei, nu mai ºtii,
ne-am plimbat pe malul Begãi, cred cã erai
îndrãgostit de mine.” Am fãcut un stânjenitor efort
anamnetic ºi da, mi-am amintit. Lorelei fusese
prietena unui coleg de liceu, eram atunci unul dintre
cei douã sute de interniºti ai  Liceului Silvic din
Timiºoara. Citisem pe la începutul anului 1990
Jurnalul de la Pãltiniº împrumutat de profesoara
de românã, simpatizantã a PNÞCD, ascultasem
integrala Bethoven la un pick-up, simþeam din plin
vântul schimbãrii, al unei noi ere, mã desfãcusem
emoþional ºi, în urma unui mic succes la olimpiada
naþionalã de biologie, eram pregãtit sã mã
îndrãgostesc, dar nu prea aveam de cine, fiindcã
nu frecventam discotecile, iar în tot liceul erau
numai ºapte fete extrem de disputate. Seara, în
camera de cãmin, colegul se lãuda cã merge acasã
la Lorelei, cã doarme acolo în weekend, era un
rãsfãþat invidiat de frustraþii internatului printre care
mã numãram ºi eu. Am aflat ºi legenda nimfei
Rhinului care îi amãgea pe pescari cu minunatul ei
cîntec, iar ei, vrãjiþi, piereau înecaþi în tentativa lor
de a ajunge pe insulã. Receptivitatea sentimentalã,
relatãrile despre Lorelei, plus legenda nimfei
Rhinului m-au terminat.  Colegul m-a citit ºi, mai
târziu, probabil fiindcã relaþia lor chiar intrase în
declin, m-a rugat sã mã întâlnesc cu Lorelei ca sã-
i dau din partea lui o casetã audio. Am fost desigur
manipulat, dar eram prea prins ºi  ingenuu ca sã
analizez. Poate mobilul acestei introduceri în joc
fusese acel orgoliu al tipului care simte cã relaþia
se duce ºi el încearcã sã se emancipeze primul,
sã nu aºtepte sã îi comunice altcineva finalul, iar
eu trebuia prin insinuarea mea în poveste sã asigur
triumful acestui final adolescentin. M-am întâlnit cu
Lorelei, ne-am plimbat prin parc, nu mai ºtiu dacã
de mânã, sunt niºte timpuri foarte confuze
emoþional, de sub iradierea cãrora nu am reuºit sã
scap decât târziu. Atunci îmi era imposibil, fiindcã
citeam Cioran ºi nu îmi intrau în cap decât pasajele
cu pasiunea ºi iraþionalul ºi aºa mai departe.
Momentul Lorelei a expirat foarte repede. Nici vorbã
sã mã invite pe acasã, nici mãcar nu ne-am sãrutat.
Uitasem complet de ea, iar acum o reîntâlnesc
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dupã fix 20 de ani, la ºtrandul din Arad.

„Fii vulturul meu!” Lorelei  îºi þinea lipit obrazul
drept de pieptul meu gol ºi mã instiga: „Fii vulturul
meu!”, iar eu o îngânam mental „be my eagle”, poate
ca o parafrazã la tilul unei melodii „be my lover”.  Chiar
aveam pe faþã o mascã din pene sintetice, iar în mijlocul
ei un clonþ de cauciuc. Aveam ºi pe braþe  aripi ataºate
cu niºte curele subþiri. Aveam ºi o coadã rigidã fixatã
cu o curea latã care îmi încingea abdomenul deasupra
chiloþilor, fiindcã din hainele mele numai chiloþii mai
rãmãseserã pe mine. Îmi  þineam picioarele infipte într-
un soi de espadrile prelungite cu niºte gheare din
plastic. Arãtam hilar, desigur, nici nu trebuia sã mã uit
în oglindã ca sã-mi dau seama de asta. Femeia se
lipise de mine ºi ba mã mângâia, ba mã ciupea uºor,
iar eu nu prea reuºeam sã o îmbrãþiºez aºa cum ar fi
vrut. Intrasem în joc, chiar dacã nu-mi fãcea plãcere,
dar mã gândeam cã oprind brutal distracþia femeii aº
fi fost luat drept un tip neinteligent.

 De asta ºi acceptasem sã plecãm împreunã de
la ºtrand, dupã ce mã bãlãcisem o jumãtate de orã,
þinându-mã cu mâinile de o barã, fiindcã nu ºtiu sã
înot. Mã încercaserã ºi niºte complexe kafkiene, dupã
ce mã dezbrãcasem ºi chiar aº fi vrut sã fiu singur ºi
sã stau izolat undeva în marginea însoritã a gazonului.
M-am bãgat totuºi în apã, cu Lorelei lângã mine, ºi
atunci m-a invitat acasã la ea, „sã mai povestim, dragul
meu, chiar m-ai iubit atunci?” Aº fi refuzat-o, dar m-am
temut sã nu mã acuze cã am rãmas acelaºi bãiat de
la þarã, timid, confuz, inhibat...Vroiam sã mã port firesc,
fãrã temeri, ºi sã îmi exprim fermitatea atunci când
va fi momentul. Or, în astfel de situaþii, momentul
fermitãþii trebuie sã fie la început. Dacã nu ai spus Nu
atunci, ai luat-o pe pantã la vale! Dupã, e prea târziu.
Ne-am urcat într-o decapotabilã roºie ºi am traversat
centrul istoric al oraºului supranumit „Mica Vienã”.
I-am spus cã locuiesc în Bucureºti, cã am o familie,
copii, un job, cã am abandonat silvicultura, fiindcã
dupã revoluþie nu am mai crezut în meseria asta, cã
deja gustasem din viaþa de oraº ºi nu mai vroiam sã
mã întorc acasã ºi sã trãiesc în pãdure. ªofa atentã,
dar mã ºi asculta ºi zâmbea, însã cred cã nu o
interesau retrospectivele mele. A oprit în faþa unui
market, m-a rugat sã aºtept acolo, am vãzut-o prin
vitrinã cum tasteazã ºi vorbeºte la telefon ca ºi cum
ar da niºte instrucþiuni, apoi a dispãrut printre rafturi ºi
a ieºit cu douã sticle de Chianti alb ºi roºu. A pornit
cu fineþe, s-a insinuat în trafic ºi nu a mai oprit pânã în
faþa unei vile dintr-un cartier cu mulþi arbori ale cãror
rãdãcini, în zeci de ani, perforaserã bitumul.

„Fii vulturul meu!” Îi priveam gura ºi îmi aminteam
linia miºcãrilor ei ºi îi priveam ochii verzi peste a cãror
culoare se aºternuserã totuºi 20 de ani, despre care
nu o întrebasem nimic. Probabil prin anii 90 plecase
ºi ea în Germania, ca mulþi alþi ºvabi, ºi din Timiºoara,
dar ºi din satele din câmpie, lãsând în urmã case
ocupate imediat de muncitorii agricoli sezonieri veniþi
de prin toate pãrþile. Sau poate nu emigrase, chiar nu
o întrebasem, ºi acum aºa îmbrãcat cum eram în

costum de vultur nu mai puteam sã o întreb. Intrasem
în joc, ca sã nu par un tip prost, ºi nu gãseam un truc
inteligent sã ies din situaþia perversã, altceva decât
sã refuz sã continui ºi sã smulg cauciucul ºi penele
de pe mine. Reuºise sã mã sãrute totuºi pe sub
clonþul de cauciuc, când am observat un bãrbat atletic
insinuându-se în camerã ca sã ne filmeze cu un
handycam. „E prietenul meu, sã nu îþi fie fricã!” Am
observat cã tipul, deºi puternic fizic, avea  faþa arsã
de flama melancoliei. M-am gândit cã lucrase poate
în serviciile secrete, dar nu mai fãcuse faþã ºi îl
excluseserã de la misiuni mult prea solicitante. Poate
nu mai activa pe niciunde, plecase ºi din sistem, ºi
mai pãstra numai aura de fost combatant în cine ºtie
ce rãzboi invizibil, ºi asta probabil o cucerise pe
Lorelei. Îmi era fricã. Durul pãrea paºnic, dar cu astfel
de indivizi nu te poþi simþi niciodatã în siguranþã. Filma,
iar Lorelei se agãþase de mine, ºoptindu-mi: „ Zboarã
cu mine departe, vulturaº, du-mã peste vârfurile
munþilor ºi prin nori!” Am început sã îmi miºc braþele
simulând un zbor de pasãre. „Aºa, departe, vulturaº,
cât mai departe sã zburãm!” Îmi þineam braþele întinse
ca în planare ºi mã uitam la tipul care ne filma. Pãrea
foarte conºtiincios ºi serios. Mã gândeam cã vor posta
imaginile pe siteuri pornografice, dar mã consola cã
mascat cum eram nu aº fi fost recunoscut decât dupã
o vizualizare atentã ºi la drept vorbind cine s-ar
aºteapta sã mã descopere în clipuri de o asemena
facturã. Am mai miºcat de câteva ori braþele, apoi am
spus ferm: „Gata! Nu mã mai distreazã!” Durul
melancolic mi-a dat mie camera. „Filmeazã-ne pe noi,
te rugãm!” Am crezut cã se sãrutã, dar s-au dezbrãcat
imediat ºi s-au cuplat în pat în singura poziþie
exprimatã în Kama Sutra cu ajutorul cifrelor. Cred cã
eram primul cameraman din istorie care filma o scenã
de sex îmbrãcat în costum de vultur. Renunþasem la
ghearele de la mâini ca sã am acces la butoane, dar
în rest pãstrasem toate piesele, inclusiv coada pe
care o vedeam uneori într-o oglindã verticalã lipitã pe
perete pânã la podea. Filmam ºi eu cu placiditatea
aceea a cameramanilor de la ºtiri, care nu mai fac
diferenþa între o inundaþie ºi o prezentare de modã.
Un suflu prelung a precipitat finalul acestei bizare seri.
Am vãzut-o pe Lorelei sãltându-se de pe tip ºi þâºnind
la baie, unde a început sã vomite. Miasma ocupa cu
valuri lente aerul camerei. Tipul a tras un cerceaf peste
el ºi s-a lipit nãuc cu spinarea de o pernã uriaºã, de
sorginte teutonã. Lorelai se chinuia deasupra
closetului, iar tipul privea în gol ºi murmura: „Mi-am
distrus norocul!” Am pus camera pe un scaun, mi-am
smuls masca de pe cap, ºi espadrilele de la picioare
ºi coada din pene sintetice. M-am îmbrãcat imediat ºi
am fugit afarã pe stradã. Mai era deschis la un chioºc
de unde mi-am luat un pachet cu ºerveþele parfumate
ºi am urcat într-un taxi cu un ºerveþel lipit de nas.

La Szeged am întâlnit-o pe Irina. O cunoscusem
cu ani în urmã, la Sibiu, unde mã prefãceam cã urmez
niºte studii de jurnalisticã, dar mai mult eram interesat
de nopþile din Crama Naþional, de fapt o pivniþã cu
firide ºi câteva mese unde beam vin ºi rom ieftin ºi
mã simþeam poet, acolo, printre scriitori, pictori,
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studenþi la teologie boemi ºi multe specimene cu
preocupãri ºi aspiraþii incerte. Toatã ziua obloanele
zãceau închise cu lacãt ºi îþi imaginai cã ascund saci
cu morcovi ºi cartofi, nu sticle cu vin ºi butoaie cu
bere. La ora 16, patroana, o femeie la vreo 55 de ani,
ridica obloanele. Coboram cum veneam dinspre
Biserica Evanghelicã peste Podul Minciunilor ºi nu
mai ieºeam de acolo decât târziu, dupã miezul nopþii,
ca sã merg vreo câþiva kilometri cãtre cãminul de la
marginea oraºului, lângã o fabricã despre care am
uitat ce anume producea. Vara, dupã ce traversam
podul rutier cãtre Guºteriþa, un cartier periferic, mã
întindeam în iarba crescutã pe malul de pãmânt de la
piciorul podului ºi ascultam un greiere timp de o
jumãtate de orã, abia apoi mã duceam sã mã
prãbuºesc în pat cu spaima cã nu mã voi mai ridica
niciodatã. Aveam atunci un imaginar destul de
sumbru, Sibiul nu e chiar un oraº generator de reverii
luminoase, decât eventual pentru turiºti ºi pentru esteþi
înveteraþi. Iarna, fiindcã pe pod viscolea ca pe un
platou montan, traversam direct liniile de cale feratã,
era depoul acolo ºi aveam de trecut vreo 10 linii dintre
care douã erau cele principale pe care veneau trenurile
de la Fãgãraº sau Rm Vâlcea. Asta a fost ruleta mea
ruseascã. Auzeam locomotivele vâjâind în spatele
meu ºi când ajungeam pe partea cealaltã mã simþeam
de parcã trecusem Nilul înot.

Irina locuia în gazdã la o colegã. Nu ezitam sã
îmi exprim uneori simpatia pentru ea, chiar  dacã ºtiam
cã nu am nicio ºansã: era cuplatã cu un tip, relaþia lor
mergea bine, iar eu nu cred cã aº fi reuºit sã-i ofer
niºte zile mai interesante. Oricum vroiam sã o tai din
Sibiu imediat ce voi termina facultatea ºi mã temeam
de relaþii amoroase ca de niºte forþe ale ratãrii. Alþii
poate îºi amintesc femeile studenþiei, eu îmi amintesc
libertatea ei. Seri ºi nopþi în care nu-i pãsa nimãnui
cum dorm, ce simt, ce visez, iar eu nu trebuia sã
lãmuresc pe nimeni despre viaþa mea. Îmi propusesem
numai sã supravieþuiesc, sã nu mã autodistrug ºi sã
mã trag înainte sau sã-i conving pe alþii sã mã tragã
spre niºte timpuri ceva mai sigure. Credeam destul
de mult în mine ºi asta mã ajuta.

 Dupã ce m-am vãzut cu diploma în geantã, am
ajuns prin intermediul unei profesoare, una dintre acele
fiinþe pozitive ale vieþii mele, sã colaborez cu radioul
public. Fãceam ºtiri dupã agenþiile de presã strãine ºi
uneori le citeam eu la microfon. Nu aveam voce de
radio, dar mã descurcam fãrã poticneli sau deformãri
caraghioase ale numelor politicienilor, aºa cum i s-a
întâmplat unui tip care a citit în loc de Obuchi, un fost
premier japonez, O Bucii! Începusem pe tura de zi,
dar dupã câteva luni, din cauza unui conflict cu
redactorul ºef, un individ obtuz ºi nesigur pe el, am
fost catapultat pe tura de noapte. Intram la 7 seara ºi
scãpam pe la 7 dimineaþa. Au fost zile când nu vedeam
soarele, ziua dormeam ca îndopat cu sedative într-o
mansardã din Vatra Luminoasã. Aveam capul plin cu
evenimente din toatã lumea, habar nu aveam ce e cu
mine în viaþa asta, nu mã îngrijeam deloc, dar ºtiam
cine pe cine a mai vizitat la nivel înalt, câþi militanþi

hinduºi au mai fost împuºcaþi în Pundjab, câte bombe
au mai lansat americanii în Iugoslavia ºi alte atrocitãþi
pe care mã strãduiam sã le exprim într-un stil îngrijit,
sã sune bine, de parcã erau misive din secolul
Luminilor. Aº fi fugit desigur mai repede din redacþia
aceea, dacã nu mi-aº fi gãsit în paralel ºi o colaborare
la o revistã lunarã editatã de Fundaþia Culturalã
Românã, condusã atunci de Augustin Buzura.
Primeam bani pentru transport, cazare ºi diurnã ºi o
datã la trei luni mã învoiam câteva zile de la radio ºi
dispãream te miri pe unde sã scriu un reportaj.

 Era la începutul lui ianuarie 1999 ºi minerii din
Valea Jiului se pregãteau de o nouã excursie în masã
la Bucureºti, înspãimântând un oraº care nu uitase
invaziile de la începutul deceniului. Guvernul condus
de Radu Vasile le respinsese nu mai ºtiu ce
revendicãri ºi Miron Cozma, ºeful suprem al Vãii Jiului,
era hotãrât sã atace din nou. Îºi petrecuse Revelionul
pe o insulã greceascã, apãruserã informaþii cã se
întîlnise acolo cu un emisar rus, ºi cã primise
instrucþiuni despre cum sã atace Bucureºtiul ºi sã
forþeze demiterea guvernului ºi rãsturnarea puterii
þãrãniste. Eu citisem într-un ziar cã un primar sas
dintr-o comunã din judeþul Mureº le promisese
minerilor încã din toamnã cã le dã pãmânt sã se apuce
de agriculturã. Câteva camioane cu mineri chiar
sosiserã la Zagãr, dar oamenii huilei se întorseserã
decepþionaþi: nu merita efortul sã înceapã o nouã viaþã
pe un câmp pustiu, departe de oraº. Erau obiºnuiþi
cu salarii mari, cu magazine pline cu mezeluri, cu
restaurante deschise nonstop, ce sã facã ei în podiºul
pãrãsit de saºi. În timp ce ortacii fierbeau de
nerãbdare în Petroºani sã nãvãleascã în Bucureºti,
eu am plecat din Bucureºti sã vãd satul ãla pe care îl
refuzaserã. Mi se pãrea oricum o naivitate din partea
autoritãþilor sã creadã cã vor convinge minerii sã
pãrãseascã Valea Jiului ºi sã intre în pielea unor
truditori ai ogoarelor. Mie ce îmi pãsa? Nu sunt
reformator social ºi era oricum mai bine pe colinele
Zagãrului, decât în sala ºtirilor, cu ºefi în coasta mea
ºi cu agitaþia aceea a tuturor sã dovedeascã  implicare
profesionalã. Zagãr e undeva pe lângã Sighiºoara,
unde Irina ajunsese profesoarã. Îi aflasem numãrul
de telefon ºi am sunat-o sã o întreb dacã ne putem
vedea acolo sãptãmâna viitoare.

Irina m-a aºteptat în gara din Sighiºoara. Locuia
cu chirie într-un bloc de 4 etaje, la ultimul etaj.
Proprietarii, o familie cu doi copii de ºcoalã generalã,
se înghesuiau în apartamentul situat sub al Irinei: îi
auzeau toþi paºii, toate miºcãrile. Irina îi prevenise cã
vine sã stea la ea pentru 2 nopþi un vãr de la Bucureºti.
Am urcat, mi-a arãtat camera mea, baia, apoi a pregãtit
cina aºa cum ºtiu fetele din Ardeal binecrescute. Tatãl
ei avea o micã fermã de porci pe Târnave ºi m-am
îndopat cu cârnaþi ºi murãturi. Am povestit despre
Sibiu, acolo, în bucãtãrie, eram numai zâmbete.
Înþelegeam cã mã aflu lângã ea, numai fiindcã se
despãrþise de prietenul ei ºi probabil când o sunasem,
îºi amintise de simpatia mea din studenþie. Pentru o
întâlnire de douã zile eram deci eligibil, dar timiditatea
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mea, acel bloc de piatrã de o sutã de mii de tone
aºezat peste instincte, m-a condus frumuºel în pat,
am întors ceasul sã sune la 6 dimineaþa ca sã prind
un autobuz, iar Irina s-a dus în camera ei. Erau numai
câþiva metri între noi, dar puteau fi zece mii de kilometri
între noi, ºi Niagara, ºi toate fiordurile, ºi centura de
foc a Pacificului, ºi un zid de supernove, nu ºtiu, cã
nu m-am ridicat sã parcurg acea distanþã, cã orice
distanþã poate fi infinitã sau fantasticã, dacã nu ai
umanizat-o tu, cu paºii tãi.

Dimineaþa am bãut cafeaua în bucãtãrie, apoi
am plecat spre autogarã. Irina îmi spusese ca
disearã sã o caut la ºcoalã, unde preda engleza,
fiindcã e ziua unei colege ºi stau acolo pânã târziu.
În anii 90, sã cãlãtoreºti într-un autobuz aglomerat
nu era chiar cel mai mare rãu de pe lume, aºa cum
probabil ar fi pentru generaþiile mai tinere deja
obiºnuite cu mersul în maºinã. Stam pe un scaun
înghesuit de o bãtrânã care se ducea la Târgu
Mureº,  la spital, ºi mã uitam prin geam peste valurile
prelungi ale podiºului, aproape ireale în lumina
proaspãtã a rãsãritului. Sunt fascinat de peisaje ºi
dacã am plecat la drum ca reporter a fost poate, în
secret, dorinþa asta de a le contempla, mai mult decât
interesul sau curiozitatea pentru subiectele
jurnalistice. Oamenii, tot mai mult în ultimul timp, au
început sã mã plictiseascã rãu de tot, aproape cã
nu mai suport sã-i aud deschizând gura,
comunicarea, cu totul o falsã comunicare, îmi face
lehamite: vorbim ca sã nu ne înþelegem, vorbim ca
sã învingem, limbajul e un complex de capcane, nu
de punþi. Pe atunci nu ajunsesem la aceastã sinistrã
certitudine: povesteam ore întregi cu orice
necunoscut. Bãtrâna de lângã mine mi-a vorbit
despre toate beteºugurile ei, apoi mi-a þinut o micã
lecþie despre deontologia jurnalistului, sã nu mint,
mai ales sã nu mint, cã lumea ia de bun tot ce aude
ºi vede în presã, ºi rãmîne cu asta în minte. Tot ea
mi-a explicat ºi cum sã ajung la Zagãr, satul unde îi
invitase primarul pe minerii din valea Jiului sã se mute
ºi sã facã agriculturã. Am mai schimbat un autobuz
ºi în 20 de minute am intrat în Zagãr. Primarul, un
sas care nu a avut gânduri de plecare în Germania,
m-a plimbat prin tot satul, pe dealuri, mi-a arãtat
câteva case pãrãsite unde vroia sã îi aºeze pe
minerii care în cele din urmã îi refuzaserã oferta.
Dupã amiazã a chemat în primãrie trei femei foarte
în vârstã care chinuiserã în tinereþe în lagãrele
sovietice. Solide, lipite una de cealaltã, nu înþelegeau
ce anume vrea primarul de la ele, îngãimau câte un
„Ja, Ja”, în timp ce primarul uitase de mineri ºi vroia
acum sã schimb subiectul ºi sã scriu despre
suferinþele de demult ale femeilor. Parcã se lãuda el
cu asta, dar tot el îmi spusese cu aceeaºi mândrie
cã a fost ca spectator la Olimpiada de la Moscova,
din 1980. Nu am scos mai nimic de la bãtrânele
sãsoiace. Au plecat spre casele lor la fel de tãcute.
Primarul mi-a dat un teanc de scrisori pe care i le
trimiseserã minerii în vremea când nu vizitaserã încã
Zagãrul: „Dle primariu, sunt un miner din Lupeni, tatã
a 4 copii, ºi aº vrea sã vin la Zagãr, sã vãd posibilitãþile

ce le oferiþi...” Eram la începutul lui ianuarie ºi minerul
acela probabil mãrºãluia peste dealurile Olteniei spre
Bucureºti, convins cã Miron Cozma e noul Tudor
Vladimirescu.

Am revenit în Sighiºoara pe la 8 seara ºi Irina ºi
colega ei erau încã în ºcoalã, într-o salã cu bãnci, cu
o sticlã cu ceva alcool, nu mai þin minte ce, mai aveau
ºi niºte pungi cu alune, prãjiturele, sticksuri. Fetele
erau vesele, cu siguranþã vorbiserã despre mine ºi
colega Irinei aflase deja cum dormiserãm noaptea
trecutã. Am bãut ºi eu un pahar, am ronþãit niºte alune,
ºi am urcat cu Irina în apartamentul ei fãrã sã fi
premeditat ceva. Seara târziu stam pe marginea
patului, destul de apropiaþi, ºi citeam scrisorile
minerilor. „Dle primar, sunt un miner din Uricani ºi vreau
sã vã mulþumesc pentru sufletul bun ce-l aveþi cã vã
gândiþi la soarta noastrã...” Ce fãcea minerul care
scrisese asta? Plecase ºi el spre Bucureºti? Bea bere
la Hanul Trei Stejari din Horezu? Molfãia pâinea adusã
de prin sate de simpatizanþi ai partidului lui Vadim
Tudor? Se gândea la încãierãrile cu jandarmii de a
doua zi? Habar nu aveam, putea face orice, eu
urmãream cum pieptul Irinei, aproape de mine, creºte
ºi descreºte uºor în ritmul respiraþiei, când se
deschide uºa brusc ºi în cadrul ei apar un el ºi o ea
cu mutre ostile ºi gata sã sarã la bãtaie. „Sã vã fie
ruºine, cã avem copii mici ºi ascultã porcãriile voastre.”
„Ne-ai minþit cã e vãrul tãu, ne-ai luat de proºti.” „M-am
gândit eu de la început cã e o minciunã, dar am zis cã
hai sã vedem, ºi uite cã s-a adeverit.” „O sã te spun lui
taicã tãu, sã vedem el ce va zice.” „Asta e casa noastrã
ºi trebuie sã ieºiþi mai repede de aici!” „Am crezut cã
eºti fatã serioasã, dar uite cu ce te ocupi!” „O sã vorbesc
la ºcoalã cu directorul” „O sã îi spun ºi surorii tale”
„Poate sãptãmâna viitoare îþi cauþi altã chirie.” „Hai
domnule, pleacã mai repede din casa mea!” „Sã nu
putem dormi, cã tropãiþi voi prin casã ºi apoi vã giugiuliþi
în paturile noastre.” „Noi suntem o familie respectabilã,
avem un nume bun în bloc.”

Doamne, þine-mã fãrã dragoste ani de zile, pune
garduri de spini între pielea mea ºi pielea femeii,
frustreazã-mã cât þi-e voia, dar nu mã imbeciliza ºi
nu mã înrãi,  Doamne, ca pe familia Bodo în seara
aceea de ianuarie 1999, într-un amãrât de apartament
din Sighiºoara. În 10 minute am ieºit din apartament
ºi Irina m-a condus la etajul 2, sã dorm la o colegã de
a ei, o profesoarã de francezã urâtã sãraca, dar
ospitalierã ºi cu doi copii foarte frumoºi. Era divorþatã
ºi mi-a pregãtit patul cu atîta grijã de parcã eram
amantul ei. A insistat ca Irina sã rãmânã ºi ea acolo,
ne-a fãcut ceai, mi-a dat ºi ceva de bãut, dar Irina,
ºocatã, mi-a urat noapte bunã ºi a urcat la 4, probabil
urmãritã prin vizor de ochiul doamnei Bodo, cuplul
ãla nu cred cã a dormit în noaptea aia, au stat cu
urechile ciulite sã detecteze vreun zgomot care sã le
semnaleze cã aº fi revenit. Dimineaþa Irina a sunat la
uºã, ne-am pupat pe obraz în casa scãrilor, mi-a urat
drum bun ºi am mai revãzut-o doar dupã 11 ani în
Szeghed, însorindu-se pe o bancã într-un parc cu
statui feminine cu pãlãrii mari.
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Încercând sã ajung de partea cealaltã a strãzii cu Zenon Grecul

Cu toþii îl ºtim pe Zenon Grecul... ªi imobilitatea sa absolutã!
El ne aminteºte mereu înjumãtãþirea veºniciei, jumãtãþile universale.
Paradoxul sãgeþii ce nu ajunge niciodatã la þintã.
Eiii, dar ce bine ar fi fost sã fiu un condensator electric ori un dispozitiv de rãcire
Ori un material radioactiv, mi-ar fi trebuit în acea stare, o veºnicie, tot înjumãtãþindu-mã,
Încercând sã traversez o stradã. Da, zic, bine, mã supun legii înjumãtãþirii.
Dar dacã lumea va suferi de inflaþie de jumãtãþi de oameni, de oameni jumãtate din androginul iniþial,
adamic ºi ei reduºi la jumãtate?
Perspectiva unei noi înjumãtãþiri reale nu poate decât sparge asfaltul ºi aºa fragil
al strãzii lumii noastre ori exploda cauciucuri... Intrãm în Mileniul 3, pe strada 3,
cu Zenon Grecul 3 sau fãrã?
Încã într-o relativã, sper, imobilitate moralã a conºtiinþei, a cunoaºterii!
Sau cu un alt Zenon Grecul ce recompune jumãtãþile de oameni în oamenii întregi cosmici, nemuritori
Remember Benczédi Sándor Cu un Zenon Moral! Iar pentru atare transformare a logicii umane
E nevoie de a uita dogmele ºi limitele învãþate, de o spãlare a creierului respirând din nou
Aerul stelar! Purtãtori de seminþele adunãrii, ale numerelor universale, ale transformãrii,
Ale recompunerii omului din jumãtãþile de mãsurã ale vieþii sale!
Omul-Unul, Omul-Cosmic, Omul-Moral, Omul-ªtiinþific, Omul-Întreg, Omul-Stelar
Cetãþean nemuritor al Cosmosului!

Alexandru Cristian Miloº-- – 60

Mersul ideal, mersul veºnic spre a traversa orizontul

Putem, dacã vrem ºi o vrem, experienþa ne-o demonstreazã
Sã mergem ideal, deci continuu, veºnic. Veºnic cãutând drumuri.
Defapt într-o-ncercare, la limita dintre viaþã ºi moarte
De traversare al oricãrui Orizont! De a traversa viteza luminii!
Mai sus de viteza ei cum e? Ca ºi cum þi-ar apãrea aºa din senin,
Într-o zi caldã de varã, un Drum de-asupra capului. Un Drum în Cer!
Sã mergi doar din Iubire. Noi mergem doar din Iubire
Drumul de întoarcere în stelele de origine ale omului!
Poetul e urmãrit de oameni, de fotoni, de timp, mai ales de Iubire,
Deci trebe dat în urmãrire generalã!
El, condamnatul la realitate ºi Iubire! Idealistul, crezând în viteze mai mari
Decât viteza luminii, rebelul revoluþionar spãrgând rocile albastre
Ale nemuririi, ale Universului
Cu inima ºi cu o simplã ºi banalã panã de gâscã computerizatã.
Cuvântând Crucea Stelei pe acel Drum de înºelare a vigilenþei,
Santinelei de fotoni, unde munþii se bat în capete gãsind el, inventând din realitate
Drum post-modern, post-Einstein, drumul Gãurii Negre, al Fluxului Cosmic,
Drumul de traversar al luminii, Drum prin ºi peste, tocmai de aceea, Orizont!
Treziþi-vã ºi veniþi! Sã fiþi deodatã Aici ºi Dincolo! Adicã în mai mult de douã dimensiuni!
                                                               Traversându-te, mutând limite! Eliberându-te din lumina claustrofobã!
Traversându-te dupã ce te-ai cunoscut în luminã!
Acum, de abia înþeleg înþelepciunea lui - per pedes apastolorum!
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Villa Diodati este o clãdire
construitã în 1710 în Cologny,
Elveþia. Este un loc important din
punct de vedere al istoriei literatu-
rii deoarece, în vara anului 1816, a
fost locul unde aºa numita ºcoalã
satanicã de poezie romanticã
englezã compusã din poetul Percy
Byshe Shelley ºi Lord George
Gordon Byron, însoþiþi de ro-
manciera Mary Shelley ºi sora
vitregã a cesteia  Claire Clairmont,
precum ºi de John Polidori
(doctorul personal al lui Byron), au
petrecut câteva zile pe malul lacului
Geneva. Aici a fost locul unde, dupã
o faimoasã competiþie de scriere
creativã ºi câteva vise ciudate avute
de Mary Shelley, s-au pus bazele
romanului Frankenstein ºi a fost
scris The Vampyre a lui John
Polidori. Pânã în acest punct nimic
nu pare neobiºnuit, ci aduce doar
cu o simplã adunare a unor oameni
cu preocupãri comune. Interesant
însã de observat este modul în
care aceastã întrunire avea sã
ducã la formarea unui adevãrat
mit în jurul romantismului englez.
Pe de o parte, este clar cã: poate
mai mult decât autorii altor epoci,
romanticii au fost preocupaþi de
imaginea lor postumã dupã cum
bine observã Andrew Bennet în
Romantic Poets and the Culture of
Posterity (Cambridge Studies in
Romanticism). Aceºtia au fost
capabili sã-ºi construiascã din
timpul vieþii imagini de care s-au
folosit ºi care, mai important, au
rezistat trecerii timpului. Pe de altã
parte au fost ajutaþi ºi de zecile de
biografii ºi monografii ce aveau sã
le fie închinate, nu puþine dintre ele
scãldate în exagerãri si idealizãri,
lipsite de  o  investigaþie ºtiinþificã
serioasã. Într-un astfel de context
în care o culturã a posteritãþii ce
deja conþine imagini exagerate
întâlneºte zelul adesea neºtiinþific al
biografilor dornici de spectaculos
care, pe baza acestor imagini

A Bizarre Space: Villa Diodati
Niculae Liviu Gheran

construiesc  hiperbole, apare ºi
imaginarul complex asociat cu Villa
Diodati. Al treilea factor care duce
la formarea acestui imaginar este
reprezentat de un adevãrat boom
contemporan de opere ficþionale
care încearcã sã ofere imagini
artistice bazate pe întâmplãrile din
1816 (menþionez ca fiind relevante
piesa de teatru Bloody Poetry scrisã
de Harold Brenton - 1984, filmul

Gothic regizat de Ken Russel -
1986, romanul The Stress of her
Regard scris de Tim Powers - 1989
ºi romanul Haunted scris de Chuck
Palahniuk - 2005).

În eseul de faþã încerc o punere
în evidenþã a imaginarului asociat
cu Villa Diodati ºi a caracteristicilor
sale, nu însã înainte de a puncta
ºi dependenþa lui majorã de
reputaþia autorilor, a cãror imagine
a fost construitã în timp pe baza
procedeelor enunþate anterior.
Omul sfinþeºte locul sau, în cazul
de faþã, îl damneazã, imaginea aºa-
numiþilor poeþi blestemaþi punând
o amprentã puternicã asupra
locului ºi a funcþiei sale imagistice.
Dincolo de imaginea propriu-zisã
derivatã din biografia realã a celor
prezenþi, imaginarul asociat cu Villa
Diodati este populat în parte ºi de
arhetipurile conturate de aceºti
autori în operele lor. În lumile

ficþionale construite recent putem
sã observãm o substituþie a
personajului istoric cu arhetipul
literar. Nu avem întotdeauna o
reprezentare a unui Byron istoric,
cât avem reprezentãri ale eroului
sãu byronic aºa cum apare el în
Manfred sau alte opere. Pe de altã
parte trebuie sã uitãm faptul cã
imaginea vampirului aristocrat a
fost creatã de Byron. Polidori a
scris într-adevãr The Vampyre,
însã s-a demonstrat deja cã ideea
provine de la Byron care a reuºit o
mutaþie impresionantã în imaginar.
Dacã ne amintim imaginea
vampirului mitologic aºa cum el
apare în cultura balcanicã, cea a
unei creaturi ce provoacã repulsie,
cu pãr pe corp ºi aflatã într-o stare
cadavericã apropiatã putrefacþiei.
Byron a resemantizat complet
imaginea, dându-i personajului sãu
frumuseþe, magnetism erotic ºi
maniere aristocrate care ascund
trãsãturile sale demonice, imagine
fundamentatã odatã cu scrierea
romanului Dracula de Bram Stoker.
Imaginea unui eu vampiric asociat
poetului însoþeºte ºi ea lumile
ficþionale contemporane amintite.
De partea cealaltã, tindem mai
degrabã sã avem reprezentãri ale
eroului prometeic shelleyan decât
reprezentãri ale unui Shelley în
carne ºi oase. Trãsãturile
personajelor sunt idealizate
excesiv ºi avem câteodatã
impresia cã nu avem de-a face cu
oameni, ci cu caricaturi. Chiar ºi
într-un roman extrem de original
ca Haunted a lui Chuck Palahniuk,
unde avem un fel de reseman-
tizare a imaginarului asociat
toposului, cu o altã locaþie, alte
personaje, Palahniuk pãstrând
doar contextul unei competiþii de
scriere creativã într-o locaþie
departe de societate, putem
observa personaje care sunt
impregnate de imaginea iniþialã a
lui Byron în persoana lui Mr
Whittier; similar avem personaje
care trimit la Percy sau Mary
Shelley. Observãm astfel cum
constructele iniþiale din 1816
populeazã o operã scrisã în plinã
postmodernitate în anul 2005.

Un alt factor important care a
dus la construcþia imaginarului
asociat cu Villa Diodati este
condiþia meteorologicã specialã a

Un spatiu straniu:
Villa Diodati

,
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verii anului 1816. În 1815 a erupt
vulcanul Tambora în Indonezia.
Acesta a eliminat o cantitate
impresionantã de cenuºã vul-
canicã în atmosferã ce a dus la
perturbãri meteorologice consi-
derabile la scarã globalã pe o
perioadã de mai mult de cinci ani
de la data erupþiei. Anul 1816 este
anul în care aceste efecte au
început sã se manifeste în Europa.
De aceea, anul 1816 este
supranumit “anul fãrã varã” sau
“anul foamei”. În decursul acestor
ani, soarele a fost descris ca fiind
albastru, verde sau portocaliu.
Insuficienþa luminii ºi a cãldurii
soarelui s-a soldat cu distrugerea
recoltelor, urmatã de o celebrã deja
foamete pe continentul european,
de instabilitate politicã ºi socialã,
de o creºtere a infracþionalitãþii, a
violenþei ºi a numãrului de
sinucideri. Tot atunci s-au petrecut
fenomene meteorologice extreme,
furtuni torenþiale de genul acelora
care au fost consemnate de poeþi
la Villa Diodati. Este un scenariu
dezastruos ºi, într-adevãr, mulþi se
întrebau pe atunci dacã nu era
vorba de Apocalipsa biblicã. Se
subînþelege cã  aceste fenomene
extreme au influenþat ºi arta
timpului, cu atât mai mult pe poeþii
romantici, care nu rar se foloseau
de fenomene meteorologice pentru
a exprima stãri emoþionale
puternice. Grãitor e poemul
Darkness, scris de Byron, pe
deplin ilustrativ ca imagine a
timpului, dar ºi a dispoziþiei
întunecate a poetului. De
asemenea trebuie sã ne reamintim
procesul de naºtere a creaturii
doctorului Frankenstein: fulgerul
unei furtuni puternice. Subtitlul
romanului lui Mary Shelley este The
Modern Prometheus. Este clar cã
aici avem de a face cu un mit al
creaþiei. Precum doctorul
Frankenstein dã viaþã creaturii
sale cu ajutorul fulgerului, similar
autorul furã focul divin ºi îºi
creeazã propriul univers ficþional.
Imagini ale furtunilor apocaliptice
sunt de gãsit în toate operele care
trateazã ficþional întâlnirea de la
Villa Diodati ºi oferã o ocazie
excelentã oricãrui artist care vrea
sã exploreze estetica goticului în
profunzime. Observãm astfel
cum, deºi contextul istoric este

unul destul de simplu: afarã fiind o
vreme neprielnicã, autorii rãmân
izolaþi împreunã la Villa Diodati;
Byron vine cu ideea unei competiþii
de scriere creativã a unor poveºti
de groazã. Este însã interesant
cum pe marginea acestei întâmplãri
s-a creat un mit, un topos cu totul
special, o adevãratã enclavã a
imaginarului.

O microutopie romanticã, al
erotismului alternativ ºi
disidenþei

Villa Diodati rãmâne ca un spaþiu
în care imaginarul se ridicã
deasupra realitãþii empirice. Era de
aºteptat având în vedere faptul cã
romantismul a apãrut ca o reacþie
împotriva raþionalismului iluminist.

De asemenea este de remarcat
modul în care, în viziunea lumilor
ficþionale create, Villa Diodati
devine un fel de spaþiu omphalos
pentru imaginarul de facturã
romanticã, oniricã, ºi mai ales
pentru vieþile autorilor care sunt
concentrate în totalitate în cadrul
spaþiului. Se fac aluzii la întâmplãri
care s-au petrecut înainte, dar ºi
dupã întâlnirea de la Villa Diodati -
ceea ce subliniazã o altã trãsãturã
a vilei, faptul cã ea se aflã din multe
puncte de vedere în afara timpului.
Întâmplãrile se petrec în 1816, dar
sunt rescrise în 2005. Villa
serveºte ca mod de a prezenta
trecutul ºi prezentul personajelor,
dar face trimiteri la viitorul lor sau
chiar la epoci ce vor urma. Scena
previziunilor lui Mary din filmul
Gothic este un exemplu adecvat.
Mulþi dintre autorii contemporani

care au prelucrat imaginile
asociate vilei Diodati construiesc
universuri ficþionale care
funcþioneazã doar dupã regulile
imaginaþiei, nu ale realitãþii
obiective, construind astfel în fapt
microutopii romantice. Imaginaþia
este principiul creator suprem,
conºtientul este înlocuit de
inconºtient, lumea exterioarã fiind
nimic mai mult decât o realitate
subiectivã a celui care o percepe,
visul fiind de asemenea de o
importanþã fundamentalã. De
remarcat aici micul pariu biografic
pe care mulþi dintre autorii
contemporani l-au fãcut. Este
cunoscut faptul cã atât Shelley cât
ºi Byron foloseau laudanum, un
extract de opiu care era în general
utilizat în epocã cu scopuri
curative. Aceastã substanþã îºi
pune amprenta pe opera multor
dintre romanticii englezi (Byron,
Shelley, Coleridge, De Quincey).
În contextul în care aceastã
substanþã este cunoscutã a pro-
voca o stare de halucinare asemã-
nãtoare visului, unii dintre autorii
contemporani au speculat
ingerarea ei la Villa Diodati cu
scopuri creative, ca pretext pentru
imaginarea de universuri ficþionale
ieºite de sub influenþa raþionalitãþii
ºi a conºtientului ºi concentrate pe
imersiunea în stãri de vis unde
inconºtientul iese la suprafaþã.

Un alt punct interesant al ima-
ginarului asociat cu Villa Diodati
este acela cã ne raportãm la un
topos al damnaþilor, al exilaþilor. Atât
Byron cât ºi Shelley sunt
personaje care s-au auto-exilat pe
continent, datoritã a diferite situaþii
biografice. Atât viaþa personalã a
lui Byron, cât ºi cea a lui Shelley,
au fost condamnate public în
Marea Britanie. Chiar dacã Byron
a trecut printr-o perioadã de
popularitate imediat dupã pu-
blicarea a Childe Harold’s
Pilgrimage, aceasta nu a fost de
lungã duratã. Existã voci care
susþin faptul cã Byron a fost
ameninþat cu scoaterea la ivealã a
unor documente ce puteau dove-
di relaþiile sale homoerotice pe
continent (fapt care la vremea
aceea era pedepsit în Marea
Britanie cu moartea prin spân-
zurare) ºi a relaþiilor sale cu sora
sa Augusta Leigh. Percy
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acest context, Villa Diodati devine
un spaþiu unde aceste idei trec de
la margine la centru, unde exilatul
îºi gãseºte casa care funcþioneazã
dupã reguli proprii, o insulã
imaginativã cu veleitãþi utopice.
Villa Diodati rãmâne în imaginar ca
un topos al alteritãþii erotice ºi din
cauza supoziþiilor, unele
confirmate, altele nu, cu privire la
viaþa intimã a poeþilor. Este un
spaþiu al relaþiilor poliamoroase,
deoarece Percy Shelley a fost un
susþinãtor al acestui tip de relaþie,
devoltându-ºi punctul de vedere
atât în poezia sa, cât ºi în viaþa de
zi cu zi. Cu siguranþã cã în cazul
lui, a lui Mary ºi a sorei acesteia
Claire Clairemont putem vorbi
despre un triunghi conjugal, cei trei
ajungând la Villa Diodati dupã ce
fugiserã de pe continent. În ce
mãsurã poliamorul a fost practicat
la Villa Diodati incluzându-l sau nu
ºi pe Byron nu se ºtie în mod cert,
dar supoziþia aceasta a fãcut sã
curgã multã cernealã, atât cea a
biografilor cât ºi cea a autorilor de
ficþiune care au încercat o
repovestire a evenimentelor.
Rãmânând în aceastã zonã a
erotismului alternativ, trebuie spus
cã Villa Diodati se impune în
imaginarul livresc ºi ca un spaþiu
al incestului, iar acest fapt se
datoreazã pe de-o parte
importanþei pe care Percy Shelley
ºi Byron o acordau acestei teme
(a se vedea opere ca Manfred sau
Laon and Cyntha), pe care cei doi
poeþi o moºteneau de la vechii
greci, cât ºi faptului cã este
îndeajuns de documentatã o relaþie
realã (concretã) între Byron ºi sora
lui Augusta Leigh. Se pare cã unul
dintre motivele auto-exilului lui

împreunã cu cele douã surori,
Mary ºi Claire, au stârnit, de
asemenea, mânia societãþii
britanice. Cel dintâi, un avocat al
relaþiilor poliamoroase ºi proaspãt
exmatriculat de la Oxford, datoritã
unui pamflet în care vorbea despre
ateism, cele din urmã fugind de
acasã ºi nesocotind sfaturile lui
William Godwin, tatãl lui Mary, care
se opunea unei relaþii cu Percy
Shelley. Aºadar, trebuie precizat cã
toþi patru, din motive diferite, se
aflau într-o situaþie de autoexil.
Întâlnirea tuturor la villa Diodati va
face ca toposul vilei sã fie unul
dedicat exclusiv exilaþilor, celor
care nesocotesc cutumele
societãþii ºi sunt forþaþi sã o
pãrãseascã. De aceea, putem cu
siguranþã vorbi în cazul celor doi
poeþi ºi despre o disidenþã politicã,
ambii susþinând cauze liberale
nepopulare pentru mediul
aristocratic din care fãceau parte,
printre care putem enumera:
militarea pentru cauza catolicilor
irlandezi (Byron ºi Shelley),
emanciparea femeii ºi relaþiile
poliamoroase (Shelley ºi Mary),
susþinerea carbonarilor italieni,
precum ºi independenþa grecilor
de sub imperiul otoman (Byron ºi
Shelley). Discuþii cu privire la
aceste subiecte sunt consemnate
ca având loc la Villa Diodati, iar ele
sunt reflectate ºi în lumile ficþionale
conturate de autorii contemporani
care au încercat rescrierea
evenimentului. Astfel putem vorbi
despre Villa Diodati ca spaþiu al
exilului, atât erotic, cât ºi politic.
Acest lucru se datoreazã ºi
faptului cã pentru poeþi ca Percy
Shelley liberalizarea politicã este
strâns legatã de cea eroticã. În

Byron pe continent ar fi fost, printre
altele, ieºirea la ivealã a acestei
relaþii ºi respingerea poetului de
cãtre societatea englezã scan-
dalizatã. Au existat voci literare
destul de puternice în epocã - cum
ar fi vocea poetului Robert
Southey - care chiar au numit
adunarea de la Villa Diodati „o ligã
a incestului”. Faptul cã Mary se
afla acolo împreunã cu sora ei ºi
cu Shelley a contribuit de
asemenea la sporirea zvonurilor
defãimãtoare. Ca ultim punct în
analiza erotismului asociat cu
Villa Diodati ar trebui sã
menþionãm homoerotismul lui
Byron, un alt scandal al epocii
care a fãcut obiectul a multe
cercetãri, în special în ultima
vreme. Biografic vorbind, este
certificat cã Byron a întreþinut
relaþii homoerotice în prima sa
cãlãtorie pe continent ºi, cu toate
cã nu existã informaþii care sã
confirme acest lucru la Villa
Diodati, acest tip de alteritate
eroticã este centralã în toate
operele menþionate mai sus care
reconstruiesc evenimentul. Un
exemplu adecvat (ficÙional) este
reprezentarea unui sãrut simbolic
între cei doi poeþi, în filmul Gothic
de Ken Russell, subsumând
astfel tot imaginarul erotic
reprezentat pânã în acel moment.

Fireºte, s-ar mai putea spune o
serie de alte lucruri intrând într-o
analizã detaliatã a biografiilor ºi a
textelor enumerate, însã cel mai
fascinant lucru rãmâne durabi-
litatea ºi importanþa acestui topos
(Villa Diodati) romantizat într-o
epocã în care romantismul britanic
nu mai reprezintã decât o paginã
de istorie a literaturii.
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Înainte sã îºi zicã Sri Lanka, Insula Paradisului

s-a numit Ceylon. ªi mai înainte, i s-a zis Serendip.
Adicã, în tãlmãcirea primilor musulmani, Insula
Mãrgãritarului. Numai cã mãrgeanul era tot
metafora paradisului cãzut sau încremenit pe
pãmânt.

Cu vremea, cu emanciparea naþiilor ºi a limbilor
seculare, supoziþiile sau revelaþiile religioase,
explicite ori subînþelese, au dispãrut. Paradisul nu
mai conteazã în concreteþi fizice, ci mai degrabã în
trãiri.

Aºa se face cã, în englezã, mãrgãritarul
Serendipului magic s-a refugiat în cuvântul
serendipity, cel însemnând a pãþi lucruri bune sau a
experimenta bunãtatea când ºi unde te aºtepþi mai
puþin. Adicã, a avea parte de revelaþii.

Fãrã ca vreo limbã sau topografie sã mai
declare clar asta, Sri Lanka este esenþialmente locul
în care dai – ori cel puþin riºti sã dai, mereu-mereu,
pretutindeni, oricând – peste frumuseþi, peste bucurii,
peste miracole.

Bucureºti – Istanbul – Bahrein – Colombo.
Salturi atmosferice, intercontinentale, cosmice.
Avioane ce-þi chinuie toatã seara ºi toatã noaptea,
compensându-te cu degustãri candide. Pe ultimul,
hrana a fost foarte aproape de gustul,
condimentarea, aromele ºi iuþeala indiene. Te-a fãcut
sã te simþi ajuns, cu anticipaþie.

E beznã la ultima aterizare, e beznã când faci
pe cunoscãtorul, ieºind din orice aglomerare de
aeroport direct afarã, cotind direct în strada mare ºi
târguind un triciclu cu coviltir pentru o sumã mãruntã,
apropiatã de aceea meritatã, realã. ªi tot noapte e
atunci când, cu bagaje cu tot, te-opreºti ºi cobori
chiar pe plaja satului Nigambo.

Mult înaintea zorilor, pe plaja satului Nigambo
domneºte bezna ºi liniºtea de dinaintea facerii lumii.
Nisipul ºi cerul par ferme. Iar întinderile nesfârºite,
licãrind în faþã, par de apã. Cum dau zorile, apa
aceea linã se desparte în lichid clipocitor-unduios
ºi în ceruri moi. Din negricioasã devine gri, apoi se
albãstreºte. Albastrul cerului e tot mai transparent
sau sticlos; albastrul oceanului e tot mai dens,
metamorfic, policrom, unduios-vãluros. Nisipul se
înroºeºte treptat. Cãþei adormiþi pe câmpul plajei
se trezesc ºi se-ntind ori cascã; din hude discrete
cleºti temãtori de crabi salutã ziua ºi dispar în viteza
luminii. Câte un bãrbat-doi, dupã ce defecheazã la
marginea apei, îºi ridicã nãvodul sau lotca,
aruncându-se cãtre larg. Deja în toi nocturn, o
umbrã gigantã de velier tãcut trecuse ca o fantomã
prin dreptul malului. Ciori. Miros tare de fãpturi
marine.

Treptat, pe lumina zilei, plaja se umple de lume,
de forfotã, se animã intens. Sunt bãrbaþi ºi femei,
pescari ºi, respectiv, preparatoare ale peºtelui prins,
ori sãrat, ori uscat, aburcându-se/cocoºându-se
peste munci variate, de nebãnuit. Hainele lor sunt
precare, culoarea pielii le e din tãciuni stinºi. Cei
mai mulþi inºi aduc, fie direct din mare, de la bãrci,
ori din butoaiele deja pline, de pe plajã, peºti ºi
peºtiºori de nenumãrate feluri. Fiinþele oceanice sunt
sortate, puse-n grãmejoare, ori chiar eviscerate iute
ºi crud, cu cuþitaºe, cu macete. Þinând plase mari

cu peºte în bãtãile valurilor, unii vlãjgani
decongeleazã ce nu s-a putut vinde în zilele
anterioare.

Cazare chiar în preajmã, în conacul uitat de
vreme (vilã colonialã) a unui hotelaº guvernamental
numit New Rest House. “Noul han”, adicã ultimul
pe care colonialiºtii britanici au mai apucat sã-l ridice,
este chiar pe malul cel mai frumos ºi amplu al zonei.
Holuri, scãri ºi verande multiple. Încãperi largi ºi
înalte de tot, pustii, ornate de mobilierul antic-
decrepit. Conacul este rãmas în rugina, praful ºi
împãienjenirea unui întreg veac, oricum bântuit de
fantomele britanicilor de altãdatã. În interior:
despachetare ºi aranjare rapidã, plus refugiul
duºurilor reci. Iar pe amplul balcon dând spre curtea
marilor palmieri ºi copaci exotici este de admirat
prima panoramã a târgului: terenul de sport, copacii
exotici ºi cocotierii din curte, torentele urletelor ciorine.
La ora opt sau nouã este deja foarte cald.

Bãtaia târgului cu pasul, a strãzilor de bazar
cu orice-feldefelãciune. Mâncare, cafea de douã
parale, gustare modestã, asezonatã c-un ceai
ºmecheresc. Ceaiul singalez, la fel ca multe alte
lucruri tipic orientale, nu este nici acela generos-
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nutritiv al Indiei, nici acela delicios-narcotic al
Thailandei, ci unul mult mai spãlãcit, epigonic,
englezesc de-a dreptul. Nu departe, descoperirea
bucãþicii de fort olandez de Ev Mediu, actualmente
puºcãrie, pe meterez cu miniaturalul ºi foarte
romanticul turn cu ceas, este o bucurie. Mãritã ori
completatã cu descoperirea aleii cu flori policrome
ºi fluturi nemaivãzuþi, cea care suie deluºorul
Bisericii Anglicane. Lãcaºul acesta pare doar o
colibã cochetã, albã, dãtãtoare de rãcoare
drumeþului chinuit de luminã, de cãldurã, de soare.

Pe lângã lagunã – bãrci ºi bãrcoaie, luntre ºi
vaporaºe de policromii, structuri ºi forme multiple,
înghesuite – dai de strãzile aglomerãrilor umane,

de strãzile comerciale ºi motorizate. Eºuezi în
cofetãrii sau birturi, care interesante ºi ieftine, care
jegoase sau snoabe. Apoi întârzii în curþile ºi
pridvoarele ºi pe bãncile predicilor ºi cântãrilor
modeste din Biserica Imaculatei Concepþiuni sau
Fecioare. Imediat la intrare, pe dreapta urcã o scarã
de lemn, pentru balconul orgii sau corului. Pe stânga
de tot: frumoasa cristelniþã-baptistier, cu sculptura
smeritului Iisus sub scoica libaþiei lui Ioan. Nava
centralã este plinã de bãnci, în transept deja este
plasatã elevaþia de altar, mai departe fiind doar niºe
închise ori, pe centrul de cap al crucii, ornamentele
de statui, îngeri, sfinþi, cruci, plus imitaþia de vitraliu
sau apoteozã. Pe tavanul înalt ºi prelung biserica
are pictate trei scene gigant; la intrare: Bunavestire;
în centru: apoteoza Femeii (trupe de îngeri,
proslãvind trupul Virginei ce calcã pe luna nouã iar
capul îi eclipseazã soarele); spre altar: pogorârea
limbilor de foc ale Duhului Sfânt (care parcã o plouã
mai întâi pe Fecioarã, cea centralã ºi mai presus
decât toþi sfinþii apostoli). Toate tablourile imitând
fresca sunt pe un fond dominant de albastru închis,
care trimite la un cer necunoscut într-o þarã solarã
sau tropicalã, mai degrabã de tip nordic.

Tocmai acum, acolo înãuntru se mãritã roaba
lui Dumnezeu, catolica X, cu robul lui Dumnezeu,
catolicul Y. Acesta fiind ºi motivul pentru care
ghirlande ºi buchete florale din plastic orneazã totul,
de la porþile intrãrilor, suporturile speciale plasate
din loc în loc, pânã la marginile ºirurilor de bãnci. În
loc de inel, mirele aºeazã delicat pe gâtul miresei
un lãnþoi de aur; iar dânsa, împreunã cu grupul de
june viºinii, îi dãruiesc preotului coºuri cu ofrande.

Întâi copiii mici, apoi adolescenþii, apoii mirele ºi
mireasa au dat ce-au avut (carte, stilou, pachete
cu-acelaºi ambalaj policrom). Mâna dreaptã a
preotului binecuvânta prin atingere ºi semn sacru
creºtetul fiecãrui donator, în timp ce palma lui stângã
prelua darul.

Cumpãrãturi de prin preajmã (ananas
preadulce ºi preazemos, plus banane fade). Iar
acasã, ucigând fructele; duº. Dupã o vreme, din
nou la drum. Trecut podul lagunei în insula Duwa,
unde copii þipã dupã tine, egretele zboarã ºi adastã
doar la o distanþã ce le asigurã siguranþa faþã de
propriile spaime. Ape, vegetaþii care n-ajung chiar
pânã la a-þi da umbrã. Flori ºi fluturi; becaþe ºi egrete
iar, peste ape ºi pe beþele ori balustradele bãrcilor
somnolente. Undeva, pe strãduþe, betonul va fi
turnat peste strat fãcut din smocuri pãroase – coji
de nuci de cocos de-abia uscate.

Kilometrul promis de carte se adevereºte a fi
de înmulþit cu cinci, aºa cã drumul pânã la primul
templu budist al localitãþii este lung ºi greu, adicã
ostenitor. Templu modest, cu altare modeste, dar
tipic prin componenþã (stupa-dagobã de clopot alb,
arbore bodi consacrat prin gard ºi circambulare,
clopotniþã albã, altarul zeului culcat, altarul zeului
ºezând în lotus). De fapt, aici e doar loc bun de
tranzit sau de marcaj ºi preludiu pentru templul
omonim, de puþin mai departe. Acolo unde
monumentalul este mai pregnant, deºi forþat prin
amalgam ºi chici. În curtea sau spaþiul secund
fiecare Buda e mai prelung (dacã e-ntins) sau mai
înalt (dacã ºade), agrementat în plus cu fresce,
reliefuri ºi statui stridente, romantic-ieftine. Dacã în
primul templu un cãlugãr îþi oferise fructe zemos-
dulceag-greþoase (decojite poate chiar de mâna lui
nu foarte igienicã), cãlugãrul din templul secund te
tapeazã de-o “donaþie”. Toþi vizitatorii strãini pare
cã semnaserã într-un catastif pentru sume
astronomice, desigur, sume înscrise sugestiv chiar
de ascetul-custode dupã plecarea fiecãruia. Scârbit
de lãcomie, revii în faþa marelui idol viu colorat ºi
stai pe buza piscinei peste care trec pescãruºi
azurii-albaºtri. Soarele cade, cãtre ora ºase, iar pe
balconul-terasã superioarã a unei clãdiri templiere
în dãrãpãnare se aºteaptã ostoirea cãldurii,
revenirea borilor, adormirea solarã. Pe vârfuri de
palmieri, kingfisherii pândesc ºi þiuie. Un gigantic
liliac-vulpe planeazã ºi traverseazã spaþiul lent,
arãtându-se de aproape (pelerinã de piele aproape
transparentã), în detaliu.

Revenire în strada mare (Joseph Street). Potol
cu orez; internet enervant prin lentoare ºi rateuri (un
singur email scris ºi expediat în treizeci de minute).
Noaptea va fi mult mai bunã decât ar fi crezut
oriºicine. Sub baldachinul roz al plasei contra
þânþarilor somnul a fost prelung, perfect întremãtor.

Ziua 2 (vineri 17): Nigambo. Plecare târzie;
gustare din pogace din aluat copt cu legume picante,
la un local în care cuptorul cu microunde era
imposibil de pornit. Bãtut prelung strada centralã ºi
strãduþele laterale. Dat de biserica în care
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catolicismul rugilor ºi cântãrilor – prealente – este
contrapunctat de devoþiunea ultratactilã a altãraºelor
multe de-afarã. Femei care ating cu creºtetul ºi
sãrutã o mare cruce neagrã, femei care ating ºi
sãrutã sticla ce ascunde poza-relief al unui Christ
însângerat, femei care lipesc scrisorile ºi pozele
celor dragi de faþa acelui Christ, femei care ating ºi
sãrutã mâinile ieºind în reliefuri groteºti înafarã. În
interiorul bisericii rugãciunea este condusã, rostitã
sau plânsã ºi cântatã tot de o femeie, în vreme ce
altele o imitã sau urmeazã. Iar preotul, confesionar,
slujeºte ºi drept vraci, cãci pare sã desfacã prin
miruire nãrile ºi plãmânii unora dintre îngenuncheaþii
care se perindã prin faþa sa.

Ostenit cu totul de mersul prin arºiþã, ajungi pe
plajele nordice, acelea de staþiune exclusiv turisticã,
unde pirogi-catamaran, cu velã gigantã, aºteaptã
pe þãrm ca sã pescuiascã ºi sã care aventurierii în
larg. Cãci în larg, acolo unde se ºi vede fierãria
vreunui vapor eºuat, ar fi un recif ºi un loc de
cufundãri submarine. Este drept, apa oceanului, de
cele 36 de grade Celsius, are ºi dulceaþa lichidului
amniotic. Dar chiar acum, încã la prânz, soarele e
mult prea tare, prea arzãtor.

Lumea e puþinã de tot, nisipul e prea fierbinte;
iar dacã te aºezi la umbra palmierilor tropicali cineva
tot va veni sã te batã la cap, oferindu-þi mese de
restaurant ori masaj corporal. În Nigambo, localnicii
nu sunt mai puþin hãrþuitori decât cei care trãiesc
din agãþat turiºti, mentalitatea fiind aceeaºi. Regula
dublului, tripului sau înzecitului preþ este rareori
încãlcatã, tentativa de jumulire e lege. Toþi pretind
mult mai mult, puþini cedeazã. ªi peste tot te va uimi
lipsa salutului umil, din tot sud-estul Asiei (palmele
lipite a rugã). Te va surprinde lipsa zâmbetului
caracteristic Indiei sau Thailandei. Dar îþi explici: în
Nigambo majoritatea, sau cel puþin mentalitatea
dominatoare, dãtãtoare de tradiþie sau tipar
comportamental, este creºtinã. Omul nu vede în
semen tot un Dumnezeu (ca la hinduºi sau budiºti),
ºi nici pe mama, tatãl, fratele sau sora sa (ca la
musulmani). Creºtinul, aici ca pretutindeni, automat
este mai individualist, egocentric, adicã profan.

Primul suc de cocos, prima scaldã oceanicã,
dãtãtoare de multã bucurie. Apoi, revenire printre
hoteluri pe strada de staþiune turisticã, în preumblare
prelungã, cãutând ºi vizitând cele douã cimitire
creºtine. Apoi iarãºi pãºind printre localuri de bãut
sau hrãnire, cãutând ceva real, specific, mai puþin
diluat comercialistic. În locanta cu pereþii plini de
înscrisurile, confesiunile, laudele, sfaturile sau
disperãrile trecãtorilor internaþionali, va avea loc
împiedicarea peste primul homar. Epifanie de roºu
ºi negru ºi alb, amintire bunã mai ales prin cromatica
distrugerii trupului bizar (sub crustaceea tare, pielea
forma inclusiv þepi de carne, urmând a deveni de
sticlã ºi cuþit, dupã nãpârlire).

Dupã homarul tigrat ºi langustinele cu ketchup
european revenirea pe plajã te pune iarãºi faþã în
faþã cu insistentele vânzãtoare ambulante ºi cu
vâslaºii de pirogã. Dat fiind cã aceºtia din urmã
agãþaserã deja un neamþ bãtrân, te îndupleci.

Cincizeci de dolari va fi dus-întorsul de basm
nesperat. Adicã drumul pânã la epava pierdutã în
orizont, acolo unde reciful e tulburat de valuri
puternice, deci unde nu poþi sãri în apã decât,
eventual, legat de-o frânghie. ªi drumul revenirii
sãltate, pânã la malul pierdut, la început aproape
invizibil, ºi tot mai tangibil, cu vremea. Aºadar,
drumul cãlare pe scândura de ºagã, sau chiar pe
grinda ce þine piroga în echilibru de catamaran, te
face sã te bucuri mult de legãnare, de valul fierbinte
ºi de apusul mai mult decât spectacular. Soarele –
dungit-tigrat ca un lobster – e rond ºi roºu, dar cu
fine dungi negre. ªi cade pur ºi preafrumos, fãrã
cortini sau ceþuri, direct în ape. Euforia este atât de
maximalã încât îþi ascunde fragilizarea operatã de
vânturile vesperale.

Cinezi în spelunci spurcate (unde hrana
despre care întrebi este ieftinã, dar farfurioarele
aduc adausuri la preþuri înzecite). În revenirea lentã,
nocturnã, dai de strada celor trei templuþe hinduse.
Temple modeste, ridicate doar de zeci de ani, de
câtre tamilii coborâþi din nord aici în sud, la lucru.
Însã revederea lor concentreazã toate
cunoºtinþele, experienþele ºi nostalgiile Indiei
adevãrate, ale maiestuosului Sud dravidian, ale
bogatului ºi generosului Tamil Nadu, de dincolo de
Lanka sau de marea despãrþitoare.
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Remember Benczédi Sándor
Expoziþie Centenar Benczédi Sándor la Muzeul de Artã Cluj
Livius George Ilea

I s-ar fi potrivit, cu siguranþã,
vârsta de o sutã de ani. Cu
detaºarea celui care a trãit ºi a
vãzut multe, umorul sãu unic s-ar
fi insinuat ºi astãzi vis-à-vis de
micile/marile noastre defecte de tot
felul, cu îndelung rãbdãtoare
bonomie, lansând asupra urbei de
pe Someº verdictele sale plastice
„rãspicate”, surâsuri reþinute cu
greu „sub mustaþã”, cu un aer de
autentic, confratern amuzament,
„proferate” pe un ton simulat rãstit,
însã „familial”, ce absolvã micul dat
individual ºi acuzã o evidenþã care,
în opinia sa, rãmânea a fi
condamnabilã doar în sine/în
principiu. Sentinþele succinte ºi
incontestabile, realist/obiective, dar
fãrã pic de rãutate ale Meºterului
Benczédi Sándor ar fi continuat sã-
ºi cucereascã, pe datã,  auditoriul.
Un moralist din „vatra satului”,
aflat, parcã, dintru început la vârsta
unei asumate, hâtre înþelpciuni,
artistul ne-ar scruta ºi azi, ca ºi
dintotdeauna, de pe prispa ate-
lierului sãu – echivalat, în tainã, cu
un marquezian centru al lumii –, cu
o privire limpede ºi nepãrtinitoare,
exfoliind, strat cu strat, alibiuri furni-
zate în exces, concretizându-ºi
mai apoi reflecþiile în fruste, dar nu
mai puþin expresive frazãri
plastice, „in-formate” în lutul
elementar, potrivit unor strãvechi
tehnici, extrase din imemorialul
tezaur al artei populare transil-
vãnene, al cãrui privilegiat/îndrep-
tãþit moºtenitor se considera.

Vizitat ºi de muze mai sobre,
deplin „înarmat” pentru producþii
plastice de respiraþie monu-
mentalã, ce au rãmas, în mare
mãsurã, într-un ingrat pliu periferic
al memoriei colective, Benczédi
Sándor rãmâne în „analele” Cetãþii,
ca un virtuoz al statuarei mici,
lucrãrile sale în terracotta revelând
prin expresionismul formei ºi
repertoriul iconic/dramatic ample
filiaþii în substanþa artei populare
secuieºti.

Raisonneur în registru folcloric,
Benczédi Sándor a fost, în acelaºi

timp, un obiºnuit al mediilor
culturale clujene, varii personagii
ale urbei someºene regãsindu-se
printre cei portretizaþi de sculptor.
ªedinþa de „pozã” constituia o
experienþã cu totul aparte, ca, de
altfel, întreg procesul „de
producþie” ce se configura/

consuma inubliabil, cu insinuantã
forþã de persuasiune pedagogicã,
sub auspiciile afabilei gazde/
sculptor.

Iniþial, în faþa „meºterului” viitorul
„portret” nu era altceva decât un
cilindru de lut, plasat pe o roatã a
olarului, cu un diametru cât sã
permitã lucrul mâinilor din interiorul
acestuia, ce scoteau din interior

forma, lãsând modelului, „oricum
vinovat”, acuta impresie cã
sculptorul îi umblã febril prin mintea
sa brusc deconspiratã. Artistul
cãuta, adulmecând freudian acel
„ceva” decisiv/revelatoriu, „greu de
apucat”, din abisul psihismului
uman, marcându-ºi cãutãrile cu
mici icnete de satisfacþie, ori cu
scrâºnete/exclamaþii de nemul-
þumire, mustrându-ºi parcã ºi
opera, dar ºi modelul pentru modul
cum se (re)prezintã. Reuºitele
unor trãsãturi ori accente erau
însoþite, deseori, de mai mult sau
mai puþin indescifrabile imprecaþii
prin care ameninþa lutul – care,
totuºi, opunea rezistenþã: o sã
vadã el – aha! – lutul, cine-i mai
tare! Dupã etapa de scoatere a
formei din interior venea cea a
modelajului dinspre (în)afarã,
urmând succesive adãugiri ºi tãieri
a formei scoase la luminã din inte-
rior, rezultatul fiind lãsat într-o stare
de prelucrare voit rudimentarã, ca
„din briºcã”, asemeni prelucrãrii în
lemn, rãmas neºlefuit. Urma,
desigur, ca în orice parcurs iniþiatic
ce se respectã – proba focului
purificator: dacã nu merita,
lucrarea „crãpa” la ardere! Ipos-
tazele satirizate gãseau prin
rugozitatea frustã a lutului ars un
mai izbitor „realism”, dar ºi o arie
mai generalã de reprezentare,
sporind, cumva paradoxal, carac-
terul universal al „metehnelor”
incriminate, dar ºi cãldura ochiului
„cruþãtor” al sculptorului, solida-
ritatea sa criticã.

Individualitate oarecum excen-
tricã a peisajului artistic clujean,
Benczédi Sándor rãmâne viu printre
noi prin plastica sa, ºi nu numai.
Deopotrivã artist ºi artizan iscusit,
Benczédi Sándor se pronunþa,
pragmatic, în favoarea „succesului
de piaþã”: o lucrare bunã era perce-
putã ca atare, fãrã false reticenþe, ºi
prin calitatea acesteia de a  putea fi
bine vândutã, anticipând, astfel, cu
luciditate, mentalitatea pieþei libere
de artã postdecembriste ºi „vântul
schimbãrii”.
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S-au scris multe despre TIFF
ºi cred cã e momentul sã adaug
ºi eu o cãrãmidã la impre-
sionantul edificiu al scrierilor
dedicate festivalului clujean. O
voi face din perspectiva unui
spectator care nu a vãzut nici pe
departe atâtea filme câte ar fi
putut sau ar fi trebuit sã vadã, fie
din motive obiective (plecarea în
strãinãtate la studii între 2001 ºi
2007), apoi fie din indolenþã, fie
din grabã. Anul acesta, de pildã,
din cauza unui colocviu inter-
naþional în organizarea cãruia am
fost implicat la Facultatea de
Teatru ºi Televiziune, Le Mauvais
spectateur – les arts du
spectacle, entre construction et
destruction / The Bad Spectator
– Performing Arts, between
Construction and Destruction (ce
titlu profetic, în context!), în afarã
de câteva Mélièsuri ºi Kubrickuri
pe care le ºtiam deja, nu am prins
decât un film, de o mare vibraþie,
anume Independenþa României,
proiectat la Muzeul de Artã cu
acompaniament muzical. M-a
surprins profesionalismul filmului
ºi mãiestria pe care o vãdeºte în
construcþia scenelor pe mai multe
planuri spaþiale (de pildã, o
memorabilã urcare a soldaþilor pe
un deal, la asediul Plevnei). Dacã
eu personal nu am putut fi la
TIFF, am trimis în schimb
numeroºi spectatori, dintre
participanþii la colocviu, care s-au
delectat mai ales cu filmele mute
ºi care au plecat cu excelente
impresii despre Cluj ºi despre
festival.

Îmi promit solemn cã la anul voi
fi un spectator mai asiduu, însã,
pânã una-alta, trebuie sã spun cã-
mi place TIFF-ul prin atmosfera pe
care o creeazã. Oamenii sunt mai
destinºi, vreau sã meargã la
cinema ºi sã vorbeascã despre
aceasta, am chiar prieteni care
vãd trei-patru filme pe zi ºi le
comenteazã cu patimã, oraºul e
animat ºi poþi sã ai întâlniri cât se
poate de surprinzãtoare. TIFF-ul

Istoria TIFF-ului
The History of TIFF
Ioan Pop-Curºeu

dã þinutã Clujului ºi aratã cât de
acerbã poate fi concurenþa
fãcutã de urbea noastrã
Bucureºtiului, pe plan cultural:
un vârf de aisberg, sub care se
aflã posibilitãþi enorme, unele
exploatate, altele nu.

E plãcut sã te plimbi în Cluj în
perioada TIFF-ului, pe înserate,
mai ales când – ca în acest an –
e vreme bunã ºi teii sunt în floare.
Într-o astfel de searã
fermecãtoare, l-am întâlnit în faþã

la cinema Victoria pe amicul Ioan-
Pavel Azap, vorbãreþ ca
niciodatã, dupã vreo patru filme
ºi tot atâtea beri, dornic sã-ºi
comunice opiniile despre ce a
vãzut în festival. Îl ascult atent,
dupã care îi zic: – Azap, þi-ai
lansat douã cãrþi ºi eu nu m-am
învrednicit sã mi le dai... Îmi pare
rãu cã n-am venit la lansare, dar
am fost prins cu organizarea
colocviului ºi nu mi-am putut
permite sã mã eliberez un ceas.
(Era vorba despre DagheroTIFF
ºi Jurnal cinefil, ambele tipãrite
la Editura Eikon în 2012.) – Pãi,
sã vezi... – Nici un pãi... ªi aºa,
din vorbã-n vorbã, tachinându-ne,
Azap scoate cele douã cãrþi din
taºcã ºi-mi scrie câte o dedicaþie
telegraficã pe fiecare dintre ele
(cu datare total aberantã!).

Acum, trebuie spus cã am citit
cu mare plãcere Jurnalul cinefil,
dar cã faþã de DagheroTIFF.
Carte despre primele 10 ediþii ale
Festivalului Internaþional de Film
Transilvania am avut oarecari
rezerve. De ce? Pentru cã mã
aºteptam, dupã titlu ºi copertã, la
o istorie factualã a TIFF-ului. Or,
când am deschis volumul, am
descoperit cã stimabilul coleg a
adunat între coperþile sale tot ce
a scris de-a lungul timpului
despre festivalul clujean, în
special în coloanele revistei –
rivalã ºi prietenã a Stelei –
Tribuna: cronici, notiþe, interviuri,
fãrã sã le modifice prea mult /
chiar deloc. Acesta este motivul
pentru care am amânat lectura
cãrþii lui Azap, convins fiind cã
nu-mi poate oferi istoria pe care
o visasem pentru o clipã la
primirea volumului.

Ei bine, dupã ce m-am apucat
de citit, n-am mai putut lãsa
cartea din mânã ºi mi-am dat
seama cã aceastã istorie în
construcþie este mult mai
captivantã decât una gata fixatã
într-o sumã de judecãþi factuale.
Cititorul poate sã vadã, în cartea
lui Azap, cum a crescut TIFF-ul
timp de zece ediþii, devenind un
proiect din ce în ce mai ambiþios
ºi mai bine susþinut, cum a ajuns
sã fie exportat cu succes la Sibiu
ºi Braºov ºi sã fie acreditat de
FIAPF (Federaþia Internaþionalã
a Asociaþiilor Producãtorilor de
Film), ceea ce înseamnã
includerea lui pe lista celor mai
prestigioase evenimente de
acest gen din lume. Dimensiunea
factualã nu lipseºte, deoarece
prezentarea fiecãrei ediþii a TIFF-
ului este precedatã de afiºul color
(se poate face, aici, un interesant
studiu de marketing) ºi de toate
informaþiile privitoare la premii,
secþiuni, componenþa juriilor,
numãr de spectaori înregistraþi
etc. Ioan-Pavel Azap, chiar
comparã prima ºi a zecea ediþie,
rezultând un tablou pe care îmi
permit sã-l transcriu ca atare,
deoarece – aºa cum subliniazã
ºi autorul – el se lipseºte de orice
comentariu: „În 2002 au rulat 43
de filme din 15 þãri; în 2011 –
peste 220 de filme din 45 de þãri.
În 2002 au existat ºapte secþiuni;
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în 2011 – 20 de secþiuni. În 2002
festivalul s-a derulat în douã
cinematografe; în 2011 – în peste
30 de locaþii [sic!] din Cluj-
Napoca ºi din afara lui. În 2002 a
existat un singur juriu, cel pentru
Competiþie; în 2011 – ºase jurii:
Competiþie, FIPRESCI, Umbre –
scurtmetraje, Zilele Filmului
Românesc, Zilele Filmului
Românesc – scurtmetraje,
Competiþia localã. În 2002 s-au
acordat patru premii; în 2011 – 24
de premii. În 2002 s-au înregistrat
aproximativ 9.000 de spectatori;
în 2011 – aproximativ 70.000 de
spectatori...” (p. 145). Cred cã
aceste date s-au îmbunãtãþit în
2012, o consultare a lor pe
Internat fiind concludentã.

DagheroTIFF cuprinde ºi
interviurile pe care Ioan-Pavel
Azap le-a luat de-a lungul timpului
celor doi principali responsabili ai
festivalului, regizorul Tudor
Giurgiu, director general (apoi
onorific), ºi criticul Mihai Chirilov,
director artistic ºi principal
selecþioner. Aceºtia mãrturisesc,
pe un ton uneori mândru, alteori
amuzat, ironic ºi chiar autoironic,
cum le-au venit anumite idei, cum
au fost acestea puse în practicã,
cum au „vânat” resursele care au
permis desfãºurarea festivalului
etc. Cititorii îºi pot face o idee,
datã fiind succesiunea acestor
interviuri, despre strategiile
manageriale ale celor doi
directori, despre raportul lor cu
autoritãþile locale ºi cu Ministerul
Culturii, despre criteriile care au
stat la baza selecþiei filmelor ºi
despre modul în care toate
aceste lucruri au evoluat în timp.
Interviurile sunt completate de
transcrierea unei mese rotunde
radiofonice, moderatã de
scriitorul Daniel Moºoiu, la care
au participat nume importante ale
criticii de film, anume Valerian
Sava, Adrian Þion, Ioan-Pavel
Azap, cãrora li s-au adãugat
Corneliu Porumboiu ºi eternii
Tudor Giurgiu ºi Mihai Chirilov. În
toate dezbaterile purtate pe
marginea TIFF-ului, Azap se
remarcã prin capacitatea de a
pune întotdeauna întrebãri
pertinente, stimulante, care nu
presupun niciodatã un rãspuns
banal de genul „da” / „nu”.

În DagheroTIFF se scrie ºi o
istorie a filmului românesc din
ultimii zece-doisprezece ani, cu
atât mai mult cu cât filmele

emblematice ale ºcolii care s-a
numit – foarte puþin inspirat – a
„noului val” au fost intim legate de
festivalul clujean, fiind adesea
lansate aici, sau doar copleºite
de premii (care s-au adãugat
importantelor distincþii inter-
naþionale obþinute de regizorii
români la festivaluri de prestigiu
din afarã, în special Cannes ºi
Berlin). De la Occident de Cristian
Mungiu, premiat în 2002 cu trofeul
Transilvania, trecând prin 4, 3, 2,
distins în 2007 cu un premiu
special, ajungând la Poliþist,
adjectiv de Corneliu Porumboiu
încununat cu distincþia supremã
în 2009 alãturi de un film
norvegian, TIFF a constituit o
rampã de lansare a tinerilor
cineaºti români (acesta fiind ºi
unul dintre scopurile declarate
ale festivalului). Din aceastã
istorie recentã a filmului
românesc nu lipsesc zonele de
umbrã, cum ar fi rateurile de dupã
1989 ale unor mari cineaºti din
perioada comunistã, creatori de
talia lui Lucian Pintilie, Andrei
Blaier, Mircea Daneliuc, Ioan
Cãrmãzan, care sunt puse în
luminã de Ioan-Pavel Azap pe
fondul unei politici iresponsabile
a Centrului Naþional al
Cinematografiei, organism reificat
ºi tãiat de pulsul noilor tendinþe
în cinema, ataºat de mentalitãþi
perimate ºi de stiluri de finanþare

fãrã nici o legãturã cu nevoile
reale ale pieþei.

DagheroTIFF se citeºte cu
mare plãcere ºi cu enorm profit,
deoarece se vede cã este fructul
unei mari pasiuni pentru cinema.
Stilul lui Ioan-Pavel Azap e
precis, limpede ºi concis (criticul
ºtie sã formuleze judecãþi de
valoare percutante atunci când
trebuie). Autorul are nerv ºi
personalitate, nu se lasã speriat
de gloriile constituite (ºtie sã le
refuze când nu se dovedesc
întemeiate) ºi merge sã vadã
filme dintr-o plãcere cu care îl
contamineazã pe cititor. Nu în
ultimul rând, Azap are simþul
umorului ºi mostre se pot cita
numeroase din culegerea lui
(„Despre Marilena lui Mircea
Daneliuc, ecranizare a unui
roman propriu, e greu sã spui
ceva... de bine! Recunosc cã nu
l-am citit pe prozatorul Daneliuc
(iar filmul ãsta nu mã convinge
defel sã încep sã-l citesc!), dar
l-am urmãrit pe regizorul
Daneliuc ºi nu pot decât sã regret
degradarea tot mai vizibilã ºi mai
tristã înregistratã de filmografia
domniei sale dupã 1990.”, p. 109;
despre un film rusesc
(Detaºare): „o peliculã absolut
inutilã, cu un subiect inexistent
dublat de un delir auctorial
paranoic”; despre un film danez
(Luptãtoarea): „o poveste de un
schematism supãrãtor, de o
corectitudine politicã ostentativã,

fãrã urmã de stil, absolut
amatoristicã”, p. 112). O primã
istorie a TIFF-ului care meritã,
aºadar, din plin lectura, mai ales
cã Azap ºtie sã ºi laude – când
trebuie!

ª
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...sau, mai simplu spus: un
TIFF dublu competitiv! Pe de o
parte, Festivalul Internaþional de
Film Transilvania (TIFF) este un
festival competitiv în raport cu cele
mai bune festivaluri de profil de pe
mapamond – începând cu
precedenta ediþie festivalul clujean
a fost acreditat de Federaþia
Internaþionalã a Asociaþiilor
Producãtorilor de Film (FIAPF) –,
iar, pe de altã parte, secþiunea sa
competitivã este de la o ediþie la
alta tot mai râvnitã, un premiu
obþinut la Cluj putând fi o rampã de
lansare pentru un film ºi, implicit,
pentru regizorul „aferent”. Asupra
competiþiei celei de a XI-a ediþii (1-
10 iunie crt.) ne vom opri ºi în
rândurile care urmeazã.

Douãsprezece sunt filmele
care îºi disputã în fiecare an Trofeul
Transilvania – Marele Premiul al
TIFF – ºi celelalte distincþii de mai
micã sau mai mare anvergurã
(regie, scenariu, interpretare,
imagine º.a.). Am ratat douã titluri
din cele douãsprezece, dar tot
douã au fost ºi filmele care mi-au
plãcut în mod deosebit din cele
zece vãzute. În primul rând Kuma
/ A doua soþie (Austria, 2012; r.
Umut Dag), pentru delicateþea cu
care trateazã o temã... delicatã. O
familie de turci din Viena se
confruntã cu, pe de o parte, dorinþa
de a se integra în noua patrie, ºi,
pe de altã parte, cu hotãrârea
fermã de a respecta tradiþia. Astfel,
bãiatul cel mare este trimis în
Turcia, de unde se întoarce cu o
tânãrã mireasã, frumoasa Ayse.
Atâta doar cã aceasta îi este soþie
doar formal, în fapt fiind ce-a de a
doua soþie a tatãlui. Asta (ºi) pentru
cã prima soþie suferã de o boalã
incurabilã, iar “succesoarea” ar
trebui sã aibã grijã de cei ºase copii
ai familiei (inclusiv de falsul soþ!)...
ªi totuºi nimic morbid sau
reprobabil în aceastã poveste mai
puþin obiºnuitã, susþinutã de un
scenariu îngrijit (Petra Ladinigg), de
o regie echilibratã ºi, nu în ultimul
rând, de Begum Akkaya, interpreta
tinerei soþii. Cel de-al doilea film
este Teddy Bear (Danemarca,
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2012; sc. ºi r.: Mads Matthiesen),
povestea unei relaþii de dominaþie/
dependenþã mamã-fiu. Ajuns la 38
de ani, Dennis, un culturist uriaº
de o timiditate funciarã, trãieºte în
continuare împreunã cu mama sa.
Desprinderea de “cuibul” matern
se produce nu spectaculos, ci
aproape banal. Poate cã acestea
sunt filme în cheie minorã, dar au
o cãldurã umanã care suplineºte
abisalul profunzimii filosofice care
(ne) nãuceºte în alte pelicule, fãrã
a spune de fapt mai nimic. Cum se
întâmplã, de pildã, în The Loneliest
Planet / Planeta însinguratã
(S.U.A. / Germania, 2011; r. Julia
Loktev), exerciþiu de stil steril ºi
plictisitor, despre o falsã crizã a

unui cuplu occidental ademenit de
pitorescul unei þãri ex-sovietice
(Georgia), vãzutã ca un fel de
oazã de primitivism “autentic”. N-
o sã mã convingã nimeni cã a filma
vreme de trei minute douã sau trei
personaje care strãbat ecranul de
la stânga la dreapta, apoi de la
dreapta la stânga tot în câteva
minute înseamnã cinema... Prefer
Sosirea trenului în gara La Ciotat
al fraþilor Lumiere!

Interesant s-a dovedi a fi
Shapito-shou (Rusia, 2011; r.
Serghei Loban; Premiul Publi-
cului), nu atât prin îmbinarea –
neconvingãtoare uneori – a trei sau
patru poveºti paralele ca sens, cât
prin faptul cã, în ciuda acestui
lucru, cele trei ore ºi jumãtate de
film nu plictisesc. ªi nu avem nici
urmãriri, nici explozii, nici

pornografie... Cum pornografic
este, de pildã, Klip / Clip (Serbia,
2012; sc. ºi r. Maja Milos; premiul
pentru regie), în care pretenþiile
tinerei regizoare Maja Milos de
a face o radiografie durã, necon-
veþionalã, a universului ado-
lescentin de la începutul mileniului
trei trãdeazã mai degrabã propriile
obsesii ºi refulãri sexuale. Nu
scenele de felaþie în sine sunt
deranjate, ci gratuitatea lor. Mult
mai interesant este Lena (Olanda
/ Belgia, 2011, r. Christophe van
Rompaey) care, fãrã ifose
ideologice, ne spune povestea unei
adolescente de 17 ani – o fãtucã
grasã, dar optimistã care îºi asumã
condiþia atipicã – de, de pildã,
amantã ºi a fiului, ºi a tatãlui! – fãrã
prea multe sofisticãri existen-
þialiste. Preþios a fost în schimb...
Hahithalfut / Schimbul (Israel /
Germania, 2011, r. Eran Kolirin), de
un trãirism depãºit ºi fals. Dar nu
mai penibil însã decât Yoru ga
uwaru basho / Sfârºitul nopþii
(Japonia, 2011; r. Daisuke
Miyazaki), povestea lui Akira, un
adolescent crescut într-o familie de
asasini plãtiþi, film de un cras umor
involuntar, care nici nu prea avea
ce cãuta în competiþie. Banal, loc
comun, deºi lucrat “profi”, a fost
Marecages / Mlaºtina (Canada,
2011; r. Guy Edoin), o dramã
despre criza care afecteazã o
familie de fermieri dupã ce bãrbatul
casei moare într-un accident
stupid.

De reþinut Oslo, 31. August /
Oslo, 31 august (Norvegia, 2011;
r. Joachim Trier), “beneficiarul”
Trofeului TIFF din acest an, dramã
realistã, convingãtoare, a unui
dependent de droguri care nu
reuºeºte sã se reintegreze afectiv
ºi social, în ciuda unei construcþii
dramaturgice deficitare (filmul este
construit din “tablouri” lipsite de
crescendo, fãrã ritm sau punct
culminant) ºi a unei rãceli – din
teama de a nu cãdea în patetism?
– supãrãtoare.

Faptul cã, în mare parte,
deciziile juriului nu s-au suprapus
cu opþiunile semnatarului acestor
rânduri nu înseamnã nimic:
premiile au procentul lor de
conjunctural. Timpul este sigurul
care o sã le valideze sau
invalideze.
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Direct proporþional cu valoarea
crescândã a Festivalului Inter-
naþional de Film Transilvania au
crescut în timp ºi pretenþiile
cinefililor. E observaþia care se
impune de la bun început. Când
ceva nu le place, clujenii ies pur ºi
simplu din salã. Am vãzut asta de
câteva ori, dar n-am sã spun de la
ce filme se ieºea. În ansamblu,
calitatea ediþiei 2012 a TIFF-ului
a cunoscut o cotã demnã de renu-
mele câºtigat în cei unsprezece ani
de când Mircea Giurgiu aduce la
Cluj acest minunat joc magic de-a
imaginile. Hrãniþi cu filme în loc
de mãmãliga maramureºeanã
tradiþionalã, dupã cum ironic
sugerau spoturile ediþiei cu
Luminiþa Gheorghiu ºi Adrian
Cucu, aºteptãrile spectatorilor
s-au ridicat la nivelul unor exigenþe
peste care nu se poate trece aºa
uºor. Clujenii au dovedit cã au simþ
critic ºi bun gust, printre altele,
pentru simplul fapt cã filmul votat
ºi propus de ei la Premiul Publicului
– Chapiteau Show al lui Sergei
Loban (Rusia) – a fost ºi pe placul
membrilor din juriu, obþinând
Premiul Special al Juriului. Gusturi
formate de-a lungul anilor + pãreri
avizate = simetrii respectate, adicã
demne de a fi luate în seamã atunci
când te pierzi prin labirintul atâtor
proiecþii. Prin ultima recoltã de
filme, Chapiteau Show poate
marca un reper în cinematografia
rusã actualã, atât de ambiþioasã
construcþie este. O amplã
desfãºurare de forþe ºi motive pune
în circulaþie acest film-frescã de
peste trei ore de proiecþie, axat pe
patru planuri narative ingenios
intersectate pentru a da adevãrata
dimensiune a unei societãþi în
schimbare. Realizatorii au avut în
vedere o panoramare în registru
comic a tarelor trecutului,
intersectate ºi acestea cu
ameninþãrile viitorului.

Filme de forþã ºi mare valoare
au existat la aproape toate
secþiunile. Alãturi de titani ca
Stanley Kubrik, Claude Lelouch
sau Martin Scorsese ai putut sã

TIFF-2012
Filmele competiþiei
Adrian Þion

vezi ºi producþiile ultimilor ani
aparþinând unor tineri care vin
nãvalnic sã cucereascã premiu
dupã premiu. De aceea, competiþia
prezintã un interes special, e
secþiunea cu cei mai mulþi
spectatori, specialiºti sau numai
insistenþi vânãtori de noutãþi ºi
valoare. Pe de altã parte, e ºi
secþiunea cea mai vulnerabilã.
Cârcotaºii atacã promt: „Astea
sunt filme de competiþie?!” Dupã
ce vezi La rãscruce/ Á annan veg
(Islanda) sau Planeta însinguratã/
The Loneliest Planet (SUA–
Germania) îþi vine sã le dai drep-
tate. Filme cu buget mic ºi cu mizã
micã, deºi nu este obligatoriu ca o
micime s-o condiþioneze pe
cealaltã. Sunt destule exemple
care contrazic echivalenþa.

Islandezul Hafsteinn Gunnan
Sigurosson propune o comedie
timidã cu douã personaje
marginale, amplasate într-un fel de
pustiu beckettian postpus, ce-ºi
intersecteazã existenþele muncind
fãrã prea mare râvnã la marcajele
unui drum prin peisajul arid al
Islandei. Tonusul lor psihic e
întreþinut de mãrturisiri picante ºi
de alcool. Râsul e scrâºnit, deºi
personajele sunt simpatice pânã la
urmã. Tot într-un fel de no man’s
land plutesc eroii din Planeta
însinguratã, incitant titlu, dar
neacoperit în filmul realizat de Julia
Loktev. Însingurarea îmbracã aici
alte forme ºi cadrul se schimbã
complet. În locul colinelor sterpe,
bolovãnoase, din Islanda, cei doi
tineri îndrãgostiþi, însoþiþi de un ghid
local, strãbat minunatele creste ale
Munþilor Caucaz. Desigur, armonia

cuplului este tulburatã de
insistenþele ghidului de a o sãruta
pe fatã la un moment dat. Dar pânã
atunci ni se servesc doar imagini
în mers, miºcate, dialog sãrac în
semnificaþii, umpluturã. Sã înºir
acum bazaconii despre o cãlãtorie
iniþiaticã ºi alte cele? La ce bun? E
doar o drumeþie prin munþi, cu
unele (puþine) peripeþii. E adevãrat
cã orice cãlãtorie reprezintã pentru
fiecare o dozã de autocunoaºtere.
În concluzie: un film minimalist de
la un capãt la altul.

Din aceeaºi categorie face
parte Schimbul/ Hahithalfut (Israel
–  Germania) comedia rece,
aproape mutã a lui Eran Kolirin,
care înainteazã pe firul subþire al
metaforei cinematografice im-
plantate în stereotipiile existenþei

cotidiene. Viaþa fizicianului Oded
ºi a soþiei sale este extrem de
ordonatã ºi fadã, lipsitã de
strãlucire ºi neprevãzut. Camera
subliniazã ironic supuºenia
insului devenit sclav al auto-
matismelor, situat în acest sisific
ºi uzat circuit. Când Oded apare
gol pe casa scãrilor, în faþa unui
vecin, se pare cã saltul din rutina
zilnicã e pe cale de a se înfãptui.
De remarcat expre-sivitatea
imaginilor în stare sã stabileascã
legãtura între vidul exterior ºi cel
interior al per-sonajului tentat sã
îmbrãþiºeze ideea ipoteticã a unei
schimbãri.

Cu mulþi paºi înaintea celor
discutate se situeazã De joi pânã
duminicã/ De jueves a domingo
(Chile – Olanda) un film parcã
anume fãcut pentru festivaluri ºi
pentru pretenþioºi. Dovadã: la Cluj

The Loneliest Planet
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a primit Premiul pentru Cea mai
Bunã Imagine, stârnind nedumeriri
în masa spectatorilor. Pornind de
la un road-movie obiºnuit,
Dominga Sotomayor Castillo în-
vãluie în subtilitãþi acþiunea linea-
rã ºi modeleazã cu discreþie per-
sonajele, calitãþi evidente ale
peliculei ce þin de marea artã, în
ciuda monotoniei cu care se
deruleazã cãlãtoria. Filmul te invitã
sã vezi mai departe de imaginea
de pe ecran, operând cu su-
gestionãri simbolice. Ana ºi
Fernando, doi oameni obiºnuiþi,
pornesc, împreunã cu copiii lor,
într-un fel de weekend de adio
undeva în nordul statului Chile.
Pãrinþii sunt pe cale de a se
despãrþi ºi drumul acumuleazã
tensiuni foarte bine conduse spre
un scop obscur în final. Ce este
acel punct terminus al cãlãtoriei e
greu de spus. Un loc minunat unde
familia ar fi putut sã-ºi ridice o
cabanã, un þinut vãzut ca spaþiu al
reconcilierii dintre pãrinþi, împlinirea
dorinþei de mister a copiilor,
implementarea în real a unui vis al
armoniei râvnite? Poate câte ceva
din toate astea, dar dezamãgirea
e vizual oferitã în final prin rotirea
camerei de la semi-distanþã în jurul
unui perimetru arid în podiºul
pustiu, considerat drept rezultat
plat, banal ºi risipit în van al
încercãrilor de a gãsi ipotetica
fericire visatã. Din lumea sub-
tilitãþilor ºi discreþiei narative
coborâm brusc în lumea asasinilor
plãtiþi din Sfârºitul nopþii/ Yoru ga
owaru basho (Japonia) unde
Daisuke Miyazaki ne pune în faþã
violenþa extremã ºi consecinþele
dezumanizãrii. Crimele curg lanþ
ca într-un polisier, dar mesajul e
sensibil amplificat printr-o gravitate
stranie conferitã imaginii. Limbajul
folosit de regizor e dur, la fel ca
faptele de pe ecran. Este un limbaj
cu care cinematografia japonezã
ne-a obiºnuit în ultimii ani ºi
continuã sã-ºi ºocheze spectatorii.
Singurãtatea, rãceala sufleteascã
ºi înstrãinarea au fãcut din tânãrul
Akira (Kuniaki Nakamura) un mic
monstru. El ajunge, pe linia
odioaselor sale experienþe, la
capãtul cunoaºterii din bezna
existenþialã. La antipod se situeazã
povestea delicatã de iubire dintre
un culturist ºi o thailandezã, tratatã

cât se poate de obiectiv. În ciuda
masivitãþii sale, Dennis din Teddy
Bear (Danemarca) este un timid
ce vrea sã-ºi trateze handicapul
plecând în Thailanda sã-ºi caute
o soþie, dupã modelul unchiului sãu.
Deºi trecut de prima tinereþe,
Dennis este torturat de mama sa
excesiv de autoritarã. Nici nu
îndrãzneºte sã-i spunã acesteia
unde are de gând sã cãlãtoreascã.
Turismul sexual practicat în
Thailanda îl lasã rece. Alegerea va
veni din altã parte. Cu contribuþia
lui Kim Kold în rolul „uriaºului urs”,
regizorul Mads Matthiesesn a
conturat o idilã posibilã pentru care
actorul-culturist a fost rãsplãtit cu
Premiul pentru Cea mai Bunã
Interpretare. De un realism robust
se dovedeºte a fi Mlaºtina/
Marécages (Canada) care ra-
diografiazã atmosfera instalatã
într-o familie de fermieri dupã
moartea accidentalã a capului
familiei. Regizorul Guy Édoin
urmãreºte evoluþia relaþiei dintre
mamã ºi fiu dupã tragedie, în
paralel cu încropirea unei legãturi
cu un alt bãrbat a mamei, un tip
care a pus ochii pe fermã. Pascale
Bussières în rolul mamei ar fi
meritat un premiu de interpretare,
dar filmul n-a urcat în topul prefe-
rinþelor juriului.

Rãsplãtitã cu Premiul pentru
Cea mai Bunã Regie, Maja Milos
în Clip (Serbia) aduce în prim-plan
veridica imagine a tineretului
dezabuzat (nu e prea sigur de ce),
marcat de descoperirea sexua-
litãþii ºi de mania filmãrilor cu orice
chip a scenelor intime ºi înlocuirea
lor cu un virtual album de amintiri
personale sau cu transferul trãirii
în imagine. Din acest punct de
vedere filmul face o sintezã reuºitã
a unui sindrom actual extins la
scarã planetarã. Axat exclusiv pe
analiza relaþiilor familiale aflate la
confluenþa tradiþiei cu noile condiþii
impose de realitate, A doua soþie/
Kuma (Austria) a bulversat prin
incredibilele mecanisme de înrobire
a fiinþei umane, practicate încã sub
formã ascunsã în centrul Europei,
la Viena. Ca sã scape de sãrãcia
dintr-un sat amãrât din Turcia,
Ayse acceptã sã fie soþia oficialã
a fiului homosexual, dar devine a
doua soþie a tatãlui acestuia,
desigur în complicitate cu întreaga

familie. Incredibil! Suntem în
secolul XXI sau nu? ªi Lena
(Olanda – Belgia) vine cu
manipulãri pe bazã de sex.  Dupã
ce practicã fugare coituri oca-
zionale în care sentimentalismele
sunt excluse din capul locului,
Lena, o fatã de 17 ani, se mutã la
cel ce-i acordã cât de cât atenþie,
un tânãr cam certat cu legea, care
locuieºte împreunã cu tatãl sãu.
Când i se spune sã pãrãseascã
locuinþa, Lena se culcã ºi cu tatãl
bãiatului, numai sã nu se mai
întoarcã la mama ei pe care o
dispreþuieºte. Curaj ºi libertãþi
asumate cu seninãtate, urmate de
înceþoºate vãluri trase peste un
viitor incert.

Dacã nu e cel mai sumbru,
atunci e cu siguranþã cel mai
tensionat film din competiþie, în
ciuda linearitãþii lui. Aºa apare
producþia norvegianã Oslo, 31
august, realizatã de Joachim Trier
cu Anders Danielsen în rolul
principal. 31 august (probabil
2011) e ziua lui Anders, aºa cum
16 iunie 1904 e ziua lui Leopold
Bloom din Ulise al lui Joyce. Ziua
lui Anders începe prin încercarea
ratatã de sinucidere ºi apoi
eliberarea lui din centrul de
reabilitare pentru a participa la un
interviu în vederea unei angajãri.
El e un tip depresiv, dependent de
droguri, dar cultivat, sensibil,
talentat ºi poate intra în redacþia
unei publicaþii literare. Surescitat,
va da cu piciorul acestei ºanse.
Cãlãtoria lui prin Oslo e mai
apãsãtoare decât a lui Bloom prin
Dublin. Anders are întipãritã pe
figurã tot timpul o tristeþe
sfâºietoare. E tristeþea cople-
ºitoare ºi neputinþa vecinã cu
paralizia totalã a simþurilor
resimþite tragic de tinerii de azi,
marginalizaþi, incapabili a-ºi gãsi
un loc onorabil în societate. Rãmâi
mult timp în memorie cu imaginea
acestei tristeþi ce acoperã faþa lui
Anders Danielsen ca un manifest
al revoltei înãbuºite. Filmul a
obþinut Trofeul Transilvania ºi
Premiul pentru Cel mai Bun
Scenariu. Distincþii pe deplin
meritate pentru recolta de filme a
ediþiei 2012. Distribuþia premiilor
mi s-a pãrut echilibratã, reflectând
criterii obiective de evaluare ºi
specialã reprezentativitate.
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Andreea Cerbu
Istoria ºi practica artei de

avangardã, dar mai ales arta
performance, se bazeazã pe fo-
losirea imaginilor alternative ºi
contradictorii, a metodelor trans-
gresive ºi a tacticilor de ºoc
pentru a submina instituþii ºi
idealuri preexistente. Folosindu-
ºi propriul corp ca ecran direct
de comunicare cu publicul, artiºtii
performance se îm-potrivesc
definiþiilor tradiþionale despre
identitate, oferind în schimb un
spaþiu unde sunt examinate ºi
prezentate realitãþi alternative
sau noi posibilitãþi de interacþiune
cu publicul.

Nu existã discursuri despre
arta contemporanã care sã nu fie
preocupate în mod fundamental de
corp, iar Matthew Barney (n. 1967)
ºi Marina Abramovic (n. 1946) sunt
doi artiºti performance exemplari
în acest sens. Aspectul iniþial
distructiv al artei corporale pare
croit pentru a face saltul dincolo de
corp: în ceea ce o priveºte pe
Abramovic, piesele ei ritualice de
mortificare din tinereþe (în care se
întinde pe o cruce de gheaþã, în
mijlocul unei stele de foc, sau se
auto-flageleazã în public) sunt
determinate de o investigare a li-
mitelor corpului ºi de încercãrile de
a le depãºi; cât despre Barney,
acest lucru este valabil în primã
instanþã din punct de vedere
biologic, prin conturarea unui viitor
tehnologic post-uman.

Artiºtii îºi lasã trupurile în urmã,
fie prin imprimãrile pe care le
orchesteazã Yves Klein în
antropometriile sale, prin am-
prentarea siluetei artistei Ana
Mendieta în noroi, iarbã sau
cenuºã, prin pseudo-ritualurile
Marinei Abramovic sau autoportre-
tele hibride ºi neliniºtitoare ale lui
Barney. Corpul artistului nu-i oferã
publicului sãu luxul unei atitudini
obiective ºi academice, ci îi impune
o empatie inventivã.

Încã de la primele sale expoziþii
din Los Angeles ºi New York din
1991, Barney a fost catapultat în
faimoasa lume a artei ºi a dobândit
rapid statutul de artist-cult.
Hibridul lui dintre performance,
video, obiecte sculpturale,
desene, atletismul sãu erotic
polimorf, viaþa fantasmaticã
perversã, neo-barocã, ºi folosirea
materialelor neobiºnuite ca
vaselina ºi plasticul turnat l-au
transformat în senzaþia momen-
tului. Celebritatea artisticã ºi-o
câºtigã însã prin ciclul de cinci
filme Cremaster (1994-2002) a
cãrui constantã este imaginarul
sexual, care nu de puþine ori a
suscitat perplexitate ºi dezgust.
Pentru Barney arta începe acolo
unde limitãrile corpului sunt
depãºite ºi este preocupat încã de
la început de evoluþia actului
artistic sub constrângeri auto-
impuse (astfel culmineazã seria
Drawing Restraint, prin colabo-
rarea cu partenera sa de viaþã
Bjork, în 2005). Geografia
masculin/femininã nu e luatã
niciodatã de-a gata de Barney,
pentru el corpul uman se confi-
gureazã ca o terra incognita.

Cremaster e artã corporalã
purã în straie de sãrbãtoare. Tema
seriei este procesul creaþiei, din
momentul în care sunt concepute
ideile pânã  în clipa de dinaintea
finalizãrii lucrãrii. Barney traseazã
paralele între perioada de dez-
voltare a embrionului uman, când
sexul sãu nu este deocamdatã
definit, perioada în care artistul
creeazã efectiv o operã de artã,
deºi finalul ei rãmâne încã incert.

Transformãrile uluitoare prin
care trece Matthew Barney pentru
a-ºi construi epopeea biologicã,
prin reciclarea câtorva personaje
celebre ale Americii (Norman
Mailer, criminalul Gary Gilmore,
sculptorul Richard Serra, Ursula
Andress – fata Bond a anilor 1960)

amestecate cu fiinþe fantastice
(iluzionistul Houdini – presupusul
strãbunic al lui Gilmore, zânele de
pe Insula Mann) cu mormonismul
ºi cu masoneria genereazã o
construcþie vizualã care îþi taie
rãsuflarea. Probabil pe aceastã
filierã a ºi fost asemãnat cu
imaginile halucinante ale lui
Alejandro Jodorowski (El Topo,
1970, ºi The Holy Mountain, 1973),
a fost vãzut ca primul mare film de
la Mulholland Drive (2001, David
Lynch) încoace, sau una dintre
marile fuziuni dintre artã ºi
cinematografie comparabilã cu
Câinele andaluz (1929, Luis
Bunuel, Salvador Dali).

Cu toate cã expoziþiile lui aratã
ca o vizitã într-un cabinet de
curiozitãþi al viitorului ºi este în
definitiv un film de niºã, imper-
meabil pentru ochiul publicului larg,
extravaganþa pe care ºi-a asumat-
o prin crearea acestei serii de filme
de milioane de dolari l-a plasat în
mijlocul atenþiei colecþionarilor ºi
degustãtorilor prosperi ai artei.
Este declarat fãþiº a fi artistul
momentului, fiind menþionat cu
regularitate în toate revistele de
artã, de la Artnews la  celebrul New
Yorker, cu atât mai mult cu cât seria
sa de filme a fost retrasã de pe
piaþã în format DVD ºi, între timp,
filmele sale au ajuns sã fie cum-
pãrate la licitaþii cu sute de mii de
dolari(la începutul lui 2004, un triptic
fotografic din Cremaster 2  valora
peste 186 000$).

Scamatoriile artistice ale lui
Barney au o calitate subversivã în
raportcu rolurile de gen ºi
oglindesc sentimentul derutant
al postmodernismului. Marina
Abramovic preia în schimb funcþia
de exorcizare a demonilor
contemporani. Lumea ei dure-
roasã, periculoasã ºi hipnotizantã
a fost întotdeauna preocupatã de
deschiderea unei cãi cât mai
directe de comunicare cu publicul,

,Scamatorii si extravagante ale artei contemporane.

Matthew Barnei, Marina Abramovic
,,

Tricks and Extravaganzas in Contemporary Art.
Matthew Barnei, Marina Abramoviæ
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de explorarea limitelor corpului ºi
posibilitãþilor minþii.

Deºi în cei patruzeci de ani de
activitate în performance, Marina
Abramovic nu a încetat sã reclame
caracterul fals, mimetic al artelor
teatrale, stilul dramatic nu i-a rãmas
niciodatã strãin. În anii 1970 ºi-a
tãiat o stea cu cinci colþuri pe
abdomen (The Lips of Thomas), a
curãþat timp de ore întregi oase
însângerate de vitã cu peria de
sârmã (Balkan Baroque, pentru
care a câºtigat Leul de Aur la
Bienala de artã de la Veneþia,
1997), a postit cu sãptãmânile (A
House with the Ocean View), sau
a stat într-o arenã publicã timp de

peste 700 de ore, privind rând pe
rând membri ai publicului (The
Artist is Present, 2010). Chiar dacã
performance-urile ei nu se
bazeazã pe un scenariu ºi nu sunt
exersate, înscenarea lor poate
declanºa un rãspuns cathartic de

proporþiile unei tragedii greceºti.
Auto-flagelarea ºi martirajul,
recunoscute ca instrumente ale
devoþiunii religioase ºi uneori de
atingere a extazului i-au punctat
cariera Marinei Abramovic, iar
demonstraþiile de rezistenþã fizicã
(înscenate din ce în ce mai
minimalist) au devenit mediul ei
predilect de exprimare în ultimii
zece ani.

Totuºi scopul sãu declarat nu a
fost niciodatã senzaþionalul, deºi o
bunã parte din critica de
specialitate mai devreme sau mai
târziu a acuzat-o de acest lucru.
Performance-urile ei sunt o serie
de experimente care þintesc spre

identificarea ºi definirea limitelor:
controlul asupra propriului corp,
relaþia publicului cu artistul
performance, cu arta prin extensie,
cu codurile care guverneazã
societatea. Proiectul ei profund ºi
ambiþios pare a fi descoperirea

metodei prin artã de a elibera
oamenii, de a pãstra într-un fel sau
altul integritatea psihicã a
comunitãþii, de a-ºi asuma un
statut apotropaic.

Probabil cel mai extravagant per-
formance al artistei, în ciuda (sau
datoritã) conceptului sãu minimalist,
este cel conceput pentru retrospecti-
va de la MOMA din 2010, The Artist
is Present, oglindind perfect titlul
expoziþiei. În mijlocul pãtratului
delimitat din marele atrium al
muzeului, au fost aºezate o masã
cu douã scaune: unul ocupat de
Abramovic timp de trei luni, ºase
zile pe sãptãmânã, opt ore pe
zi, celãlalt destinat vizitatorului,
oricât de mult timp ar fi dorit
acesta sã rãmânã. Comunicarea
mutã, sau în termenii lui Abramovic
„dialogul de energie” s-a stabilit prin
prezenþa totalã, imobilã, dar alertã
a artistei: „Publicul e ca un câine.
Simte imediat dacã þi-e fricã, dacã
eºti nesigurã, dacã nu te afli în
starea psihicã potrivitã – ºi pur ºi
simplu pleacã”.

Nimeni nu a putut anticipa
proporþiile uriaºe pe care le-a
cãpãtat retrospectiva, nici mãcar
daca Marina ar fi putut sã îndure
timp de trei luni întregi durerile care
inevitabil au însoþit aceastã
imobilitate prelungitã auto-impusã.
În eseul catalogului de prezentare,
criticul Arthur Danto a sesizat cã
vizitatorii petrec circa treizeci de
secunde în faþa unei capodopere
dintr-un muzeu de artã; la masa
Marinei publicul a rãmas în medie
câte douãzeci de minute, unii dintre
ei au stat ore în ºir, alþii au revenit
de zeci de ori, o parte au înnoptat
pe trotuarul muzeului pentru a
avea ocazia a doua zi sã stea în
faþa artistei.

La masa ei au luat loc pe rând
oameni de toate vârstele, etniile ºi
categoriile sociale (dintre care nu
au lipsit celebritãþile: Bjork ºi
Matthew Barney însuºi, Patti
Smith, Lou Reed, Alan Rickman,
artista Joan Jonas, Sharon Stone,
Rufus Wainwright ºi mulþi alþii),
indiferent de o preocupare
autenticã pentru arta contem-
poranã sau drept urmare a pre-
zenþei accidentale acolo. Poate
aspectul cel mai emoþionant-
empatic a fost cealaltã laturã a
retrospectivei, în care au fost
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fotografiate portretele tuturor
vizitatorilor(peste 750 000, mulþi
dintre ei zguduiþi de experienþã
pânã la lacrimi) care au stat faþã în
faþã cu artista ºi au fost postate on-

line, însoþite de durata de timp ºi
data la care s-au aflat acolo.

Filmul regizat cu ocazia
retrospectiveide Matthew Akers,
Marina Abramovic: The Artist is
Present ºi care a fost oficial lansat
la festivalul de film independent de
la Sundance (dar a fost prezent ºi
pe ecranele noastre la TIFF Sibiu,
anul acesta), reuºeºte sã suprindã
emoþia spectacolului din New York:
„Performance-ul tãcut, practic
nemiºcat care a durat 736 de ore
a fost, printre altele, cel mai sublim
concurs de privit imaginabil. Luând
în considerare severitatea,
solemnitatea ºi natura ocazional
periculoasã, pe muchie de cuþit a
artei ei, acest documentar minunat
ºi informativ reuºeºte sã
configureze un alt tip de ºoc.
Regizorul Matthew Akers a avut
accesul total care ar fi putut
distruge magia ºi e ca ºi cum ar fi
tras cortina pentru a-l vedea în

spatele ei pe mãreþul ºi puternicul
Oz. Artista încã se dezvãluie ca
fiind în culmea carierei sale, o
adevãratã supravieþuitoare care în
sfârºit primeºte recunoaºterea pe

care ºtie cã o meritã.”, afirmã
jurnalistul Chris Chang în revista
Film Forum.

Nu în ultimul rând, anul trecut
Marina Abramovic ºi-a înscenat
viaþa ºi cariera pe o scenã de
teatru (The Life and Death of
Marina Abramovic, 2011), prin
intermediul regizorului Robert
Wilson la o scarã grandioasã,
asemãnãtoare producþiilor de
operã, într-o manierã la fel de
ambiþioasã ca epopeea în cinci
pãrþi a lui Matthew Barney. Artistul
american ºi-a îndreptat ºi el atenþia
în ultimii zece ani spre piese care
se desfãºoarã în timp real, pe
parcursul a multe ore în locuri di-
ferite, folosind echipaje de filmare
ºi o mulþime de actori, care
necesitã planificarea ºi precizia
unei armate care se mobilizeazã
pentru rãzboi.

Sensibilitatea postmodernã
pare sã creeze un spaþiu ideal

pentru generarea scenariilor
grandioase. Un alt motiv pentru
care artiºtii sunt dispuºi sã-ºi
asume ase-menea riscuri imense
în public este toleranþa acestuia în
faþa ideilor necon-venþionale, ºi
ocazia de a testa capaci-tatea
imagi-nativã la nivel colectiv.

Performance-ul a devenit una
dintre formele dominante de
expresie artisticã din toatã lumea.
Un numãr tot mai mare de artiºti
prin-tre care Robert Wilson, Doug
Aitken, Pina Bausch, Marina
Abramovic ºi Matthew Barney au
fost implicaþi sub o varietate de
forme, în producþii artistice
evocatoare, contemplative ºi
critice. Arta performance pare sã
exploreze ºi sã dezvãluie neaº-
teptatul ºi interzisul mai mult decât
orice altã formã de artã. Aºadar nu
ne suprinde faptul cã s-a anunþat
inaugurarea primei galerii dedicate
exclusiv artei performance de cãtre
muzeul Tate Modern din Londra.

Proliferarea performance-ului
în muzee are de-a face în mare
parte cu exigenþele publicului care
solicitã un rol activ, vrea sã ocupe
poziþia de putere, sa fie angajat ºi
sã participe. Spectatorii de azi cer
sã li se distribuie un rol. Arta
performance poate fi tulburãtoare
ºi captivantã ºi sub magia ei
timpul se dilatã ºi se contractã,
atât pentru public cât ºi pentru
artist.

Pentru Marina Abramovic,
scara enormã la care sunt
înscenate piesele ei ºi în special
durata pe care se desfãºoarã ele
este esenþialã. Dupã cum afirmã
într-unul din interviurile conþinute în
The Artist is Present, trãim într-o
culturã determinatã de viteza cu
care telecomanda schimbã
canalele de trasmisie, o culturã în
care nimeni nu mai are timp sã
citeascã o carte, în care atenþia ºi
concentrarea sunt bruiate per-
manent. Arta, spune Abramovic nu
trebuie sã se adapteze la viteza
cu care trãieºte publicul, fiindcã
în felul acesta nu va reuºi sã
determine nici o schimbare
profundã. Ea trebuie sã-ºi
încetineascã ritmul, fiindcã în
performance-ul de scurtã duratã,
nu existã timp la dispoziþie pentru
ca acest proces de transformare
sã aibã loc.
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R.C.: Cum l-ai cunoscut pe ªtefan Vannai?
 

V.M.: Cred cã în contextul festivalurilor de jazz
de la Cluj ºi Sibiu. Amiciþia care mã leagã de el, pe
lângã durata ºi calitatea ei umanã, a avut ºi efectul
benefic de a salvgarda opera noastrã comunã:
Modulul de Jazz de la Academia de Muzicã din
Cluj. De când sunt plecat în misiune diplomaticã,
el a fost acela care – într’un eroic sacrificiu de sine
– a continuat sã menþinã în stare de funcþionare
aceastã ctitorie. Eu nu aveam altã ºansã decât
sã aplic stategia de „navetist transcontinental”, pe
care am învãþat-o de la magistrul Papahagi: aceea
de a veni la Cluj semestrial, pe speze proprii, ºi a-
mi þine cursul de Estetica Jazzului în versiune
comasatã.
 

R.C.: Cum aþi reuºit sã introduceþi un curs de
Jazz la Academia de Muzicã G. Dima, un
Conservator destul de refractar la genurile muzicale
mai contemporane?
 

V.M.: Din punct de vedere instituþional, ajutorul a
venit – în primul rând – de la rectorul din anii 1990,
regretatul Alexandru Fãrcaº, cãruia i s’a alãturat ºi
ºeful catedrei de percuþie, minunatul instrumentist
Grigore Pop. În faza iniþialã, pe lângã tandemul
Vannai/Mihaiu se reuºise ºi cooptarea domnului
Iosif Viehmann, cu ale sale diaporame de succes
despre istoria jazzului, precum ºi a versaþilor oameni
de jazz Florian Lungu ºi Mircea Tiberian. Aceºtia
veneau la Cluj în regim de navetã, la fel cum a
continuat s’o facã inginerul Alexandru Pârlea,
probabil cel mai bun regizor de sunet din jazzul
românesc. Cel din urmã ºi-a menþinut peste ani
cursul opþional de tehnica înregistrãrii sunetului, însã
ceilalþi au fost forþaþi sã abandoneze pe parcurs,
din motive financiare ºi de reglementare legislativã
a sistemului universitar. Urmaºii lui Fãrcaº, distinºii
rectori Aurel Marc, Adrian Pop ºi Vasile Jucan, au
continuat sã acorde inestimabila lor susþinere
acestui rezervor de talente artistice pe care l-am
menþinut în activitate începând din 1997.

Or, o asemenea atitudine era în consens cu
apiraþiile noastre. Ca atare, îmi permit sã corijez
opinia exprimatã de tine la finele întrebãrii.
Academia de Muzicã din Cluj e una dintre
instituþiile de învãþãmânt superior de þinutã
mondialã. Altminteri nu ar putea furniza atâtea
valori scenelor muzicale de pe întreaga Terra.
ªi nu ar fi atins un asemenea nivel, dacã ar fi
fost o instituþie refractarã la genurile muzicale
contemporane. Din contra: începând de la
Catedra de Teorie ºi Compoziþie ºi pânã la cea
de Interpretare ºi Artã Scenicã, inclusiv în
departamentele mai mici dar la fel de importante

<rãspunsurile lui Virgil Mihaiu la chestionarul lui Richard Constantinidi / partea a patra>
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Crâmpeie de istorie cu implicatii jazzistice,

Richard Constantinidi este editorul revistei
muzicale on-line ClickZoomBytes (www.czb.ro)

– cum ar fi cel coregrafic – aici domneºte un spirit
academic în deplin acord cu avansurile de ultimã
orã ale lumii artistice. Sala Studio a Academiei ar
merita sã intre în patrimoniul naþional, într’atât de
glorioasã e istoria ei, intim legatã de succesele unor
cutezãtoare experimente. De fapt, aceasta e casa
unde s’a format ºi a crescut valoric timp de aproape
o jumãtate de secol ansamblul Ars Nova de Cluj,
înfiinþat ºi condus de reputatul compozitor/dirijor
Cornel Þãranu. Fondatã în 1968, formaþia a con-
stituit, încã din anii regimului totalitar, o veritabilã
„instituþie alternativã” de promovare a creativitãþii
muzicale române ºi universale. În condiþiile
progresivei îngrãdiri a libertãþii de expresie din
România, între anii 1971-1989, Ars Nova  a reuºit
în mod quasi-miraculos sã îºi menþinã nealterat
înaltul nivel al repertoriului, capacitatea de a
disemina operele semnificative ale muzicii
secolului 20. Într’o epocã de închistare, cenzurã
ºi obscurantism ideologic, concertele ansamblului
de la Cluj constituiau oaze de libertate ºi
familiarizau publicul cu tendinþele de ultimã orã ale

muzicii contemporane (în programe figurau cu
regularitate nume precum Stravinsky, Ravel,
Schönberg, Enescu, Bartók, Berg, Webern,
Varèse, Berio, Cage, Xenakis, Stockhausen,
Boulez, Nono, Bussotti, Stroe, Kagel, Ligeti,
Gorecki º.a.m.d.). De-a lungul îndelungatei sale
existenþe, Ars Nova de Cluj a prezentat peste 200
de prime audiþii de compozitori români ºi strãini,
multe dintre ele concepute special pentru acest
ansamblu, a cântat ºi efectuat înregistrãri în
România, Germania, Franþa, Anglia, Croaþia,
Polonia, Slovenia, Austria, Israel, Serbia, Ungaria,
Belgia, Elveþia, Olanda, Portugalia...  Pe lângã
înalta competenþã interpretativã a membrilor sãi,
formaþia condusã de Cornel Þãranu a promovat
consecvent idei artistice novatoare, veridica
imagine a tineretului dezabuzat (nu e prea sigur
de ce), marcat de descoperirea sexualitãþii ºi de
mania filmãrilor cu orice chip a scenelor intime ºi
înlocuirea lor cu un virtual album de amintiri
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personale sau cu transferul trãirii în imagine. Din
acest punct de vedere filmul face o sintezã reuºitã
a unui sindrom actual extins la scarã planetarã. Axat
exclusiv pe analiza relaþiilor familiale aflate la
confluenþa tradiþiei cu noile condiþii impose de
realitate, A doua soþie/ Kuma (Austria) a bulversat
prin incredibilele mecanisme de înrobire a fiinþei
umane, practicate încã sub formã ascunsã în
centrul Europei, la Viena. Ca sã scape de sãrãcia
dintr-un sat amãrât din Turcia, Ayse acceptã sã fie
soþia oficialã a fiului homosexual, dar devine a doua
soþie a tatãlui acestuia, desigur în complicitate cu
întreaga familie. Incredibil! Suntem în secolul XXI
sau nu? ‘i Lena (Olanda – Belgia) vine cu manipulãri
pe bazã de sex.  Dupã ce practicã fugare coituri
ocazionale în care sentimentalismele sunt excluse
din capul locului,  Lena, o fatã de 17 ani, se mutã la
cel ce-i acordã cât de cât atenþie, un tânãr cam certat
cu legea, care locuieºte împreunã cu tatãl sãu.
Când i se spune sã pãrãseascã locuinþa, Lena se
culcã ºi cu tatãl bãiatului, numai sã nu se mai
întoarcã la mama ei pe care o dispreþuieºte. Curaj
ºi libertãþi asumate cu seninãtate, urmate de
înceþoºate vãluri trase peste un viitor incert.

Dacã nu e cel mai sumbru, atunci e cu
siguranþã cel mai tensionat film din competiþie, în

ciuda linearitãþii lui. Aºa apare producþia norvegianã
Oslo, 31 august, realizatã de Joachim Trier cu
Anders Danielsen în rolul principal. 31 august
(probabil 2011) e ziua lui Anders, aºa cum 16 iunie
1904 e ziua lui Leopold Bloom din Ulise al lui Joyce.
Ziua lui Anders începe prin încercarea ratatã de
sinucidere ºi apoi eliberarea lui din centrul de
reabilitare pentru a participa la un interviu în vederea
unei angajãri. El e un tip depresiv, dependent de
droguri, dar cultivat, sensibil, talentat ºi poate intra
în redacþia unei publicaþii literare. Surescitat, va
da cu piciorul acestei ºanse. Cãlãtoria lui prin Oslo
e mai apãsãtoare decât a lui Bloom prin Dublin.
Anders are întipãritã pe figurã tot timpul o tristeþe
sfâºietoare. E tristeþea copleºitoare ºi neputinþa
vecinã cu paralizia totalã a simþurilor resimþite tragic
de tinerii de azi, marginalizaþi, incapabili a-ºi gãsi
un loc onorabil în societate. Rãmâi mult timp în
memorie cu imginea acestei tristeþi ce acoperã faþa
lui Anders Danielsen ca un manifest al revoltei
înãbuºite. Filmul a obþinut Trofeul Transilvania ºi
Premiul pentru Cel mai Bun Scenariu. Distincþii pe
deplin meritate pentru recolta de filme a ediþiei 2012.
Distribuþia premiilor mi s-a pãrut echilibratã,
reflectând criterii obiective de evaluare ºi specialã
reprezentativitate.
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