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Fiction and Criticism
Adrian Popescu

O dezbatere pe tema criticii literare de azi,
dezbatere iniþiatã ºi coordonatã de Ruxandra
Cesereanu ºi Vlad Moldovan, ocupã mai multe
pagini în acest numãr al revistei. Exegeza, cronica
literarã, dar ºi mai modesta recenzie vor fi
apreciate sau depreciate, uneori, de scriitorii care
au binevoit sã rãspundã invitaþiei. Cum nu vrem
sa facem un rezumat al dezbaterilor publicate, cu
atât mai puþin sã dãm note repondenþilor, ne
înscriem ºi noi în rândul acestora, ca oricare
dintre ei, formulând doar în plus câteva clarificãri.
Unu, fiecare scriitor are drept la propria opinie, fãrã
doar ºi poate, dar redacþia nu se identificã
nicidecum cu opinia resentimentarã, amarã, ori
inflamat-subiectivã a cutãruia nemulþumit de
tratamentul aplicat de critica literarã. Cu o
precizare, nu e în uzanþa codului literar nescris
sã ceri explicaþii autorului care þi-a analizat romanul
sau volumul de poezie ºi a dat un verdict critic
nesatisfãcãtor pentru pretenþiile tale. În lipsa
spiritului critic, literatura moare, sufocatã de bune
intenþii, mediocritate, provincialism. Mai bine sã te
considere un autor de raftul doi un critic important,
decât sã fii hiperbolizat ca poet genial de un anonim
cronicar al unei semi-anonime publicaþii, om care
scrie doar despre prieteni, supradimensionândule ridicol firavele calitãþi literare. Intelectualul careºi pierde simþul valorii, scala, bucurând doar sala,
care-ºi reprimã umorul ºi perspectiva culturalã vezi cunoscutul eseu, niciodatã inactual, Tradiþia
ºi talentul individual de T.S. Eliot, ori Anxietatea
influeþei a lui Harol Bloom - va fi mai vinovat decât naivul cu entuziasme cenacliere, derutat de primul.
Ce trebuie sã facem dacã nu suntem mulþumiþi
de prestaþia criticului, care gãseºte zeci de majore
defecte textelor noastre ? Cum o cronicã nu e un
produs comercial care, conform prospectului, poate
fi schimbat, dacã produsul respectiv nu are
caracteristicile funcþionale promise, sã nu cerem
o revenire, o retractare sau o altã analizã, favorabilã,
emitentului de opinii critice mai severe. Cãdem
atunci în ridicol, afirmând cã de fapt criticul nu a
înþeles ceea ce am intenþionat noi sã facem, ceea
ce am construit cu subtilitatea ingenioasã a unui
plan care-I scapã exegetului nostru. O minimã
mândrie sã ne împiedice sã precticãm aceastã

necivilizatã contestarea gãlãgioasã, ori
ranchiunoasã, a celui care nutreºte rezerve
serioase faþã de scrisul nostru. Apoi, denunþarea,
chipurile, a unei cabale a criticilor de la centru,
împotriva celor din provincii, tezã falsã, semnatarii
de rubrici în revistele literare care conteazã sunt
mulþi din Transilvania, Banat, Oltenia, etc. Apoi ca
scuzã\acuzã neapartenenþa la grupãri literare, dar,
iarãºi un sofism, acestea se constituie pe temeiul
unor afinitãþi, gusturi, nu pe voinþa de a controla
viaþa literarã, nu se întâmplã orice oricui, amintea
N. Steinhardt spusa unui autor francez.
În fine, aº vrea sã mai amintesc un lucru,
aici. Ca redactor-ºef, am unele pãreri literare care
nu coincid de loc cu ale autorilor unor articole, pe
care le public, totuºi, pe de o parte cu strângere de
inimã pentru cei care vor avea parte de acest duº
rece, pe de alta atent ca, nu cumva, sã cenzurez
spiritul critic al tinerilor.. . Aºa au apãrut prezentãri
ale unor volume, prezentãri corecte stilistic, dar
defavorabile unor persoane apropiate mie, colegi
de generaþie, sau de concepþie literarã, echinoxiºti,
etc. Nu m-am opus, dornic sã respect opiniile critice
ale altora, sã ascult argumentele altera pars.
Observam cã de multe ori textele critice,
esurile conþin mai multã poezie, filtratã de intelect,
dar vie, decât multe pseudo-poeme convenþionale,
datate, aparþinând unor nume care au avut cândva
gloria lor. Ce vibraþie simpateticã afli uneori într-un
eseu inteligent, mai mult decât în incoerentele strofe
ale unui autor intimist sau estetizant. Aº mai adãuga,
în ce mã priveºte cã m-am bucurat de atenþia
criticilor din mai multe generaþii, de o analizã exactã
dar ºi generoasã. Am raporturi prieteneºti cu
aproape toþi criticii, pe care-i consider nu un fel de
magistraþi cum se numeau în secolul trecut, iar
critica o imaginarã magistraturã, ci un fel de
diagnosticieni pentru care intuiþia, gustul,
informaþia la zi sunt la fel de importante ca
verticalitatea eticã, obiectivitatea ºi simþul valorilor
prezente în diferite epoci.
Critica ne învaþã ºi un lucru elementar, sã
ne ºtim locul, adica valoarea, sã ne contextualizãm
originalitatea, sau lipsa ei, altfel spus conºtiinþa cã
nu suntem decât o clipã, dacã suntem, din
eternitatea sau, dacã vrem, istoria literaturii.
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Cui nu-i e frica de criticii literari!
Who’s Not Scared of Critics!
În ultimii ani s-au concretizat o serie de anchete despre critica literarã actualã, despre
plusurile ºi minusurile criticii, despre vremuri, ambiþii, stiluri ºi, fireºte, despre literatura românã
contemporanã. Criticii au vorbit despre topul lor personal, dar ºi despre un top mãcar relativ
obiectiv al literaturii actuale. Criticii au vorbit, apoi, ºi despre maniera lor de a recepta cãrþile ºi de a
le fiºa, rãsfoi, puncta, pentru a da un verdict. Nu arareori, autorii recenzaþi, cronicaþi, prinºi în
insectar de cãtre criticii literari – au protestat împotriva felului în care au fost receptaþi ºi pricepuþi
(sau nepricepuþi). Revista Steaua propune în acest numãr o dezbatere despre critica literarã
româneascã actualã ºi despre criticii de azi, dar ºi despre critica literarã, în general. Repondenþii
sunt alþii decât cei cu care suntem obiºnuiþi. Poeþi ºi prozatori din diferite generaþii vor analiza, din
perspectiva lor, cum este critica literarã ºi cum sunt criticii literari. O iniþiativã înruditã cu a noastrã
a avut, cu oarecare vreme în urmã, revista România literarã. Repondenþii noºtri sunt, însã, alþii. Aºa
cum oricine poate bãnui, unele rãspunsuri sunt polemice ºi provocatoare ori poate chiar
resentimentare. Evident, responsabilitatea pentru conþinutul acestor texte le aparþine strict
semnatarilor. Încã o precizare: rãspunsurile la anchetã sunt publicate în ordinea în care le-am
primit. (Redacþia)

Alb, negru ºi mult gri
White, Black and Much Gray
Lucian Dan Teodorovici
Douã ar fi, în general,
reacþiile scriitorilor în faþa
criticii: pe de o parte, o
deferenþã afiºatã; pe de
alta, o indiferenþã poate ºi
mai afiºatã, transformatã
uneori într-o condescendenþã a scriitorului faþã de
critic, pe invariabilul
argument: „Nu m-a înþeles”.
Sigur cã, scriitor fiind, ar fi nepotrivit, în orice caz
nesincer, sã mã exclud din acel „general” cu care am
început. Refuz, asta e clar, sã cred cã m-am lãsat
vreodatã purtat de amabilitatea interesatã amintitã, cã
am cãutat bunãvoinþa unor critici în speranþa unor
reacþii la fel de amabile la cãrþile mele. ªi asta din
motivul simplu cã eu vãd în critic un cititor versat,
care-mi poate atrage atenþia, lucid ºi inteligent, asupra
unor puncte slabe. Aºa încît ar fi absurd sã-mi doresc
ca amabilitatea reciprocã sã strice posibilitatea unei
reacþii sincere – o cronicã fãcutã din prietenie e nulã,
nu mã ajutã cu absolut nimic. Dar recunosc cã m-am
lãsat uneori purtat spre furie de concluzia „Nu m-a
înþeles”. ªi, deºi s-a întîmplat rar, am reacþionat. Nu
cred acum c-am fãcut bine, aºa încît mã gîndesc ca,
pe viitor, sã trag adînc aer în piept ºi, în timpul
procedurii cu pricina, sã-mi conving gîndurile sã
rãmînã cu frustrarea lor, fãrã a mã împinge sã o fac ºi
publicã.
Dupã introducerea asta, necesarã pentru a-mi
stabili propriul raport cu critica, mã îndrept cãtre
subiectul propriu-zis al anchetei, cu observaþia cã, în
4 momentul actual, critica româneascã îmi pare a trece

printr-un moment bun, într-o anumitã sincronie cu
literatura. E adevãrat, îi aud pe unii scriitori revoltaþi
de cum a fost primitã cartea lor de un critic sau altul,
iar tendinþa e de a generaliza. Alteori, reacþia e chiar
mai durã: nu mã mai intereseazã ce se scrie despre
cãrþile mele, oricum nimeni nu pricepe nimic. De fapt
însã, chiar ºi o asemenea raportare la criticã aratã cã
scriitorului îi pasã de ea. ªi e atent la felul cum îi este
receptatã cartea ºi în acest mediu, nu doar în cel al
cititorilor obiºnuiþi. Sînt destui critici, în special din
generaþia tînãrã sau, sã-i spunem aºa, de mijloc, care
îºi iau în serios pasiunea, vocaþia. O simþi în cronicile
lor, dar ºi în cãrþi, cu adevãrat în cãrþi. Întîmplarea
face sã scriu acest text tocmai într-o perioadã în care
am citit sau citesc cãrþile unor critici tineri sau încã
tineri – ºi mãrturisesc cã o fac cu maximã plãcere,
uneori cu admiraþie.
N-aº merge însã doar pe observaþiile pozitive.
Cãci sînt, pe de altã parte, multe reviste care trãiesc
doar pentru finanþãri ºi în paginile cãrora sînt finanþaþi
aºa-ziºi critici literari. Pentru unii dintre ei, nu doar
relaþia dintre autor ºi narator e foarte neclarã, dar de
multe ori au o relaþie proastã ºi cu limba românã. Ca
sã nu mai vorbim despre frustrarea pe care o simte
un scriitor atunci cînd îºi dã seama cã cel care a scris
despre cartea lui nu a citit-o, de fapt. Se face încã în
România, se face cam mult, criticã de rãsfoire a
cãrþilor. Iar critica de rãsfoire nu are cum sã nu te
revolte ca scriitor. Mãcar pe motivul cã sînt mulþi
potenþiali cititori care citesc produsele unor astfel de
„critici” ºi se lasã convinºi de o anume retoricã, fãrã a
mai citi cartea aflatã-n discuþie.
Una peste alta, încercînd o concluzie, revin la
ideea cã avem o criticã literarã pe mãsura literaturii
noastre. Cu alb, cu negru, cu mult gri. Dar pînã la
urmã þine de libertatea ºi de posibilitãþile fiecãruia dintre
noi de a ne raporta la una dintre aceste (permiteþi-mi
vã rog o anume largheþe în exprimare) culori critice.

Eu cred cã nu
I Think Not
Angela Marcovici
Acum, cã mi s-a dat
posibilitatea, de-a dreptul
indescriptibilã, irefutabilã ºi
inexorabilã, de a scrie, eu,
o biatã fiinþã muritoare ºi,
culmea, poetã, executatã
silit de cãtre o instanþã
criticã, fie ºi metafizicã ºi
pusã pe fugã de pe pãmânt
intelectual (românesc),
despre chiar aceastã instanþã, observ cã nu prea mai
am la ndemânã cuvinte. Am rãmas mutã.
Cum, adicã, sã mã exprim despre? Pãi, de mii
de ani încearcã, aºa-ziºii nebuni ai lumii, sã se revolte
împotriva tuturor (ºi a lumii), împotriva lor înºile ºi a
celor care ar trebui sã le con(in)firme valoarea
produsului lor cãcãcios, mâzgãlitor pe hârtie, planºã,
lemn, fier, oþel, zgomot de fond, perete, nisip sau orice
altceva cât de cât (i)material ºi acum, dintr-odatã, în
mod sublim, pot ei avea voie sã critice, la rândul lor,
Spiritul Academic? Doamne Dumnezeule, unde am
ajuns? Mai suntem în stare, noi, neputincioºii ºi
prãbuºiþii în gratuitate ºi refuz, dupã ceva mii de ani
de pauzã adâncã, de procese ºi întreruperi legiferate
de un cod dur al tãcerii, sã ne mai exprimãm coerent,
elegant ºi logic? Putem, noi, izgoniþi mereu (de) pe o
parte a baricadei ce desparte lumea civilizatã de
hipopotami, crocodili, hiene, dihori, ºerpiºori ºi
ºerpoaice, vipere, veninoase, târâtoare care mai
de care, insecte purtãtoare de boli incurabile, de friguri
nãpraznice ºi febre paralitice, sã mai scoatem, din
propriul nostru gâtlej modificat genetic, ceva inteligibil? Pãi, eu cred cã Nu.
Mie, personal, mi s-a revelat, în ultimul timp, cã
îmi place sã dau iama, sã rup, sã distrug, sã fac praf
cu democraþia, cu majoritatea, cu masa de oameni, cu
impotenþii, cu ranchiunoºii, cu asanaþii, cu leneºii aflaþi
în treabã, cu laºii, cu drãguþii, cu criticii literari derutaþi.
De fapt, dacã mã gândesc bine, îmi plac obsedaþii, rataþii, fundamentaliºtii, fanaticii ºi clovnii.
În consecinþã, personal, cred cã noi, ãºtia,
expulzaþii neamului, exilaþii ºi rãtãcitorii pãduchioºi ºi
nespãlaþi, nu mai putem face nimic pentru noi ºi pentru
nimeni. Eu cred cã nu.
23.09.2012. Bucureºti

Spiritul critic ºi caracterul
Critical Eye and Character
Radu Aldulescu
Creativitatea (talentul
literar) ºi spiritul critic se
potenþeazã reciproc, chiar
ºi atunci cînd par sã se
anuleze reciproc, pentru
ca prin specializarea strictã
sã garanteze-înlesneascã
performarea într-un domeniu anume. E ideal ca poetul
sau prozatorul sã se
dedice exclusiv domeniului sãu, iar criticul aºijderea.
ªi totuºi, prozatorul ºi poetul nu pot performa fãrã spirit
critic, oricîtã creativitate ar avea, ºi tot aºa ºi criticul,
care n-ar exista fãrã un cuantum de creativitate. Critici
ºi scriitori aºadar, fierb cu toþii în aceeaºi oalã, fãcînd
la o adicã dovada celor douã calitãþi-înzestrãri-daruri
de la Dumnezeu prin lucrul mîinilor lor. Aceste calitãþidaruri pot fi utilizate atîta vreme cît respectivii sînt
vrednici de ele. În ce ar consta vrednicia asta, e greu
de spus. Eu unul însã, cred în spusa care afirmã cã
talentul e o chestiune de caracter, iar spiritul critic cu
atît mai mult. Afli adevãrul ºi þi-l apropii gîndindu-l ºi
spunîndu-l cît de des ºi rãspicat, aºa încît cele douã
calitãþi sînt diferite, opuse chiar abilitãþilor sociale, de
relaþionare sau manageriale, de care scriitorul oricum
se separã în timpul lucrului sãu, pentru a trãi într-o
lume sau o realitate paralele, unde se întîmplã sã
zãboveascã ºi cînd îºi ia o pauzã de la scris. La fel ºi
criticul, care trebuie sã se deprindã sã-ºi apropie ºi
sã trãiascã în lumea scriitorului aproape tot atît cît
acesta. E o chestiune de caracter deci, sã creezi lumi
viabile artistic ºi totodatã sã le evaluezi ºi valorizezi
prin comentariu critic, dar n-ar trebui sã uitãm locul
unde vrea sã se întîmple toatã povestea asta, descris
cu exactitate genialã printr-un vers genial, al unui
geniu poetic al locului: O, þarã tristã, plinã de humor...
Apelez des altminteri la acest vers, ca sã-mi amintesc
ce înseamnã caracterul la noi – o chestiune de simþ
al umorului. Fãrã nici o intenþie de a generaliza,
caracterul potenþat de simþul umorului îl vãd ca pe o
trãsãturã definitorie ºi pentru tagma scriitoriceascã. Îi
las deoparte pe prozatori, poeþi, dramaturgi a cãror
creativitate relaþioneazã cu caracterul dupã legi mai
complicate. Pot spune în schimb cã am vãzut destui
critici care, mai devreme sau mai tîrziu, sau din capul
locului, ºi-au dovedit neiubirea pentru literaturã,
dovedind în schimb un simþ al umorului ieºit din comun.
Pãi sinistra figurã a criticului-politruc Crohmãlniceanu.
Dupã ce a pus umãrul la edificarea realismului
socialist, în fapt la asasinarea literaturii române, s-a
priceput sã-ºi facã de lucru în continuare în sistemul
politico-cultural ºi printre scriitori, fãcîndu-se iubit ºi
de tinerii optzeciºti care i-au confecþionat o posteritate
mai mult decît onorabilã, resuscitîndu-i spiritul malefic.
Cãrþulia sa de curînd reeditatã la Humanitas, lansatãgiratã de doi dintre discipolii sãi, Ioana Pîrvulescu ºi 5
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Cãci, în funcþie de ceea ce aºteaptã un scriitor de la
critica literarã, albul e unul personal ºi poate fi oricînd
negru pentru altcineva. Aºa încît, cred eu, ar fi un pic
prea îndrãzneþ sã vorbesc despre critica literarã din
România ca despre o instituþie unitarã. Pot doar sã
spun cu sinceritate, revenind în final la propriile-mi
aºteptãri, cã dupã publicarea unei cãrþi mã intereseazã
în mod special, uneori cu emoþii, cronicile a cinci (poate
spre zece) critici literari din România.
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Mircea Cãrtãrescu, ajunºi la deplina maturitate
creatoare (ajunºi bine, mãnîncã o pîine bunã în sistem,
dacã au avut ce ºi de la cine sã înveþe) cãrþulia sa de
amintiri deghizate, aºadar, transmite peste timp
abilitatea avocãþeascã a criticii de ºcoalã veche ºi nouã
de a face din alb negru ºi invers. Inventarea adicã a
unui canon valoric pe dos, convenabil celor aflaþi în
capul trebii (scriitori fruntaºi precum Ioana Pîrvulescu
ºi Mircea Cãrtãrescu) cu valabilitate strictã în mediul
literar autohton ºi care-ºi pierde valabilitatea în afara
graniþelor, nefiind racordat la marea literaturã universalã
contemporanã. O dovadã elocventã a existenþei
acestui fals canon valoric, este locul codaº pe care
România îl ocupã printre celelalte literaturi din Europa.
În sfîrºit, acel spiriti malefic al Crohului, cum l-au
alintat ºi-l alintã optzeciºtii, a planat în permanenþã
asupra literaturii postbelice, în pofida apariþiei
generaþiilor de critici ºaizeciºti ºi ºaptezeciºti vãdind
seriozitate ºi caracter: profesori, filologi sau gazetari
cu veleitãþi literare, care au avut ºansa sã se formeze
pe lîngã marii scriitori precum Marin Preda, Eugen
Barbu, Fãnuº Neagu, Constantin Þoiu, Nichita
Stãnescu, Leonid Dimov, Emil Brumaru ºi alþi zeci
asemenea lor. A fost aceea o perioadã de graþie pentru
literatura românã, care a încetat chiar în momentul
cînd toþi ne-am fi aºteptat la o ºi mai mare înflorire,
odatã cu dispariþia cenzurii ideologice. Imediat dupã
revoluþie s-a întîmplat ceea ce un mare romancier,
Nicolae Breban, povesteºte într-o carte cam
tendenþioasã dupã unii, dar cu titlul extrem e sugestiv:
„Trãdarea criticilor”. Nu e vorbã cã ºi scriitorii au trãdat,
lãsîndu-se luaþi de valul vremurilor noi, ispitiþi de
oportunitãþile spre care-i atrãgea caracterul, ca simþ
al umorului. Fapt e cã a urmat o pauzã, un hiatus de
circa doisprezece ani. Treburile literaturii au dat
semne cã ar vrea sã se reuneascã în nurul anului
2003 cred, prin apariþia salutarã a unei generaþii de
critici tineri formaþi în jurul revistelor literare. Ei pãreau
sã iubeascã tot mai mult literatura pe mãsurã ce o
desocpereau, fortificîndu-ºi spiritul critic pe cãrþile
scriitorilor contemporani activi care pãreau sã
conteze. Apãruserã scriitori noi ºi mai erau din cei
apãruþi imediat dupã revoluþie. Totuºi scriitorii adevãraþi
nu apar peste noapte, oricît de talentaþi ar fi, ºi nu se
pot forma nici în cîþiva ani petrecuþi în facultãþi ºi
cenacluri. Treaba asta cu formarea scriitorului e
complicatã ºi de duratã, mai cu seamã în cazul
romancierilor. În sfîrºit. Fapt e cã spre deosebire de
înaintaºii lor din ultimele decenii ale comunismului,
criticii apãruþi dupã anul 2000 n-au avut ºansa de a
se forma pe lîngã scriitori de calibrul celor care s-au
format la rîndul lor petrecîndu-ºi copiãria ºi tinereþea
în rãzboi, foamete, instalarea comunismului ºi
traversarea deºertului proletcultist. Nu cã ar fi fost
atunci mai rãu sau mai bine, mai propice sau mai
nepropice pentru a face literaturã. Vremurile sînt aºa
cum ne sînt date, au cuantumul lor de bine ºi ºi rãu,
iar omului i se oferã ºansa sã aleagã. Inevitabil (O,
þarã tristã...) o parte din aceºti tineri critici s-au
maturizat dîndu-se pe brazdã, ca sã zic aºa, luînd
exemplul înaintaºilor care au rãzbãtut glorioºi prin
6 postcomunism, abuzînd de simþul umorului pentru a

supravieþui-parveni, cu normalitatea derivînd din
necesarul compromis, cu funcþiile, sinecurile, veniturile
decente care asigurã casã de vacanþã, vilã eventual,
conturi, turism cultural intens... Într-un cuvînt, privilegii
meritate, dupã cum se exprima un critic cu statut solid
de personalitate culturalã. Asta-i tot ce conteazã.
Astea sînt vremurile. Restu-i literaturã care nu ne dã
sã mîncãm. Vînare de vînt. În naivitatea mea totuºi,
am tot aºteptat ºi încã mai aºtept ca niºte oameni
care au scris cãrþi ºi se presupune cã au citit niºte
cãrþi menite sã-i lumineze, sã fie dacã nu deasupra
vremurilor, cel puþin cît de cît în contrasensul lor, pentru
a le imprima o direcþie amelioratã.
Vorbeam deci despre critici ºi totodatã despre
personalitãþi culturale, care s-au integrat perfect, spre
a lucra într-un tandem reciproc avantajos cu clasa
politicã. O consecinþã evidentã a acestei poveºti este
anularea statutului scriitorului ºi totodatã locul pe carel ocupã literatura românã printre celelalte literaturi din
Europa.
O poetã cu vechi state de serviciu ºi privilegii în
comunism ºi în postcomunism spunea într-un interviu:
„Faptul cã Polonia are patru premii Nobel pentru
literaturã, iar România nici unul, nu înseamnã cã
Polonia are o literaturã de patru ori mai mare decît
literatura românã...” Sînt siderat de demersul patriotic
al respectivei, care de patruzeci ºi ceva de ani îi dã o
pîine bunã de mîncat ca personalitate culturalã de
primã mãrime. Nu-mi dau seama totuºi cît spirit critic
îþi trebuie, ca scriitor cu acte-n regulã, cu niºte zeci
de cãrþi publicate ºi premiat, sã-þi dai seama cã
literatura polonezã ºi cultura polonezã în general este
de cel puþin patru ori mai mare decît literatura ºi cultura
românã. În momentul de faþã, scriitorul român e ca ºi
inexistent în Europa ºi, fãrã sã cobesc, dupã cum se
prezintã situaþia, nu mai are mult pînã sã nu mai existe
nici în România. E lucrarea clasei politice – s-a vãzut
la cutremurul de la ICR. Clasa politicã însã, nu-ºi poate
instrumenta dezastrul fãrã acordul ºi sprijinul
personalitãþilor culturale care se lasã mînjite, fãcînd
risipã de jovialitate, ºarm intelectual, nonºalantã ºi,
bineînþeles, simþ al umorului. O, þarã tristã...

Criza criticii literare
româneºti /Etic-estetismul
The Crisis of Romanian’s Literary
Criticism/ Ethics - Aestheticism
Stoian G. Bogdan
Dacã citeºti definiþia
din DEX a termenului
“criticã literarã”, observi cã
aceasta este o “ramurã a
ºtiinþei literaturii care
analizeazã, interpreteazã,
apreciazã ºi orienteazã
fenomenul literar, artistic
contemporan în lumina unei
idei esteice.” Din pãcate
critica literarã româneascã doar analizeazã,
interpreteazã (prost de cele mai multe ori), apreciazã

Înainte sã continui trebuie sã spun ce cred eu
cã ar trebui sã se înþeleagã prin idee esteticã: o idee
în lumina cãreia artistul creeazã opere de artã care
pledeazã pentru materializarea unei lumi sau
materializeazã o parte din lumea estetã în care
fiecare fiinþã umanã se bucurã de toate prerogativele
sale naturale, viaþã, libertate, plãcere etc. dupã buna
sa voinþã într-o conºtienþã deplinã în lumina faptului
cã fiecare fiinþã umanã este proprietara fiinþei sale
umane, sacrã, inviolabilã ºi suveranã, frate sau sorã
a fiecãrei fiinþe umane pe care o trateazã ca sacrã
inviolabilã ºi suveranã într-un context social-politc
în care social înseamnã cã fiecare are tot ce existã
în circuitul civil dupã nevoi gratuit pentru a-ºi asigura
o nutriþie echilibratã, sãnãtate, ºtiinþã, libertate,
plãcere, viaþã lungã etc. ºi-n care politic înseamnã
spiritualitate, arta de a te autoguverna în libertatea
paradisiacã a acestei lumi nelimitate pentru
materializarea cãreia fiecare fiinþã umanã trebuie sã
acþioneze imediat. Critica literarã româneascã, în
conextul social politic actual în care practic poporul
român este din nou iobag, ºerb, sclavul unor acorduri
pernicioase pe care proprii sãi guvernanþi, inculþi,
inumani, putrescenþi, ajunºi la putere dupã 1989 prin
loviturã de stat, asasinat ºi manipulare, maxima
manipulare ºi spãlare a creierului naþional, le-au
încheiat în numele poporului român suveran, acorduri
prin care practic þara, adicã poporul român, adicã
tu-eu-toþi, plãtim drept de ºmecher altor þãri sau
organizaþii internaþionale la care poporul, prin
reprezentanþii sãi, între noi fie spus, a aderat cu
maximã inconºtientã, adicã neºtiind ce face, fiind
condus, cum conduci un câine pe care-l urãºti în
lesã, de rea credinþã, cu efecte negative asupra
integritãþii corporale ºi aºa mai departe a românilor critica literarã româneascã trebuie sã orienteze
fenomenul literar artistic conºtientã de realitatea
disperatã din România, întru schimbare. Cum criticul

literar român a ajuns în prezent un copywriter, un
publicitar, un propagandist ieftin al unei literaturi inutile,
un lingãu ºi-un pupincurist al foºtilor pupincuriºti ai
stabilimentului care acum ocupã funcþii de conducere,
un angajat la negru al câtorva edituri (Polirom,
Humanitas, Corint etc.), un manipulator, un om care
a ajuns sã se vândã, sã-ºi vândã conºtiinþa creatoare
pentru a-ºi asigura o existenþa decentã, acesta nu
mai are autoritatea ºi-n niciun caz nu mai poate fi bãnuit
de bunã credinþã, iar rolul sãu în prezent este, aºa
cum spuneam, unul parazitar, într-un context socialpolitic în care: Educaþia româneascã este la pãmânt
(copiii noºtri învaþã sã fie submisivi, egoiºti, insensibili
la problemele altora, rãi, dezbinaþi, conform dictonului
Dezbinã ºi condu; copiii noºtri sunt educaþi sã fie
sclavii altor naþii care se cred, în ignoranþa lor, neamuri
alese, rase superioare etc.). Sistemul sanitar este la
pãmânt (chiar în timp ce scriu rândurile astea aud la
ºtiri cã o femeie gravidã a murit împreunã cu fãtul ei
pe scãrile unui spital din România pentru cã nu a avut
bani sã plãteascã internarea în maternitate). Cultura
este la pãmânt (dovadã cã se întâmplã lucruri ca cele
din paranteza anterioarã). Industria este la pãmânt
(falimentatã ºi vândutã pe nimic dupã 90). Agricultura
este la pãmânt (þãranul român fiind adus pe cale de
dispariþie). Turismul este la pãmânt. Justiþia este la
pãmânt (majoritatea magistraþilor sunt foºtii securiºti,
copiii lor, sau oameni care devin judecatori ºi procurori
plãtind examenul de admitere în INM sau impuºi de
partide politice; legile româneºti nu respectã omul; poþi
fi arestat oricând ºi oriunde nevinovat etc.). Clasa
politicã este la pâmant (politicienii sunt marionetele
corporaþiilor, bãncilor, unor oameni care nu dau doi
bani pe ceilalþi, având idei eugeniste, sataniste etc.)
Statul de drept este la pãmânt. Sãrãcia înforeºte.
Mâncãm de import, prost, nenatural, plãtim preþuri
exorbitante pentru gaze naturale, carburanþi, energie
electricã, apã proastã, preþuri aºa zis europene, în
condiþiile în care salariul mediu pe economie în
România este mai mic de 300 euro, în condiþiile în
care resursele, petrol, gaze, apã, ne aparþin, sunt pe
teritoriul nostru, dac-o mai fi al nostru, cine ºtie, poateo exista ºi un contract secret prin care teritoriul a fost
vândut cu tot cu locuitorii lui, în condiþiile în care deci
suntem fãcuþi scavi ºi cadavre încet încet. Datoria
externã face guvernanþii sã danseze pe muzicã FMI
ºi Banca Mondialã, Uniunea Europeanã face ºi ea
guvernanþii sã danseze pe banii noºtri, în prezent noi
finanþãm UE nu invers, ºi guvernanþii danseazã dupã
cum le cântã oricine altcineava în afarã de cei pe care
îi reprezintã, în afarã de poporul român, scena politicã
este infestatã cu acelaºi grup securisto-nociv instalat
în 1989 ºi reinstalat succesiv pânã în prezent. Aºa
cum pânã în 1989 acelaºi partid astãzi spart în mai
multe bucãþi alegea din interiorul sãu conducerea þãrii,
aºa ºi în prezent acelaºi partid, care e de fapt rãspândit
în toate partidele de pe scena politicã din România,
îºi alege tot din interiorul sãu conducerea þãrii. Votul,
în România, este condiþionat. Iese X sau Y, tot aceeaºi
grupare securisto-nociva iese de fapt. România este
o minciunã. Statul român este în prezent un balaur
opresiv. Este imperios necesarã crearea unei miºcãri 7
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(ignoranþi de cele mai multe ori, ceea ce demonstreazã
lipsa de bun gust deci de experienþa esteticã) ºi,
marea problemã, nu orienteazã fenomenul literar,
artistic contemporan în lumina unei idei estetice pentru
cã acea idee esteticã nu existã sau dacã existã este
cu siguranþã ori depãºitã de context ori neesteticã.
De aceea criticii literari români, batrani, tineri etc. dorm
pe ei cu graþie, nu produc nimic, nu contribuie cu nimic
la progresul spiritual social al omului, al românilor în
special, mai ales într-un context sumbru ca acesta,
sunt paraziþi, mãnâncã celuloza degeaba, fac criticã
literarã numai ca sã-ºi vadã ºi dumnealor numele
publicat, sã mai mãnânce pe bani publici, sã simtã ºi
ei cã îi ascultã cineva, sã simtã ºi ei cã au oarece
autoritate ºi cine mai ºtie din ce motive la fel de tâmpite,
neavând niciun habar, la fel ca cei mulþi, nici pe ce
lume trãiesc, nici încotro se poate, dacã rãmânem
pasivi, aceastã lume. Iar acest fapt nu denotã decât
multã ignoranþã, mai rar un critic literar ca Titu
Maiorescu, al cãrui bagaj cultural depãºea cu mult
cele trei lulele trei surcele îndoctrinatoare care se
studiazã de mai mult de 23 de ani prin facultãþile de
lirere româneºti!
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care sã porneascã din lumea artei ºi care sã se
extindã în toatã societea româneascã astfel încât
Revoluþia despre care se vorbeºte cã a fost în 1989
în România sã se întâmple în realitate cu efectele
dorite de toþi românii. Este nevoie de un Stat, adicã
un sistem de legi, nou, cu instituþii noi ºi eficiente, cu
funcþionari competenþi ºi eficienþi, incoruptibili, la
îndemânã cetãþeanului, care, iubind oamenii
necondiþionat ºi punând interesul lor mai presus decât
interesul lui, sã-i creeze cetãþeanului contextul social
în care sã trãiascã sãnãtos, liber, elevat, lipsit de
grija zilei de mâine ºi este nevoie de un Om de Stat
care sã-l creeze. Acel Om de Stat sã nu-þi închipui
cã sunt neapãrat numai eu, acest Om de Stat este
de fapt o minte formatã din mai multe minþi, o
Hiperminte. Iar aceastã hiperminte este de fapt
poporul român al cãrui lider spiritual-politc, neoficial
încã, sunt.
Cum critica literarã româneascã, fiind spãlatã pe
creier, nu este capabilã sã elaboreze o idee esteticã
ºi cum aceastã idee esteticã iatã cã existã formulatã
chiar în acest discurs, o s-o botez pentru ea acum:
Etic-estetism.

Aºadar, ideea esteticã dupã care critica literarã
româneascã trebuie sã orienteze fenomenul literar,
artistic contemporan este exprimatã prin cuvântul:
Etic-estetism.
Etic-estetismul este o idee esteticã ºi curentul
literar artistic-social-politic aferent acesteia, care
se naºte în virtutea dreptului universal al fiinþei
umane de proprietate asupra fiinþei sale umane
sacrã inviolabilã suveranã. Etic-estetismul
pledeazã prin mijloace artistice diplomatice politice
ºi acþioneazã pentru edificarea unei lumi bazatã pe
o înaltã conºtienþã a fiinþelor umane, fraternitate,
libertate, iubire, în care fiecare fiinþã umanã are
garantat ºi asigurat de cãtre un sistem tehnologic
global ºi funcþional gratuit toate nevoile primare:
adãpost decent recordat la utilitãþi; hranã sãnãtoasã
proaspãtã; acces egal la sistemul sanitar; acces
egal la educaþie, la educaþie în spiritul Eticestetismului; transport etc. Etic-estetismul se opune
sãrãcirii, îndobitocirii, exploatãrii, omului de cãtre
om sau de orice entitate juridicã, indiferent dacã
aceastã entitate se numeºte Stat, ONG, Monarhie,
Masonerie, Bisericã etc. Etic-estetismul înþelege cã
pentru matarializarea scopurilor ºi obiectivelor sale
fiinþa umanã este necesar a fi deprogramatã,
deparazitatã, dezignorantizatã, luminatã ºi
înnobilatã într-o aºa manierã încât sã poatã
conºtientiza ºi respecta sacralitatea inviolabilitatea
suveranitatea sa ºi a tuturor fiinþelor umane. Eticestetismul se înalþã solar deasupra tuturor
curentelor artistice filosofice juridice sociale politice
teologice etc. fiind o sintezã efectuatã cu cea mai
de bunã credinþã intenþie întru a crea o umanitate
liberã-fraternã-iluminatã care sã respecte liberã un
singur principiu nescris ºi etern: FIECARE FIINÞÃ
UMANÃ, (indiferent de rasã, naþionalitate, origine
socialã, orientare sexualã º.a.m.d.), ESTE SACRÃ,
8 INVIOLABILÃ, SUVERANÃ.

O extorsiune al unui
degajament
One Extortion of a Crossing Room
T. O. Bobe
Mãrturisesc cã fiind
parte interesatã, fie ºi
colateral, nu mi-e uºor sã
vorbesc despre critica
literarã. O primã impresie ar
fi cã din ea a mai rãmas
doar înfãþiºarea ºi cã e
lipsitã aproape complet de
substanþã. Mã refer la
cvasi-dispariþia miezului
tare al criticii, acela care trece de suprafaþa cãrþilor ºi
e preocupat de înþelegerea lor, de scormonirea în
mãruntaiele literaturii. Sper sã nu greºesc foarte mult
dacã spun cã în ultimii douãzeci de ani critica a rãmas
datoare cu multe literaturii din ultimii patruzeci. Nu prea
vãd cãrþi de criticã literarã care sã se ocupe de zona
contemporanã a literaturii, iar material ar fi din belºug,
pentru cã destui autori de prim rang sînt practic
„necitiþi”, vehiculîndu-se despre ei la nesfîrºit aceleaºi
cîteva cliºee rãscunoscute.
Literaturii de azi îi rãmîne, din pãcate din ce în
ce mai mult, doar critica de întîmpinare. Or, prin însãºi
natura ei, aceasta e condamnatã la superficialitate.
Oricît de bine ar fi fãcutã, nu poate decît sã zgîrie
coaja literaturii de care se ocupã. Iar la întrebarea
logic urmãtoare, dacã e bine fãcutã, rãspunsul nu
poate fi unul tranºant. Depinde. Depinde de fiecare
critic în parte ºi, ca la fotbaliºti, de forma în care se
aflã într-un moment sau în altul. Asta ºi pentru cã,
privind de la distanþã, revistele în care publicã
seamãnã cîteodatã cu niºte platforme de bloguri unde
fiecare rãspunde pentru calitatea materialului predat,
iar redacþia fie nu se pricepe sã aprecieze, fie nu
îndrãzneºte sã refuze o cronicã inadecvatã ori sã
intervinã pentru a corecta erori de informaþie cîteodatã
flagrante.
N-am pretenþia cã aº putea sã fac un tablou
foarte exact al malpraxisului criticii de întîmpinare, o
sã încerc doar un scurt inventar al hibelor pe care,
sînt sigur, le-au sesizat ºi alþii pînã acum. 1.
Plicticoºenia. Oricît de straniu ar putea sã parã, chiar
ºi un critic s-ar cuveni sã scrie fluent ºi sã-i stîrneascã
interesul eventualului cititor. Dicþiunea argumentelor
nu e opþionalã, dacã vrei sã citeascã cineva mai mult
decît cele trei rînduri în care indici cu degetul mare în
sus sau în jos. 2. Previzibilitatea a) narativã. De cîte
ori n-aþi întîlnit schema de nivel gimnazial în care la
început e stabilitã ascendenþa literarã a cãrþii
comentate, urmatã de rezumarea subiectului ºi apoi
de verdict? (Cîteodatã, drept maximã variaþie,
verdictul e stabilit de la început.) b. axiologicã. Dacã
þi s-a întîmplat sã urmãreºti cît de cît producþia unor
critici, n-ai cum sã nu le cunoºti simpatiile ori antipatiile
pentru o direcþie literarã sau pentru anumiþi autori ºi
sã nu ºtii cã verdictul lor are prea puþin de-a face cu

Apusul criticii universitare
The Decline of Academic Criticism
Claudiu Komartin
A cam trecut vremea
predicþiilor ºi a tentativelor
de a imagina un viitor posibil
al criticii literare. Sunt ani
buni de când lucrurile s-au
tranºat destul de clar ºi la
noi. Problema nu e tocmai
nouã ºi fãrã îndoialã ea nu
poate fi separatã de un
declin general al literaturii ca
idee-forte, ca bun universal, clar structurat ºi ordonat,
masiv, coerent, perfect suficient sieºi. Sã afirmi cã
literatura nu mai ocupã în lumea contemporanã locul
pe care îl deþinea în urmã cu câteva decenii e un truism.
Oricine din zona literelor (ºi, într-un sens mai larg, a
umanioarelor) îþi va spune ritos cã astãzi se citeºte
mai puþin, superficial ºi în absenþa vechilor reflexe critice
care au reprezentat în ultimele secole fundamentul pe
care s-a structurat „marea literaturã” a modernitãþii
occidentale. Am trecut de faza îngrijorãrilor, a naivitãþii
mâhnite, a frazelor apocaliptice. Nu, literatura nu a
rãposat, doar cã ºi-a schimbat principalele repere ºi
coordonate, fiind forþatã sã se reformuleze pãstrânduºi în acelaºi timp autonomia ºi încercând sã-ºi conserve
memoria intactã. Ergo, critica ºi istoria literarã au devenit
niºte discipline puse în faþa unei alegeri decisive: sã se
adapteze sau sã-ºi pãstreze orgolioase prestigiul
cultural ºi sã funcþioneze exclusiv pe o piaþã a valorilor
simbolice, sã se retragã în universitãþi ºi conclave
academizante ajungând, din punctul de vedere al
receptãrii ºi al însemnãtãþii publice, un lucru la fel de
strãin profanilor ca studiile cele mai recente din

matematicã, fizicã, biologie, economie sau medicinã.
Pe acestea le citesc (ºi le înþeleg) câteva zeci de
oameni, profesioniºti în cel mai înalt grad, profesori în
marile universitãþi ale lumii. Revistele ºi publicaþiile lor
au o circulaþie nu restrânsã, ci de-a dreptul închisã în
cercurile elitiste ale unei bresle sau discipline ºtiinþifice.
În Evul Mediu, salvarea unui mare numãr de
manuscrise inestimabile, dar ºi salvarea individualã
a unor indivizi care trãiau în cultul ºi în respectul unor
valori respinse de obscurantismul ºi violenþa epocii
lor, a venit din refugierea în abaþii, mãnãstiri ºi în
primele universitãþi ale Europei. O miºcare similarã
s-a produs în ultimele decade în Occidentul capitalist.
La noi, asta se vede doar de câþiva ani, însã viteza
cu care s-au produs aceste schimbãri a fost mult mai
mare decât în cazul þãrilor vestice, fiindcã am încercat
sã ne adaptãm (ºi, de bine, de rãu, sã ne
resincronizãm), târâº-grãbiº, la o lume care s-a
structurat cu totul diferit ºi a ars altfel etapele acestei
„slãbiri” atât de des invocate în discursul postmodern
ºi postapocaliptic.
Ce ar putea însemna, aºadar, „adaptarea”
discursului critic în zilele noastre? Tentativa unui poet
– oricât de prezent sau de branºat la ceea ce se
întâmplã în imediata sa proximitate literarã – de a da
un rãspuns la aceastã întrebare are toate ºansele sã
rãmânã doar o bombãnealã iritatã sau o garniturã de
sfaturi înaripate. Aºa încât mã voi rezuma la câteva
observaþii de ordin practic.
În primul rând, ceea ce m-a frapat de la început
la majoritatea criticilor români este dificultatea majorã
a acestora de a rãmâne conectaþi la miºcãrile artistice
– ºi conceptuale – importante ale actualitãþii, la muzica,
la artele vizuale, la cinematografia care se fac astãzi
la noi ºi aiurea. Sã citeºti în paginile de criticã ale
autorilor care scriu despre cãrþile nou apãrute ipoteze
ºi speculaþii, apropieri sau paralele cu filmul, cu muzica
sau cu discursurile artistice determinante ale acestor
ani este un real eveniment. Sã întâlneºti în cronicile
serioase ºi seci, cu o armãturã teoreticã rãmasã
aproape întotdeauna la Cãlinescu, Lovinescu ºi,
poate, la criticii francezi din anii ’60, o cât de micã
referinþã la autori strãini contemporani e un lucru, sã
o recunoaºtem, din ce în ce mai rar. Criticul-fanion al
generaþiei de dupã 2000 mãrturisea fãrã nici o jenã,
cu câþiva ani în urmã, cã nu cunoaºte nici o limbã
strãinã ºi cã are atât de multã literaturã românã de
citit pentru a-ºi scrie cele cinci cronici sãptãmânale,
încât nu i se poate cere sã fi auzit de Sorokin,
Houellebecq, Brett Easton Ellis, Cunningham, Bolaño
sau Palahniuk... Ce sã mai vorbim despre poezie,
unde reperele criticilor noºtri au rãmas la Marile Nume
din preajma celui de-al doilea rãzboi mondial ºi, cei
mai avansaþi, la Generaþia Beat ºi la câþiva poeþi care
au primit Premiul Nobel acum patruzeci de ani. ªi nu
vorbesc despre veteranii profesiei, unde gãseºti
aproape întotdeauna o totalã incompatibilitate cu
discursurile dominante de dupã 1990 – Nicolae
Manolescu nu mai are legãturã de douã decenii cu
literatura contemporanã –, ci chiar despre criticii
generaþiei mele. Cred cã, înainte de a arunca anatema
pe cititorii neatenþi ºi dezinteresaþi sau pe scriitorii care 9
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nivelul de execuþie esteticã al obiectului comentat. 3.
Inadecvarea tonului. De la entuziasm la flegmã, de la
cronici glandulare la sfãtoºenii, de la condescendenþã
la acrealã ºi cîteodatã chiar la injurie, întîlneºti un
spectru mult prea larg de accente, menit mai degrabã
sã punã în valoare umorile criticului decît cartea pe
care o comenteazã. 4. Impotenþa interpretãrii. Derivatã
fie dintr-o culturã precarã, fie dintr-o rigiditate
academicã, fie din miopie sau din lipsa unui real interes
pentru literaturã, incapacitatea de a sesiza clou-ul unei
cãrþi mi se pare a fi cel mai grav aspect negativ.
Antologic ar putea rãmîne, spre exemplificare, cazul
romanului Deadline al Adinei Rosetti, cãruia nici una
dintre recenziile ºtiute de mine nu i-a sesizat tema,
deºi criticii au povestit harnic subiectele nucleelor
narative.
S-ar putea sã mã înºel, dar am impresia cã în
bunã parte literatura vãzutã prin ochelarii criticii de
azi seamãnã cu declaraþia televizatã a unui sinistrat
de acum cinci-ºase ani: „S-a constatat o furtunã din
care n-am putut sã dorm cu nevastã-mea împreunã
în pat, fiindcã s-a declanºat o... extorsiune al unui
degajament al unei construcþii de... într-o apã... ºi...
dupã care... puteþi uita.”
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nu îºi stabilesc mize destul de „înalte”, care sã
concureze direct cu Dostoievski ºi Joyce, criticul
român ar trebui sã fie ceva mai puþin îngãduitor cu
propria sa ignoranþã.
În al doilea rând, ultimii ani au adus în mediul
academic schimbãri majore de organizare ºi de
repoziþionare culturalã. Cum cei mai mulþi dintre criticii
literari activi erau ºi sunt universitari, prinºi în imensul
aparat birocratic al învãþãmântului european
„omogenizat”, ei au devenit dependenþi de un sistem
care i-a împins sã devinã, la o altã scarã ºi cu orgolii
superioare, niºte paper-pushers care lucreazã aproape
exclusiv pentru burse ºi stagii doctorale ºi postdoctorale, întocmesc proiecte ºi planuri cu target precis,
scriu încordaþi lucrãri ultraspecializate pe subiecte la
fel de aride ca deºertul Gobi. Latura pecuniarã a întregii
poveºti a fost rezolvatã – e oricând preferabil traiul liniºtit
pe care organismele U.E. îl propun, în toate domeniile,
celor dispuºi sã devinã parte a mecanismului
funcþionãresc decât viaþa necãjitã a criticului care
citeºte ºi scrie pasionat despre cãrþile contemporanilor
sãi, fãrã sã fie rãsplãtit pentru asta, oricât de bine ar
face-o. S-a creat o falie între literatura vie ºi universitarii
care îi fac cu mâna de la ferestrele universitãþilor ºi ale
Academiei. Ce mai scrie Andrei Terian? Cu ce se mai
ocupã Adrian Lãcãtuº sau Bogdan Creþu? Cu lucruri
importante, fãrã îndoialã, care nu mai au însã prea mare
legãturã cu foºgãiala revistelor ºi a editurilor care publicã
autori români de azi, cu noile apariþii, cu cãrþile excelente
ale prezentului (ignorate aproape cu desãvârºire dacã
nu faci parte dintr-un grup apropiat sau mãcar util
cronicarului).
Dar despre onestitatea unora dintre cei care încã
mai fac cronicã literarã nici nu vreau sã încep sã
vorbesc. Indivizi interesaþi, în slujba câte unei edituri
sau chiar a unui autor cu greutate, niºte oameni care
nu mai citesc nimic cu plãcere ºi din articolele cãrora
nu te alegi cu nimic. Uitaþi-vã la cei câþiva critici 80iºti pe care îi admiram în urmã cu ceva vreme: pentru
un sejur în strãinãtate sau o ciorbã într-un restaurant
mai spãlãþel, sunt în stare sã facã din niºte antitalente
totale autori de primã mânã. Prefeþe, postfeþe,
republicate apoi în reviste, pe internet (metoda
brevetatã de Cristea-Enache), toate trase la indigo,
texte interminabile care nu spun nimic ºi nu pot oferi
un ghidaj, o serie de repere pentru un cititor rãtãcit
între atâtea nume ºi titluri. ‘i atunci, de ce continuã
toatã farsa? Pentru mãgulirea vanitãþii unor scriitori al
cãror public poate încãpea într-un maxi taxi?
Nu, mulþumesc.

Binefãcãtoarea uitare
Benefactress Oblivion
Andra Rotaru
Am debutat la finele lui 2005. Am fost rãsfãþatã
de critica literarã a acelor vremuri în care vedeam
criticii trecând precum pãsãrile de pradã pe la
standurile de carte din cadrul Târgurilor. Organizatorii
10 unor concursuri sau festivaluri importante erau la fel

de abili în a descoperi noua
literaturã. Mi se pãrea cã
poezia este destul de bine
receptatã, cã festivalurile
de poezie sunt niºte mari
reuniuni cu oameni
minunaþi, cã între aceºtia
circula un fel de afecþiune
iminentã, provenitã chiar
din regnul special cãruia îi
aparþineau respectivele fiinþe. Primul an de dupã
debut a fost unul în care nu ºtiam prea bine ce mi se
întâmplã, orice cuvânt bun legat de cartea mea îl
asociam cu persoana mea...Cred cã li se întâmplã
multora la început. Apoi, pe mãsurã ce trec anii ºi
nu mai scrii, nu mai eºti la fel de sociabil, de deschis,
de încrezãtor, vezi cum toate acele “epitete” þi se
retrag precum niºte gradaþii care ruginesc dupã un
rãzboi. ªi apare sevrajul, apar singurãtatea ºi
neputinþa, apar semnele de întrebare din partea celor
care te-au fãcut sã crezi o datã în plus în tine, apare
obligaþia sau nevoia de a confirma. Sau, pe scurt,
orgoliul. Sunt mai multe stãri pe care e greu sã le
discerni pânã sã-þi dai seama cã, de fapt, eºti doar
tu cel care trebuie sã fie supus unui oprobiu
personal, unei obiectivizãri radicale ºi unei meniri
care existã sau nu acolo unde ai intuit-o.
Iar critica literarã este schimbãtoare. La fel cum
moda se schimbã, la fel cum tabloidele valorizeazã
astãzi un personaj, iar mâine îl uitã, la fel cum ceea
ce se vinde azi, mâine este istorie. Nu este trist, nu
este just, este nicicum. Pe mãsurã ce dispar revistele
sau ziarele, rubricile de culturã, televiziunile, se
micºoreazã ºi ºansele ca receptorul (cititorul) sã-ºi
mai doreascã sau sã aibã acces la amintirile sale.
Uitarea este un fapt normal, la îndemânã. Sunt uitaþi
scriitori încã în viaþã, marii noºtri seniori, iar la moartea
lor nu se scrie nici un rând. Nu este un caz, este
binefãcãtoarea uitare, ironic vorbind.
Am obosit din multe puncte de vedere sã mã
gândesc la lucruri serioase, care sã-i mai implice ºi pe
alþii, la lucrurile care au contat pentru mine cândva. La
fel, cu siguranþã, se întâmplã în cazul altor câtorva.
Este mai onest sã îþi vezi de drumul tãu, ciung sau fãrã
mari prietenii, decât sã fii într-o continuã stare de
speranþã cã... critica literarã va face dreptate, cã este
fãrã patã, cã nu este constrânsã de ideologiile revistelor
care mai au rubrici dedicate literaturii. Sincer, nu mã
mai intereseazã decât sã mã bucur împreunã cu doi
trei oameni de discuþiile despre cãrþi, sã-i simt, sã le
pot “palpa” acea cãldurã ºi intensitate din ochi, sã ne
întâlnim din când în când pentru a nu uita sã vorbesc.

Trãiascã eroul liric ºi eul
poetic!
Long Life to the Lyrical Hero and Poetic Self!
Elena Vlãdãreanu
Poate cã e uºor imoral sã mã apuc eu acum sã
scriu despre critica literarã, din moment ce nu am mai

cronicari/critici literari, o sã-l numesc doar pe Mihai
Iovãnel. Sigur, sunt ºi alþi cronicari pe care îi respect,
dar ceva mã face sã mã îndoiesc cã sunt ºi cititori de
poezie la fel de buni.
Nu vreau sã închei înainte de a spune cã mi se
pare de un prost gust desãvârºit ca un scriitor/ poet
sã reacþioneze la o cronicã literarã. Sigur, nu ne place
când suntem criticaþi, dar buna educaþie ºi decenþa
ar trebui sã ne împiedice sã ripostãm sau sã fim
ranchiunoºi. Pânã la urmã, dacã nu eºti în stare sã
priveºti detaºat cum cartea ta îºi vede de viaþã, pur ºi
simplu nu mai publici.

Bietul Terian
Poor Terian
Adrian Schiop
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citit o cronicã sau un text
critic de luni de zile. Dar nu
toate lucrurile pe care le
facem sunt etice, nu-i aºa?
Au fost ani buni în
viaþa mea când nu am citit
decât criticã ºi teorie
literarã. Mã visam profã de
teoria literaturii – nici nu
ºtiam cã existã o astfel de
disciplinã la facultate, doar bãnuiam – ºi cronicar prin
diverse reviste. Citisem un comentariu despre
Manolescu, care a scris timp de nu ºtiu câþi ani cronicã
literarã cu frecvenþã sãptãmânalã, aºa cã acesta
devenise visul ºi modelul meu. (Poate citeºte
Manolescu acum ºi mã iartã pentru toate neplãcerile
pe care i le-am pricinuit de când conduce, mai bine,
mai prost, USR.)
Pur ºi simplu eram incapabilã sã îmi imaginez
viaþa în afara comentariului de text. Eram o elevã de
liceu acrã ºi antipaticã ºi antipatizatã, cãreia
profesoara de românã îi cãuta în coarne ºi, periodic,
o lãsa sã-ºi expunã interpretãrile bizare în faþa unei
clase amorfe de mate-fizicã, ale cãrei interese nu
aveau nici un fel de tangenþã cu textul. Eram fascinatã
de simboluri ºi de teoria textului în egalã mãsurã, aºa
cã interpretãrile mele la Ion Barbu, Eliade sau, eu ºtiu,
Arghezi, erau niºte du-te-vino-uri obositoare
textualism-dicþionare de simboluri – Gaston
Bachelard, cu tot felul de desene, sãgeþi, scheme.
Fumuri, pe scurt. Acum vreo trei ani, încercând sãmi pun ordine în hârþoage, am dat peste comentariile
mele din liceu. Nu am înþeles un rând, vã jur. Nu mai
ºtiu ce era în capul meu pe vremea aceea.
Am ajuns însã la Bucureºti studentã la Litere ºi miam vãzut visul ruinat. Pentru o vreme am scris eu însãmi
cronichete în Cotidianul ºi am observat cã, atunci când
trebuie sã scrii despre cãrþile citite, cititul plezirist se
exclude. Iar mesajele scriitorilor români nemulþumiþi –
nemulþumiþi mai tot timpul, indiferent de „verdict” – sunt,
cum altfel?, dezarmante. Dar acesta nu este un text
despre mine, aºa cã o sã mã opresc aici.
De multe ori m-am vãzut dezamãgitã de cronicarii
literari, mai ales pentru maniera lor de a comenta poezia.
Chiar ºi acum, când nu am mai citit cronici literare ºi
când nici nu mã mai intereseazã atât literatura – din
motive personale –, pot spune cã încã nu înþeleg lipsa
de culturã poeticã (aº scrie contemporanã, mai
degrabã) a criticilor literari. Mã refer strict la cei care
scriu despre poezie deºi, sincer, eu nu l-am vãzut încã
pe acela care sã recunoascã „bãi, eu nu înþeleg nimic
din poezie, de ce sã scriu atunci?”. Nici gând, dã-i
înainte cu eroul liric ºi cu eul poetic! Continuu sã cred
cã cei mai buni comentatori de poezie sunt înºiºi poeþii,
care, pe de o parte, sunt conduºi de intuiþie, iar de
cealaltã parte, de propriile lecturi poetice ºi experienþe
artistice. Nu cred cã poþi fi un poet bun dacã nu citeºti,
dar nici dacã te limitezi la paginile cãrþii. De exemplu,
Rãzvan Þupa, Claudiu Komartin, Radu Vancu, Rita
Chirian sunt, din punctul meu de vedere, buni cititori –
hai sã nu le spun comentatori – de poezie. Iar dintre
cei care sunt cunoscuþi nu ca poeþi, ci în calitate de

Cu excepþia celor
care-mi sunt prieteni sau
scriu de bine de cãrþile
mele, criticii literari mi se par
foarte proºti. Îmi place Costi
Rogozanu, deºi mi-a luat
ceva timp sã uit cã în
prefaþa pe care mi-a scriso la prima carte zice cã
ªchiop n-are gusturi rele,
deci ªchiop not too bad, de am vorbit tot singur douã
zile dupã ce am citit-o. I-am dat-o ºi lui Ianuº, care a
zis cã nu se face aºa ceva, într-o prefaþã îl lauzi domle
pe scriitor sã-i cumpere lumea cartea, nu dai talente
de mare critic. Dã-l mã în pula mea de cocalar, a
conchis Ianuº, am auzit cã la EVZ a pocnit un fotograf.
Apoi m-am mutat la Bucureºti, mi-am gãsit job la
EVZ, unde lucra ºi el. Pãrea sã mã placã, cã ºi eu
eram cu antisistemul – dar n-am cedat la semnele lui
prietenoase. Cocalarul, uite ce burtã are. Târziu am
început sã mã înmoi, dupã ce mi-a luat apãrarea pe
facebook ºi a început sã vorbeascã cu „noi, ãºtia
care”. Îmi plãcea cã e un tip protectiv ºi calm, emana
cãldurã când îl întâlneai. ªi în general un tip rezonabil
ºi cu picioarele pe pãmânt, cu rate la bancã ºi o
viziune sãnãtoasã despre literaturã, cu oroare de
macrameuri livreºti gen Matei Florian.
Eu însã – trebuie s-o spun ºi pe asta - sunt un
pic mai nuanþat, fiind mai artist din fire ºi cu nervi mai
capricioºi. Deseori am crize de stomac care mã þin
închis în casã, departe de semeni, zile în ºir. Costi nu
are crizele astea de stomac, e o fiinþã cu mai puþine
complexitãþi fiziologice, dar tocmai asta mã atrage cã e atât de normal.
Îmi mai place Mihai Iovãnel. Nu ºtiu câte parale
face ca critic, dar scrie bine, e foarte punk, as când
desfiinþeazã scriitori. ªi pe mine m-a desfiinþat cu prima
carte, a zis cã-s prost ºi manelist, comparându-mã
cu Guþã Nicolae. Nu îl cunoºteam pe atunci, de-abia
venisem în Bucureºti, ºi articolul m-a enervat fantastic,
fiindcã pe dinãuntru nu mã simþeam deloc prost ºi
Guþã Nicolae, ci finuþ, sarcastic ºi punk ca el. Parcã
Dumnezeu i-ar fi întunecat minþile când a scris articolul
ãla, zãu aºa.
11
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Apoi, dupã câþiva ani, ca ºi cum nimic nu s-ar fi
întâmplat, a scris un articol elogios despre aceeaºi
primã carte ºi mi-a mai trecut din patã; deodatã, au
început sã-mi placã mâinile lui înmãnuºate, aliura de
dandy tocilar, fãrã nici o legãturã cu pitbullul din articolele
critice. Pe scurt, o creaturã crocantã ºi adorabilã. Îmi
amintesc cã la lansarea de la MNAC a Iluziei
anticomunismului, unde a apãrut tot aºa înmãnuºat ºi
o superbã cãciuliþã de sky, cu un paltonaº negru carei sublinia talia (foarte frumoasã ºi ea), Iovãnel s-a aºezat
spãºit (întârziase puþin) pe un scaun de la margine,
chiar în faþa mea ºi a lui Chiva. În perioada aia se
amuºina cu ceea ce avea sã devinã mai târziu
Criticatac, erau prinºi în ritualuri complexe de curtare.
Eu cu Chiva stãteam deci întinºi pe niºte perne
umplute cu bule de polistiren în spatele lui ºi am
început discret sã-i împingem, cu tãlpile, picioarele
scaunului - astfel cã, pentru criticatacii marþiali de la
prezidiu ºi publicul sofisticat din salã, pãrea cã
ghiduºul de Iovãnel s-a apucat, din plictisealã, sã
leviteze prin încãpere. ªtiam cã are un simþ acut al
penibilului ºi prelungeam cu sadism gluma - dar Iovãnel
strîngea din dinþi ºi nu reacþiona, zâmbea fix cãtre
prezidiu. Nu a reacþionat decât atunci când cei de
lângã el au început sã se foiascã ºi sã-i arunce priviri
neliniºtite; abia atunci ºi-a luat scaunul sub fund ºi a
plecat cu el, îndoit ca bãbuþa, 2 metri mai încolo.
La inducþia Ruxandrei Novac, mi-a mai plãcut
Andrei Terian pe care Ruxandra îl considera un fel de
critic al fracturiºtilor, „singurul care înþelege”. Era prin
2004, eu tocmai mã mutasem din Sibiu în Bucureºti,
iar Terian se mutase invers de câþiva ani, deci nu lam mai prins în Bucureºti. Ne-am cunoscut câþiva
ani mai târziu - mi s-a pãrut ºters ºi cam plictisitor,
mai doct aºa, cu niºte costume de acum 15 ani; dar a
scris de bine de prima mea carte ºi am zis hai cã e
deºtept bãiatul ãsta, are dreptate Ruxandra.
Apoi, în 2009, s-a întâmplat dezastrul, a scris
de rãu de a doua mea carte, a dat cu ea de pãmânt,
ºi nici cã am mai putut sã-l înghit. Pãcat de el, le
ziceam amicilor de bere, l-a prostit Sibiul, l-a mâncat
îmbâcseala de acolo. Dar nu i-am zis nimic în faþã
când ne-am intâlnit, doar i-am zâmbit larg, cum fac
sibienii civilizaþi când se întâlnesc, sibienii fiind, prin
definiþie, mult peste media acestei þãri nãpãstuite. Dar
la fel de adevãrat e cã amãrâtul de Terian e sibian
prin adopþie, sibian wannabe - ºi asta se simte imediat,
eu având o lejeritate, o dezinvolturã care transpare
prin toþi porii mei sibieni, într-atât de evidentã cã-mi
pot permite sã urãsc din tot sufletul oraºul ãla de
cãcãnari care mi-au distrus adolescenþa, rãmânând
în acelaºi timp fiinþa selectã elaboratã integral în acel
avanpost de civilizaþie. Cât despre bietul Terian – ei
bine, Terian NICI ÎNTR-O SUTÃ DE ANI.

***

V. Leac

Plec de la premisa cã nici un critic nu e sincer,
sincer cu el însuºi. Asta se poate observa uºor citind
cronicile care apar în diverse reviste. Nu simþi cã sunt
12 scrise din vocaþie (plãcere), ci mai mult din obligaþie.

ªi totuºi cine-i obligã? De
ce se chinuie în halul ãsta?
Toþi analizeazã, încadreazã
ºi iar încadreazã. Asta o sã
fac ºi eu: o sã-ncadrez.
1. Categoria tocilarilor veºnic afectaþi ºi
ambiþioºi. Din aceastã
categorie fac parte: Dan C.
Mihãilescu, Paul Cernat,
Alex ªtefãnescu, Daniel Cristea Enache, Alex Goldiº.
Încã cel puþin cinci nume mai pot fi adãugate la aceastã
categorie. Lista rãmîne deschisã. Atunci cînd îi citeºti
ai senzaþia cã iar i-a pus “domn profesor” sã facã
analiza unui autor. ªi, ca orice tocilar conºtiincios, se
apucã de analizã ºi analizeazã ºi analizeazã ºi
analizeazã toþi într-un stil gen referate.ro. Nimic
sclipitor, doar limbaj arid ºi preþios pentru snobi. Pentru
a vã convinge singuri comparaþi-le cronicile, cãrþile –
aceste mici dãri de seamã – cu doar cîteva cãrþi, cele
mai cunoscute publicului): Cursuri de literaturã de
Nabokov; Regulile artei de Pierre Bourdieu ºi Eseuri
de Eliot. Dacã întîmplãtor le-au citit ºi domniile lor
atunci nu mai existã nici o ºansã. Sunt irecuperabili.
2. Categoria smart: Mircea Mihãieº, Marius
Chivu, Cornel Ungureanu, Bogdan Creþu, Alexandru
Laszlo, Doris Mironescu. Sunt singurii critici pe care
îi citesc cu plãcere ºi mare plãcere. Simþi cã nu totul
e pierdut.
3. Categoria bãieþi simpatici: Cosmin Ciotloº,
ªerban Axinte, Octavian Soviany, Al. Cistelecan, Ion
Pop, Gheorghe Grigurcu. Bãieþi de treabã, simpatici.

Sã taie în carne vie
A Deep Flesh Wound
Bogdan Coºa
Dacã aº fi critic literar,
aº intra în marea grãdinã
de scriitori români contemporani cu coasa; începând
cu optezeciºti ºi nouãzeciºti, unde, sã zicem, n-ar
trebui decât sã tai câþiva
copaci uscaþi, inestetici care au rodit sãrãcuþ ºi
numai altoiþi pe spinãrile unor
instituþii -, dupã care m-aº putea apuca în liniºte de vãruit
la cei care au confirmat, sã fie mai vizibili, recuperând
eventual ce e de recuperat ºi din urmã. Aº curãþa, unde
e cazul, de rãmurelele unor volume pripite, aº pregãti
terenul astfel încât sã nu mi se zgârie cititorul urcat în
copacul muncii lor, sã nu i se anine traista în care are de
gând sã culeagã fructele bune, curate. Asta în prima zi
– atent sã nu mi se descurajeze de la început, sã nu
dea peste exemplarele a cãror hibridizare n-a reuºit. Apoi
m-aº uita împãcat ºi aº vedea cã aºa, mai rãriþi, e bine,
cã se vãd de departe ºi nimic nu e înºelãtor pentru ochiul
naiv.
A doua zi, trezit cu noaptea în cap, mi-aº sãruta

Adicã mi-ar plãcea sã vãd o mânã de fier în critica
româneascã, sã nu mai citesc cronici greþos-laudative
la volume dubioase ce pun umãrul la perpetuarea unor
nume ºi tipuri de scriiturã care amãgesc atâta tineret.
Mi-ar plãcea ca literatura ºi oamenii ei sã denote ºi sã
dezvolte o minimã conºtiinþã, sã nu mai fie ca o omidãalien din gura cãreia curg bale lungi, bale de care se
ajutã sã alunece mai departe prin lume, sã lase dâre –
sunt atâþia copii care pun botul ºi e pãcat pentru cã ºcoala
e aºa cum e, deci mãcar literatura sã nu fie puturoasã
(leneºã estetic + emanând un miros greu, de hoit etic).
Vreau o criticã radicalã, niºte oameni care sã facã puþinã
curãþenie, sã pregãteascã terenul pentru hermeneuþi.
Mi-ar plãcea sã revinã Andrei Terian ºi Iovãnel, sã
se înãspreascã Goldiº, sã scrie mai des BogdanAlexandru Stãnescu ºi Cristina Ispas, sã creascã ªtefan
Baghiu ºi sã taie în carne vie.

Sã-ºi dea la gioale, sã se
obiºnuiascã din copilãrie cu
asta. Nu s-ar mai supãra
nimeni, adio ”orgoliu rãnit”.
Mi-ar fi plãcut foarte mult ca
ºi grupul Lumina de Avarie
de la Braºov sã formeze un
critic.
Din nefericire nu s-a
întâmplat. ªi, aºa cum face
omul de obicei, nefiind în stare sã se bucure destul
pentru locul în care tocmai se aflã, de câte ori nu miam dorit sã fiu altundeva, în alt timp, sã fiu la Iaºi ºi sã
fac parte din Club 8 sau ce fain ar fi fost dacã aº fi
prins ºi eu Cenaclul de Luni. Bref, îmi doresc foarte
mult ca tot mecanismul care se interpune între poet/
scriitor ºi critic sã se subþieze pânã la transparenþã.
De ce trebuie sãracul poet sã aºtepte înfrigurat
cronica la cartea sa sau textul de pe coperta IV? Nu
ar fi frumos ca poetul ºi criticul sã fie cei mai buni
prieteni? Cum ar fi ca poetul sã înþeleagã face to face
mecanismele criticii? Mi-ar plãcea mult sã pot trimite
ce scriu criticului ºi el sã-mi dea feed-back pe mess
sau pe mail. Mi se pare o convenþie, un mecanism
mult prea rigid ºi insuficient de productiv cel în care
eu scriu o carte, apoi se scriu niºte cronici prin reviste
sau pe bloguri, eu le citesc, îmi îmbunãtãþesc scrisul
þinând cont de observaþiile criticului (vorbesc aici de
un critic idealizat, criticul perfect, care rareori se
înºealã în judecãþile sale de valoare) atât cât mã duce
capul, cât mã lasã orgoliul, apoi mai scriu o carte ºi
aºtept un nou feed-back. Mecanismul ãsta e prea
lent ºi pot apãrea tot felul de erori de comunicare pe
parcurs. Plus cã se pot pierde foarte multe prin
comunicarea asta formalã.
Sunt perfect conºtient cã prietenul meu, criticul,
are o familie de hrãnit, cã este nevoit sã aibã tot feluri
de joburi care nu neapãrat au de-a face cu menirea
lui, cã articolele ºi cronicile lui sunt foarte prost plãtite,
dar, cu toate astea, ca un poet corcolit ce sunt (vorba
lui Radu Vancu) îi cer criticului sã se implice ºi mai
mult în viaþa literarã, îi cer sã porneascã cenacluri
celebre, îi cer sã-ºi facã timp sã dea feed-back tinerilor
care scriu pe site-urile literare. Nu ºtiu de ce, dar am
impresia cã nu cer prea mult ºi poate cã tot discursul
ãsta al meu nici nu e chiar aºa de idealist.
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soþia ºi copiii ºi aº pleca la drum. Odatã ajuns pe ogorul
douãmiist aº scuipa în palme ºi mi-aº face o cruce mare,
sã-mi dea Tatãl putere ºi nervi de oþel, cã pãmântul e
tare ºi, se ºtie, buruienii nu-i trebuie cine-ºtie-ce condiþii
sã-l umple. Ar fi mult de muncã, dar aº lucra în
perspectivã – dupã o coasã integralã, aº verifica cu
hârleþul fiecare cuib; tot cu hârleþul aº scoate în parte
spinii sau scaieþii de la rãdãcinã, apoi i-aº lãsa la uscat
ºi, în ultima zi, dupã ce voi fi terminat, le-aº da foc, sã nu
se mai rãspândeascã, sã nu mai polenizeze dupã cum
bate vântul atâta puiet nevinovat. Pe searã, în ziua a
cincea, m-aº întoarce acasã istovit, mulþumit ca dupã o
muncã grea ce trebuia mai devreme sau mai târziu dusã
la capãt de capul familiei critice.
Ziua a ºasea ar însemna muncã în serã, plivit
minuþios printre rãsaduri alãturi de copii; plivit categoric,
fãrã resentimente, pentru a da un exemplu celor mici,
pentru a-i învãþa sã distingã binele de rãu, tehnicile
convenþionale de cele alternative ºi ce funcþioneazã în
teorie de ce anume în practicã.
Tot în ziua a ºaptea - ultima zi, cum spuneam -, nu
doar cã nu m-aº odihni, ci chiar m-aº strãdui sã planific
pentru anul ce vine o atentã stropire cu dãunãtori, astfel
încât Douãmiistul Bine Ancorat sã se sufoce odatã
pentru totdeauna cu ideile-i gãunoase ºi, dacã el crede
de cuviinþã, sã se reîncarneze în maxim gândac.

„Poeþii vor sã fie
corcoliþi, cer criticului sã ªuturi ºi goluri
Kicks and Goals
fie prietenul lor ideal“
‘Poets Want to Be Spoi(r)led, Asking
the Critic to Be Their Ideal Friend‘
Andrei Dósa
Întotdeauna am invidiat grupãrile literare care
reuºesc sã coopteze ºi un critic. La modul ideal, poeþii
ºi criticii ar trebui sã creascã împreunã, sã fie colegi
de bancã, sã iasã la o bere dupã cursuri, sã discute
literaturã, sã-ºi împãrtãºeascã lecturile, descoperirile
ºi ideile. Ba mai mult, ar trebui sã fie vecini de scarã
de mici. Sã iasã la fotbal în faþa blocului împreunã.

Mugur Grosu

Iar mi se-ntâmplã
asta: sunt întrebat de
literaturã ºi-mi vin în minte
pilde fotbalistice. Cu
microbiºtii o dau pe
literaturã din acelaºi plictis
maladiv. Acum, de pildã,
primul lucru care-mi trece
prin cap e cã o eventualã
selecþionatã literarã de-a 13
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noastrã ar fi de talia naþionalei de fotbal a insulelor
Feroe. ªi spun asta cu toatã simpatia pentru jucãtorii
micuþului arhipelag a cãrui întreagã populaþie ar
încãpea pe stadionul Iftimie Elisei din Medgidia. Da,
sunt ciuca bãtãilor, ºi-mi amintesc cu jenã de vremea
când ne lãcomeam sã le dãm 7 goluri, asemeni
golanilor care se bucurã sã fure cornul cu gem de la
gura picilor. Jena veni când aflai cã echipa pe care-o
caftisem era o adunãturã de bucãtari, popi, pescari,
dentiºti, maragonzi sau cântãreþi la trianglu care, dupã
orele de program aveau acest hobby – sã se batã cu
loazele noastre de lux plãtite sã dea toatã ziua cu
piciorul în minge. Ba chiar, neplãcutã farsã din partea
unor amatori, au reuºit sã mai dea ºi goluri, sã bage
în sperieþi niºte campioni, sã scoatã niºte remize
istorice ba chiar ºi sã batã de câteva ori. Aºa, deamorul artei; de fapt. La fel ºi cu scriitorii noºtri:
exceptându-i pe cei ce-ºi paraziteazã familia sau
bugetul de stat, care-au moºtenit o avere sau au dat
lovitura la loto, literatura e doar o pasiune de weekend; se scrie de-amorul artei, naiv, tragi-comic ºi-atât.
Chiar ºi cei mai înzestraþi dintre ei sunt nevoiþi sã-ºi
umple sãptãmâna spetind prin te miri ce bucãtãrii,
magazii, jobuleþe ºi negustorii, cã mereu e ceva de
plãtit. ªi dupã astfel de sãptãmâni imaginaþi-i
îmbrãcând tricoul naþionalei ºi ieºind la-ncãlzire pentru
te miri ce meciuri cu granzii literaturii – plini de tupeu
dar rugându-se, cu jumãtate de gurã, ca trântele de
pe teren sã nu-i scoatã din câmpul muncii. Chiar mai
conteazã ce bombãne criticii? Sigur, trebuie ºi ei sã
existe, cine-a mai vãzut meci, cât de prost, fãrã
comentatori ºi chibiþi. Dar, cã te-mbracã în vorbe de
aur sau plumb, cui îi pasã? Ce se schimbã din celenºirate mai sus? Aþi vãzut vreun simbriaº rãsplãtit cu
o zi în plus de concendiu pentru cã a fost lãudat de
Simion sau de Manolescu? N-aþi vãzut. Atunci scutiþimã cu rolul criticii, nu-l pricep. Nu îmi pasã. Singurul
lucru care conteazã, care se consemneazã e meciul
pe care-l pot juca între ei: cine poate striga cel mai
lung goool din istoria locului? Uite, Ilie Dobre la fotbal
ºi-a adjudecat titlul mondial: 27 de secunde. Cum ar
veni, golul absolut. Hai, cã se poate mai mult. ªtiu eu
prin USR ºi prin ICR niºte tipi cu plãmâni care pot
mai mult.

Lasagna
Mihai Duþescu
Eu nu apuc sã citesc
nici literaturã pe cât mi-aº
dori, darãmite criticã
literarã. Þin vag minte
cã mi-au plãcut prin
liceu Tudor Vianu sau
Cãlinescu, atât cât am
apucat sã citesc între douã huligãneli ºi meditaþii la
desen sau la mate, dar jur
cã n-am cumpãrat în viaþa mea o carte în urma
vreunei cronici. ªi nu cunosc pe nimeni care sã fi
14 mers în librãrie sã cumpere o carte pentru cã a citit

despre ea cronicã în revistele literare.
De altfel, aº începe zicând despre revistele
literare. Cu mici excepþii, ºi excluzând reviste din zona
„Tataia” care mai publicã ºi texte literare uneori, dar
care pãcãtuiesc înzecit din alte motive, tot ce am
vãzut în România mi se pare demn de milã. Nu m-aº
obosi sã le citesc conþinutul, de vreme ce înveliºul e
ca un moºulicã de-ãla cu bascã ºi costum bej strâmt
de pânzã, izinit de la atâta purtat. Mã refer acum la
ceea ce se chemã „costum de varã”, dintr-ãla cu
mânecã scurtã la sacou. O fi om bun ºi respectabil
moºulicã, dar nu-mi inspirã decât milã ºi nu mã
tenteazã sã fiu prieten cu el. Deci nu cred sã existe
cineva printre prietenii mei care sã cumpere reviste
literare, ºi sunt sigur cã tot din acelaºi motiv: cam
toate au o graficã jenantã, DTP-iºtii sunt probabil
adunaþi din rândul absolvenþilor de particularã fãrã
speranþã de altceva ºi þinuþi pe douã felii de salam, au
titluri respingãtoare ºi în general sunt pline de lucruri
inutile, care doar îþi provoacã milã, în fine. Aºadar,
iatã principalul motiv pentru care nu citesc cronici de
carte decât foarte rar, aproape accidental. ªtiu cã unele
mai sunt ºi pe net, primesc link-uri pe facebook de la
tot felul de oameni, dar aici intervine deja al doilea
motiv: nu aº citi cronicã literarã decât dacã e scrisã
de cineva care scrie ºi literaturã, ºi care îmi ºi place
cum scrie. Altfel nu merge. Mi-am dat seama de asta
din cele câteva experienþe de pânã acum, când s-a
întâmplat sã citesc cronicã la vreo carte care chiar
îmi plãcuse ºi am observat cã intuiþia nu m-a înºelat.
Am observat cã nu îmi spun nimic – ºi chiar mã fac
sã râd – instrumentele critice ale celui care face criticã
fãrã a fi el însuºi scriitor, ºi un scriitor care pe
deasupra sã-mi ºi placã cum scrie. De fapt, cei mai
mulþi sunt aºa, sunt doar cronicari ºi nu sunt ºi scriitori;
sau, dacã sunt, din punctul meu de vedere sunt nuli
ca scriitori. Aceºtia scriu criticã ca ºi cum ar repara
maºini de spãlat, iar asta mai merge uneori, dar se
vede cu adevãrat monstruos când e vorba despre
critica la cãrþile de poezie. Acolo e nevoie de mult mai
mult decât un bagaj de cunoºtinþe ºi o trusã de chei.
Cred cã am întâlnit cu toþii oameni care atunci când
danseazã sunt praf, sau oameni care nu sunt în stare
sã deosebeascã un sunet grav de unul acut – cam
aºa ºi cu poezia: ai sau nu acel organ secret. ªtiu cã
sunã a teorie ieftinã la masã la crâºma scriitorilor, dar
din pãcate e fix aºa. Dacã nu ai organul acela, dacã
þi-au zis câþiva oameni de încredere aºa, mai discret,
mai pe ocolite, cã nu-l ai, e OK, stai liniºtit, nici n-o sãl mai ai vreodatã; n-o sã-þi creascã acum la vârsta
asta. Cu alte cuvinte, eºti praf. Mai bine te þii de ce îþi
iese cât de cât – cronici la cãrþi de memorialisticã,
eveniment cultural etc. – ºi-þi iei banul de la revistã
decent. La urma urmei, pentru un articol despre o
lansare de carte ai nevoie doar de setul de chei ºi de
bagajul de cunoºtinþe, nu-þi trebuie ºi urechea
muzicalã. La fel, dacã tu de exemplu, în calitate de
cronicar literar, pui „Layla” ºi „The show must go on”
pe facebook ºi nah, mai pui ºi citate din mari cãrturari,
sau o fotografie cu Nora Iuga în zbor feeric, ºi-i pui ºi
credite foto, civilizat; mai bagi apoi o pildã din
înþelepciunea altor popoare, mai o pozã cu tine la care

Nesiguri în noapte
Insecure at Night
Vlad Moldovan
În ceea ce mã
priveºte – am atârnat
întotdeauna la marginile
(in)tangibile ale orizontului
criticii literare un anumit
deziderat hermeneutic. E
cunoscut însã faptul cã
dorinþele, de cele mai multe
ori, se traseazã pe un fond
de incertitudini ºi de
multiple erori, infime iluzii ale oricãrei existenþe-gândiri
neofite ºi cvasi-solipsiste. Într-o astfel de niºã
idealizantã – critica ar fi putut deveni un joc secund,
comprehensiv ºi rezonant al onorabilei lecturi. Ar fi
fost vorba despre un plus minimal (dar pasional) pe
care indicele privirii criticului l-ar fi putut disemina prin
textul sãu. ªi atunci progresia interpretãrii nu doar sar fi acordat cheilor ºi frecvenþelor oferite de opera
analizatã – ci mai mult, cum ar spune Schlegel, ar fi
cãutat creerea unui surplus de vitalizare (Entlebungul) ºi spaþiere la viaþa primã dar adesea delicatã a
operei, cã doar despre ea e vorba, nu?. Probabil cã
în nucleul evenimentului critic vis a vis de un text aº
fi poziþionat un fericit moment de contact „iluminant”
prin care lectorul critic desprinde un stil strãin ºi, pe
urmele unei excitaþii culturale, reconstruieºte nodurile
ºi dinamica autenticã (dacã e cazul) a operei,
integrând-o contextelor.
Însã toate acestea aparþineau, cum aveam sã
constat mai târziu prin cunoaºterea realitãþii factuale
din critica româneascã, de o paradigmã vetustromanticã în care nobilitatea ºi autenticitatea ar fi putut
regla dinamica sistemului de schimb cultural. Situaþia
efectivã s-a dezvãluit a fi una mai degrabã sãlbaticdeleuzianã decât elegant-schlegelianã: Atât producþia
literarã cât ºi critica au apãrut a fi cumva douã planuri
paralele, douã serii de semnificanþi, - fiecare cu legile
ºi transmisiile specifice, care doar din când în când
realizau un contact adevãrat. Spun asta pentru cã de
prea multe ori am avut senzaþia cã recenziile ºi textele
critice pe care le citeam sunt un domeniu
autonomizat, separat de operele analizate. Era de-a
dreptul bizar- citisem ºi eu cartea, ma bucurasem ºi
eu de turnurile reuºite exclamasem deja „aºa da! Ce
fain i-a reuºit aici!” ºi când colo, în textul critic aflam
vrute ºi nevrute despre cultura ºi conexiunile
subiectului critic, însã, vai, foarte puþin din ceea ce
mã fãcuse sã rezonez. Foarte rar am simþit acel

acordaj fin pe care un critic ar fi trebuit sã îl realizaze.
De cele mai multe ori era vorba despre istorii literare,
despre influenþe,direcþii, teme comune (ce oroare),
simbolistici, tehici, generaþii etc... aceste bizare
elemente cu care se populeazã discursul critic ºi care
mi se par a fi ustensilele ideale de a rata ireductibilitatea
autenticã a unui volum de poezie sau a unui roman.
În acest caz, prin ochii autorului, criticul mai mult
bânguie prin întuneric, cautã ºi se precipitã stingher
în lumea deschisã de operã. Ca un mânz abia nãscut
care îºi încearcã picioarele nesigure pe o câmpie
traversatã de ochii sticloºi ai ºacalilor autori.

Criticul ca ºi politicianul
The Critic as Politician
Nicolae Prelipceanu
Am pus cândva
mare preþ pe critica
literarã. Faza criticã a unei
societãþi este, cum se ºtie
dar se uitã, cea a luciditãþii
ºi a seriozitãþii. Numai
cã... vedeþi, existã un
numai cã. În anii din urmã
s-au descãtuºat niºte
energii îndreptate spre
câºtigul cu orice preþ, care au obturat ºi critica
literarã, nu numai politica. Când am ajuns sã ºtiu
ce o sã scrie criticul cutare despre cutare scriitor,
sau cã o sã scrie despre lista cutare ºi nici n-o sã
se uite spre alþii, preþul criticii a scãzut în ochii mei.
Când ºtiu cã unul o sã scrie numai despre ardeleni,
altul numai despre cei din..., dar mai bine sã evit
numele de oraºe, altul numai despre cine e prin
preajma sa, ce preþ sã mai pun pe demonstraþiile
lor de oportunism ºi de nimic altceva. Mai sunt
câþiva, încã neintraþi în coterii ºi grupãri, care îºi
închipuie cã mai e ca pe vremea adevãratei critic
literare, care nu se formaliza de criterii extraliterare,
dar or sã intre ºi ei în rând, cã altfel vor pieri, vor fi
daþi la o parte de cohorta de critici de casã ºi de
masã. O sã spuneþi cã sunt un nostaligc. Da, sunt
nostalgic dupã E. Lovinescu, chiar Titu Maiorescu,
dupa G. Cãlinescu ºi Pompiliu Constantinescu, dar
ºi dupã Lucian Raicu. Nu e de mirare, simt tot mai
mult cã fac parte, mental, dintr-o altã lume ºi nu mie deloc ruºine s-o spun.

CUI NU-I E FRICÃ DE CRITICII LITERARI!

îþi dai singur „like” – te aºtepþi sã cumpere cineva cât
de cât întreg la minte revista literarã la care scrii,
pompos, cronici de carte? Probabil cã da. E clar, ºi tu
eºti praf.
Îmi pare rãu cã am tratat aºa neglijent ºi un pic la
miºto chestiile astea, dar am o lasagna la cuptor ºi
deja s-a declanºat semnalul sonor. Deci e gata, vã
pup.
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Angela Marcovici
Blocul NU
am fost o fatã NU a lui Enrique Vila-Matas, am trecut prin vechiul
ºi straniul cartier ºi am zãrit, înfricoºatã, scãldatã în soare,
Blocul NU
mi s-a întunecat privirea pânã în adâncul pupilei
acolo, abisul,
tatãl, bãtrân ºi bolnav, înaintea morþii, îºi târa pe trotuar
trupul Nu, obscur, obscen ºi profund precar,
un tatã NU.
blocul era înconjurat perfect de copaci fãcuþi din limfã rece
era degradat pânã la structura de rezistenþã
structurã fãcutã din limfã de gheaþã
melancolia, plinã de sânge ºi lacrimi, a atins, ca un animal atent,
destructurarea rece a blocului NU. subsolurile dãrâmate, scorojite ºi
umede, adãposturi improprii pentru cei care NU au unde munci
sunt, întrucâtva, labirintul sumbru al oraºelor NU din
lumea a treia, imposibilã ºi în imposibilitatea tãcutã de a fi
altceva atunci când mi se cere acest lucru imposibil
sunt înaltã ºi bolnavã ºi sunt NU
familia mea este familia NU.
„soarele ascuns în anusul social“, lupta, închisã la culoare,
ca o melodie ce-þi taie rãsuflarea, dintre cei
„care au unde munci ºi cei care NU au unde munci“
Blocul NU, scãldat în soare, lipit de pieptul asexuat al
tatãlui ce-ºi târa picioarele nesigure de parcã ar fi cãlcat
pe sârmã, nu pe pãmânt
„amândoi, obscuri, obsceni ºi profund precari“.
a fost, înainte, mulþimea, melancolia ºi moartea, cei trei M.
acum, Blocul NU, acolo, unde Alex., încã nu avea sex, unde am scris
în delir despre structura nopþii NU în timpul urletelor
copilului revoltat, încã, din faºã.
acolo unde ºters scrisul de pe suprafaþa pãmântului.
(din volumul în pregãtire Intimitate)
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Pro ºi contra
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Despre atelierul de „creative writing“ de
la un general retras care avertizeaza
ca presedintele
SUA Dwight Eisenhower
,
despre pericolul complexului politisto,
pedagogic
News on the Workshop of `Creative Writing` from a Retired General Who Warns Us, as Once did the President of the U.S.A,
Dwight Eisenhower, of the Dangers of the Teaching-Cop Complex
Andrei Codrescu
În 1984 cînd m-am lansat
eu în apele misterioase ale
acelei noi-nouþe invenþii ºcolare
“creative writing” habar n-aveam
despre ce-i vorba. Scriam
poezie, frecventam lec-turi de
poezie, aveam prieteni poeþi,
ne întîlneam în crîºme, ne
entuziasmam, ne certam, ne
demolam eroii, preaslãveam
“revelaþiile” de jour, dar n-o
fãceam nici la ore fixe ºi nici cu
manuale. În 1978 existau puþine
programe de gen în cadrul
departamentelor de englezã
în universitãþile americane:
University of Iowa Writing
Program a fost primul, ºi cred
cã al doilea a fost cel la care am
ajuns eu, The Johns Hopkins
University Writing Program în
Baltimore. Cel din Iowa era bine
cunoscut din cauza ramurii
internaþionale care adunase
acolo în cîmpii de porumb o
mulþime de poeþi din lume,
inclusiv România. (Cred cã Ana
Blandiana, Adrian Pãunescu ºi
Dinu Flamand au paticipat,
între alþii). La început aceste
programe au fost conduse de
poeþi care se dãdeau profesori ca sã-ºi cîºtige traiul, ºi
se asemãnau cu adunãrile
spon-tane din crîºme – erau
dezorganizate, nu exista ierarhie sau reguli – profesorii se
culcau cu studenþii, studenþii cu

profesorii, clasele se þineau
rareori în sãlile universitare,
mai des în casele profesorilor,
în cîrciume, sau în cãminele
studenþeºti. Cupluri noi de
profesori-studenþi sau viceversa se formau rapid, unele
dintre ele chiar amical, fãrã
divorþ, altele cu urmãri jalnice ºi
întîmplãri melodramatice. Între
1973-75, de exemplu, s-au pus
la punct în Iowa cel puþin trei
miºcãri literare: Actualism,
Language School, ºi Poezia
New York la Iowa City. Studenþii
se considerau (ºi mulþi erau)
poeþi ºi prozatori, cu cãrþi
publicate sau visate, þi ziceau
cã ºcoala era numai pentru
adãpost de la lumea “straight”
unde i se furau creatorului
drepturile divine la 1. bãuturã,
2. sex ºi 3. somn. Profesorii se
considerau “poeþi-profesori,” ºi
nu “profesori-poeþi,” denumirea
care a denotat tranziþia de la joc
la muncã pe la sfîrºitul anilor
Optzeci. Poeþii-profesori erau
poeþi cu masca pe bãþ ca
veneþiencile, dar mulþi au sfirºit
tragic, ca John Berryman,
fiindcã pînã ºi purtarea unei
mãºti pe bãþ îi deprima profund.
Dispreþul general faþã de ideea
facerii poeziei sau prozei prin
ºcoalã era împãrtãºit de
profesori ºi studenþi în egalã
mãsurã. Studenþii (dacã aveau

talent) erau numai niþel vãtãmaþi
de contaminarea academicã,
dar profesorii erau grav raniþi.
Aceºti sensitivi erau puþini la
numãr. Majoritatea, studenþi ºi
profesori, nu deþineau destul
talent ca sã-ºi dea seama de
rãni ºi de pagube. Aceºtia au
fost norocoºii care au tranziþionat fãrã mare chin de la
“poeþi-profesori” la “profesoripoeþi” în anii 1986, cînd republicanii lui Ronald Reagan
au convins proletarii ºi
lumpenproletarii cã munca-i
salvare. Netalentaþii la literaturã
aveau, în schimb, talent la
organizare ºi birocraþie. Mesajul
reganesc le suna ca un clopot
bisericesc.
În 1984 am fost angajat la
Louisiana State University
fiindcã prietenul meu, poetul
Rodger Kamenetz, mi-a luat din
mînã paharul de whisky pe
care-l dusesem cu mine direct
de la interviul pre-lecturã din
bar la lectura în sala ornamentatã a universitãþii. Din cînd în
cînd, în cursul lecturii mele
inspirate, strîngeam mîna în
jurul paharului absent, ºi,
vãzînd cã nu prinde nimic între
degete, îmi aminteam cã
fusesem invitat în calitate de
candidat la postul de profesorasistent în Departamentul de 17

Englezã cu specialitate în “Creative
Writing.” La interviul cu profesori
serioºi, dimineaþa urmãtoare,
mahmureala mi-a servit bine: am
rãspuns scorþos ºi inteligent la
întrebãrile ghimpate ºi, în fond, ostile
acestui program. Am fost angajat
pentru un an, la sfîrºitul cãruia
trebuia sã fiu “evaluat” de colegi ºi
studenþi. Am reuºit în acest an sã
þin ore în casã la mine ºi la taverna
mea favoritã, “The Bayou” (unde sa filmat “Sex, Lies, and Videotape”)
ºi sã-i iniþiez pe studenþi în înþelegerea fondului mistic de unde au
þîºnit versurile lui Villon, Rimbaud,
Tzara, Breton, Berrigan si
Ginsberg. Þesute indisolubil în
stofa poeziei erau crima, beþia, ºi
capacitatea de a reda necenzurate
vocile extraterestre ale îngerilor ºi
diavolilor. Pentru a ajunge capabil
de reproducerea acestor voci era
necesar de multe ori sã fie cultivat
viciul. Bãutura, drogurile ºi sexul
neobiºnuit (nepracticat de mulþime)
erau cîteva din potecile care
duceau la deznodare ºi la lãsarea
minþii pe mîna universului. Pe masa
mea de lucru, lîngã primul computer
aºa-zis “portabil” (KayPro 4) stãtea
o maºinã de scris cu o foiþã
permanent pusã ºi gata pentru cine
vroia sã scrie ceva. Colaborãrile
numeroase din anii 1984-86 au fost
scrise de studenþi (ºi nonstudenþi,
atraºi de bãutura ºi marijuana
gratuitã). Cîteva din ele au fost
publicate în reviste ºi antologii:
poezia de 20 de pagini numitã My
Mother a avut mare succes: timp
de un an cine a vrut a scris ceva în
aceastã poezie care începea cu
cuvintele “My mother.” Unii au fost
serioºi, alþii neserioºi, unii
suprarealiºti, alþii s-au confesat
maºinii de scris ca pacienþii lui
Freud sau îngenuchiaþii la
confesiune. Rezultatul a þinut
oamenii înmãrmuriþi la lecturi, s-a
fãcut o piesã de teatru din ea, o
operã ºi un film. Cursul meu a
ameninþat sã se reverse în cultura
generalã a Americii din matca lui de
mic program la o universitate din
Sud. Evident, eu n-am înþeles (ºi
încã nu înþeleg) ideea ca un grup
de tineri vînjoºi, frumoºi, plini de
celule-stem cu zeamã de stele ar
accepta sã practice inutil o funcþie
divinã de genul poeziei. Dar cam
18 asta era ideea universitãþii ºi

departamentului de umanioare în
general: tinerii trebuiau tociþi în mod
practic pînã li se stingea tot creierul
ºi li se usca orice iluzie de înrudire
cu cosmosul fertil ºi misterios.
Atelierul de “creative writing” era un
experiment condus de CIA pentru
a vedea dacã poezia (creativitatea,
în sens larg) poate fi transformatã
în tocana profesionistã deja testatã
în numeroase teze de serviciu.
Motivul acestui experiment era: 1)
adãugarea unor oameni la ºcoalã
în loc de ºomaj (piaþa de muncã era
superplinã), ºi 2) a vedea dacã
scrisul, cu reputaþia lui de
nonconformism ºi de îndemn la
revoluþie, putea sã fie încadrat întrun program ºcolar (fãrã ieºire).
Acest motiv era încã rezonabil pe
vremea Rãzboiului Rece, cînd
expoziþii de artã abstractã la
Moscova au fost sponsorizate de
CIA ºi au fãcut valuri, ºi cînd scriitori
cu tendinþe anarhiste îºi foloseau
Nobelurile sã dea-n cap autoritãþilor.
Speranþa micului departament de
propagandã poliþisto-academicã
era sã inoculeze societatea de
veninul creativitãþii adevãrate cu
mici doze de profesionism.
La ºedinþa chematã pentru
“evaluarea” capacitãþii mele
pedagogice s-a vorbit mult despre
nonconformismul lecturilor mele ºi
producþiile studenþeºti care
depãºeau campusul ºi oraºul
Baton Rouge. S-a vorbit despre
revista mea “Exquisite Corpse” în
care publicam scriitori avangardiºti
care încurajau perversitatea ºi
versul alb. S-a vorbit ºi despre
codul îmbrãcãminþii ºi necesitatea
de a purta costum, cravatã ºi
cãmaºã albã, dacã nu chiar robe
academice. A fost criticatã
garderoba mea proprie. Studenþii
mei au fost interogaþi ºi cercetaþi
pentru castitate ºi s-au fãcut probe
de virginitate cu instrumente
ruginite din podul clãdirii. Cînd mia venit rîndul sã vorbesc le-am zis
cã-s comuniºti. O insultã mai mare
nu le puteai face. M-au aprobat
pentru încã trei ani. Pe de o parte
m-am bucurat de faptul c-o sã-mi
pot hrãni familia pestriþã de tineri
flãmînzi, pe de altã parte mi-a fost
fricã de plictiseala inevitabilã. M-am
lãsat dus de curent cu jurãmîntul
secret cã o sã combat apariþia

plictisului cu toate armele poeziei
cînd va veni timpul. Dupã trei ani
mi-a cam trecut apetitul aventurii
fiindcã, pe mãsurã ce eu
îmbãtrîneam ºi pierdeam energie,
studenþii rãmîneau de aceeaºi
vîrstã, cu acelaºi entuziasm. O
decadã sau aºa ceva am absentat
de la ºcoalã ºi am peregrinat pe
tot pãmîntul în cãutarea unui drog
pentru tinereþe fãrã bãtrîneþe. (Viaþã
fãrã moarte n-am vrut, ideea mã
oripileazã!) L-am gãsit acu cîþiva
ani cînd am reînceput sã scriu în
limba tinereþii în care acum scriu
acest eseu. Cît þine, nu ºtiu nici eu,
nici doctorii. Între timp m-am retras
de la universitate cu tot felul de
acolade care m-au neliniºtit pentru
cã mi s-a pãrut cã mi-au fost date
pentru cã CIA-ul ºi-a atins scopul.
Adevãrul este cã în aceºti ani
internetul a intervenit sã facã
poezia ºi “creativitatea” inutile. Nu
mai era nevoie de “profesori-poeþi”
sau de poeþi. Departamentele de
“Creative Writing” s-au înmulþit
fiindcã sunt o bunã sursã de
venituri pentru universitãþi. Scrisul
pe limba îngereascã venit direct
din Mister ºi-a pierdut potenþa. La
retragere, dupã un sfert de secol
de profesorat, am scris cartea
Lecþia de Poezie, care o sã fie
tradusã în limba românã de Ioana
Avãdani ºi publicatã la editura
Curtea Veche. În aceastã carte
vizitez punctele memorabile ale
acestui sabotaj plãtit ºi ajung la
concluzia cã numai pisicile ºi
cãrþile vechi deþin soluþia
“creativitãþii.”
2 octombrie, 2012
P. S.
Cât despre atelierele de fabricat
literaturã, mie-mi place modelul
stahanovist (sau Rembrandtian):
maestrul le dã elevilor detalii la care
sã lucreze (ºaua cailor, sânii
zeiþelor, pãrul satirilor, butucii din
pãdure, etc) ºi când îºi terminã toþi
sarcina maestrul revine ºi pune
expresiile pe feþe ºi nuanþele pe
sfârcuri, butuci, etc. Nu-mi place
deloc situaþia ºcolarã în prezent cu
elevi momiþi de promisiuni cosmice
ºi visuri de totalitate conþinute in
cãrþi scrise de ei ca sã-ºi justifice
timpul irosit la ºcoalã pe banii
pãrinþilor – asta-i o conspiraþie între
leneºi ºi instituþii lacome.

Pro ºi contra

)
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Despre creative writing – câteva
însemnari personale despre o experienta
,
comuna
)

On Creative Writing, Some Personal Notes about a Collective
Experience
Chris Tãnãsescu
Sunt câteva probleme care apar
odatã ce îþi propui sã predai creative
writing – atât în România, cât ºi în
alte pãrþi ale lumii, însã în România
sunt uneori de altã naturã sau, când
sunt asemãnãtoare cu cele din
occident, sunt doar survenite cu
câteva decenii mai târziu.
Una foarte gravã la noi este cea
tehnicã, a lipsei materialului
bibliografic exhaustiv sau mãcar
consistent publicat în Occident –
problemã straniu, dacã nu suspect
de senin ocolitã de unii pe care îi auzi
cã predau aºa ceva. În condiþiile în
care, cum bine se ºtie, bibliotecile
noastre universitare, spre diferenþã
de cele occidentale, nu au programe
consecvente, ample ºi profesionist
întocmite, pe specialitãþi, de achiziþii
de carte româneascã ºi externã,
toatã povara cade pe umerii titularului
de curs, care trebuie sã încropeascã
ºi el ce, cum ºi de unde poate. Nu
ºtiu alþii cum sunt, dar eu ani la rând,
când eram la catedra din Bucureºti,
am cheltuit mare parte din banii pe
care îi aveam, nu-i aveam (în
condiþiile în care nu am fost titularizat
niciodatã pe post) ºi din timpul mereu
încãrcat, comandând în nume
propriu zeci ºi zeci de volume de
tehnicã poeticã, în principal din
Statele Unite, odatã cu alte zeci de
volume de poezie contemporanã,
intrând în contact cu diverºi poeþi ºi
editori ºi rugându-i sã îmi trimitã cãrþi
ca material didactic, pdf-uri ale
volumelor, eºantioane cât mai ample,
sau terorizând pe unii colegi sau chiar
studenþi plecaþi cu burse sã se
întoarcã ºi cu o copie xerox a tomului
x sau y etc. Una dintre cele mai „tari”
manevre era sã comanzi de pe
Amazon cãrþi de anticariat (la unu,
doi dolari) la adresa unui prieten/
cunoscut american sau occidental

(cãci pentru þãri bananiere ca a
noastrã n-avea curaj sã trimitã niciun
librar cãrþi la mâna a doua, de ce, naº putea zice, ºi mi-e teamã cã
situaþia a rãmas la fel) care urma sã
vinã în România ºi le aducea cu el
sau le putea trimite prin cineva. Din
pãcate, aceastã ultimã variantã,
evident cea mai convenabilã, a putut
fi aplicatã doar o datã sau de douã
ori; dar, pânã la urmã, am strâns, prin
toate aceste eforturi cumulate, sute
de titluri. La un moment dat, dupã un
comentariu al meu, un coleg de la o
universitate din alt oraº mi-a scris –
pãi sigur, Chris, tu ai acces la surse
la prima mânã... Nu i-am stricat
dragului confrate imaginea idealizatã
despre secþia de studii americane din
Bucureºti aflatã în (aproape) aceeaºi
cronicã lipsã de susþinere finanaciarã
ca orice alt departament din þarã, nici
nu i-am zis cã acest acces mi-l
asigur din banii proprii care, în condiþia
de profesor asociat, erau clar mai
puþini decât ai lui... Sau poate nu
întotdeauna, cãci eu aveam mereu
încã vreo douã job-uri, n-aveam cum
altfel, ºi pe lângã asta, o parazitam
pe soþia mea, dedicatã trup ºi suflet
avântului meu artistic ºi pedagogic!
Dar în orice rãu este, ca
întotdeauna, ºi un bine. Cele mai
consistente pachete de cãrþi mi le
comanda Ralu(ca) – ea având
întotdeauna, cel puþin cât am stat în
România, slujbe mai bine plãtite ca
ale mele – prin preajma sãrbãtorilor,
de Crãciun, de Paºte, de diverse
aniversãri etc: ãsta era cadoul la care
eram abonat „pe viaþã” ºi de care
eram cel mai bucuros. Când venea
coletul ºi ajungeam acasã cu el
gâfâind de la poºtã, scoteam cãrþile
cu copertele multicolore ºi le
întindeam prin pat, pe scaune, prin
bucãtãrie, fericiþi ca niºte copii la care

a venit Moº Nicolae. Am reuºit uneori
sã contaminez ºi pe unii studenþi cu
aceastã bucurie genuinã ºi cu
fructele ei – atenþia încã ºi mai
ascuþitã, asimilarea ºi mai profundã
a acestor daruri de preþ ºi de
învãþãturã. Am ºi acum imaginea lui
Camil Cardaº (care a publicat între
timp douã volume sub pseudonimele
Camil P Camil ºi Camil U Camil, cu
cronici ºi reacþii rãzleþe, dar foarte
favorabile, ºi al unui al treilea încã în
manuscris) care, cu o foame de
neostoit, apuca orice carte pe care io aduceam ºi începea s-o citeascã
pe loc, în timpul conversaþiei. Sau
modul mai retras, dar la fel de acut,
în care devora ºi Adriana Boagiu
(publicatã deocamdatã prin reviste
literare) tot ce propuneam la curs, ºi
cerând suplimentar. Nu au fost
singurii, iar roadele se vãd ºi se vor
mai vedea.
Aceeaºi continuã scormonire
dupã surse ºi experimente, dupã
articole ºi cãrþi bune, dar greu
accesibile, m-a pus în legãturã cu alþi
profesori – aºa l-am cunoscut (ºi
personal) pe Felix Nicolau, care a
început ºi el sã predea creative
writing la un moment dat (pe lângã
specialitatea sa, literaturi anglofone)
ºi la care m-am bucurat sã vãd cã
încearcã, aºa cum voiam ºi eu, sã
abordeze totodatã foarte riguros ºi
documentat subiectul, dar ºi
experimental, interactiv ºi elastic,
punând cele învãþate atât în practicã,
cât ºi sub lupã sau sub (multiple)
semn(e) de întrebare. Aºa cã imediat
a început între noi un schimb furibund
de pdf-uri, cãrþi scanate, impresii ºi
idei. Spre diferenþã de mine, Felix
abordeazã aplicat ºi fiction, ºi nonfiction, odatã cu poezia ºi multele alte
subiecte în care e specialist, în timp
ce eu mã concentrez în proporþie 19

covârºitoare asupra poeziei ºi
asupra formelor ºi tehnicilor ei
specifice (în perspectivã istoricã
ºi comparativã, cu focusare cel
mai des pe modernitate ºi contemporaneitate), pe care le ramific cu
studiul ºi încurajarea experimentelor
de poetry performance/slam/sound
poetry/spoken word, poezie concretã, inter-arte ºi multimedia, ca ºi
în direcþia versurilor rock/pop/hip
hop.
Am fost bucuros, în sensul ãsta, sã
aflu cã Ruxandra Cesereanu face
la Cluj, pe lângã cursurile ei de literaturã ºi creative writing, ºi ateliere
de muzicã progresivã ºi psihedelicã.
Nu e complet întâmplãtor, aºadar, cã
apoi „s-a întâmplat” sã colaborãm în
niºte proiecte literare internaþionale.
“ce-i aia creative writing, aia nu
e disciplinã academicã!”
O altã piedicã importantã era (ºi
poate mai e) sinistrul labirint administrativ-birocratic ºi prejudecãþile
adânc înrãdãcinate „pe ici pe colo”
în spaþiul nostru academic. Când
am propus acest curs, ºefa mea,
Directoarea Centrului de Studii
Americane, doamna Rodica Mihãilã,
m-a avertizat – nu-i bine sã-i spui
creative writing, zi-i poezie contemporanã ºi elemente de c.w., cã
mulþi pe-aici zic ce-i aia creative
writing, aia nu e disciplinã academicã!
– nicio problemã, oricum asta e
specialitatea mea, zic, poezie
contemporanã (în care tot numai
dânsa avusese curajul sã mã
îndrume cu o tezã doctoralã despre
poezia rockului...). Vorba e cã, de
fapt, nu existã creative writing, cum
spunea Mary Kinzie în cartea sa
reper, A Poet’s Guide to Poetry, fãrã
creative reading ºi, aº adãuga eu,
nici invers. Ca sã ajungi un scriitor
bun trebuie mai întâi sã diseci ºi sã
„dai de toþi pereþii” cu mii de pagini de
poezie, atât „clasicã” ºi/sau
modernã/contemporanã exemplarã,
monumentalã, cât ºi din cea foarte
recentã, în facere ºi prefacere, în
curs de a deveni ºi ea exemplarã
sau arhivã sau pur ºi simplu rebut.
Dar e vorba de o lecturã creativã, în
care rescrii ceea ce citeºti, gãseºti
sau nu variante posibil mai bune
(pentru tine, cel puþin) de construcþie
ºi rezolvare, analizezi pânã la atom
20 configuraþia formalã, dicþiunea

(opþiunile lexicale ºi de registru de
limbã) ºi miºcãrile retorice ale textului
ºi decizi dacã sunt cele mai adecvate
ºi mai vii posibile – pe scurt,
colaborezi la sânge cu poetul în
scrierea, rescrierea ºi traducerea
acelui poem, fie el unul „mare” ºi
„celebru”,
fie
încercarea
(deocamdatã) timidã a unui coleg de
curs ori atelier. Aºadar da,
bineînþeles, un curs reuºit de creative
writing e inevitabil (ºi) un curs foarte
consistent de literaturã, cu imersiuni
în zone ample de istorie literarã ºi
literaturã comparatã, implicând lecturi
extensive, aºa cum un curs bun de
literaturã are inevitabil ºi elemente de
creative writing.
Apoi urmezã piedicile mai mici ºi
mai caraghioase, dar, în esenþã, la
fel de rele, de genul, dar de ce ne
trebuie sã studiem versificaþie ºi
forme ºi compoziþie, un poet scrie
aºa, direct, ce simte el. Nu existã
gogomãnie mai mare pe pãmânt. ªi
adevãrul e cã o auzi foarte rar de la
studenþi sau de la poeþii foarte tineri,
sau o auzi doar într-o primã fazã, ca
o nedumerire sincerã, nu un diagnostic – însã o auzi de la cei care
ºtiu ei ce ºi cum ar trebui sã înveþe
sau sã se dezvolte (mai) tinerii
scriitori, ba o auzi ºi de la unii scriitori deja „geniali” (chiar ºi tineri) care,
din cauza ignoranþei ºi iresponsabilitãþii, fac rãu ºi celor foarte tineri
prin influenþa pe care o au accidental
ºi impostor asupra lor. În realitate,
studentul sau poetul ucenic e foarte
deschis ºi nu are nevoie ca forma
poeticã sã îi fie justificatã sau,
Doamne fereºte, impusã, ci
sesizeazã de la început ºi apoi e
captivat de faptul cã forma e o
realitate, pe care o poþi cerceta ºi
studia ºi care te va ajuta sã îþi
cristalizezi propria voce ºi viziune.
Cã, dansând cu formele, ai
posibilitatea sã te joci la infinit ºi,
totodatã, sã atingi niveluri
fundamental împãrtãºite ºi profund
relevante multor altor semeni – or,
ce poate fi mai atrãgãtor decât o
asemenea perspectivã pentru un
tânãr artist, fie cã biologic are 18 sau
88 de ani. Faþã de asta, câtã
uscãciune în aºa zisa libertate a
versului liber, prost înþeles de unii
ca scuzã pentru o neglijenþã arbitrarã ºi discreþionarã ºi pentru desconsiderarea cititorului, vers care, de
fapt, atunci când e privit cu atenþie

se dezvãluie ºi el tot ca o formã cu
legile ºi oportunitãþile ei, cu ritmurile
ºi capacitãþile ei de a vibra prin sens
ºi astfel a contamina ºi transmite.
Prin toate aceste deschideri
ºi experimente, descopeream
împreunã cu studenþii de la
Bucureºti, ca ºi apoi cu cei din
California ºi Ohio, ºi apoi cei din Asia
de S-E (voi reveni poate altã datã cu
comparaþii între sistemul, studenþii ºi
cultura creative writing de la noi ºi
cele de aiurea), aºa cum (dar, ca
întotdeauna, prin alte contexte) sper
cã voi descoperi ºi cu cei de aici, de
la Universitatea din Paris, ceea ce
spunea poetul John Hollander în
cartea lui din 2001, reeditatã între timp
de nu ºtiu câte ori, Rhyme’s Reason
– ºi anume cã forma poeticã e ceva
mult mai complex ºi mai profund
decât doar niºte elemente de
fonologie (fie ea ºi eufonie, aº
adãuga) ºi de configurare a textului
în paginã.
Forma ca instrument de
explorare
Iatã cã tot vorbim de piedici ºi
încurcãturi ºi ajungem la lucrurile
binecuvântate ce pot apãrea (ºi) din
aºa ceva. Lucrul cel mai
binecuvântat este însuºi lucrul cu
forma – faza în care ºi poetul cu
câþiva ani în spate de scris ºi cel care
abia se apucã transformã forma
poeticã din aparentã constrângere în
instrument de explorare – aºa cum
s-a zis, de exemplu, cã este, uneori,
în poezia lui Ashbery. Într-un text deja
clasic, poetul din ºcoala newyorkezã toarnã în forma
trubadurescã a sestinei o „poveste”
de benzi desenate, cu Popeye
marinarul. Ritmul de succesiuni ºi
repetiþii al formei îi dã prilejul sã se
uite în multiplele ramificaþii ale culturii
pop ºi ale psihologiei postmoderne,
în timp ce jocul cu personaje de
comics ºi inventarea unui crâmpei
de poveste comic-stranie aruncã o
luminã neaºteptatã asupra
potenþialitãþilor acelei forme (în
anumite sensuri la capãtul opus
valenþelor dezvãluite de tuºele mult
mai drepte ºi mai vocale ale lui Ezra
Pound, cum se ºtie, înveterat
admirator al lui Arnaut). Nu cred cã
am avut student pe care sã nu-l
mãnânce degetele sã încerce ºi el/
ea o asemenea jucãrie. Plãcerea

experimentului ºi a explorãrii nu se
poate stârni mai bine decât cu
asemenea exemple care implicã
odatã cu prospeþimea jocului
multistratificãri culturale – nu e nimic
mai jucãuº ca seriozitatea ºi nimic
mai profund decât jocul, în artã. Spun
un cliºeu, bineînþeles, dar uneori
cliºeele trebuie ºi ele experimentate,
tocmai pentru a ne elibera pe noi dintro stare cliºeisticã, iar pe ele din
irelevanþã. Lucrând astfel cu ele, nu
puþini colegi mai tineri mi-au dat
dreptate – prin rezultatele pe care le
obþineau – cã nu cliºeul e rãu, ci
folosirea lui automatã ºi nelucidã.
Cliºeul ajunge sec ºi mort atunci
când ne manipuleazã el pe noi, dar
devine viu ºi bogat, devine artã înaltã
(adicã maxim grãitoare) atunci când
îl folosim noi pe el.
Ceea ce mã aduce la problema
influenþei. Unii tineri vin cu acest stres,
cine ºtie de unde ºi cum cãpãtat, ca
nu cumva sã semene încercãrile lor
cu poezia lui cutare sau a lui cutare.
Câteva posibile vaccinuri –
Shakespeare n-a avut nicio
problemã sã ia de la alþii, aproape
nicio piesã de-a lui nu are o intrigã
originalã; problema e nu a cui a fost
ideea, ci cum o dezvoltã fiecare la
rândul lui; la Shakespeare existã
chiar plagiat – inclusiv dupã
principalul lui competitor – sunt, de
exemplu, pasaje întregi luate din
Marlowe în Romeo ºi Julieta (ceea
ce îl face pe bard [ºi] postmodern...
extrem). Dar o face mereu foarte
inteligent – ºi complet, adicã nu se
reduce la a copia, ci interpreteazã,
traduce, asimileazã (un monolog din
Richard II e un mod de a-l portretiza
prin parafrazã pe Marlowe ºi a-ºi lua
ºi adio de la el ºi de la influenþa sa
dupã moartea prematurã a acestuia,
Prospero din Furtuna e o variantã
[cât de fascinant rãstãlmãcitã] a lui
Doctor Faustus etc). Pãi da, dar eu
nu sunt Shakespeare. Nu încã... ºi
oricum, pânã atunci, învaþã de la el –
dacã simþi cã un autor te influenþeazã,
du fenomenul ãsta pânã la capãt, nu
te reduce la aspecte mecanice
neintegrate, mergi pânã în
mentalitatea lui, în modul lui de a
respira ºi articula – scrie un sonet la
care un cititor bun sã zicã – ia uite,
cum de nu cunosc sonetul ãsta al lui
Shakespeare... Ceea ce ne duce, în
treacãt, la problema exerciþiului pentru
poeþi (cum zicea Noica, singurii artiºti

care nu exerseazã game, nu fac
schiþe ºi schiþe înainte de tablou etc.)
– altã meteahnã a „geniilor” de la noi
ºi de aiurea, care sunt convinse cã
tot ce scriu (eventual ºi fãrã retuºuri)
e aur curat menit spre luminarea ºi
înmãrmurirea admirativã a planetei...
Pound la o anumitã etapã a scris un
an de zile sonete nu pentru publicat,
ci pentru deprinderea formei. Se cam
vede, nu? – ºi dacã pânã ºi el se
„cobora” la exersarea meºteºugului,
apoi...
Influenþele asimilate
Dar, revenind la influenþe, nu
vreau sã spun neapãrat, ca Eliade,
cã nu existã influenþã (ci, de fapt,
profunde înrudiri), deºi, sã mã iertaþi,
eu îi dau dreptate lui Eliade în toate,
însã principiul bun pentru poezie cred
cã e – sã fie cât mai multe influenþe,
ºi toate asimilate. Vã e teamã sã nu
fiþi influenþaþi, le mai zic colegilor mai
tineri. Foarte bine, atunci lãsaþi-vã
profund influenþaþi de atât de mulþi,
încât nici sã nu le mai ºtiþi numãrul.
Sã puteþi zice, la propriu, ca poeþi, ce
zicea Whitman ca bard al naþiunii –
„(I am large, I contain multitudes)” –
sã avem în noi puhoaie, mulþimi ºi
mulþimi de poeþi – de fapt noi trebuie
sã fim niºte Whitmani nu (numai) ai
naþiunii Statelor Unite (sau europene
sau mai ºtiu eu care), ci (ºi) ai stãrii
(poetice) globale ºi ai infinitului
transnaþional (inclusiv cel literar). În
aceastã cheie, influenþã înseamnã
fluenþã.
De fapt, asta ºi e etimologia
cuvântului ritm, ca ºi a cuvântului...
rimã. Curgere, desfãºurare, fluenþã.
Te exprimi prin ritm ºi (eventual ºi)
rimã ca sã existe curgere în spusele
tale, sã nu fie poticneli sau bâlbâieli.
De aceea nici nu se pune problema
sã nu scrii „cu ritm”, el este acolo
oricum, chestiunea e dacã e bine
susþinut ºi exploatat sau e lãsat la
voia întâmplãrii ºi astfel, inevitabil
haotic, întretãiat sau chiar cacofonic
(ºi versul liber are ritmurile lui,
conferite de sintaxã ºi de arta finalului
de vers [inclusiv cea a
ingambamentului]). Sigur cã, aºa
cum sublinia Susan Stewart în eseul
sãu din volumul The Sound of
Poetry/ The Poetry of Sound, alcãtuit
de Marjorie Perloff ºi Craig Dworkin,
ritmul ºi rima se disting prin natura ºi
funcþia lor, primul þinând de pulsiunile

cosmice, naturale ºi fiziologice, peste
care a doua aduce ordinea raþiunii ºi
a memoriei, dar asta nu exclude ce
spuneam, cã amândouã genereazã
ºi susþin curgerea, fluenþa – or, acolo
unde este fluenþã existã transmisie
ºi se creeazã, astfel, legãtura. Cum
spunea bãtrânul nostru Miron Costin,
stihurile „nu sunt scrisorea dezlegatã,
ci legatã”, el referindu-se la „silavele
numãrate” (de care vorbeºte, la scurt
timp dupã, ºi sublimul Dosoftei, deºi,
în realitate, el e mai puþin atent la asta,
însã consecvent în accente); prin
acea numãrãtoare (sau numere,
cum le zicea Shakespeare direct) se
realizeazã, de fapt, curgerea de care
vorbim. Dar ritmul (cu r mare, cum
ar veni) este – ca ºi forma – ceva
mult mai complex ºi totdatã mai subtil.
Dupã Robert Frost, e ceea ce rezultã
din interacþiunea între schema fixã
metricã ºi variaþiunile discursului, ale
vorbirii „naturale”. Atingerea acestui
ritm este dovada artei poetice,
apariþia „vocii”, una dintre ilustrãtrile
binecuvântate ale coerenþei, sau în
cazurile cele mai fericite, a
coincidenþei între viziune ºi formã.
La nivelul metrului, un posibil
motto în vremuri ca ale noastre ar fi:
Sã scriu fãrã mãsurã cu mãsuri ºi
sã scriu mãsurat fãrã nicio mãsurã.
Sã practic o diversitate cât mai mare,
o infinitate, dacã s-ar putea, de metri
ºi sã fiu moderat în porþiunile cu lipsã
(infinitezimal jucatã) a oricãrui metru.
ªi, pentru urmãtoarele ºapte vieþi, dar
concomitent cu aplicarea devizei de
mai sus, acelaºi lucru la nivelul
formelor strofice, arhitecturale.
Forma este, de fapt, ceva prin
excelenþã comunional ºi colaborativ
– în ea convergând tradiþii, alte „forme
ale aceleaºi forme” sau ale altora,
coautori (cãci nu existã autor care
nu e coautor) din vechime sau din
prezent etc. De aceea, forma
poeticã se regãseºte întotdeauna
(ºi) în/ca spectacol, ca performance.
Forma este ºi trup ºi trupã – a scrie
un poem este un act de înfiinþare ºi
de manifestare a unei trupe, în care
sunt prezenþi vizibil sau nu poeþi,
literaturi, uneori ºi alte arte ºi trupe,
e-un trup pentru miriade de suflete.
De aici insistenþa mea printre cei
mai tineri de a face (ºi) poetry
performance sau chiar performance
poetry, de aici ºi proiectul
MARGENTO – dar despre toate
astea, poate, cu o altã ocazie.
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Mariana Codruþ
iulie
vara unduie în cerul alb,
vîntul se-ncurcã dulce printre salcîmi...
în curtea interioarã un bãrbat în maiou
îºi reparã maºina în timp ce
fiul din scutece gîngureºte alãturi
c-o ºurubelniþã-n mînã.
graþia morþii
un cal sãlbatic e disperarea,
pe fricos nu-l iubeºte.
dar fii liniºtit – pentru tine,
cum faci toate cu ochii
vag întredeschiºi (îþi jur,
ai graþia unui mort!)
ea nici mãcar nu existã.
juneþe purpurie,
din curcubeul morþii boltit
peste mine –
cine de sînge te saturã,
cine te þine departe de amiazã?
la trap pe gheþuri trãgîndu-l tu,
oare craniul meu
inima þi-o pãstreazã?
þara mea
vai nouã,
þara mea de glorii, þara mea de dor –
pe an ce trece semeni tot mai mult
cu o piesã de teatru
în care personajele secundare
le omoarã pe cele principale
ca sã le ia locul.
revoluþia

a eliberat
un sex analfabet.
i-a pus ghiozdanul în spate
ºi l-a trimis la ºcoala vieþii.
singur, singur, singur...
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RADU ALDULESCU
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Daca ma lasati
,
la puscarie,
,
e bine
)

Rãsuflã uºurat. I-a dat liber sã iasã la plimbare,
n-ar mai fi avut ce sã facã pe lîngã ea. Ploaia mãruntã,
aºezatã, veºnicã de-acum; se lasã-n voia ei ºi-l duce
pe o culme a oraºului. În zarea eliberatã printre douã
clãdiri vechi din spaþiul unei grãdini, apar în depãrtare
lanuri de blocuri ale oraºului aºa-zis nou, devenit vechi
ºi el pe lîngã clãdirile de sticlã ale bãncilor ºi
complexele de hale ale supermarketurilor.
Toate oraºele din zonã au cartiere sau doar strãzi
cu case vechi, cu ferestre înalte, arcade împodobite
cu tot felul de briz-brizuri ºi clanþe enorme din fier forjat.
Casele astea îl atrag, dîndu-i senzaþia cã s-ar pune la
adãpost în vremuri mai sigure, care i-ar fi dat poate
un rost... Numai în Frãsineni sînt doar blocuri, printre
care a nimerit de voie sau de nevoie, împins de vreun
blestem sau de amintirea unui sat înghiþit de curgerea
unui timp debil. N-are nici un rost în Frãsineni, dupã
cum n-a avut nici în Bucureºti. Nici lîngã floricica lui
nu mai are nici un rost, îºi spune, în timp ce o vede
prin înserarea cotropitã de ploaie, sorbitã prin ecranul
laptopului, potolind foamea unui monstru cãruia el îi
dã tîrcoale, îndepãrtîndu-se ºi apropiindu-se de el.
Toatã viaþa a mãrºãluit ca un soldat robotizat pe lîngã
fãlcile monstrului. Asta fãcea ºi cînd patrula pe bucata
de trotuar de pe Mihai Bravu, noaptea, prin ploaia cu
spic de zãpadã ºi tot asta face ºi acum. Mersul prin
ploaie e un drog care-l menþine în stare de funcþionare.
Îl ºubrezeºte ºi totodatã-l întãreºte. N-are nevoie de
umbrelã. Mereu i-a fost de ajuns gluga hanoracului,
iar apa rãzbãtînd prin adidaºi îi rãcoreºte prin tãlpi
muºchii picioarelor încinºi de efort. Ca întotdeauna
singur pe strãzi prin ploaie... Ba uite cã nu-i singur.
Trece pe lîngã el o femeie cu umbrelã, în canadianã
roºie ca a Brînduºei ºi de statura Brînduºei. E ea, ba
nu... Nu-i în regulã dacã ai început s-o vezi peste tot,
floricica ºi ciorica mea. Tresare auzind-o pe femeie
strigînd:
– Nene!
Parc-ar fi glasul Brînduºei. Dac-o ºi auzi,
înseamnã cã-i gravã.
– Da, floricicã, care-i treaba?
Cicã i-a spus mai devreme ºi n-a auzit-o. Asta
e, i s-au ºubrezit nu doar muºchii, oasele ºi
mãruntaiele, dar ºi auzul. S-a tot cocîrjat ºi uite-l
cocîrjîndu-se încã, pentru a intra sub umbrela femeii.
Îi aratã urechea, n-a auzit, i-a slãbit auzul, e bãtrîn.
Ea e tînãrã, mai tînãrã ºi decît Brînduºa. Are o faþã
bãlaie, îmbujoratã, cu ceva sfidãtor în privirea ochilor
verzi. Aerul sfidãtor-obraznic o face sã semene puþin
cu Andreea.

– Am zis dacã vrei o fatã, nene.
A înþeles în sfîrºit, dar simte nevoia sã se joace
fãcînd pe prostul.
– O fatã? Ce sã fac cu ea?
Ea îl priveºte lung, cercetãtoare, cu gura
întredeschisã, ca pe o arãtare de la care nu ºtii la ce
sã te aºtepþi. Într-un tîrziu pare sã fi înþeles, iar aerul
sfidãtor se accentueazã, atinge un apogeu.
– Eºti de la þarã, tataie?
– Sînt de la dracuuuu, face el pe un ton cîntat,
cooperant. M-a pãtruns ploaia. Hai sã intrãm undeva.
ªtiu un local pe-aici.
– Spune-mi dacã vrei, tataie, n-am timp de
plimbãri aiurea prin ploaie. Nu-mi vãd capu’ de treburi,
de ce nu vrei sã mã-nþelegi?... Îl urmeazã totuºi, în
timp ce el tace ºi-ºi continuã drumul. Se agitã: Ce, nai bani? Spune dacã n-ai. Trei sute de mii, nu-þi iau
mai mult ºi-i mai dai o sutã la femeia cu camera, care
ne primeºte. Spune cît ai. Pare dispusã sã negocieze,
eventual sã-i facã o reducere substanþialã, fãrã sã-ºi
dea seama cã astfel îl jignejºte mai tare ºi decît
adresîndu-i-se cu tataie.
– Cum sã n-am bani?! replicã þîfnos. Am io faþã
de sãrãntoc?
E dispus sã facã pe ofensatul. Oricum i s-a luat
de sãrãntoci, iar fata asta-i necãjitã-n ultimul hal, dacã
umblã pe strãzi dupã clienþi pe o vreme ca asta. Îl
urmeazã parcã împotriva voinþei ei, adãpostindu-l sub
umbrelã ºi bombãnind:
– Sã nu mã pui pe drumuri degeaba, cã te bate
Dumnezeu.
– Doar n-oi fi nebun sã te pun pe drumuri. Am io
faþã de neserios? Uite c-am ajuns. Hai sã intrãm.
Haaai, nu te mãnîncã nimeni, spuse trãgînd-o uºor
de mînã pe uºa localului.
Cîrciuma de lîngã autogarã e plinã ochi de
þãrãnime muncitoare navetistã. Pereþi încropiþi din
panouri de placaj, mese ºi scaune de plastic ºi ciment
îmbîcsit de noroi pe jos. Cînd nimereºte singur în
Cîmpulung, mai ales pe aici îºi trage sufletul. Lumea
îi e familiarã din maxi-taxi-urile ºi autobuzele cu care
circulã prin zonã. Aici sînt cele mai mici preþuri ºi se
simte ca ºi acasã în sînul acestei lumi de la care ºtie
la ce sã se aºtepte. Nici Brînduºa n-ar fi strîmbat din
nas, dar spre deosebire de el, nu vede rostul: e imunã
la astfel de tabieturi, nostalgii, chiverniseli. De cîþiva
ani buni ea nu mai circulã cu maxi-taxi ºi frecventeazã
localuri de alt fason, de fiþe, care oricum s-au înmulþit,
sînt de gãsit la tot pasul. Altã lume vine peste cea
familiarã lui ºi-n care a trãit mai bine de jumãtate din 23

viaþã, fãrã sã o întrevadã pe cea de acum, în care
nu-ºi gãseºte locul, deºi nici aici parcã n-ar avea loc:
localul e plin ochi, mai aglomerat decît îl pomenise
vreodatã. Ploaia i-a gonit ºi i-a adunat pe toþi încoace.
Aºteptau la coada formatã din cîþiva inºi în faþa
barului. Palma lui Robert poposise protectoare pe
umãrul fetei în timp ce cãuta avid din ochi o masã
sau un scaun liber prin rumoarea ºi fumul venind ºi
coborînd parcã din timpul dupã care tînjea. Timpul
întorcîndu-se, da, ce n-aº da sã întorc anii. Timpul nu
se întoarce însã, pentru cã stã pe loc ºi lumea-i
aceeaºi dintotdeauna. Bãrbaþi ºi bãieþi de la þarã
îmbrãcaþi dupã ultima modã de la oraº, în blugi stîmþi
sau semibufanþi, înzorzonaþi cu etichete, tricouri
multicolore, hanorace, cercei ºi inele în urechi ºi-n
nãri, telemobile cu camere video ºi doar douã sau
trei femei în local în afarã de cea pe care o þine el de
umãr, þinînd totodatã timpul în loc. E de vîrsta bãieþilor
ãºtia, timpul e o sãlbãticiune pe care tocmai a
capturat-o ºi a imobilizat-o cu precauþie, ca s-o punã
în cuºcã fãrã s-o vateme. Din moment în moment
simte însã cã n-o sã mai reziste, o sã-i dea drumul ºi-o
s-o lase liberã, dacã nu gãseºte un scaun sã se
aºeze, sã-ºi odihneascã ciolanele bãtrîne. N-ar mai
sta în loc priponitã-n cuºcã sãlbãticiunea timpului,
dupã cum nici Brînduºa sau Andreea n-ar mai sta ºi
nici fata asta...
– O fatã, da, de care fatã ziceai? Nu cumva tu?
– Da, io, ce eºti aºa greu de cap, tataie?
– Aha, am înþeles. Crezusem cã tu eºti agentul
doar, dacã m-ai întrebat dacã vreau.
Palma odihnindu-i-se pe umãr parcã ar fi dat sã
absoarbã ºi sã rãspîndeascã un flux de energie în
trupul lui bãtrîn, sau poate doar ar fi vrut sã creadã
asta în timp ce simþea cã n-ar mai fi rezistat prea mult
în picioare. I-a înþepenit spatele ºi încã se înconvoaie
ºi se cocîrjeazã, vãzîndu-se aplecat peste cazmaua
cu care sãpa gropi pentru morþi. Spatele ºi picioarele
dau sã cedeze, eliberîndu-l ca sã se rostogoleascã
ºi sã se prãvãleascã în groapã. Rezistã însã, hai,
încã puþin...
– Asta-i o chestie deºteaptã, cã lucrezi pe cont
propriu, cã eºti pe picioarele tale, cã nu depinzi de
nimeni. Sfidarea din ochii ei virã spre un soi de trufie
tîmpã.
Oh, e vai de capul ei. Junghiul din spate îi
declanºã o erecþie dureroasã, un junghi încã ºi mai
puternic, pe cale de a-i risipi gîndurile. Se strãdui sãºi abatã atenþia de la el continuînd s-o cãineze: ce-o fi
în capul ei e de Doamne fereºte, s-ar putea sã fie
ceva la fel de rãu ca junghiul ãsta. Arsura reverberînd
în mãdularul întãrit cobora din spate spre picioare. O
durere, un junghi ºi o arsurã care trebuie cã tot de la
cap porneºte. Atît de tînãrã, n-are nici douãzeci de
ani, ºi atît de dusã. Spuse:
– Þi-ar trebui totuºi un agent care sã aibã grijã
de tine. E periculos sã lucrezi aºa de capul tãu.
– Nu mã þine, nene, de poveºti. Þi-am spus cã
mã grãbesc.
Trufia i se rãsucise în nerãbdare þîfnoasã. Pãrea
ºi puþin speriatã, dar mai ales dusã. Dusã cu capul,
24 cu soarta, nu mai prididea cãinînd-o ºi cãinîndu-se,

gîndind cã mai ales din astea trag la el. Ciudãþenii din
astea, da, trag ca musca la împuþiciune, trebuie cã
simt ele ceva, deh, sãrmane la cap, la maþe, la noroc.
Atunci zãri prin aglomeraþia de la mese o figurã
familiarã. Tovarãºul lui, Miron Geanã, de vreun an l-a
scãpat din vedere. Uite-l, prosper parcã, îmbrãcat
tinereºte ºi curãþel de la second-hand, în blugi
prespãlaþi ºi geacã de tercot, cu un tovarãº tinerel
lîngã el, la treizeci ºi ceva de ani, brunet, perciunat,
cu pãrul ridicat în creastã ºi un cîrlionþ rãsucit pe frunte.
Ãsta trebuie sã fie, chiar este...
– Uite ce e, fetiþo. Sã nu te mai aud cã te grãbeºti.
Meseria pe care þi-ai ales-o, de voie sau de nevoie,
de plãcere sau durere, nu conteazã, nu se face pe
grabã. Asta dacã vrei într-adevãr sã-þi iasã un cîºtig.
Ce-i aia sã umbli aiurea pe strãzi prin ploaie sã-þi cauþi
clienþii? Clienþii tãi sînt aici. Uitã-te bine în jurul tãu ºi
ai sã vezi cã unii din ei chiar au bani ºi-s dispuºi. Hai
sã ne aºezãm la masa aia.
Sfaturile lui parcã ar fi pus-o pe gînduri, cel puþin
atît cît sã-l urmeze docilã la masa lui Miron, care-l
avea lîngã el chiar pe Elvis din Frãsineni: un tip cu
oarece faimã. Robert citise despre el în „Foaia
argeºeanã” ºi-l vãzuse la televizor. De cîteva luni îºi
deschisese localul-discotecã de dincolo de
Penitenciarul Frãsineni, a cãrui fundaþie o sãpase
Miron.
– Ce cauþi, Diavole, pe-aici? se hlizi, bucuros de
revedere. Eºti în misiune? Numai pe-aici nu te mai
vãzusem, cã prin Frãsineni n-am mai trecut de-o
grãmadã.
– Sînt în misiune cu Tatiana, spuse, improvizînd
un nume pentru fatã. Ei pãru sã-i placã, dupã surîsul
ce-i înflori pe faþã, în timp ce Robert exclama
admirativ: El e domnul Elvis, desigur, vã ºtim de la
televizor, din spectacole... La discoteca
dumneavoastrã n-am ajuns încã, dar cît de curînd vã
vom vizita. Nu-i aºa Tatiana?
Ea încuviinþã dînd repede din cap de cîteva ori,
surîsul invadîndu-i încã faþa ºi lãþindu-se, susþinînd
însã altã mascã ºi altã stare de spirit, fãrã sã
îndrãzneascã totuºi sã rupã o vorbã, copleºitã poate
de personalitatea ºi carisma domnului Elvis. Are ochii
albaºtri pe un chip ca de gheaþã, iar pãrului negrutãciune i se vãd rãdãcinile blonde, arãtîndu-l cã-i
vopsit. Pare mai slãbuþ ºi mai fragil decît ºi-l aminteºte
Robert de la televizor ºi surîde la rîndu-i afabil,
bucuros de a fi recunoscut ºi prezentat ca o sosie a
unei celebritãþi, pe cale de a deveni ea însãºi o
celebritate.
– Vã aºteptãm la discotecã. Avem nevoie de
animatoare, spuse arãtînd cu capul spre fatã.
Robert se uitã la rîndu-i spre fatã. Adicã vezi, ce
þi-am spus eu? Lasã-te la mîna mea ºi-o sã ai de
cîºtigat. Oricum animatoare e mai onorabil ºi mai
rentabil decît sã se livreze noaptea pe strãzi, lãsînduse la mîna nenorociþilor ºi ciudaþilor de tot felul. Acolo
unde este invitatã a apãrut unul din cele mai puternice
stabilimente pentru distracþie din zonã: Discoteca-club
Elvis. De un an Robert vede din maxi-taxi ridicînduse în cîmp clãdirea aia pãtrãþoasã cu douã etaje, scãri
ºerpuite pe dinafarã ºi pe dinãuntru, cu stîlpi ºi

balustrade inox, geamuri de termopane albastrefumurii, rotunde, imense, de doi metri în diametru, ca
hublourile unui transatlantic gigant, ºi-n faþã statuia lui
Elvis Presley cu chitara agãþatã de gît, cu stînga
arãtînd spre lanul de porumb de peste ºosea, spre
dealurile ºi munþii din zare ºi dreapta ridicatã profetic
spre cer – o copie fidelã, o pãpuºã uriaºã la scara trei
pe unu, cocoþatã pe un soclu înalt de trei metri ºi
vopsitã în alb, roºu ºi negru. Gardurile laterale imitã
un zid de cetate cu piatra de rîu încastratã în ciment,
iar cel dinspre ºosea, cu poarta, e din vergele de þeavã
ºi ornamente din imitaþii de fier forjat vopsit negru ºi
auriu prin care se vedea din ºosea clãdirea, statuia ºi
curtea imensã pavatã cu gresie, conceputã ca un
peron-parcare pentru limuzinele clientelei care ar fi
datã nãvalã. Lumea a zis cã-i nebun. Sã bagi o
grãmadã de bani, împrumuturi din bãnci în hulubãria
aia. Ce vad ar fi avut el acolo-n cîmp, la trei kilometri
de cea mai apropiatã aºezare ºi stabiliment care-i
Penitenciarul Frãsineni? Omul a fãcut însã dovada
unei inspiraþii de zile mari, înruditã desigur cu aceea
care i-a sugerat alegerea travestiului ºi numelui de
scenã, botezîndu-ºi cu el ºi afacerea, jucãria pusã-n
ºosea, în calea traficului tot mai aglomerat. Jucãria
diavolului lucra de-acum din plin, duduia: în serile de
vineri, sîmbãtã sau duminicã cînd trecea pe-acolo,
Robert vedea din maxi-taxi curtea plinã de maºini ºi
prin termopanele-hublouri balamuc de muzici ºi lumini
de lasere colorate, ciopor de lume ºi programe de
rock, folck, manele ºi dansatoare la barã, Diavole,
distracþie la maxim.
– O facem pã treabã cu domnu’ Elvis. Ies o sutã
sau cincizeci de mii intrarea, dupã cum se lasã ºi pe
cine aduce domnu’ Elvis la program. Numai vedete
de vedete: Adi de la Vîlcea, Adrian Minune, Florin
Salam sau Pepe sau trupa Blondi... Mare noroc pe
capu’ meu cu domnu’ Elvis. M-a luat cu el de lanceputu-nceputului, cînd am bãtut primu’ þãruº...
Domnu’ Elvis tãcea contemplînd-o pe Tatiana.
Robert ºtia deja cã Miron intrase-n domeniul show
business-ului, mãcar cã slugã la domnu’ Elvis, la
þãruºi. Auzise de la Brînduºa, deh, care asta auzise
de la mã-sa ºi Lenþica auzise de la mã-sa lui Miron...
Lumea asta micã-n care ne-vîrtim pînã ameþim, pînã
cãdem cu nasu-n balegã, ca sã ne-aducem aminte
de unde am plecat ºi unde-am ajuns. Tot acolo am
ajuns, de unde am plecat. De la sapã, lopatã ºi
tîrnãcop, ciulama de mortar ºi metri cubi de ciment ºi
roabe de nisip ºi cãrãmizi, Diavole, asta-i temelie cît
te mai þin bojocii. Miron a muncit pînã i-a ieºit os prin
os, cu doar doi zidari plãtiþi cu ziua ºi cu domnu’ Elvis
ºef de ºantier, adicã din economii, fiindcã domnu’ Elvis
ie dator vîndut la bãnci. ‘Ceam cã murim, Diavole ºi
n-o mai terminãm. Bine c-o terminarãm ºi-o bãgarãm
în pîine...
Miron e trup ºi suflet pe lîngã domnu’ Elvis. Mîna
lui dreaptã. Vinde bilete la intrare ºi are grijã de maºinile
din curte. Cei care vin cu maºina îi dau cîte cincizecio sutã de mii ca sã aibã grijã. Nu prea eºti în siguranþã
acolo-n cîmp ºi cu porþile larg deschise. Maºinile vin
ºi pleacã toatã noaptea. Un du-te vino continuu ºi un
balamuc pe care Miron stã cu ochii-n patru. N-are

deloc viaþã uºoarã. Uite-l c-a intrat ºi el în branºa
paznicilor ºi gardienilor, ca Robert, mãcar cã zicea
cîndva sã nici n-audã. Paznic ºi gardian ºi alte treburi.
Acum a venit la Cîmpulung cu domnu’ Elvis dupã niºte
materiale. Ciment, fier ºi cãrãmidã. Domnu’ Elvis vrea
sã facã niºte anexe ºi-n subsol, o cramã, un bar, o
bucãtãrie cu linii de fabricaþie fast-food.
N-ai zice cã-i aºa pricopsit vãzîndu-l cã trage-n
cîrciuma asta infectã, pasãmite ca sã
economiseascã, mã rog, domnu’ Elvis are bani pe
care ºtie sã-i învîrteascã, în afarã cã domnu’ Elvis ie
un suflet mare, care are grijã de Miron ca de taicãsãu, dacã el s-a mutat ºi s-a stabilit, Diavole, la domnu’
Elvis în discotecã. N-a mai dat pe-acasã-n Frãsineni
dinainte de Crãciun. Nu-mi trebuie ºi nu mai vreau,
Diavole, copiii ie mari, nu mai am ce sã le dau, decît
poate ei sã-mi dea mie. Sã-mi dea omor. Luminiþa-i
asmute-mpotriva mea, dupã cum o-mbîrligã sorã-sa
madam Friþ lua-mi-ar cãcatu’ la labã, sã le zicã la copii
c-ãsta nu-i tatã aºa nenorocit de alcoolist care toatã
viaþa v-a þinut în foame ºi mizerie ºi ca sã vezi cum
pune copiii mînã de la mînã ca sã-l batã pe tac-su
care i-a fãcut ºi-a muncit la Combinat ºi ºi-a tras de
la gurã ca sã aivã ei ce sã crape. M-au tot bãtut ºi mau gonit pînã mi s-a luat. M-am tras definitiv dincoace
de puºcãrie, la domnu’ Elvis. Domnu’ Elvis ie familia
ºi casa mea.
Vine desigur o vreme cînd simþi nevoia, sau eºti constrîns, silit de-a dreptul sã-þi simplifici viaþa printr-un
aranjament de felul ãsta ºi Robert întrebîndu-se, oare
lui cum i-ar pica sã se mute definitiv în ºcoalã, dupã
atîta vreme de tras barca pe uscat cu Andreea? Adicã
ea în barcã ºi el înhãmat la edec ºi albia rîului demult
secatã, plinã de nisip ºi bolovani. O sã-mi fie dor de
tine ochi de peºte, da’ crede-mã cã mi-a ajuns la os.
Sã se ducã-n ºcoalã cu douã pungi de plastic cu
haine, instalîndu-se permanent în oficiul unde-ºi
petrece nopþile cînd e de serviciu. Adicã sã doarmã
acolo ºi cînd e liber, dacã l-ar primi, dacã nu s-ar
împotrivi doamna Ciochinã. ªcoala generalã Nicolae
Dudescu sã fie casa lui ºi familia lui, tot aºa cum
Neghiniþã fusese cîþiva ani buni familia lui ºi nu þi-ai
mai face probleme, în felul ãsta ai sista drumurile cu
maxi-taxi între Piteºti ºi Frãsineni care mãnîncã bani
ºi timp... Care bani de cheltuialã sã te-ntorci la
primãvarã cînd o da soarele iarã. Nu mai ai nici bani
ºi nici timp. Un timp fãcut din lehamite, obosealã, ploi
interminabile care cheamã înserarea. O înserare
veºnicã, Diavole, te-ai întoarce ºi nu te-ai întoarce.
– Te luãm cu noi cu maºina dacã te-ntorci la
Frãsineni, spuse Miron. Avem loc ºi pentru Tatiana.
Pe ea o luãm cu noi la discotecã ºi pe tine te lãsãm la
colþ, la puºcãrie.
– Aha, dacã mã lãsaþi la puºcãrie, e bine, zîmbi
Robert moale. Chiar mi se fãcuse dor, n-am mai fost
pe-acolo de mult. De treizeci ºi ceva de ani...
– Plecãm imediat ce terminãm berile astea. Nu
mai avem nici o treabã pe-aici. Nu-i aºa, domnu’ Elvis?
Domnu’ Elvis dãdu din cap distras, preocupat
sã-i arate Tatianei niºte imagini pe telefonul lui, cu
obrazul lipit de obrazul ei ºi þinînd-o strîns cu braþul
pe dupã bust ca un ºarpe sugrumîndu-ºi prada. 25

Domnu’ Elvis e de fapt prada, sãrmanul de el. Ce ar fi
fost ca Robert sã-i spunã cã tocmai a cules-o din
stradã ºi cã-i în cãutare de clienþi? Poate cã atunci,
domnu’ Elvis nu s-ar mai fi întrebuinþat cu atîta sîrg
s-o cucereascã arãtîndu-i imagini cu domeniul lui de
vis, clãdirea-vapor din sticlã albastrã-fumurie ºi inox,
cu statuia în faþã, starul starurilor, regele rockului, chiar
el, turnat în ciment, dat cu vopsea anticorozivã, sã
reziste la ploi, viscole ºi arºiþi. Domnu’ Elvis îi arãta ºi
imagini din interior, ca s-o punã în temã cu atmosfera
din Club, unde va lucra, uite, dansatoare, la barã,
crãcãnîndu-se, contorsionîndu-se prin jocuri de lumini
colorate ºi uite-l ºi pe el pe scenã cîntînd, în costum
alb cu strasuri, cãmaºã tot cu strasuri ºi ciocaþi din
piele de ºarpe, care l-au costat cu totul o mie de euro,
ca pentru regele rockului din Frãsineni producîndu-se
în propria discotecã alãturi de crema vedetelor de
manele. Tatiana-i încîntatã-intimidatã, trufia pare sã i
se fi topit în umilinþã, neam de neamul ei de curve pe
bani umblînd prin ploaie n-a avut de-a face cu vedete
rock. Sã ia aminte la tataie, sã-l asculte, dacã vrea
sã-i meargã bine...
– Nu mã-ntorc aºa repede. Abia am sosit azi la
prînz. Mai avem ceva treabã-n Cîmpulung. Sînt cu
Brînduºa. Sînt ºi eu mîna ei dreaptã, cum eºti tu cu
domnu’ Elvis!
Miron hohoti:
– Mîna dreaptã cu care þine vibratoru’!

– Mîna dreaptã pentru tot ce-i nevoie, aprobã
Robert.
În sfîrºit, chiar ºi absorbit sã se arate Tatianei pe
scenã, domnu’ Elvis îi interceptã. Îl întrebã pe Robert
ce gînduri are cu Tatiana. Le-o dã s-o ia la discotecã?
– Nu depinde de mine, domnu’ Elvis. Nu pot sã
vã spun decît dupã ce mã consult cu Brînduºa. Ea
decide, e sub tutela ei.
Robert socotea cã Brînduºei i-ar pica bine s-o
cunoascã pe fata asta care face de nevoie lucruri pe
care ea le face de amorul artei, sau din alt soi de nevoie.
Numai bine cã Tatiana nu schiþeazã nici un fel de
obiecþie. Dacã i-a dat un nume, se cuvine sã-l considere pe Diavol stãpînul care-i decide soarta. Domnu’ Elvis
n-are nici el nimic de obiectat. Închide clapeta telefonului ºi-l lasã sã cadã pe masã plictisit. Îºi scuturã
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bubuitoare de rock and roll din repertoriul maestrului
sãu, care acoperã pe moment rumoarea din local ºi
fac pe mulþi de la mese sã întoarcã capetele. Tatiana
ºi Robert se scuturã la rîndul lor frisonaþi de admiraþie
uimitã. Omu-ºi meritã cu asupra mãsurã renumele
ºi faima. E mai ceva decît Elvisul original ºi are mai
degrabã sonorizarea unui Tarzan.
Se împliniserã cele douã ore; punctual, Robert
o sunã pe Brînduºa. În caz cã floricica lui ºi-o fi
încheiat parcursul pe net, ca ºi altãdatã în astfel de
împrejurãri, o întrebã pe un ton precaut-persiflant
dacã o deranjeazã ºi dacã poate sã se întoarcã.
Tocmai dãdea sã-i spunã cã umblînd dupã tîrguieli
a gãsit pe drum o fatã pe care i-ar face poate
plãcere s-o cunoascã, cînd Brînduºa îi spuse cã a
plecat din hotel, fiindcã s-a ivit o problemã urgentã.
El sã înnopteze însã acolo ºi mai are încã o zi
plãtitã, de care ar trebui sã profite. I-a lãsat cheia
la recepþie ºi niºte bani de cheltuialã, douã
milioane... Oh, floricica mea iubitã, generoasãinimoasã ca-ntotdeauna. O sã am ºi bani de
cheltuialã, da’ tare mi-aº fi dorit... Brînduºa îl asigurã
cã vor recupera sãptãmîna viitoare. E-n regulã?
Da, floricica mea. N-ar fi trebuit totuºi sã plãteºti ºi
pentru mîine. Fãrã tine n-aº mai avea la ce sã întîrzii
pe-aici ºi oricum mîine ar trebui sã fiu la slujbã...
Bine, întreabã la recepþie, poate poþi sã recuperezi
banii. Acum lasã-mã cã am treabã. Te sun pe marþimiercuri. Pa. Pa, floricica mea.
Se cam înnegurase Diavolul. Lui Miron îi era
limpede cã nu primise veºti prea bune.
– Te-a certat floricica? Oh, Dumnezeule, ce-mi
place cum îi spui! Îmi place ºi cã te pui la mintea ei,
da-i pericol. Toatã lumea ºtie ce-i poate osul...
– Adicã? Ce ºtie lumea?
– C-o duce capul la rele, cã-l þine de fraier pe
bãrbatu-sãu ãla, om ca lumea, cu bani ºi situaþie,
ditamai patronu’ de ziar care a fãcut-o ditamai
cucoana. Mama mi-a spus. ªtie de la mã-sa, de la
Lenþica, ca sã vezi cum o bîrfeºte ºi-o bãlãcãreºte
pe fiicã-sa. Tot lumea asta micã în care ne-nvîrtim
pînã ameþim ºi cãdem cu nasu-n balegã. Nu-þi mai
spun cît m-am bucurat cînd am aflat cã s-a-ncurcat
cu tine. Din cauza mea, Diavole, cã te-am dus la
Mohaci la Lenþica...
Robert dãdu din mînã a lehamite ºi dãdu ºi restul
de bere din sticlã peste cap, încercînd sã scape de
înnegurare, fãrã sã reuºeascã. Se trãsese la faþã,
arãta cu cîþiva ani buni mai bãtrîn decît pînã sã
vorbeascã la telefon cu floricica lui. Se ridicã de pe
scaun oftînd, în timp ce Miron ºi domnu’ Elvis îl priveau
cu reþinere respectuoasã impusã de suferinþa ce i
se citea pe faþã ºi fata stînd cuminte pe scaun,
aºteptînd sã i se decidã soarta. Nu mai era
nerãbdãtoare, nu se mai grãbea, nu scosese nici un
cuvînt ºi nici n-avea de gînd.
– O sã plec. Mã duc la hotel sã mã odihnesc...
Tresãri, amintindu-ºi de un detaliu pãrînd foarte
îndepãrtat: Pe Tatiana v-o las, s-aveþi grijã de ea.
(fragment din romanul Cronicile genocidului, în
curs de apariþie la Editura Cartea Româneascã)

Muntele, poetul si poezia în
„Luntrea lui Caron“
The Mountain, the Poet and the Poetry in
the „Caron’s Boat“
Ion Pop
Citind, în urmã cu ani, opera
poeticã a lui Lucian Blaga, mi s-a
pãrut cã pot descifra în ea o
particularã geometrie a universului
imaginar, în care eul liric, înscris
într-o naraþiune sui generis, îºi
compunea o biografie simbolicã,
desfãºuratã într-un spaþiu configurat, la rândul sãu, ca “geografie
mitologicã” exemplarã ºi gãsinduºi expresia verbalã într-o “mitologie
a limbajului poetic” corespondentã.
Între o ipostazã ce putea fi numitã
“stihialã”, marcatã de sentimentul
comuniunii originare cu universul
elementar ºi una a fiinþei interogative, neliniºtite, grav tulburate în
raporturile ei cu exteriorul mundan
(de unde ºi sentimentul de „tristeþe
metafizicã”), omul blagian oscila
dramatic în cãutarea unui echilibru
mereu râvnit, a unei “schimbãri a
zodiei” realizate în cele din urmã
sub semn solar, ca restructurare
de sine solidarã cu o ordine
recuperatã a lumii. O lume privitã
de la început, cum s-a remarcat
mereu, drept cosmos generic,
alcãtuit din elementele mari ce intrã
în depozitul imaginarului arhetipal,
mereu sustrasã vieþii cotidiene
concrete, supusã unui proces de
stilizare exigentã, încât se poate
spune cã universul lui Blaga este
unul de embleme ºi de efigii,
accentuat iconografic, în care
marcatului hieratism al gesticii
subiectului ºi ritualitãþii discursului
li se propune un cadru pe mãsurã,
invitând la contemplaþie, cu nota ei
de implicitã solemnitate reflexivã.
E destul sã reamintim, în acest
context, cã, deºi situabilã într-o
zonã expresionistã de sensibilitate,
opera sa se aflã la mari distanþe
de « þipãtul » ºi de deplasãrile de
linii, pânã la deformãrile groteºti, ale
expresionismului « activist »,
privilegiind în schimb nota se
spiritualizare, perspectiva contemplativã deschisã cãtre « absolut,

cosmic ºi ilimitat », spre ceea ce
eseistul mai numise ºi « zariºte
cosmicã ». Chiar în miezul dramei
ºi al tragicelor rãvãºiri ale fiinþei,
subiectul blagian îºi « înrãmeazã », ca sã spunem aºa,
angoasele, iar limbajul sãu se
refuzã oricãrei tentaþii destructurante. Tocmai de aceea, lectura
operei sale s-a putut face cu profit
mai ales cu metodele criticii
arhetipale, între Gaston Bachelard
ºi Gilbert Durand, între « imaginaþia
materialã » a celui dintâi ºi « schemele » ce constituie « canavaua
funcþionalã a imaginaþiei » pentru
cel de al doilea. Pãmântul, apa,
aerul, focul, din fizica clasicã, se
regãsesc ºi la poetul nostru
reactualizate în chip specific,
articulate într-un spaþiu imaginar în
care numitul « regim nocturn »,
decisiv în constituirea « obsesiei
modelatoare » care-i animã viziunea, tinde sã comunice organic cu
celãlalt, al zilei.
Or, dintre elementele-reper ale
amintitului cosmos generic în care
se înscrie spaþiul blagian, o poziþie
foarte semnificativã o are muntele,
prin care se valorificã valenþele
simbolic-arhetipale cunoscute: ca
axis mundi, el face legãtura dintre
teluric ºi celest, adânc ºi înalt, întuneric ºi luminã, iar prin componente, sã le spunem, auxiliarsimbolice, precum pãdurea (copacul), izvorul, lacul care rãsfrânge cerul, peºtera, care e ºi
coborâre ºi boltire înaltã, participã la aproximarea un ei figuri mai
generale, a cercului ºi sferei, a
Totului cosmic (re)integrator. Ori
de câte ori apare ca motiv poetic,
muntele e o prezenþã beneficã,
pozitivã, simbol al statorniciei ºi
soliditãþii, punct sigur de sprijin
într-un « tãrâm de legendã » ºi de
« poveste », chemând urcuºul
spre cer, deschis spre el prin
oglinzile iezerelor, dar ºi des-

cinderea, prin peºteri ºi izvoare,
spre obscuritãþile telurice originare.
De aceea, capãtã o particularã
semnificaþie privilegierea spaþiului montan ºi silvestru ca zonã de
refugiu în faþa destrãmãrilor
apocaliptice ale lumii apãsate de
amintita « tristeþe metafizicã »,
precum în poezia Semne, din volumul În marea trecere, unde e
imaginatã un fel de migraþie
salvatoare stilizatã « secesionist »: « Din oraºele pãmântului /
fecioare albe vor porrni / cu priviri
înalte cãtre munþi. / Pe urma lor vor
merge tineri goi / spre sori
pãduratici, / ºi tot ce e trup omenesc
va purcede / sã mai înveþe odat’ /
poveºtile uitate ale sângelui. // Miam pecetluit cu cearã casa, / sã
nu mai întârziu / unde jocuri ºi
rãstigniri / n-or mai trece pe uliþi / ºi
nicio adiere de om / din veac în
veac pe sub bolþi ». Se mai poate
nota cã în poezia Liniºte între
lucruri bãtrâne, din aceeeaºi carte,
tot muntele era simbolul central,
plasat într-un spaþiu al proximitãþii
protectoare, ca o garanþie a
stabilitãþii unei ordini cosmice
originare : « În apropiere e muntele
meu, munte iubit. / Înconjurat de
lucruri bãtrâne / acoperit cu
muºchi din zilele facerii, / în seara
cu cei ºapte negri / cari aduc
întunericul bun, / ar trebui sã fiu
mulþumit ». Scriam, apoi, mai de
mult cã, în momentul când opune
lumea oraºului, evocatã în termeni
de apocalips expersionist, acestui
spaþiu ideal al « poveºtii », ca în
poezia Veac, din volumul Laudã
somnului, poetul face apel mai ales
la acelaºi spaþiu montan: în timp
ce « Se profeþesc prãbuºirile,
sfârºesc în sânge cuvintele » ºi
« Undeva se trage la sorþi cãmaºa
învinsului », « sus, la o mie de
metri-nãlþime spre rãsãrit / steleleºi spun poveºti prin cetini de brad
/ ºi-n miez de noapte râtul
mistreþilor / deschide izvoarele ».
În acest context, romanul sui
generis care este Luntrea lui
Caron, scriere ce trece în regim
cavsificþional un episod în biografia autorului ºi având ca atare, un
statut ambiguu, între proza autobiograficã ºi memorialisticã,
poate fi privit ca o secvenþã organic
comunicantã cu ansamblul viziunii
poetice blagiene. Ba chiar s-a 27

putut spune, pe drept cuvânt, cã
ºi suferã într-o anumitã mãsurã din
cauza acestei subordonãri faþã de
regimul poetic-simbolic ce
afecteazã construcþia romanescã
în mãsura în care avem de-a face
în multe privinþe cu o « poetizare »
a discursului narativ oarecum
artificioasã. În orice caz, ceea ce
se impune la o lecturã atentã,
paralelã, a celor douã spaþii de
creaþie, este o schemã
structurantã comunã a viziunii.
Debutul romanului evocã,
astfel, un moment istoric ºi
personal dramatic, simetric cu cel
pe care poezia îl propusese mai
de mult ca « paradis în
destrãmare » ori, ceva mai recent,
ca «vârstã de fier », cum sunã titlul
unui poem ºi al unui ciclu de
versuri reprezentativ, scris majoritar în anii de dupã rãzboiul al doilea
mondial. Sunt ecouri dintr-un timp
al prãbuºirilor, anunþat de evenimentul tragic al mutilãrii
frontierelor naþionale din august
1940, prelungit apoi în rãsturnãrile
de regim de sub ocupaþie sovieticã
ºi dictaturã comunistã, în care
toate reperele cât de cât stabile ale
vieþii ºi operei unui mare creator
sunt grav dislocate ºi ameninþate
cu distrugerea, într-o dureroasã
solidaritate cu destinul þãrii întregi :
un Ioan fãrã þarã traverseazã
versurile din aceastã « vârstã de
fier », ca ºi « pasãrea U », rãuprevestitoare, într-un « timp fãrã
patrie », în care se trãieºte o stare
de epuizare, « oboseala, în
straturi, a vârstelor ».
Într-o asemenea situaþie, faptul
cã refugiul din faþa « începutului de
haos ce se revãrsa peste meleagurile þãrii » este cãutat într-un
sat de munte, Cãpâlna, nu foarte
departe de cel natal, rebotezut
Câmpul Frumoasei, vine sã
confirme ºi în aria ficþiunii romaneºti
permanenþa unei fundamentale
obsesii modelatoare a universului
imaginar. Un « scut », ni se spune
pe aceeaºi primã paginã a
romanului, fusese cãutat ceva mai
înainte tot într-un spaþiu pãduratic,
Dumbrava Sibiului, iar cuvântul
refugiu apare doar peste câteva
paragrafe. Sunt date care obligã
deja la o nouã întoarcere
cãtre valorile simbolice ale spaþiului
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chiar Poetul, din Nebãnuitele
trepte, anticipase ºi ea, tulburãtor,
acest propriu exod : « În anii
cumplitelor pâcle / când
pãmântenii cu sfânta lor omenie ºi
carne / s-au destrãmat fãrã numãr,
/ ºi viaþã – atâta s-a stins / de-ar fi
fost, vai, tocmai de-ajuns / ca duhul
sã prindã trup pe pãmânt, / Poetul,
cu numele ºters ºi pierdut, s-a
retras / sub pavãza muntelui, /
fãcându-se prieten înaltelor piscuri
de piatrã. / ªi neajuns, neclintit, a
rãmas în jocul destinului / flancat
de albe ºi negre solstiþii / mare ºi
singur. / Nu l-a ucis amarnica grije
din vale, nici gândul / cã Dumnezeu
rãpitu-ºi-a singur putinþa-ntrupãrii.
/ Nu l-au rãzbit nici tunetul din
depãrtãri, / nici tenebrele ». « Grija
din vale », pusã pe seama Poetului
cu majusculã, e acum a poetului
Blaga însuºi, ºi ea rãmâne legatã,
schimbând ce e de schimbat, cu
un moment de grave tulburãri ale
istoriei ºi existenþei umane.
Important încã o datã este faptul
cã retragerea din spaþiul devenit
simbolic al vãii, în care se petrece
o nouã tragedie, are loc în spaþiul
ocrotitor al muntelui, sub
« pavãza » lui ºi cã acest simbol
se reîncarcã cu toate valenþele
productive în ordinea expresivã a
viziunii lirice blagiene, extinse ºi
într-o reflecþie asupra destinului
istoric general.
Axente Creangã, gãseºte
imediat o corespondenþã în planul
reflecþiei mai largi asupra soartei
românilor, pe care o dezvoltase ºi
filosoful Blaga în cãrþile sale,
fãcând legãtura cu « retragerea din
istorie » românilor în vremuri de
cumpãnã ºi cu « rezistenþa în
munþi, pânã la o eventualã nouã
regrupare a forþelor ». (p. 10). ªi
cugetarea continuã în acelaºi sens
peste câteva rânduri : « În curs de
aproape douã mii de ani, pentru
noi, românii, preistoria a fost
singura pavãzã împotriva
încercãrilor de a ni se impune
istoria din afarã » (p. 11). Apoi, o
altã trimitere sugestivã pentru
persistenþa obsesiei modelatoare
comune poeziei ºi acestei proze :
«Ne întâlneam la obârºii. Din lumea
« noastrã », ne refugiam în
preistorie, printre eterne prezenþe
materne » (p.14).
Iatã, aºadar, oferite – cam prea

abrupt – semnificaþiile de bazã ale
acestei istorii personale, imperfect
trecute în ficþiune: nostalgia
originilor ºi a originarului – mult
comentatã ºi de autorul eseului din
1926 -, cu ecoul prelungit dinspre
goetheenele “mume”, regãsit mai
târziu ºi în paginile antologice ºi
emblematice din Hronicul ºi
cântecul vârstelor, unde Mama
apare ca figurã centralã, care
dominã miºcarea imaginaþiei
poetice ºi chiar naºterea limbajului,
proiectatã mitic. Cãci – ne
reamintim- « graiul lãmurit ca
argintul sterecurat » al copilului
« mut » pânã acea datã se
închega la îndemnul Mamei, în
preajma reverberant-umbroasã a
fãpturii ei ocrotitoare, pe pragul
inefabil unde se întâlnesc ºi se
contamineazã tãcerea matricialã ºi
rostirea în lumina ambiguã de sub
mâna « pusã streaºinã la ochi »,
precum în cunoscuta poezie din
Laudã somnului, unde « din
umbrã » poetul se ispiteºte singur
sã creadã cã lumea e o cântare…
Semi-ficþiunea din Luntrea lui
Caron are grijã sã introducã ºi ea,
de la primele schiþe ale naraþiunii,
rãsfângeri ale « eternului feminin »
nutritiv pentru creaþia poeticã.
« Domniþa » braºoveanã care
trecea cu o siluetã suavã prin
Nebãnuitele trepte, e readusã în
memorie ca « vestalã… ce
întreþinea focul poeziei, când se
evocã conferinþele poetului din
preajma Bisericii Negre, iar Ana
Rareº, soþia unui profesor
naturalist din Iaºi, retrasã pentru
câteva zile la Cãpâlna, va fi, la
rândul ei, femeia iubitã, simþitã ca
prezenþã beneficã ºi inspiratoare a
sa în spaþiul montan. (Se va putea
citi, de altfel, ceva mai încolo, cã
propria soþie a poetului « tolera
mereu în jurul (lui) femei… numai
pe acelea despre cari avea
sentimentul cã (îi) stimuleazã
creaþia » (p.98). Altã doamnã,
Octavia, clujeancã, îl chiar imitã pe
poet într-un soi de versuri-replicã,
provocându-l ºi la mãrturisiri
semnificative pentru lãmurirea
raporturilor dintre opera sa ºi
teologie, mult relativizate, cum
ºtiam ºi din luãri de poziþie mai
vechi ale filosofului ºi poetului.
În ordinea reflecþiei ce ne
angajeazã acum, intereseazã în

primul rând faptul cã refugiul în
cãutarea scutului, a pavezei, în faþa
periclitãrii echilibrului eului ºi al
lumii, este din nou cãutat ºi gãsit
în toposul simbolic-arhetipal al
muntelui. « ªi în rãstimp ne veneau
veºti din vale. Neliniºtitoare.
Derutaante » - se scrie într-un loc.
Însã aceea e de-acum o vale de
departe, de pe înãlþimile satuluiadãpost, rumoarea angoasantã a
tragediei se estompeazã, timpul
cedeazã locul atemporalitãþii,
relativitatea precarã a biografiei
prinse în istorie poate fi învinsã prin
reorientarea sensibilitãþii spre
« absolut ºi ilimitat », iar proiectata
« zariºte cosmicã » apare
recuperatã, fie ºi temporar, ca
orizont al existenþei plenare,
reintegrate în « ciclul elementelor ».
La Cãpâlna, poetul redescoperã
lumea arhaicã, aºezatã în tipare
strãvehi, ºi tocmai acest sentiment
al întoarcerii în vremuri primordiale
îi permite, într-un prim m oment, sã
remodeleze epiosdul biblic al
construcþiei arcei lui Noe în mediul
rustic,
propunând
drept
protagonist un morar ºi în Nefârtate
spiritul demonic care-l provoacã,
figura unui þãran real, cu o
constituþie fizicã sugstivã. E un
segment de biografie creatoare pe
care poetul îl ºi comenteazã, în
sensul cã arte de-acun,
« certoitudinea unui adãpost faþã de
vremuirea istoricã » ºi cã «se
« împres(oarã) cu semnificaþii
proprii unui cosmos legendar ».
Notase ceva mai sus : « Legenda
se traansforma într-un mit, ce se
localiza uneori cu trãsãturi de crud
realism în acest cãtun.
Presimþeam cã subiectul meu,
cosmic într-un fel, avea sã
absoarbã în sine toatã atmosfera
acestei aºezãri omeneºti… mai
paresus de orice istorie » (p. 25).
Pentru scrierea poeziei propriuzise, e interesant cã Blaga îºi
gãseºte, tot în zonã înaltã, « un
pripor înalt deasupra râului… sub
mãrul pãdureþ (la) o mãsuþã de
brad… cu picioarele bãtute în
pãmânt » (p.25). Aproape cã nu
mai e nevoie de comentariu pentru
a evidenþia sugestia întãritã aici a
posturii contemplative a eului ce
stãpâneºte suveran sentimentul
trecerii, al curgerii universale,
instalându-se temeinic sub semnul

trãirilor « pãdureþe », vitalelementare ºi aºezând tradiþionala
masã de brad a scriitorului în
intimã legãturã cu pãmântul. Tot ce
se va întâmpla în acest spaþiu va
fi înscris pe un fundal de
elementaritate cosmicã ºi de
arhaicitate productivã pentru
poezie. Nu e deloc întâmplãtor cã
tocmai acum ºi aici poetul insistã
asupra evitãrii unei « greºeli » de
lecturã a poeziei sale în sensul
« unei raþionalizãri, la care poezia
nu aspirã » (…) Toate sensurile þin
de domeniul unei sensibilitãþi
metafizice, ce coboarã în adânc ºi
vine din adânc, ele n-au confinii cu
înþelegerea filosoficã discursivã ».
Dimensiunea « sufleteascã », a
trãirii lirice e pusã în prim plan ºi
raportatã la reperul iubirii
împãrtãºite de un personaj precum
Ana Rareº, « care a înþeles
întotdeauna sã se apropie de
poezia mea în acest chip » (p. 397398). E un fapt ce intrã în logica
aparte a dragostei, cãreia, noteazã
mai încolo prozatorul, « îi place sã
se întoarcã în arhaic. ªi noi ne
întoarcem într-un îndepãrtat
trecut » (p. 405). Iar mai departe :
« Dragostea ne pune în legãturã cu
stihiile, ºi nu încape îndoialã cã,
alãturi de cele patru elemente, aer,
apã, foc ºi pãmânt, el este al
cincilea » (p. 430). Aºa-numita
« varã de noiembrie » a liricii târzii
a lui Blaga, cu precãdere eroticã,
e situabilã în acest spaþiu de
reverberaþie al naturii regãsite, ºi
regãsite mai ales în geografia
montanã, integratã de mult în
reþeaua de simboluri spaþiale ale
poetului. Naºterea discursului liric
în ritmul mersului, al pasului,
despre care am mai putut citi în alte
pagini ale operei, revine aici în
formulãri similare ºi capãtã un nou
accent între coordonatele acestei
geografii : « Cred cã între ora 2 ºi
3, ceas labil ºi echivoc, n-am
dormit. M-au deºteptat niºte stihuri
ce aveau sã se închege în mine,
întâiul stih se alcãtuise în mine de
cu sarã, în ritmul pasului, sub
stelele vii, când am urcat singur din
cãtun, pe poteca ºerpuitoare, spre
lãcaºul meu de lângã pãdure.
Întâiul stih lua fiinþã chemat de un
anume ritm, de care am fost
cuprins. Stihul s-a oprit în faþa
cugetului meu. (…) Acum,

trezindu-mã, simt cã stihul a
crescut în timpul somnului. Simt
cã poezia este în mine ºi cã nu
trebuie decât s-o scot din latenþa
ei (…). Mã copleºeºte simþãmântul
cã, odatã cu izvorul vieþii, am
regãsit ºi izvorul poeziei ». (p. 414).
Iatã cum sunt repuse într-o
ecuaþia semnificativã repere deja
prezente în imaginarul blagian, de
la reactualizarea regimului sãu
esenþialmente nocturn, marcat de
motivul liric al somnului, la viziunea
organicistã asupra creaþiei
poetice : discursul se structureazã
pe pragul ambiguu dintre întuneric
ºi luminã, se naºte întreg, deja
decantat, ca în scena, arhetipalã
cunoscutã din Hronic…, a rostirii
întâielor cuvinte de cãtre copilul ce
nu vorbise vreme de vreo trei ani…
El este ºi rostit în acest spaþiu
ascensional, ºi umbros, ºi solar,
chiar în faþa femeii iubite, ca un fel
de prinos de recunoºtinþã pentru
reînvierea, sub impulsul iuubirii, a
unor izvorae ce pãruserã a fi
secat. Acum este evocat ºi
« chiotul pãgân » care « curmã
cuvântul », reamintind de mai
vechiul panism al începuturilor din
Paºii Profetului, ºi în aceeaºi frazã
apar ecouri de vers din poemul
Daþi-mi un trup, voi munþilor, în
« murmurul nãvalnic » al vieþii,
spre « o varã cât patru anotimpuri » : « vara de noiembrie » ca
anotimp tutelar pentru acest
moment al scrisului liric blagian, în
care « trec în revistã toate stihiile
vieþii » (p. 423). « Haide, îi spun
Anei – citim la sfârºitul capitolului
XVII al cãrþii – s-o luãm la goanã
fãrã sfârºit, pe podiºuri, prin
ponoare, prin pãduri ! (…) ªi
urcãm, luându-ne de mânã, urcãm,
urcãm, urcãm. ªi nu mai este în
noi nicio obosealã. Numai chiotul.
ªi ceasuri întregi repetãm
împreunã descântecul, ca sã ne
rãmânã, ca o vrajã, în sânge,
pentru totdeauna ». (p. 427).
Exemplare pentru revalorificarea valenþelor simbolice ale
muntelui în scrisul lui Blaga sunt ºi
alte douã secvenþe epice, care
rememoreazã ascesniunea cuplului amoros spre cetãþile dacice
de la Costeºti, de lângã Orãºtie,
la invitaþia profesorului arheolog
Daicu (clujeanul Daicoviciu). Cea
dintâi e comentatã semnificativ în 29

termeni cumva sinonimici cu cei ce
definesc « schema » arhetipalã
legatã de acest motiv liric la Blaga.
« Un fior numenal, de sacralitate
pãgânã ne încearcã pe aceste
înãlþimi. Toamna solarã împrumutã
priveliºtii cea mai sublimã faþã » se noteazã la pagiba 191 ; iar apoi,
în final, aceastã notaþie ironicã,
într-o frazã ce pune în contrast
ascensiunea spiritualã, în regim
înalt-solar, cu tenebrele vãii cãzute
sub loviturile brutale ale istoriei :
« Dupã douã zile de destindere
prin tãrâmul strãmoºilor, ne ducem
prin fum ºi pucioasã, spre câmpie,
sã ne reluãm locul în noua
orânduire » (p. 193).
Al doilea urcuº cãtre cetatea
zeilor din vechime este asociat altei
ºederi în cãtunul de munte ºi are
loc din nou în tovãrãºia femeii
iubite. Un preambul liric, poezia
Grãdiºte, una dintre cele mai
frumoase din opera de acum a lui
Blaga, e plasat tocmai înaintea
acestei ascensiuni. Ea ºi încheie
cartea, ca un rezumat simbolic,
emblematic pentru întreg înþelesul
acestei mãrturii în care dramele
istoriei recente ºi încercãrile se
salvare în refugiul montan se
confruntã, pentru a fi ridicate, în
cele din urmã, spre « absolutul ºi
ilimitatul » ºtiutei « zariºti
cosmice ». Tot ce se se sugerase
pânã acum prin exploatarea
motivului simbolic-arhetipal al
muntelui, apare aici într-o viziune
împrospãtatã de insfuzii ale
concretului trãit, însã înscris în
mereu amintita ramã arhetipalã :
muntele este iarãºi o axã a lumii,
el leagã organic adâncul teluricnocturn cu înaltul uranian, profanul
e aureolat de sacru, într-un
moment sufletesc din care nu
dispare conºtiinþa « amarnicei griji
din vale » : « E tristã luna azi în
Dacia / când trece peste plai ºi
stânã. / Sub câte-o piatrã de altar,
subt capiºte pãgânã, / se spune
cã mai gâlgâie pe-alocuri apa, /
mai murmurã la obârºii prin munþi,
/ dar nu în vale, în fântânã. /…/
Urcuºul pânã-n pragul unui zeu /
pe coama muntelui e greu. / De
mânã ºi la pas cu tine / n-aº pierde
însã niciodat’ cãrarea / prin aluniº
ºi tufa de afine. / Ne-am poticni din
când în când, dar nu ne-am pierde.
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ar cãlãuzi / un nor de sus, jos
muºchiul verde / ºi fagii verzi ºinalþi ce mai pãstreazã / în chipul
lor o amintire treazã / de mari
coloane din vechime ». Cuvântul
poetic se reîncheagã – a câta
oarã ? – sub semnul bivalent al zilei
ºi al nopþii, al tãcerii devenite
murmur indistinct de izvoare ºi de
voci conjugate cu ritmul cosmic :

« Pe-o lespede ºezând acolo
lângã tine, / voi prinde iarãºi grai :
iatã supremele izvoare ! / ªi umbra
inimii îmi voi vedea / în palma ta
cãzând. / Prielnic peste frunte ne
va bate vântul. // Iar noaptea, în
acelaºi loc, ne-or lumina, / lucind
din prunduri ºi din unde, / comorilengropate în matca râului ceresc. /
Murmurul nostru, visul, se vampãrtãºi / din nemurire, printre
greierii ce cântã / ºi printre zei, cari,
fãrã temple, mai trãiesc ».
Luntrea lui Caron nu este,
desigur, o scriere poeticã prpriuzisã. Caracterul compozit al
structurii sale o situeazã într-un fel
de zonã de confluenþã ºi de

intersecþie a formelor de expresie.
Nu e nici o scriere pe de-a-ntregul
ficþionalã, cum ar pretinde formula
prozei romaneºti, nici una exclusiv
autobiograficã, iar calitatea de
« memorialisticã » este ºi ea, întro bunã mãsurã discutabilã. De aici,
rezultã, cum s-a mai scris ºi am
repetat ºi eu mai sus, un anumit
dezechilibru formal, de ordin mai
ales stilistic ºi de articulare a
blocurilor epice ale ansamblului.
Dar defectul poetizãrii nu o datã
forþate devine un soi de paradoxalã
calitate atunci când e vorba, ca în
cazul acestor glose, de
evidenþierea problematicii privind
poezia ºi producãtorul ei, adicã a
modului în care mai generala
« obsesie modelatoare » ce
cristalizeazã viziunea blagianã
dincolo de formele ei particulare de
expresie textualã, îºi imprimã
tiparele asupra materiei întregii
opere. Fiind vorba aici de un roman
sui generis în care ficþiunea propriuzuisã e puternic concuratã de
biografia realã, atestabilã
documentar, ºi fiindcã aceasta e
biografia unui poet, este aproape
firesc ca trimiterile la poezia
propriu-zisã sã se facã chiar cu un
exces de intruziuni ºi de mãrci
stilistice mai puþin admisibile în
proza
« realistã »,
în
memorialisticã sau în jurnalele
intime, ori în reflecþia eseisticã.
Tocmai de aceea, coordonate ale
viziunii poetice transferate în
« roman » au putut fi mai uºor
identificate în lectura de faþã, fãrã
dificultãþi speciale de naturã
hermeneuticã. De altfel, ca ºi în
filosofia lui Blaga, cititã pe drept
cuvânt ca o « mitosofie » în multe
din reflecþiile ei, ºi romanul Luntrea
lui Caron are o dimensiune miticopoeticã însemnatã.
Ea e
argumentatã, între altele, ºi de
prezenþa, printre elementele
constitutive ale spaþiului sãu
simbolic-arhetipal,
a muntelui,
mutat din loc – ca sã vorbim ca
într-o carte veche – de o credinþã
a poetului care e cu mult mai
puternicã decât încrederea în
ficþiunea narativã purã.

ª

Purpura asfintitului
,
In memoriam Romulus Vulpescu

Când te-am cunoscut n-am
ºtiut dacã mã aflu în faþa unui zeu
sau a unui diavol. Capul tãu
neptunian ar fi chemat, în mâna
dreaptã, recea majestate a
tridentului dacã de sub mãturoiul
bãrbii nu s-ar fi zãrit coarnele unei
legiuni de draci. Dacã þi-ai fi pus
rantie, aº fi avut dinainte un faun
dus la liturghie sau un sfânt rãstignit
în pielea lui Dionysos.
Bãrbat dãruit, degustãtor de
chiznovate ºi apelpisite picanterii
ºi de umbrite cântece de pahar, tu,
bastardul rãsãriten al «derbedeului» François Villon erai, în fond, un
senior al spiritului, un rafinat, pentru
care existenþa nu avea preþ decât
sub zodia esteticului.
Poet mai profund decât au vrut
s-o recunoascã cei pentru care
cultura a devenit un obstacol în
calea gângãvelii ºi improvizaþiei,
refuzat de cotidiene ºi interesate
ierarhii ºi clasamente, ºlefuiai, în
aurãrii secrete, giuvaericale dupã
care jinduiau ochii multora. Cãci
numele tãu pe pagina de gardã a
unui op vestea totdeauna o
sãrbãtoare a spiritului ºi un
petronian festin al privirii.
Blestemat ca tot ceea ce
atingeai sã se facã floare otrãvitã
de carte, înfãºat în pruncie în
filigranuri ºi scãldat în vrãjitoreºti
cerneluri, tu, boier Romulus
Vulpescu, erai o fãpturã de amurg
subþire, într-o lume de mârlane
zãpuºeli.
Cuviincios în boierie ºi boier în
necuviinþã, veneai, într-un veac
apter ºi plebeu, dintr-o lume ce nu

va mai fi niciodatã. Lumea
fantasmaticã a crailor, a crailor
adevãraþi, a prinþilor unui teritoriu
din ce în ce mai interzis ºi mai
desuet: cultura înaltã. Acolo þi-ai
trudit ºi desfãtat viaþa, amurgind
printre mãtãsurile opurilor rare
pânã sã-ºi afle odihna pe o
enciclopedie capul tãu leonin. De
acolo ºi din neostoita patimã a
sufletului izvora trîmbã de
strãlucite vedenii a poemelor tale.
In care, iatã, te-ai cufundat tu însuþi.
Zadarnic îþi voi mai cãuta deacum pe strãzile întomnate ale
Bucureºtilor silueta inconfundabilã, frate al meu de seri ce nu se
mai întorc niciodatã, zadarnic voi
mai încerca gustul amar al zaþului
unei dupã-amieze triste într-o
cafenea târgmureºanã, zadarnic
mi se va mai tulbura privirea de
trupuri alintate ºi ochi tirani. Tu nu
vei fi acolo, Romulus, sã ne
umplem sufletul de duhul sfânt al
vinului ºi sã ne spãlãm cugetul cu
villonescã aghiasmã.
E o dupã-amiazã de septembrie
ploios, aceasta în care scriu ºi
rescriu ºi plâng pe umãrul
umbrelor. E o dupã-amiazã de
septembrie ploios din care, totuºi,
mã-ntorc într-o altã toamnã topitã
în nostalgia luminii, cu decenii în
urmã, sã-þi spun din nou ceea ce
ºtiam dintotdeauna ºi tu ºi eu: Va
sã ne-nghitã toamna, Romulus !
ªi te aud rãspunzându-mi din
pridvorul cerului în duet cu
Laurenþiu Ulici :
Sunt bãtrân, bãtrâne, timpul îmi
împarte
Anii pe din douã, leneº alternând:
Mai ratând o fatã, mai iubind o
carte...
Pânã unde, totuºi, pânã unde?
Când?
Iatã, pentru tine, Romulus,
rãspunsul acestor întrebãri a venit
într-un septembrie de luminã ºi ploi.
ªi te-ai pierdut pe urmele lor în
purpura asfinþitului!

Horia Bãdescu
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Cu stima si, cafea
With Respect and Coffee
Sonia Wincentowicz
Cum altfel decât norocoºi,
profund recunoscãtori ºi plecaþi
pânã la pãmânt am putea fi când a
ieºit de sub tipar volumul al treilea
din Operele lui Emil Brumaru
(Cerºetorul de cafea, Editura
Polirom, 2012)? Cartea, prefaþatã
de Livius Ciocârlie, conþine peste
ºase sute de pagini din
corespondenþa poetului, disponibile
ochilor noºtri lacomi de fraze
ludice, suferinde ori senzuale,
zvâcnind de talent, care ne permit
sã-l pândim pe Emil Brumaru prin
cotloanele intimitãþii sale!
Posibilitatea aceasta ni se oferã
încã din Cronologia realizatã de
însuºi poetul, la începutul
volumului. Perioada copilãriei, mai
cu seamã, conþine informaþii
jucãuºe, candide („1943-1944 (...)
La parter se aflã o cafenea cu
douã mese de biliard. Copilul se
îndrãgosteºte de o bilã roºie.”,
„1947-1948 (...) Mama promite cã
va aduce de la Iaºi un sac de cãrþi.
Nu se þine de cuvânt, plâns
memorabil, în hohote...”), care fac
dintr-un astfel de segment, de obicei arid, o excelentã introducere în
primul set de scrisori, adresate
criticului Lucian Raicu.
Epistolele nu aºteaptã un
rãspuns, acceptã aceastã convenþie ºi se transformã într-un
savuros monolog al poetului,
împânzit de comentarii fãcute
pe marginea personajelor dostoievskiene, ce ne dezvãluie
atenþia pe care i-o acordã Emil
Brumaru „bãtrânului Dosto”,
atenþie izvorâtã dintr-o incontestabilã admiraþie. Un alt aspect
interesant al acestor corespondenþe, întâlnit ºi în celelalte
seturi de scrisori, este felul în care
alterneazã fragmentele melancolice despre singurãtate, despre
imposibilitatea de a scrie poezie
(„...am îngenuncheat ºi m-am rugat
lui Dumnezeu sã nu-mi ia poezia,
sã mi-o deie mereu. Nu eram
patetic, eram speriat, simþeam cã
pierd ceva definitiv”, p. 70) cu cele
32 ludice, senzuale sau ironice, în

care vorbeºte despre magazinul
de lenjerie intimã, de la care ar vrea
sã se aprovizioneze personajele
femininine din literaturã ºi de la
care pornesc, inevitabil, întrebãri
îndrãzneþe referitoare la preferinþele acestora. În plus, este
evidentã predispoziþia lui Emil
Brumaru pentru comunicare,
pentru relaþionare, chiar dacã
petrece mai mult timp printre
oameni de hârtie. Poate tocmai de
aceea, ca leac pentru singurãtate,
insistã pentru o prietenie care sã
se desfãºoare tot pe hârtie ºi ezitã,
amânã sã vorbeascã la telefon cu
Lucian Raicu.
Unul dintre cele mai savuroase
seturi este cel adresat lui Leonid
Dimov, în care scrisorile dateazã
din 1967 pânã în 1972 ºi în care ni
se face cunoºtinþã cu un Emil
Brumaru, în mare parte jovial ludic,
având, parcã, un templu închinat
prieteniei ºi de o sinceritate
dezarmantã. Din celelalte epistole
(cãtre ªerban Foarþã, Alex.
ªtefãnescu, Radu Petrescu, Florin
Mugur), aflãm informaþii preþioase
despre poet, care traseazã noi linii
în portretul sãu. De exemplu, (ni)
se vorbeºte despre greutatea cu
care fãcea rost de cãrþi în acea
vreme, despre divorþul de prima
soþie, avem acces la momentele
înduioºãtoare dintre poet ºi fiica sa,
aflãm detalii referitoare la
problemele de sãnãtate cu care se
confrunta, care îi îngreunau lectura,
scrisul ºi care îl întristau mai mult
decât boala în sine. Interesant este
cã tocmai rândurile în care scrie
despre aceste lucruri sunt frazate
impecabil, au un puternic iz poetic,
ce dovedesc încã o datã un talent
care iese din matcã, în momentul
în care poetul dã semne cã îºi
pierde credinþa în el.
Decizia de a nu ordona seturile
de scrisori în ordine cronologicã
(volumul se deschide cu epistolele
adresate lui Lucian Raicu în 1980
ºi se încheie cu cele pentru Florin
Mugur, din 1978 pânã în 1980) a
fost una deosebit de inteligentã,

întrucât, în acest fel, putem opta
pentru o altfel de lecturã a
scrisorilor. Ele pot fi citite aproape
ca un roman, în care personajul
principal, un poet cu un remarcabil
talent scriitoricesc, se pune în
relaþie cu alþii, mai ales pentru a SE
exprima ºi ne oferã acces la un
univers fragmentat de o transcriere
imediatã a realitãþii sale. Acest tip
de notaþie ne permite încã o cheie
de lecturã, sugeratã de însuºi
poetul în scrisorile cãtre Florin
Mugur: „Nu-i totuna sã scriu: «Am
vãzut o canã», în jurnal, cu «Am
vãzut o canã», într-o scrisoare! Te
iau complice; chiar dacã nelegiurea
de a vedea o canã e foarte micã,
la judecata cea din urmã se va
spune cã Brumaru a vãzut cana
împreunã cu Mugur!!!”(p. 386).
Verbele la prezent, frecvenþa
scrisorilor, înregistrarea riguroasã
a gândurilor, a durerilor (fizice sau
nu) ºi a impresiilor de lecturã ne
pot lãsa senzaþia cã citim
însemnãri diaristice, mai ales cã
majoritatea epistolelor, dacã nu
aºteaptã un rãspuns (pentru primul
set), oricum nu îl primesc (în cazul
celorlate scrisori), deºi este cerut
cu insistenþã. Acest aspect, al
pluralitãþii tipurilor de lecturã, vine
spre deliciul specialiºtilor care au
ce urmãri, dincolo de cotrobãirea
prin sertarele poetului iubitor de
literaturã rusã.
Efectul terapeutic al scrisorilor
asupra poetului este contagios.
Dacã, pentru Emil Brumaru,
Cotidianul scris pentru Florin
Mugur era salvator, pentru noi,
lectura acestuia, dar ºi a celorlalte
scrisori are puteri mângâietoare,
alinãtoare de dureri, câteodatã
chiar provocate de unele fragmente
chinuitoare, rãscolitoare de
suferinþe vechi, de mult îngropate.
Cerºetorul de cafea se citeºte cu
pupilele dilatate, cu genunchii
adunaþi la piept, într-o minunatã
înfiorare cã douã cuvinte („Sunt
fericit.”, p. 188) pot genera o
cãldurã venitã din oase ori de
undeva din adâncuri odatã
întunecate.

ª
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Formulele respatializarii
poetice
,
O ipotezã de lucru

Formulas of Poetic Readjustments
Florin Balotescu
„La oricare dintre nivelurile
vieþii”, scria Edward W. Soja,
„dinspre local spre global,
organizarea spaþialã a societãþii
a fost restructurarã pentru a
rãspunde solicitãrilor imperative
ale capitalismului aflat în crizã –
pentru a crea noi oportunitãþi de
supra-profit, pentru a gãsi noi
metode de a menþine controlul
social, pentru a stimula producþia
ºi consumul în creºtere. Aceasta
nu a fost însã o miºcare
neaºteptatã, nici nu trebuie
vãzutã drept conspiraþionalã, de
un succes absolut sau complet
ineditã pentru cei care o
experimenteazã” (Postmodern
Geographies: The Reassertion
of Space in Critical Social
Theory, 1989). Aceastã crizã a
societãþii moderne îºi gãseºte
una dintre surse ºi în preluarea
oarecum artificialã din perioadele
mai vechi a structurilor de tip
piramidal, care nu permite
transferul firesc între niveluri ºi
nici migraþii ca într-o cunoaºtere
de tip arheologic. Devine astfel
explicabilã, dacã nu imperativã,
încercarea de regândire spaþializantã a realitãþilor, fapt care
nu este o premierã. „Multe dintre
miºcãrile de avangardã ale
sfârºitului de secol – în poezie ºi
picturã, roman ºi critica literarã,
în arhitecturã ºi ceea ce mai
târziu a reprezentat proiectarea
urbanã ºi regionalã de tip
progresiv – au intuit bine intrumentalitatea spaþiului ºi efectele
ordonatoare ale geografiei aflate
în schimbare a capitalismului”,
continua cercetãtorul american în
acelaºi loc, subliniind ºi faptul cã,
spre deosebire de societãþile
arhaice, societatea modernã se
confruntã cu diverse tipuri de
rupturã, de naturã, de celãlalt, de
propria conºtiinþã. Cele ºase
discursuri pe care le propunea
Soja în legãturã cu ceea ce el
numea postmetropolã erau mai
degrabã de tip fractalic, com-

binând structuri macro ºi micro
– Flexcity, Cosmopolis, Expolis,
Carceral Archipielagos,
Simcities sunt tot atâtea formule
pentru confruntarea individului
con-temporan cu o identitate
multiplã, a cãrei „împlinire” e
simultanã cu subminarea ei, în
care falimentul bancar se
întâlneºte cu alienarea structurilor mineralizate ale arhitecturii sau cu, spunea auto-rul
lor, irupþii ale hiperrealitãþii ºi ale
unei societãþi de simulacre.
Aceastã perspectivã mitogeo-sociologicã nu þine seama
aparent de zona esteticului, cu
toate cã ea are aspectul unei
mitologii post-urbane. Ea ne
intereseazã mai ales în mãsura
în care, sub aspectul spaþiilor
heterotopice (M. Foucault), a
spaþiilor imaginale (H. Corbin)
sau a constructelor descinse din
imaginea „cetãþii ideale”,
asemenea viziuni sunt prezente
în literatura spaþiului poetic. Le
putem identifica în spaþiile
subterane din Cubul negru
bacovian, ca ºi în oraºele sale
devenite decoruri pentru individul
depersonalizat, în spaþialitatea
insularã din prozele lui M.
Blecher, pentru care ospiciul,
circul, varieteul, panopticul sau
pur ºi simplu spaþiul din spatele
unei prãvãlii conþin elemente care declanºeazã viziunea delirantã, desfãºuratã însã în
condiþiile unei conºtiinþe perfect
active. Castelului orbilor, poetulpersonaj Naum îi opune incursiunile în dimensiuni salvatoare
ale pãrþii celeilalte sau refugiul în
spaþii-niºã, spaþii matriciale sau
tranzitorii, cum sunt scorbura,
camera uscatã, digul, câmpul
care devine teren al arheologiei
mediumnice. Oraºul este golit de
ceea ce îl face „citadin” ºi
reînvestit cu substanþã oniricã,
suprarealistã. Radu Petrescu
scrie „direct” despre arhitectura
sau materialitatea aerului, iar

Mircea Ivãnescu ridicã o lume
complexã din cãrþi, descrieri,
viziuni rezumate uneori la detalii
esenþiale; ca orice altceva,
elementele pasagere ale spaþiului
citadin devin mobilele unei
cãutãri identitate, ca într-un
poem din 1989 amintind de o
scenã din romanul „Doamna
Dalloway” al Virginiei Woolf: „sã
fiu adicã o fiinþã care sã fi inventat
– sau mai bine zis,/care sã fi
întemeiat simþãmântul în gloria
cãruia ceastãlaltã fiinþã/se va
arãta, prin praful de soare – (aºa/
cum e o stradã, nepietruitã, pe
care a trecut o maºinã, ºi s-a
oprit/doar o clipã, cât sã coboare
cineva – ºi pe urmã plecând,/iar
a stârnit praful – ºi de la capãtul
strãzii,/din colþ, vezi numai o
pulbere albã)”.
Mult mai interesant este faptul
cã, dacã în opera literarã sensibilitatea de tip periferic face
vizibile
aceste
structuri
alternative, în spaþiul cotidian ele
întâlnesc imperativele sociopolitice ºi geografice. Una dintre
iniþiativele cele mai noi, relevante
pentru ideea de reformulare a
spaþiului este proiectul „BMW
Guggenheim Lab”, lansat de
Solomon R. Guggenheim
Museum and Foundation la New
York, în august 2011, apoi în iunie
2012, la Berlin. Proiectul urmeazã
sã se desfãºoare pe parcursul
a ºase ani, în nouã oraºe, în trei
cicluri succesive, având ca
scop gãsirea unor soluþii pentru
mediul urban contemporan.
Dupã descrierea echipei
berlineze, completate de
Richard Armstrong, director al
Muzeului ºi Fundaþiei Solomon
R. Guggenheim, Maria Nicanor
ºi David van Der Leer, curatori,
„toate aceste programe vor fi
concepute pentru a implica activ
ºi direct rezidenþi din toate
zonele Berlinului ºi care vor
formula idei ºi probleme
relevante pentru oraº”. În 33

aparenþã complet pragmatic,
acest laborator itinerant are o
structurã mai degrabã poeticã,
combinând un savoir faire
multidirecþional cu o serie de
structuri de suprafaþã ºi de
adâncime, plecând de la spaþiile
gazdã, constituite în proiecte
arhitecturale inovatoare realizate
de arhitecþii Atelierului Bow-Wow
din Tokio ºi ajungând pânã la
direcþiile de acþiune denumite
sugestiv „conexiuni dinamice”,
„micro-lentile urbane “ sau
„oraºul sensibil (sensable)”.
Dacã în urmã cu doar câteva
decenii, poetul, fie el suprarealist
sau nu, subiectiviza spaþiul din
jur ºi îl determina sã se
desfãºoare odatã cu propriile
miºcãrii procesul este transferat
acum la nivel cotidian – spaþiul
devine mediul unei reþele în care
actanþii pot migra oricând între
cercurile pe care se aflã ºi în
care toate nivelele de existenþã
sunt actualizate; în legãturã cu
spaþiul poetic, viziunea este
similarã cu aceea din tabloul lui
Brauner, Passivité courtoise,
1929-1935, în care personajele
abstracte, geometrizate ca la
Giorgio de Chirico, „acceseazã”
paliere existenþiale diferite. În
spaþiul urban modern, ea se
poate regãsi în hãrþile fluctuante
ºi luminiscente concepute de
Carlo Rati, component al
proiectului Guggenheim Lab ºi
arhitect ºi director de cercetare
la MIT Senseable Lab, expuse în
2008 la Muzeul de Artã Modernã
din New York, în cadrul unei
expoziþii numite Design and the
Elastic Mind (Design ºi mintea
elasticã); în aceste cartografieri
de date „live”, atunci când
„fluxurile
de
date
în
telecomunicaþii se schimbã,
puncte strãlucitoare, arcuri
luminoase ºi teritorii se extind
sau se restrâng (...) Rezultatul
este o imagine vie ºi miºcãtoare
a unei lumi unite”, scria Benjamin
Sutherland în Newsweek
International, 10 martie 2008.
Dacã, aºa cum credea Foucault,
secolul XIX a fost unul dominat
de istorie, iar secolul XX de idei
ºi teorii ale spaþiului, probabil cã
epoca urmãtoare aparþine
34 simultaneitãþii. Ideea, formulatã ºi

în legãturã cu estetica
avangardelor, cã între realitate,
creaþie ºi automatism existã
tocmai acest raport de simultaneitate, conduce la astfel de
viziuni pe care le intuiserã autorii
spaþiului poetic. Ideile de manifest
ºi performance, care suportã deja
intruziunile ciber-neticii, structurile
tip instalaþie sau modelele virtuale
(unul dintre volumele lui ªerban
Foarþã poartã titlul Holorime), sunt
transferate din zona poeticii ºi
artelor spre zona realitãþii cotidiene.
Perspectivele continuitãþilor
virtuale ale realitãþii ºi spaþiilor ei,
constituie preocupãri esenþiale la
cercetãtori ca Ion Manolescu sau
Joseph Nechvatal, ei înºiºi cu
experienþã artisticã de prozatori,
în primul caz, sau artiºti virtuali
în al doilea. Manolescu exploreazã în Videologia. O teorie
tehno-culturalã a imaginii globale
(2003) ºi Benzile desenate ºi
canonul postmodern (2011)
perspective de receptare alternativã a realitãþilor cotidiene,
estetice, virtuale, ca ºi ideea unui
canon lãrgit spre moduri
complementare de expresie
artisticã. Joseph Nechvatal, pe
de altã parte, îºi consacrã
studiile doctorale aºa-numitei
teorii a apaþiul viractual (1999),
concept inventat pentru a denumi
„emergenþa unei noi viziuni
topologic-cognitive a spaþiului”,
mai exact un spaþiu de legãturã
în care lumea virtualã computaþionalã ºi lumea fizicã se
amestecã. Nechvatal nu rãmâne
strict în domeniul realitãþilor
virtuale, ci exploreazã ascendenþele poetic-literare ale
conceptului sãu de imersiune în
spaþiul virtual, aceasta menitã
fiind sã ofere senzaþia precisã a
unui mod de existenþã într-o
dimensiune alternativã; el
aminteºte, de pildã, de conceptul
esemplastic de la S. T. Coleridge,
denumind acea „facultate a minþii
care face posibilã fuziunea
lucrurilor nelegate între ele într-o
singularitate poeticã holisticã”,
dar ºi ideea de hiper-fiinþã,
inventatã de Maurice MerleauPonty pentru a denumi expansiunea fiinþei-în-lume. Ideea
imersiunii identificate de
Nechvatal atât în esteticile de

tranziþie (goticul flamboaiant,
manierismul, decadentismul
sfârºitului de secol), cât ºi în arta
romanticã (C. D. Friedrich sau W.
Turner), în care personajul se
scufundã în contemplarea
peisajului sau noua esteticã a
postmodernismului (JeanFrançois Lyotard este citat, aici,
ºi în ipostaza de curator al
expoziþiei Les Immatériaux,
gãzduitã în 1985 de Centrul
Georges Pompidou ºi care
definise un nou sublim tehnologic
al indeterminãrii). Spaþiul poetic
în sine include ºi acest proces de
imersiune, de rezidenþã într-un
spaþiu în acelaºi timp autonom ºi
dependent de miºcãrile individului, imagine deja semnalatã,
printre altele, în texte ca Zenobia
(G. Naum), Vizuina luminatã (M.
Blecher), Craii de Curtea-Veche
(M. Caragiale) sau Ocheanul
întors (R. Petrescu).
Fie cã realizãm catografieri
aproape „vii” prin viteza ºi
cantitatea impresionantã a
datelor vehiculate, fie cã
imaginãm imersiuni virtuale sau
concepem canoane alternative,
esenþiale rãmân miºcãrile
individualitãþii; prin intermediul lor,
spaþiul poetic ajunge sã iasã din
zona esteticului ºi sã fie investit
cu materialitate. Sugestivã este
perspectiva unor producþii
cinematografice în care spaþiul
poetic este determinat de
elemente diverse: perspectiva
anarhetipicã (C. Braga, 2006,
2007) ºi structurile suprapuse,
ideea de migraþie într-o zonã vie,
alternativã, migraþie care se
produce simultan cu experienþa
cotidianã, personajul implicat
permanent într-o cãlãtorie, o
cãutare identitarã. Printre ele
sunt Culoarea rodiilor (SayatNova/The Colour of Pomegranates,
1968, regizat de Sergei
Paradjanov), Cãlãuza (Stalker,
1979, Andrei Tarkovski), Babel
(Babel, 2006, Alejandro González
Iñárritu), Fântâna (The Fountain,
2006, Darren Aronofsky), Labirintul
lui Pan (El laberinto del fauno, 2006,
Guillermo del Toro), Miºcarea
brownianã (The Brownian
Movement, 2010, primul film de
limbã englezã al regizoarei
daneze Nanouk Leopold). Cu

toate cã au structuri diferite, fie
cã sunt inspirate de opere
literare (ca în Cãlãuza), de
biografii (ca la Paradjanov) sau
de scenarii originale, filmele
amintite împart acelaºi teritoriu al
existenþei stratificate, pe care
individul o parcurge în simultaneitate. „Arhetipul” (anarhetipul,
mai degrabã, dacã este sã
vedem aceste forme de expresie
dinamic-vizuale conform unei
sub-hermeneutici) este reprezentat de incursiunile protagonistului din Cãlãuza în zona
vie. Aici, nimic nu este ceea ce
pare, dupã un dicton la fel de
vechi, probabil, ca filosofia
însãºi, iar înaintarea (ca ºi, în alt
plan, lectura sau hermeneutica)
nu este posibilã decât prin
repere „aruncate” dupã o forþã a
hazardului. Ca ºi în celelalte
pelicule, cel care are cea mai
mare importanþã este procesul în
sine (un vechi precept alchimic);

în absenþa lui, individul este
alienat, identitatea destructuratã,
percepþia distorsionatã. Este
necesarã o forþã a contemplaþiei,
ca în scenele colorate extatic,
alternând cu episoade în culori
terne, ca la Paradjanov, pentru
a completa un întreg proces de
receptare prin care privitorul (ºi
el un fel de cititor) este
„scufundat” (dupã Nechvatal)
sau „rãpit” cu trup ºi suflet (dupã
Corbin) în spaþiul virtual la care
asistã. Fie cã avem de a face
cu o reacþie dramaticã a
individualitãþii la lumea excesiv
globalizantã, prin „demisie”
istoricã ºi socialã (Babel), cu
desfãºurarea unui un spaþiu
salvator, în faþa unei ordini antiumane, totalitare (ca în Labirintul
lui Pan, unde eroina rãmâne
absorbitã sau se întoarce într-o
dimensiune simbolicã), sau cu
evadare din convenþiile sociale
care, paradoxal, definesc

normalitatea (protagonista din
Miºcarea brownianã, mamã,
soþie, psiholog, se refugiazã
într-o serie de aventuri erotice
golite însã de erotism, dezrãdãcinate, s-au putea spune, pentru
a putea supravieþui social ºi
interior), realitatea reînvestitã
poetic solicitã mereu aceleaºi
abilitãþi: reformularea capacitãþilor
per-ceptive ale individului, pentru
a media adaptarea la o dimensiune cerutã de imperative
interioare. Gestul poetuluipersonaj de a se lãsa captiv
propriei viziuni, ca în poemul lui
Al. Macedonski, Noaptea de
decemvrie, tinde tot mai mult
spre o realitate existenþialã.
Pentru el, aceste proiecte ale
respaþializãrii, cum sunt cele
deja citate, ca ºi fenomene
periferice (cum este fenomenul
graffiti-ului), reprezintã reacþii ale
unui instinct poetic pentru care
esenþialã rãmâne continuitatea.
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Adela Greceanu
Provinciala
Îmi lipseºte cu desãvîrºire talentul de a fi femeie.
Sînt o provincialã vizavi de dragoste.
Folosesc mai mereu cuvintele altora
cînd trebuie sã vorbesc,
din fericire destul de rar.
Sînt o provincialã vizavi de limbaj.
De obicei prefer sã stau în garsoniera mea de
18 mp ºi
sã mã uit pe geam de la etajul opt.
E bine cã nu sînt nevoitã sã spun ce vãd ºi
ce gîndesc.
Dacã m-ar privi cineva din spate,
ar vedea o spinare de femeie sau de fetiþã,
pe care atîrnã o coamã de pãr brun.
Pe strãduþa care desparte blocul de cimitir,
trec dintr-o datã patru, cinci, ºase oameni pe
biciclete.
Vitezã. Soare.
ªapte, opt.
În cimitir au înflorit castanii.
Provinciala de mine vede toate astea,
dar nu-i nimeni sã o priveascã din spate,
cum stã acolo, cu spinarea ei de femeie sau de
etiþã,
nemiºcatã.
Mariana
Sîmbãta dupã-amiaza ºi mai ales duminica
nu prea vezi pe strãzi decît
cerºetori, nebuni ºi golani.
Adolescenþi sãraci, îmbrãcaþi colorat, vorbind tare.
Cu frunþile încreþite, ca ºi cum
chiar atunci ar învaþa literele.
De la etajul opt,
pe strãduþa care desparte blocul de cimitir,
nu se vãd acum decît Mariana ºi prietenii sãi.
Mariana vinde lumînãri ºi candele, chibrituri ºi
tãmîie,
pãmînt pentru flori, flori ºi coroane de flori,
flori naturale
ºi flori artificiale
într-o coºmelie albã de termopan: Florãria
Mariana.
Are acolo televizor ºi, iarna, calorifer electric.
Acum nu mai vine nimeni,
e trecut de ºase seara,
e duminicã.
Mariana stã pe-un scãunel în faþa Florãriei
Mariana
ºi mãnîncã seminþe de floarea-soarelui.
În jurul ei sînt cîþiva bãieþi
cu tricouri mulate,
bãieþi firavi, cu mîinile încremenite
în buzunarele blugilor,
privind în gol,
36 bãieþi dichisiþi, cu pãrul bine tuns,

vopsit în culori electrice.
Albastru, blond, ciclam, verde.
Mariana pare mama lor,
cu sînii ei bulbucaþi,
gata sã-i scape din maioul Calvin Klein,
cu ºuviþele ei blonde încadrîndu-i obrajii
mereu neraºi.
Mariana pare tatãl lor,
cu mîinile ei mari,
cu spatele ei lat, numai bun sã care
sacii cu pãmînt pentru flori,
cu ºoldurile ei zdravene,
înfãºurate în fusta lungã, vaporoasã.
Ar putea sã þinã cîte doi bãieþi deodatã
pe genunchi.
Mariana e bunã, îi îngãduie în preajma ei.
Bãieþii o ascultã nemiºcaþi,
searã de searã se adunã
în faþa Florãriei Mariana.
Mariana vorbeºte ºi scuipã cojile direct pe asfalt.
Vocea ei ascuþitã
ajunge pînã la etajul opt,
chiar ºi cînd geamul e închis.
Cu toate astea, nu se poate spune
despre ce vorbeºte.
Provincialii
Dacã m-ar privi cineva din spate,
cum stau acum la fereastrã
ºi mi-ar vedea coama brunã
atîrnînd pe spinarea de femeie sau de fetiþã,
s-ar putea gîndi:
Iatã imaginea singurãtãþii!
ªi, într-o oarecare mãsurã, ar avea dreptate.
Dar numai pînã cînd cuvîntul lui,
singurãtate,
s-ar întîlni cu cuvîntul meu,
provincialã.
Atunci aº începe sã am eu dreptate.
Deºi nu întru totul.
ªi i-aº putea vorbi despre cum
toþi sîntem, mai tot timpul,
niºte provinciali.
Faþã de cele vãzute ºi
faþã de cele nevãzute,
faþã de ce se poate spune ºi
mai ales faþã de ce nu se poate spune.
Cum se face searã.
ªi cum se vede asta de la etajul opt.
Cum a deschis vîntul geamul de la bucãtãrie ºi
un bãrbat îi spune femeii sale pitulice.
Cum, la Florãria Mariana, Mariana se uitã la
televizor
ºi mãnîncã seminþe.
Mai bine sã nu încerci sã povesteºti toate astea
cuiva.
Mai bine sã priveºti numai ºi sã asculþi.
ªi ascultînd, sã te trezeºti
în rînd cu înserarea, cu Mariana ºi seminþele ei,
cu vîntul care a deschis geamul,
cu pitulicea.

Adila
Sîmbãta dupã-amiaza, dar mai ales duminica,
nu prea îþi vine sã ieºi din casã.
Pe strãzi, numai
cerºetori, nebuni ºi golani.
Adolescenþi sãraci, îmbrãcaþi colorat, vorbind
tare.
Cu frunþile încreþite, ca ºi cum
chiar atunci ar învaþa literele.
Adila stã la fereastra ei de la etajul opt.
E cald.
Adevãrul este cã fiecare cuvînt
e numai vîrful unui aisberg.
Dedesubt colcãie sensuri fãrã nume
dintre care, cîte unul
e atras uneori la suprafaþã
de forþa cuvîntului de deasupra
ºi înghsuit acolo, printre sensurile de bazã.
ªi cuvintele sînt o provincie
vizavi de sensurile pline de viaþã de sub ele,
sensuri necunoscute ºi nerevendicate acolo,
deasupra.
O provincie pe verticalã.
De pildã, cineva îþi zice:
Adila, eºti tensionatã!
ªi, dupã cîteva zile, altcineva îþi zice:
Adila, eºti tensionatã!

ªi poþi crede cã se referã la acelaºi lucru.
Cînd colo, fiecare ”tensionatã”
e o pompã care vrea sã smulgã altceva
din colcãiala de sensuri de dedesubt.
Pe de altã parte,
fiecare dintre noi sîntem cîte un vîrf de aisberg.
Unii stau li-niº-tiþi
cu fundul pe toate sensurile posibile.
Alþii, însã, n-au stare ºi-ºi tot zgîndãresc
coaja care-i desparte de zona colcãitoare,
se foiesc întruna ca gãina pe ouã.
Primii, dacã se ceartã,
se pricep sã spunã lucrurilor pe nume.
Ceilalþi, dacã vor sã spunã ”munte”,
sînt în stare sã scrie un roman.
Sau pur ºi simplu
sã te priveascã într-un anume fel
ºi asta sã însemne ”munte”.
La fel pentru “clanþã”.
Cînd vor sã înjure,
tot aºa,
un roman sau
o arcuire anume a buzelor.
Asta nu înseamnã, însã,
cã-i exclus s-auzi din gura lor
cîte-un simplu “’tu-i mama ei de viaþã”
sau un oarecare ”bunã dimineaþa”.
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Teatrul politic si, lupta pentru identitate
Political Theatre and the Struggle for Identity
Cãlina Bora
„Figura imaginarã a þãrii nu
poate fi separatã, pentru noi, de
mitologizarea patriotardã, construitã tenace prin stupidele
versuri ºi cântece fabricate de
barzii vremii la comanda propagandei comuniste“, susþine
Laura Pavel în volumul bilingv
Teatru ºi identitate. Interpretãri
pe scena interioarã (Ed. Cartea
Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca,
2012, p. 8). Dintru început, înainte deci de a vorbi despre
mitologizarea patriotardã la
care autoarea face referire,
trebuie pus în vedere faptul cã
utilizând construcþia noi sunt
aduse în discuþie, în fapt, douã
aspecte: pe de-o parte, identitatea psihosocialã a românilor
construitã de propaganda sistemului totalitar românesc, pe de
altã parte, privind dintr-o altã
perspectivã, efectul reminiscenþelor propagandistice care
încã ard mocnit în centrul acestei
identitãþi. Practic, în volumul de faþã
se încearcã stabilirea graniþelor
identitãþii psihosociale ante – ºi
postdecembriste, mizându-se,
ulterior, pe exprimarea ºi înþelegerea mecanismelor prin care
dictatura, cu ale sale discursuri
propagandistic-comuniste, a
izbutit sã contureze o identitate
psihosocialã contrafãcutã. Altfel
spus, autoarea urmãreºte sã
deconstruiascã acest supraconstruct – identitatea contrafãcutã a românilor – chiar prin
intermediul formulãrii acestuia,
considerând cã exprimarea
reminiscenþelor duce, de fapt, la
adevãrata debarasare a identitãþii noastre de idealurile trecutului
sistem opresiv. Într-un fel sau
altul, exprimarea ºi denunþarea
acestui supraconstruct încurajeazã, în opinia autoarei, sondarea sãnãtoasei identitãþi
psihosociale, ceea ce duce la
definitiva demitologizare a
„imaginarului nostru virusat de
comunism (p. 9). Unde se poate
38 exprima supraconstructul iden-

titar? În teatrul politic, propune
Laura Pavel, fireºte, pãstrând o
dozã de scepticism în ceea ce
propune, nu din cauza ideii disparate a existenþei unui astfel
de teatru, cât din cauza scepticismului prin care intelectualii
postcomunismului românesc
s-ar putea raporta naintea celor
propuse.
Principala însemnãtate a
teatrului politic este datã, aºadar,
prin macerarea, poate pânã la
graniþele catharsisului, a ideologiei comuniste mpreunã cu
reminiscenþele sale. Cea de-a
doua însemnãtate este însuºi
efectul de curãþire a structurii
psihosociale româneºti. Din
prisma celor douã acþiuni, teatrul
devine spaþiul în care ideologia
este (re)discursivizatã – de
aceastã datã într-o manierã
sãnãtoasã. Prin intermediul
procesului, susþine Laura Pavel,
despre ideologie se poate vorbi cu luciditate ºi cu distanþã,
putându-se judeca fãrã nicio
restricþie aferentã minciunile
ideologice ale epocii, complicitatea vinovatã sau nevinovatã
cu sistemul opresiv. Practic, prin
teatrul politic se urmãreºte
dinadins, cu toate cã nu în mod
fãþiº, „criticarea mentalitãþii încã
tributare inerþiilor ºi oportunismului din timpul dictaturii (p.
10).
Teatralizarea realitãþii ideologice devine, în aceste condiþii,
prilej de dislocare a mecanismului ideologic comunist ºi, ca
imediatã repercusiune, prilej de
criticare a valorilor promovate în
timpul funcþionãrii lui. Pe parcurs,
autoarea va aduce în discuþie
textele lui Matei Viºniec, ale
Savianei Stãnescu ori Gianinei
Cãrbunariu, tocmai pentru a
exemplifica propriu-zis tehnicile
prin care textele acestora invitã
cititorul sã participe, ºi nu doar
sã asiste, la amplul complex de
judecatã la care ideologia comunistã trebuie supusã.

Prin noþiunea de teatru politic
Laura Pavel cere spectatorilor sã
devinã „spect-actori. Cu alte
cuvinte, ei nu trebuie sã treacã
doar printr-o formã de catharsis,
puºi fiind în faþa unui spectacol
ce se încadreazã în specificul
teatrului politic, ci trebuie, înainte
de aceasta, ca ei înºiºi, prin
strategiile proprii de reflectare
ºi receptare, sã treacã dincolo
de situaþia primã expusã de
spectacolul la care iau parte,
intrând, practic, în iureºul
(de)teatralizãrii. Fireºte, noþiunea
de „spectactor împreunã cu
noþiuni gen „identitate hibridã a
spectatorului sau „a fi citit de
cãtre ficþiune constituie, în
viziunea autoarei, instrumentele
avansate ale vechii metodologii
a receptãrii. Datoritã lor spectacolul nu mai este vãzut ca
simplu obiect la care spectatorul
se raporteazã, ci el devine
persoanã cu care tu, din poziþia
celui care priveºte, intri în dialog
ºi, chiar mai mult decât atât,
persoanã în funcþie de care
ajungi sã te defineºti.
Dar, chestioneazã autoarea
în finalul analizei sale, ne cufundãm noi, spectatorii, aproape complet în ficþiune? Ori,
dimpotrivã, ne de-ficþionalizãm,
conºtienþi fiind, mai mult decât
oricând, de propria condiþie?
Acestor întrebãri nu li se poate
da un rãspuns tezist, dualitatea
privirii spectatorului, în cãutare
de identitate, fiind singura care
trebuie sã cuvânteze la final.
Dupã cum sugereazã Matei
Viºniec, ºi implicit Laura Pavel
prin noþiunea de teatru politic,
„Trebuie sã treci prin toate
rolurile posibile ca sã devii tu. [...]
Am venit aici tocmai ca sã devin,
în sfârºit, eu!

ª
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Patima cartilor
noi
,
The Passion for New Books
ªtefan Baghiu
E uºor sã ghiceºti, citind
cronicile de carte ale lui George
Vulturescu, cã scrisul pentru el
nu este niciodatã un proiect la
voia întâmplãrii. Urmãrind un fel
de „metodã” specificã de analizã
(iar cuvântul poate duce uºor cu
gândul la un oarecare manierism
al discursului), autorul „Cronicar
pe Frontiera Poesis II” încearcã
sã radiografieze cât se poate de
bine câteva din cãrþile importante
ale ultimilor ani (2007-2011) fãrã
a împrumuta tendinþele generale
de descurajare ale criticii de
întâmpinare. Pentru cã, spune
acesta într-o notã asupra ediþiei,
uneori criticii „intrã în textul tãu
cu propriile frustrãri creatoare;
cã spun altceva decât ai scris,
cã trec cu bocancii prin poem,
ignorând cã, adesea, sunt cuiburi
de iarbã”. ªi George Vulturescu
nu vrea sã devinã un astfel de
critic acid. Mai mult, scopul criticii
pentru el este acela de a „însoþi
cartea” despre care vorbeºte ºi
de a explica de unde vine
„bucuria pentru cartea celuilalt”,
sintagmã care pare sã devinã
emblematicã în discursul sãu.
Astfel, discursul devine unul al

explicaþiilor tehnice. Pentru cã,
de fapt, lipsa atitudinii critice
(sau ceea ce numeºte George
Vulturescu „a trece cu bocancii
prin poem”) nu îi permite sã iasã
dintr-un fel de reportaj critic, iar
excesul de empatie literarã îi
impune sã rãmânã în zonele unei
decenþe a tuturor planurilor. ªi,
de fapt, de ce nu ar putea fi
aceastã prudenþã un câºtig?
Pentru cã George Vulturescu nu
pare sã acorde prea puþinã
atenþie cãrþilor, ci doar sã-i
menajeze (atât pe autori, cât
poate ºi pe cititori), de ierarhii
pripite ºi judecãþi de valoare
discutabile. Iar selecþia în prima
parte, „Patima cãrþilor noi” (din
care vom nota arbitrar câteva
nume), nu este deloc una nesubstanþialã: „Acasã, pe câmpia
Armaghedonului” este un „roman
al unor psihisme” ºi îmbogãþeºte,
pur ºi simplu, „saga satelor
transilvãnene”, „Diacriticele” lui
Al. Cistelecan sunt semnul
„vitalitãþii speciei critice”, poezia
lui Dorin Tudoran (reeditatã)
poate fi, spune autorul, un
corector al indiferenþei sociale, iar
„Submarinul iertat” este o

„provocare a poveºtii”. La fel de
interesantã este ultima parte a
colecþiei, „Platina cãrþilor vechi”,
unde George Vulturescu discutã
de la Eminescu la A.E.
Baconsky ºi ªt. Aug. Doinaº.
O colecþie de cronici
structurale, câteva mici inserþii
socio-literare în prezentãrile
generale ºi un discurs al
examinãrilor tehnice, al interpretãrii permanente ºi al improvizaþiilor conceptuale. Însã
atunci când scrii, cum face
George Vulturescu, numai despre
cãrþile care te incitã, nu ai cum sã
dai greº. O carte binevenitã de
cronici, impresii ºi prietenii literare,
chiar dacã nu „gâdilã” mai deloc
pe cei care preferã discursul
polemic ºi ierarhizãrile bine
argumentate. Însã, revenind la
afirmaþiile din prefaþã ale autorului,
s-ar putea totuºi ca unii critici sã
nu intre doar cu „frustrãrile” în
exami-narea poeziei, ci cu
limpezimea „apei de izvor” (ca sã
fiu, desigur, în acelaºi registru
discursiv). Însã ºi cu tãria ºi
rãceala ei. Deocamdatã, la
George Vulturescu, avem parte
însã de un discurs critic blând prin
excelenþã ºi hiper-volatil. În niciun
caz de unul al opticii radicale, al
direcþiilor asumate, dar care nici
nu poate deranja vreodatã cu
prezenþa. Este, cum spune
autorul, a te bucura de cãrþile
altora.
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Despre arhanghelul Mihail Galatanu
si,
,
traversele sale plutitoare
On Archangel Mihail Gãlãþanu and His Floating Railway Sleepers
Nichita Danilov
Doi critici importanþi, aflaþi pe
douã baricade diferite, Alex
ªtefãnescu, autorul controversatei Istorii a literaturii române
contemporane, ºi Dan SilviuBoerescu, fostul redactor ºef al
revistei ArtPanorama, pînã mai ieri
mentorul generaþiei nouãzeci ºi
promotorul valului sexualist în
literatura românã, ºi-au pus amprenta pe destinul literar al lui
Mihail Gãlãþanu. Primul, pornind
de la o crizã pe care o traversa
generaþia optzeci, a cãutat sã
aducã pe scenã un nou lider. Nu e
deci de mirare cã a vãzut în tînãrul
care-i trimisese un grupaj de
versuri la redacþie un nou Labiº,
iar mai tîrziu un nou Nichita
Stãnescu. Vioiciunea ochilor ºi mustaþa mãtãsoasã ce adumbrea
baza nazalã a tînãrului aspirant la
gloria eternã curbîndu-se în arcadã
peste o bãrbie molaticã ºi ea frumos adusã din condei, înfãþiºarea
plãcutã ºi alte cîteva elemente de
decor, te determinau sã accepþi
ideea cã pe cerul poeziei
postmoderniste apãruse o stea
strãlucitoare, a cãrei menire era sã
lege noua poezie de cea veche. În
acest sens, comparaþia cu Labiº
era binevenitã. Asta pe de o parte.
Pe de altã parte, criticul Alex
ªtefãnescu, trecut prin ciur ºi prin
dîrmon, ºtia foarte bine cã, pentru
a-l putea propulsa pe noul sãu idol,
mai avea nevoie de încã un reper.
Evoluþia imprevizibilã a literaturii ºi
chiar a societãþii româneºti
postdecembriste au confirmat pe
deplin intuiþia cri-ticului. Labiº era
prin excelenþã un tradiþionalist.
Comparaþia cu el devenea
riscantã. Criticul s-a gîndit atunci
sã gãseascã o formulã idealã, prin
care tradiþia ºi inovaþia sã se
amestece într-o monadã perfectã,
ºi a gãsit un al doilea reper: Nichita
Stãnescu. Dezinvoltura cu care
Mihail Gãlãþanu se miºca pe
40 cîmpul lingvistic, dar ºi

descendenþa sa slavã (bunciul sãu
fusese ofiþer în Garda Albã), te
duceau cu gîndul la Nichita. Mihail
Gãlãþanu urma sã-i reuneascã pe
cei doi purtãtori de steag ai poeziei
postbelice, devenind la rîndul sãu
un stindard pentru noua generaþie
care la sfîrºitul anilor optzeci
încerca sã-ºi facã loc pe scena
literarã ro-mâneascã. Lansarea cu
surle ºi þambale a noului astru mai
avea în vedere o þintã: Nicolae
Manolescu promovase poezia
Cenaclului de Luni. El îl descoperise pe Mircea Cãrtãrescu, pe
care-l impusese drept lider al
generaþiei optzeci. Între Nicolae
Manolescu ºi ceilalþi critici literari
începuse un fel de competiþie
mascatã. Fiecare critic cît de cît
important, care activa pe cîmpul
literar românesc, începînd cu regretatul Laurenþiu Ulici, Mircea
Martin, Marin Mincu ºi terminînd cu
Alex ªtefãnescu ºi mai tînãrul sãu
confrate, Dan Silviu Boerescu, se
simþea dator sã descopere la
rîndu-i un talent de excepþie sau
sã lanseze pe scena noastrã literarã o nouã generaþie poeticã. În
acest context au apãrut Cristian
Popescu, Ioan Es. Pop (ambii
susþinuþi de Laurenþiu Ulici), apoi,
ceva mai tîrziu, la începutul anilor
nouãzeci, Daniel Bãnulescu,
Lucian Vasilescu, Horia Gîrbea, ºi
o întreagã pleiadã de tineri literaþi.
ªi în acest context, al luptei cu
Manolescu, Alex ªtefãnescu avea
în mîneca sa un as: Mihail
Gãlãþanu.
ªi, dupã acest scurt ºi întortocheat excurs, consider cã e
cazul sã ne întoarcem la perioada
începuturilor. Iatã ce scria criticul
Alex ªtefãnescu în 1983, în revista
SLAST, ce apãrea sub patronajul
Scînteii tineretului, avîndu-l ca
director pe Ion Cristoiu, despre
idolul sãu: „Este o îndeletnicire
stranie ºi pasionantã sã deschizi
mai multe sute de plicuri pe

sãptãmînã cu gîndul cã unul dintre
ele þi-ar putea revela un mare
scriitor. Parcã joci la un vrãjitoresc
loz în plic, riscînd sã pierzi fãrã rost
toþi anii care þi-au mai rãmas de trãit,
dar avînd ºansa de-a cîºtiga un
premiu fabulos, cum au cîºtigat pe
vremuri Iosif Vulcan, Garabet
Ibrãileanu, Eugen Lovinescu ºi alþi
norocoºi. Mi s-a întîmplat ºi mie sã
trag lozul cîºtigãtor. Noul venit se
numeºte Mihail Gãlãþanu, are
douãzeci ºi unu de ani, ºi dispune
de forþa de-a aduce un suflu nou
în poezia româneascã de azi.”
Timp de aproape un deceniu,
aflat sub influenþa lui Alex
ªtefãnescu, Mihail Gãlãþanu a ars
solitar pe bolta poeziei române,
nefãcînd parte din nici un grup
literar. La începutul anilor nouãzeci,
descinzînd la Bucureºti, el a intrat
sub influenþa unui alt mentor – Dan
Silviu Boerescu, care a avut darul
de a-i modela personalitatea
creatoare, impulsionîndu-l sã se
alinieze noului val.
Abia aici, în cadrul acestui cerc,
poetul Mihail Gãlãþanu ºi-a gãsit
locul, devenind unul dintre cei mai
febrili susþinãtori ai biografismului
ºi sexualismului, promovat de
fostul mentor al ArtPanoramei. A
fost, probabil, una dintre cele mai
frumoase ºi fertile perioade din
biografia sa. Dupã dispariþia revistei
ºi a retragerii mentorului în spaþiu
sexy-gastronomic, asul Gãlãþanu
a alunecat, perfid ca o moluscã, din
mîneca lui Dan Silviu Boerescu, în
mîneca poetului, care ºi-a asumat,
era ºi cazul, poezia pe cont propriu.
Totuºi, reflexele dobîndite în
perioada ArtPanoramei au continuat sã se perpetueze în timp.
Anumite sonuri din Mircea
Cãrtãrescu ºi Cristian Popescu fac
textele sã explodeze ca niºte petarde. Poezia lui Mihail Gãlãþanu
semãnã cu un joc de artificii înãlþat
deasupra unui imens bordel,

reprezentînd societatea umanã în
ansamblul ei. Înãuntrul sãu
sãlãºluiesc ºi Evaghelia dupã
Barabas, ºi O noapte cu patriacurvã. Tot acolo dãm ºi peste
Bunicul Kenedy, dar ºi peste
Mireasa tuturor, adãpostitã în
Casa de nebuni ai amorului, un
splendid poem în prozã, din care,
cu sau fãrã voia dumneavoastrã,
vom desprinde un pasaj: „Toate
iubitele mele (noastre) au ajuns la
casa de nebuni. De-acolo, ele ne
scriu: - Noi v-am iubit, labagiilor,
descreieraþilor, nesãtuilor ºi uite
unde-am ajuns. Acuma ne-au
închis pe toate la un loc, ca sãmpãrþim dragostea, ca toatã
iubirea noastrã pentru voi sã fie
strînsã-ntr-un singur loc. Pentru noi
ºi numai pentru noi au inventat-o
psihiatrii. ªi au numit-o aºa: - Casa
de Nebuni ai Amorului. Pen’ cã noi
sîntem nebune dupã voi. În fiecare
ne tîrîm pe podele ºi lingem urmele
voastre. E un antrenament bun
pentru genunchi, zice psihiatrul.
Noi am luat dragostea voastrã în
serios, am ras fosforul de pe chibrituri ºi ne-am uns tãlpile cu el, ca
sã ni se aprindã cãlcîiele dupã voi.
ªi cînd spunem cã sîntem moarte
dupã voi, fugim repede la cimitir,
fuga-fuguþa, ne bãgãm în cavou,
tragem lespedea dupã noi ºi ne
gîndim la voi. Cu mult mai fericite
sîntem aici. Ce ne-ar fi putut da
dragostea noastrã decît gelozie,
zîzanie, urã? Decît copii, soacre,
cratiþe, neamuri, senzaþia cã
sîntem în siguranþã cînd, de fapt,
numai aici, la sanatoriu, eºti ferit
de toate nebuniile lumii. ªi noi neam gîndit cã ãl mai rãu lucru care
ni se poate întîmpla e sã
amestecãm nebunia noastrã cu
nebunia lumii...” Intenþia poetului e,
desigur, nobilã, dar irealizabilã,
întrucît nebunia din sanatoriu ºi
cea din cimitir au pãtruns în lume.
Acum nimic nu mai e de fãcut, cãci
peste tot rãul lumii, planeazã
Mireasa tuturor.
Afilierea la sexualism a lui Mihail
Gãlãþanu a fost totalã. În scurt timp,
poetul a ars toate etapele. Apogeul
a fost atins odatã cu apariþia
poemului O noapte cu patria, scris
într-o perioadã criticã în care, dupã
cum mãrturiseºte autorul, „îi era
lehamite de toate cuvintele

gãunoase referitoare la patrie”.
Apariþia grupajului a dat naºtere la
un adevãrat scandal literar. Ecoul
protestelor a ajuns pînã în America
ºi în Parlamentul României.
Dar iatã cum aratã patria în
viziunea sa: „Cîte þîþe mortale ai tu,
fã, Patrie,/ trase în milioane de
exemplare./ Ce tiraj bestial ºi cum
îl difuzezi tu/ ca sã tragã toatã
lumea de ele/ - ca pe niºte ziare.//
O noapte cu tine costã între
cincizeci ºi optzeci de miare./ Ce
bani buni ai fãcut tu la Stambul, fã
Patrie,/ cu turcaleþi, arabi, cu
libaneji ºi curji,/ în boscheþi sau
direct din picioare.// O noapte cu
tine viseazã orice muritor/ dupã o
noapte cu tine freamãtã Occidentu’./ Toþi ºtiu cã eºti meseriaºã,/
sã bagi lumea în boale.// Cum dai
tu din bucile tale,/ cum împarþi
mireasma hormonilor tãi,/ porþionatã pe chintale.// Alea sînt
pîrîiaºele de spermã care-þi curg/
printre sîni/ ale tale izvoare de
fecale,/ ale tale sînt” etc., etc.
Poetul continã sã „cînte” patria pe
acelaºi ton, îndemnînd-o sã se
prostitueze nu numai peste hotare,
ci ºi pe dulcele nostru plai mioritic.
Se pare cã nu a fost nevoie de nici
un fel de îndemn, patria pornise de
mult pe calea pierzaniei, prostituîndu-se pe toate drumurile. Trist,
dar adevãrat.
Pornind de la exuberanþa ºi efuziunea liricã a autorului O noapte
cu patria, un tînãr critic îl definea
astfel: „Gãlãþanu este Vezuviul
nouãzecismului românesc”. El
„este în stare, adicã, fruntea lui
largã, sã producã, dacã se
ambiþioneazã, ºi zece sute de
erupþii de lavã liricã, fluidã ºi
arzãtoare, pe secundã. Imaginarul
lui – cãmilã ruptã-n toate nisipurile
miºcãtoare ale lumii – e predispus
continuu la orgasm existenþial, cu
ramificaþii arborescente în poeticã
nouã, postmodernistã. Ar fi în stare
sã evoce liric orice, de la – sã
zicem – extincþia unui elefant în
jungle fantomatice, pînã la defecaþia ingenioasã a unui fluture ori
masturbarea secretã a unei petale
de trandafir.”
Pentru completarea portretului,
voi cita din Luca Piþu, care-l vede
pe Gãlãþanu ca pe un Anton Pann
al începutului de mileniu, încheindu-ºi vorba cu urarea: „La mai

mare ºi la Academie! Îi urãm cu
tot dragul...”
În ce mã priveºte, consider cã
urãrile sînt de prisos. Ce sã caute
un poet la Academie? Dar mai ºtii,
destinul e imprevizibil, în fond ºi
Geo Bogza, dupã tot scandalul
provocat de Poemul invectivã,
scris în anii tinereþii sale zbuciumate, a ajuns la senectute un
distins academician.
L-am cunoscut pe Gãlãþanu în
perioda cînd poetul semãna, întradevãr, cu Nicolae Labiº. Era un
Labiº mai înalt ºi mai senin. Un
albgardist, cu pãrul siniliu ca neaua
argintatã de o noapte geroasã cu
lunã plinã. Venea sã-ºi recite
poemele la toate festivalurile unde
era invitat. L-am întîlnit ºi în desele
peregrinãri pe care le-am fãcut prin
þarã, în perioda cînd la SLAST
funcþiona cenaclul Confluenþe. În
toatã aceastã perioadã poetul a
locuit la Galaþi. La scurt timp dupã
Revoluþie, a venit la Bucureºti,
unde a luat viaþa pe cont propriu.
A lucrat ca ziarist pentru revista
bilingvã Europe/Europ, a Uniunii
Europene, a fost redactor ºef la
Flacãra, Playboy, Flagrant etc.,
adjunct al lui Cornel Nistorescu la
Expres ºi, mai tîrziu, Evenimentul
zilei, apoi ca director al revistei
Flacãra etc., etc.; dar a beneficiat ºi
de un sistem de burse, completîndu-ºi, pe latura umanisticã,
studiile universitare, absolvind,
printre altele, la mijlocul anilor
nouãzeci, ºi ºcoala postuniversitarã de Relaþii Internaþionale la
Paris. N-a ajuns sã fie diplomat.
Dar timpul nu-i încã pierdut.
L-am cunoscut ceva mai îndeaproape pe parcursul vizitei pe
care am fãcut-o, împreunã cu alþi
doi scriitori, Ion Mureºan ºi Horia
Gârbea, în Vietnam. Poetul e un
sangvinic, un expansiv. Aduce
cîteodatã, mai ales în zilele de
miercuri, cu un Don Quijote vesel,
dar în restul sãptãmînii seamãnã
cu maestrul tuturor combinaþiilor
posibile, Ostap Bender.
La descinderea noastrã la
Hanoi, poetul, dupã ce se instalase
la hotel, fãcuse o raitã prin capitala
fostei colonii franceze, descoperindu-i cotloanele ascunse. L-am
gãsit despuiat pînã la brîu – în 41

camere era o cãldurã infernalã –
încercînd sã vîneze ºopîrlele ce
se cãþãraserã pe tavan ºi pe pereþi.
Cînd ne-a vãzut intrînd pe hol,
autorul Miresei tuturor s-a dat jos
de pe scaun ºi a renunþat la
vînãtoare. Am stat de vorbã
îndelung, poetul povestea cu lux
de amãnunte toate peripeþiile prin
care a trecut ca sã ajungã în
Vietnam: era cît pe ce sã aterizeze
în Thailanda, unde, de altfel,
fusese cu doi ani în urmã. Mihail
Gãlãþanu s-a dovedit a fi un
companion plãcut, chiar sãritor la
nevoie, mai cu seamã cînd era
vorba sã împãrþim orezul sau vinul
împreunã. Avea însã o hibã. La
întîlnirile oficiale, intra în trepidaþii,
vrînd sã se afirme cu orice preþ.
Atunci nu mai þinea cont de nimeni...
Am participat la cîteva astfel de
întîlniri, organizate de ambasadã,
de Uniunea Scriitorilor din Vietnam
(acolo preºedintele Uniunii are
rang de ministru), dar ºi la o fabricã
de cãrãmizi situatã în preajma unui
golf cu nouã mii de insuliþe.
În timpul întrevederii nu s-a
vorbit despre altceva decît despre
traverse. Venisem, totuºi, într-o
misiune culturalã. Am cãutat sã-i
atrag atenþia asupra acestui fapt,
dar poetul se fãcu cã nu ne-aude.
„Afacerile, ne-a spus el ceva
mai tîrziu, cînd i-am reproºat faptul
cã deviase discuþia spre un
subiect care nu ne interesa, þin tot
de culturã. Dacã nu merg afacerile,
nu merge nici cultura”, a conchis
poetul.
Trecuserã deja douã ore de
cînd stãteam la un mic coctail cu
înaltul reprezentant al României în
Vietnam ºi nu discutasem decît
despre traversele lui Gãlãþanu. Nu
mai rezistam nici noi, ºi nici
ambasadorul, care, dupã ce
degustase vinul, a început sã
caºte.
„ªtii ceva, propuse el, ce-ar fi
sã discutãm toate chestiunile
astea într-un cadru potrivit?” ªi ne
invitã la cinã, într-un local aflat
undeva într-unul din cartierele
cochete ale capitalei, situat la o
distanþã apreciabilã de reºedinþa
sa. Ne-am deplasat acolo cu un
microbuz pus la dispoziþie de
excelenþa sa. Ambasadorul a venit
cu o altã maºinã a misiunii, un Audi
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a parcat-o lîngã un eucalipt potopit
de ciorchini de flori roºii, ce se
legãnau uºor în bãtaia vîntului.
Era îmbrãcat într-un costum alb,
colonial, purta ochelari de soare
cu ramã neagrã, mestecînd în
colþul gurii un trabuc, pe care
tocmai se pregãtea sã-l aprindã.
Horia nu s-a putut abþine sã nu facã
un calambur pe seama maºinii
ambasadorului: „Fiþi atenþi, ne
spuse, cã ãsta ne aude ºi pe benzi
scurte, ºi pe cele lungi...” Horia
vorbise cu voce joasã, ºi totuºi
înaltul reprezentant al României în
Vietnam l-a auzit, deºi era la zece
paºi de noi.” „Ei, ºi ce dacã vã
aude, spuse el vorbind mai mult din
celãlalt colþ al gurii, în fond, ce-aveai
de-ascuns?” „O, nimic, zise Horia,
a fost aºa, o glumã. ªtii, fiind
scriitori, sîntem obiºnuiþi sã facem
tot felul de jocuri de cuvinte...”
„ªtiu”, spuse excelenþa sa, suflînd
în direcþia noastrã cîteva rotocoale
de fum în formã de spiralã. „Nu
v-aþi supãrat, fãcu Horia, alarmat,
ne cerem scuze...” „O, nu, nici întrun caz, în misiune m-am obiºnuit
sã aud de toate. Dar, poftiþi, spuse
el, înaintînd spre noi cu o cutie
deschisã de havane. Sînt excelente, adãugã excelenþa sa. Le-am
primit în dar de la un omolog de-al
meu de la Caracas, unde m-am
aflat ºi eu cîndva în misiune. Luaþi,
nu vã sfiiþi... “ Nu a fost nevoie ca
excelenþa sa sã reitereze invitaþia.
Am întins mîinile, luînd ficare cîte
douã havane Ciudad Bolivar, una
pentru petrecerea de acum,
cealaltã pentru o altã ocazie
festivã. Înarmaþi cu ele în colþul
gurii, ne-am fãcut o intrare triumfalã
în local.
A fost o searã memorabilã. Am
petrecut cu excelenþa sa ca în anii
studenþiei. Dupã cina de la restaurant, intram din local în local,
unde ambasadorul comanda coniac ºi bere. Petrecerea s-a
încheiat la ambasadã, unde
excelenþa sa îºi împãrþea singurãtatea cu portarul, bînd uneori cot
la cot cu el. Aveam impresia cã ne
aflãm în palatul prezidenþial din
Toamna patriarhului. Am dat sã
plecãm, dar ambasadorul nici n-a
vrut sã audã de aºa ceva. Astfel
cã am rãmas sã ne continuãm
petrecerea la bucãtãrie. Între noi
cãzuse orice barierã. Excelenþa sa

îºi lãsase deoparte masca de
diplomat, comportîndu-se ca un
camarad de nãdejde. Cum ni se
fãcuse iarãºi foame, ambasadorul
a cotrobãit prin frigider, dar nu a
gãsit acolo decît cîteva conserve
de peºte ºi niºte ouã. Ajutat de noi,
le-a preparat într-o tigaie, din care
am mîncat cu toþii, mai mult cu
mîinile, decît cu furculiþa. Cotrobãind prin cãmarã, excelnþa sa a
dat peste trei sticle de Merlot,
dosite pentru zile negre, astfel cã
petrecerea s-a întins pînã s-a
crãpat de ziuã.
Peste tot, Gãlãþanu s-a comportat la fel. Fãcuse o fixaþie, dorind
cu tot dinadinsul sã sta-bileascã
un pod comercial între România
ºi Vietnam. De altfel, poetul, pe
atunci redactor ºef al publicaþiilor Flacãra, se înarmase cu
documente oficiale din partea unei
firme de construcþii, avînd sarcina
de a o reprezenta pe mapamond.
Venise în Vietnam ºi în calitate de
scriitor, dar ºi în ca-litate de
întreprinzãtor. Oferta pe care o
fãcea pãrþii vietnameze era pe cît
de atractivã, pe atît de lipsitã de
sens. Poetul vroia nici mai mult,
nici mai puþin decît sã livreze
Ministerului Transportului de la
Hanoi traverse de cale feratã
fabricate în România la un preþ de
dumping. Chestiunea aceasta
Gãlãþanu a expus-o pe larg ambasadorului, dar ºi directorului
fabricii de cãrãmizi. Problema era
cã ºi Vietnamul avea fabrici de
traverse. Pentru Gãlãþanu aceasta
nu reprezenta nici un impediment
pentru afacerea pe care o punea
la cale. Desigur cã ºi preþul traverselor turnate în Vietnam era
mult mai mic decît al celor din
România. Nici asta, dupã opinia
lui Gãlãþanu, nu reprezenta o
problemã. Poetul vroia cu tot
dinadinsul sã uneascã prin traversele comune cele douã þãri.
„Dar, Mihail, e o utopie, i-am zis.
Distanþa dintre România ºi Vietnam
e uriaºã. Cum vrei sã transporþi
traversele, pe calea aerului sau a
apei?” „Dar gîndeºte-te la încã un
aspect, am adãugat. Te-ai uitat
cum circulã trenurile vietnameze?!
Lume cãþãratã peste lume, cu
cãþel, cu viþel, cu purcel, cu cuºti
de papagali ºi arcuri de viþei...?” „Ei,
ºi? spuse Gãlãþanu, învîrtind în

mînã niºte biluþe de sticlã pe care
le achiziþionase de la un magazin
de suveniruri. Am vãzut ºi eu cum
circulã trenurile din Vietnam.
Ciorchini de oameni agãþaþi pe
locomotivã. Ciorchini pe scãri ºi pe
acoperiºuri. Cu tot cu papagali,
iguane, ºopîrle, ºerpi, porci þepoºi
ºi alte animale... Fiecare vagon e
ca o arcã a lui Noe pusã pe ºine.
Prin urmare, existã lume, existã
potenþial. Cãile ferate vietnameze
vor exploda în viitor. Inclusiv în
delta fluviului Mekong!” „Sã zicem cã vor exploda, cã se vor
extinde... Dar cum vei putea
acoperi costurile de transport ale
traverselor din România în
Vietnam? Traseul aproape cã
sfideazã infinitul...” „Nu-i nici o
problemã, spuse Gãlãþanu. Le
vom putea transporta cu vapoarele. Transportul pe apã e
destul de convenabil ca preþ. Dar
mai putem folosi ºi calea aerului.” „Cum, vrei sã transporþi
traversele cu avionul sau cu
elicopterul?!” l-am întrebat pe un
ton zeflemitor.

Gãlãþanu însã nu s-a speriat
de ironia mea. A surîs înþelegãtor,
miºcînd blînd din mustaþa-i surã.
„Nici cu avionul, nici cu elicopterul,
a rãspus el, ci cu dirijabilul.
Dirijabilele sînt ieftine ºi pot
transporta cantitãþi imense de
materiale... Cît în privinþa celorlalte
costuri, aici vom aplica un sistem
de barter extrem de eficient. Dupã
cum ºtii, Vietnamul produce
cantitãþi imense de perle ºi piper...”
„Produce ºi orez”, am zis. „Orezul
nu mã intereseazã. Îl exclud din
barter. Prin urmare, noi vom livra
Vietnamului traverse de cale feratã
fabricate din beton ºi vom primi în
schimb piper ºi perle...” „Exil pe o
boabã de piper!”, am exlamat
fãcînd aluzie la titlul unui volum de
versuri cunoscut... „Exact, spuse
poetul Gãlãþeanu. Exil pe o boabã
de piper...”
Discuþia aceasta am purtat-o
pe holul micuþului hotel, unde
fuseserãm cazaþi, roind de insecte,
cu inevitabilele ºopîrle lipite de
pereþi. Ceva mai tîrziu, am bãtut în
uºa camerei sale, cu gîndul sã-i

cer acces la laptop-ul pe care
poetul îl adusese cu el în Vietnam,
pentru a-mi verifica mesajele
primite pe net.
„Intrã, mi-a spus poetul...”. „Nu
te deranjez?” l-am întrebat apãsînd
pe clanþã ºi intrînd. „Defel,
rãspunse Gãlãþanu,” stînd pe jos,
în poziþie lotus, ºi dirijînd cu
telecomanda un trenuleþ cu o
mulþime de vagoane, pe care îl
achiziþionase, pentru a se
deconecta, de la supermarket-ul
de-alãturi. Cîteva ºopîrle
coborîserã de pe pereþii tapetaþi cu
flori de lotus, unde stãtuserã lipite
toatã ziua, ºi acum se apropiau de
micuþele traverse confecþionate din
bucãþele negre de plastic, rotinduºi ochii dupã locomotiva care,
urcînd o curbã-n pantã abruptã,
începu sã scoatã rotocale de fum
pe celele douã coºuri, umplînd
camera cu un puternic miros de
vanilie.
„Ai vãzut minunea?” exclamã
poetul cu o minã fericitã.
„Am vãzut”, am zis, destupînd
o sticlã de ºampanie....
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Valea Stràjii
(Urmare din numãrul trecut)
Dimpotrivã, va fi o fascinaþie, douã zile ºi douã
nopþi, din care desprinderea va fi anevoioasã,
prelungitã pânã târziu dupã amiaza, când oile stânilor
sunt mânate din pãºuni în spre staule, în zvon de
tãlãngi, precedatã ºi de o dezbatere cu puneri la vot
în jurul unei amânãri a plecãrii, cu încã o noapte în
nici o spaimã. Cãci, odatã ocupatã mansarda casei
unde se vor aciui, cum s-a stabilit, pe-un rãzor mai
sãltat, dinaintea unui lac, înfãºuratã în raze de creste
ºi fugitivi nori nãscociþi de vânt, a Brigãzii Silvice, din
balconul cãreia poþi sã reciþi sub lunã poezia „Peste
vârfuri”, înfiorat, sau sã anunþi exaltat rãsãritul soarelui,
ca un muezin, nimic nu va egala un sentiment de
libertate în absolut, cu o pierdere a noþiunii de timp,
deschisã oricãror posibilitãþi sau decizii luate ad-hoc.
O astfel de decizie - îndatã dupã un mic dejun
agrementat cu câte un pahar de afinatã, bãutura fãcutã
nu din alcool ci din þuicã ºi din boabele negre ale verii
ºi locului, pe care le culegi dintre meriºoare ºi fragi,
parcã un prim obiectiv - urmând sã fie lansarea într-o
partidã de alpinism pe o vãiugã cu ferigã, în direcþie
sud, ºi cu neîntâlniþi râºi ºi cucoºi de munte, prin
spânz, la un braconaj constând numai din mai multe
luãri la þintã a câte unui copac uscat, nu prea nimerit,
prin tot câte trei focuri de pistol ºi tot cam pe-atâtea
iscãlituri de cuþit, în coajã de brad, ºi de unde te întorci
ca ºi când ai fi descoperit ceea ce încã nimãnui nu ia fost dat: pe o buzã de crevasã „curtea unui castel
vast ºi cãzut în ruinã”, cu „ferestre înalte ºi negre” ºi
„crenele sparte”. Lansare, aventurã, numai cu doi actanþi.
Dar despre o fascinaþie este destinat sã
vorbeascã prin viitor ºi un fascicol îngust, cu o imagine
care e absorbitã ºi ea repede ca de un sorb din
amintire, ºi anume o cãlãrire pe câte un buºtean lung,
peste hãul lichid, în licãriri, al lacului rezultat ingenios
din zãgãzuirea mai multor pâraie pentru prosperitatea
unui rezervor de energii primare, numit „hait”, nu ºtii
dacã în relaþie ºi cu un râul Haiti, de pe care sã-ºi ia
avânt, când stãvilarele sunt ridicate, mai multe plute,
corni legaþi în faþã, împletiþi, ca dintr-o legendã.
Buºtean pe post de barcã îngustã, acþionat cu tãlpile
picioarelor, cum de ghiarele ei o raþã, ºi cu palmele în
afundãri de o parte ºi de alta, pe post de vâsle. În
postura aceasta de cãlãreþi improvizaþi ºi tritoni
pãdureþi putându-se afla alþi doi din viteji, nu prea acasã
în ale înotului, virtuali sinucigaºi, beþi de miresme de
mentã ºi poate de „liliac transilvan”, ºi cu ochii prin
oglinzi - care vor ieºi, din fericire, din aventurã, cu
bine. Ba vor avea totodatã ºi ºansa sã asiste trufaºi,
entuziaºti, la pur ºi simplu destrãmarea iluziei de mare
interioarã, dintre pãduri: extincþia strânsurii de cristale,
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perspectiva unei alte umpleri/completãri dupã un
numãr de zile, cãci supus unei periodicitãþi; ori pornirea
la vale a unui nou prinos de esenþe lemnoase, în
acelaºi timp mijloc de transport ºi marfã, unui hirsut
zeu Mercur; dacã nu doar primul pas al râului Dorna
în lume.
Pentru cã, îndatã dupã prânzul matinal, cel de al
cincilea din formaþie, cu pãlãrioara-i verde pe vârful
capului, va prefera întâi o raitã pentru un cules de
ciuperci, bureþi albi, ca apoi sã se re-dedice acþiunii lui
lucrative, de „practicã” studenþeascã în perioada de
vacanþã, constând din „ridicãri în plan”, un sistem de
mãsurãtori, doar întreruptã de câteva zile, în care e
ajutat de un flãcãiandru, angajat sezonier, purtând pe
umeri un aparat cu trepied, teodolit, pe care acesta i-l
proþãpeºte din când în când dinainte, ºi prin luneta cãruia
el priveºte cu un singur ochi, pe al doilea închizându-l,
la o stadie ca un ski în poziþie verticalã, þinutã de celãlalt,
gradatã, de pe un pripor, ori plai, pe altul.
Dar se vor pune mai mult în paginã, în jurul unui
foc de vreascuri ºi de butuci, care-i va reuni pe toþi
seara la o cinã cu câþiva peºti fripþi, în compania ºi a
inginerului gazdã întors de la rezolvarea unui litigiu cu
tãietori de lemne din parchete, surprinºi fãrã acte, cei
care se aventuraserã ca niºte nãluci, câþiva kilometri
buni, singuri, prin pãduri, ºi care îºi chiar puseserã în
cap sã identifice un decor unde sã poþi crede cã ar fi
putut sta monumentul arhitectonic romantic
„asemãnãtor cu cel descris de Ionathan Harker în
jurnalul sãu”. Aproape se rãtãciserã, dupã ce luaserã
aceastã decizie, pe cãrãri alese la întâmplare ºi prin
lãstãriº, þinând mereu direcþia est-miazã-zi, cu multe
aburcãri ca pe casã, un traseu la noroc, pe care îºi
propuseserã sã le compare cu descrierea porþiunii
de drum „puþin folosit”, dintre momentul trecerii
musafirului, vent în afaceri imobilire, din poºtalion în
caleaºca trasã de patru cai, pentru a fi condus la
destinaþie. Pe unde, la o comparaþie între real ºi fictiv,
nimic nu se potrivea. Ici-colo, când un plai devenea
mai lin, se opreau ºi citeau un pasaj-douã, din carte,
fiindcã o luaserã cu ei, în care avocatul captiv, aflat
într-o odaie zãvorâtã, în primejdie de moarte, studiazã,
îngrozit, dintr-un geam, cu planul unei evadãri, zidurile
scorojite ºi pãrcanele ferestrelor pe care strigoiul în
plinã noapte coboarã în mâini, de la un etaj la altul, cu
poalele mantiei rãsfrânte în sus, în spre cap,
semãnând cu un mare liliac, fãrã nici o fricã de hãul
de dedesubt, cu „degetele de la mâini ºi de la picioare
apucând colþurile pietrelor” ºi folosind „fiecare
protuberanþã ºi neregularitate (...), cu mare iuþealã,
aºa cum ºerpuieºte o ºopârlã”. În special când
trebuiau sã ia în piept un nou tronson de versant pieziº,
cu ochii spre capãtul lui, de unde nu vedeai ce

urmeazã, o speranþã renãºtea, pâlpâia din vecinãtatea
a douã întorsãturi de fraze, care ofereau în felul lor un
ghidaj, doar din har literar, cãci contrazicându-se de
la un punct: „Castelul e chiar pe muchia unei prãpãstii
(...), o piatrã aruncatã ar cãdea o mie de picioare fãrã
sã atingã nimic în calea ei. Cât vezi cu ochii, un ocean
de vârfuri de brazi întretãiat ici-colo de (...) câte un fir
de argintiu, râurile care clocoteau prin pãduri”; ºi:
„Castelul fusese zidit pe vârful unui munte, astfel
încât sã fie inexpugnabil din trei pãrþi”, iar „dinspre apus
se vedea o vale adâncã, ºi de acolo, întinzându-se
pânã departe, lanþurile de munþi semeþi”. Doar cã
acolo, în capãtul rãzimat pe cer, aºtepta mereu un alt
peisaj relativ blajin, cu denivelãri fãrã prea mult
spectaculos, un islaz sau o strânsurã de bolovani
enormi, sfârºind într-o altã furtunã, în urcuº, de
jneapãn, de înfruntat ºi ea, de sã nu mai înþelegi dacã
indiciile n-ar fi pentru altfel de direcþii de luat, nord sau
sud. ªi anume, dinspre un râu Neagra ªarului, care
se varsã în Bistriþa dincolo de Vatra Dornei, de unde
o privire agerã ar fi sã caute în depãrtãri faimoasele
„turnuri gotice” ale Pietrelor Doamnei, din masivul
Rarãu; sau dimpotrivã, spre niºte pereþi ºi ei abrupþi,
dar nu înalþi, neconcludenþi, bordând albia Bistriþei
ardeleneºti, din hotarul unor sate ca Bistricioara ºi
Colibiþa, apropiate, unde într-o hãlãduire în spre vârful
Pietrosul din Cãlimani sã poþi sã dai de alte
munumente ale narturii, mari sculpturi în piatrã, lucrate
de vulcani ºi de nori ºi de vânt, cu faimã, ca, într-un
loc numit „La doisprezece apostoli”. Un perimetru
destul de vast, care ar cere o sãptãmânã bunã de
drum cu pasul, ºi la care sã nu te mai gândeºti,
rãmânând numai la datele din romanul debordând de
fantastic, secvenþele finale, în care autorul, ºi
respectiv douã din personajele-i importante, Mina
Harker, bun mediu pentru hipnotism, ºi profesorul
olandez Van Helsing, creerul întregii strategii pentru
anihilarea ºi distrugerea „monstrului” în propria-i redutã,
prin recurs ºi la arme, tehnici, magice, vorbesc de „o
buclã” pe care ar face-o Bistriþa moldoveneascã, în
curgerea ei „în jurul Pasului Bârgãu”, definitã drept
„punctul cel mai apropiat de Castelul Dracula”. Cuvinte
de cod, cãci rostite ulterior momentului intrãrii lor în
Ardeal din Bucovina, cu precizarea „ºi am pornit-o
pe drumul nostru, ajungând în scurt timp la trecãtoare”.
Ca sã fi ajuns în acest punct, a trebuit desigur sã lase
mult în urmã un cot mare pe care râul îl face pe hartã în
jurul unui al treilea pisc Pietrosu, de pe Bistriþa Aurie,
referirea putând viza la propriu numai afluentul Dorna,
care în spre punctul de vãrsare, mai depãrat, înscrie
clar, prin Pas, cu prisosinþã, aceastã formã de arc.
O înflãcãrare frumoasã, care-l amuzã prin
geografia originalã pe inginerul cunoscãtor al locurilor,
încât el acesta sã punã la bãtaie, din mers, o carafã
de vin, de îndoit cu „borcut”, ºi sã-l încurajeze, pe cel
ce relateazã, aproape cucerit, sã nu lase deoparte
nici un amãnunt din ceea ce-a mai urmat, prin
lungimea zilei. De fapt numai douã episoade, care-l
au erou pe deþinãtorul pistolului, ce-ºi asumase ºi rolul
de principal investigator. Hazardat singur pe un colnic,
de unde o cotiturã care umplea orizontul îngãduia o
privire în vreo trei zãri, peste vãi, intrase primul în

posesia unei informaþii, dând nas în nas, într-o strungã
de stânci, cu un paznic silvic rãspunzând de vânat,
conform cãreia în drum de o zi conformaþia terenului
nu poate diferi prin nimic de ceea ce s-a vãzut ºi pânã
aici, iar ca urme de zidãrie veche, altceva n-ar putea
surveni, în afarã de câteva porþiuni dintr-un drum de
piatrã construit de austrieci – stricate, ruini. Motiv ca
lângã un izvor sã se ia decizia de a se face stângamprejur, nu înaintea unei ospãtãri frugale din ce s-a
adus, niºte chiftele reci ºi puþin cârnaþ de mistreþ, o
ceapã-douã, dupã care el se lasã rãpit dulce de un
furiºat somn, lângã un tufan. Din care se smulge nu
dupã mult timp cu un rãcnet, ca muºcat de un ºarpe,
situaþie în care s-ar mai fi aflat de câteva ori, e drept,
noaptea, îºi va aduce aminte. Acum, datorat unui vis,
un coºmar. Îngrijorat, s-a vãzut în una din odãile din
castel ºi din ceaþã, prin lumina lunii, unde se închegau
din neant aevea cele „trei femei tinere, din lumea mare,
dupã þinutã ºi veºminte”, aºa cum sunt descrise, douã
brune, cu nas acvilin, ºi o blondã „cu pãrul de aur” –
ºi, dupã ce se repede, dintr-un salt, pânã la cãruþã,
de unde se întoarce cu cartea subt braþ, gãseºte un
alt chip de a reda, acum el, scena, alegând aceste
fragmente: „Tânãra blondã se aplecã peste mine, dei simþeam respiraþia”; „Îºi arcui gâtul, lingându-se de
fapt pe buze ca un animal”; „Atunci se opri ºi am putut
auzi cum îi plescãie limba între dinþi ºi între buze ºi iam simþit respiraþia”; „Am simþit înfiorându-se de
atingerea moale a buzelor locul prea simþitor de sub
ureche ºi muºcãtura fierbinte a doi dinþi”. ªi, ca o
încoronare, a cocteiului de citate, sau spre mai multã
voie bunã, îi ia din mâini tomul fostul lui ortac, cu o
altã intonare, pentru aceastã spicuire, de graþie :
„Simþeam o perversã ºi arzãtoare dorinþã de a fi sãrutat de acele buze roºii”; „sufletul meu din adâncuri ºi
simþurile pe jumãtate stârnite luptau sã rãspundã
chemãrii”. Dar, ca hazul sã fie ºi mai în floare, e ales
încã un fragment, a cãrui sâmbure epic probabil
declanºase în vis clipa de tensiune maximã precedând
rãcnetul ce fusese repetat de pãduri: „Cea bãlaie îºi
clãtinã cu cochetãrie capul, pe când celelate douã o
îmboldeau: -Du-te tu, eºti prima. E dreptul tãu sã începi”.
Amândoi vor trebui sã regrete cã n-au avut parte
ºi ei de evenimentul unic al lansãrii plutelor, în legãturã
cu care cel mai avansat cu lecturile dintre ceilalþi doi,
care ºi-au petrecut prima zi de aici pe lac, þine sã-ºi
regãseascã un statut excelând prin a dezvolta un
amãnunt dintr-o o mãrturie de epocã, a cuiva,
înfãþiºându-l pe autorul Hanului Ancuþei cãlãtor pe o
plutã, cu mai mulþi mânuitori de condei ieºeni, pe la
toance, jucând, imperturbabil, pur ºi simplu ºah, ca
sã fie întors totul în miraj literar românesc. Un exemplu
despre cum, în concepþia ºi practica marelui
moldovean, un scriitor „se documenteazã” în orice
împrejurare, în vederea unor scrieri noi, sau
permanent, fãr-a o afiºa. Parcã abia ieºit din lucrul,
de numai douã sãptãmâni, la minunea care va fi
acþiunea poliþistã pe valea Tarcãului a Vitoriei Lipan,
„meºterul cu fruntea aburitã” s-ar fi aflat cu acel prilej,
doar urmãrind, concentrat, miºcarea figurilor de pe
tabla cu patrate, în legãnãri, ºi aruncând rar câte o
privire spre un pâlc de arini, ori o casã vãruitã albastru, 45

de pe vreun deal; pentru ca, dupã un timp, când toþi
cei din respectiva excursie vor prezenta redacþiei unei
reviste câte o însemnare despre traseu, lucru solicitat
anterior, relatarea lui scrisã sã fie cea mai exactã,
mai bunã, mai plinã de inedit.
ªi vor rãzbate, dematerializat, ºi alte irizãri, dintre
care o a doua cinã, ca de bun-rãmas, mai curând
ojinã, îndatã dupã o ploaie zdravãnã, care a impus o
împãrtãºire frugalã drept sub acoperiº, în podul
cabanei – deoarece în odãile se jos, inclusiv în
mansardã, trebuirã sã fie gãzduiþi mai mulþi funcþionari
silvici veniþi intempestiv, sub rucsace, muraþi bine –
numai cu niºte caº ºi urdã procurate în acea zi,
proaspãturã. Reuºiserã dupã o noapte cu o altfel de
ploaie, de stele, ca niºte focuri de artificii rãsturnate,
ºi o dimineaþã de aruncãri cu pietre lãtãuºe în ce a
mai rãmas din hait, niºte ochiuri de apã, sã întâlneascã
nu una ci trei turme de oi, ºi sã-i surprindã în zdroaba
ori lentoarea lor pe bacii din douã stâni, printre putini
ori lângã o cãldare unde laptele era pus la fiert, pentru
jintuit, dintre care unul îi cunoºtea, astfel ca subiectul
unic al rundei când discuþuiile trebuiau sã exceleze
din nou printr-o notã de reflexiv, cum inginerul, un
curios din fire, cu morbul cititului, þinuse sã-i onoreze
iar cu prezenþa, sã fie inevitabil ºi despre „Viaþa
pãstoreascã în poezia popularã”. ªi se trãsese ºi o
spaimã la jocul fulgerelor, fiindcã cerul se umpluse de
atari trasoare de foc, în timpul cãrora li s-a spus cã o
vâlvãtaie cãzuse pe un „botei” de „sterpe ºi pe un
bãietan ce le mâna spre un pârâu, amãnunt de naturã
de a aduce sub un reflector, în mod inevitabil, motivul
capodoperei poeziei populare, în mod inevitabil pe cel
al „înlocuirii elementelor ceremoniilor funerare þãrãneºti
cu elemente sau obiecte cosmice”, dupã un etnograf
ca Brãiloiu, în care moartea („mioriticã”) nu e rezultatul
unei pismuiri ori unui conflict de transhumanþã.
Procedeu de înlocuire care-i pus cel mai bine în
evidenþã de varianta culeasã ºi analizatã de Ovid
Densuºianu, Ciobãnaºul, în cartea amintitã, cu
tâlcurile toate, trimiþând la un strat mai vechi - conform
unui elev al acestuia, „anterior adaptãrii sufletului
daco-roman la valorile creºtine”. În locul motivului celor
trei pãstori, aici versul formular „Foaie verde de trei
flori”, ºi tot în partea de început, în versul doi,
întrebarea „-Un-þi-a fost moartea sã mori?”, urmatã
de versurile: „ -Sus în vârful muntelui, / În bãtaia
vântului”; atâtea, de ursitã, semnalizãri. Ca la a treia
întrebare: „-ªi de ce moarte...?”, rãspunsul, „- De
trãznet când a trãznit”, sã fie ºi-n legãturã cu ideea
de destin, desigur.
Cãruþa va fi gata de plecare, adusã mai în jos de
hait, cu þãranul potrivind scândurile ca laviþe, când
principalul vorbitor din nou, cel care va deveni peste
câþiva ani, de nevoie, un lector la o catedrã de
Marxism, blazat, încã nu va fi epuizat pe fundalul
munþilor trecerea în revistã a tuturor glasurilor dintrun altfel de ritual sau dintr-o alfel de nuntã – ale plâsului
universal dupã pãstorul mort: pãsãrile ciripind, ca
bocitoare; ploile, ca rãspunzãtoare cu scãldatul trupului
pãrãsit de suflet; luna care rãsare, cu „împânzitul”;
soarele, cu pusul în mânã a lumânãrii; trei brazi, care
46 se vor rãsturna deasupra, cu îngroparea; ºi, cu

plurisemia lui, fluierul. Un fluier, care se chiar auzea.
De aceea, înainte de a urca în trãsurã, volubili,
ei vor mai întârzia o clipã în cadru, ca pentru o
fotografie de grup, cumva îngânduraþi, apoi cel cu
aparatul de fotografiat, cu care se luaserã câteva
imgini ºi mai înainte ºi din care nu se va ºti dacã se
va alege ceva, i-l va chiar pune în mâini omului cu
biciul, învãþându-l în prealabil cum sã apese pe un
arc. Vor întârzia sub un zbor de gãi mari, peste cruci
de brazi verzi, pentru a se face nevãzuþi din cercul
depresiunii de aici, definitiv. Cum, interesant, definitiv,
schimbãri din economic, din tehnic, vor decide ºi
ieºirea din uz a plutãritului în vecinãtate de izvoare,
dupã nu mult timp, dispariþia ºi a haitului, lacului, din
fostul mic punct citadin montan. Ceea ce se va mai
putea ºti va fi cã ei vor coborî numai în numãr de
patru, cãci viitorul absolvent al Institului timiºorean,
care va trebui sã-ºi continuie mãsurãtorile poetice,
practica de încã vreo douã sãptãmâni, doar îi va
conduce pe fâºia de drum forestier, urmând sã se
întoarcã înainte de cãderea serii, la bazã, singur, pe
jos, fãrã nici un gând.
Se îndârjesc sã se salveze toate aceste
elemente ale unei secvenþe ca de o comuniune de
tainã, ori îºi cer o reconstituire cât va putea fi ea fidelã
dupã un car de ani, cu atât mai mult cu cât, în privinþa
altora, într-o memorie care le-a pãstrat, fãrã ca nimic
sã le clatine ori estompeze, factori inexplicabili vor
face sã se producã în memorie un soi de avarie,
cum un film s-ar fi rupt instantaneu. Respectiv, sã nu
se mai aleagã nimic din cum ºi-au omorât vremea la
întoarcere exploratorii ori analiºtii literari de ocazie,
câþi au mai rãmas, aºezaþi faþã cãtre faþã, doi câte
doi, pe câte o scândurã, ca inºi ce au a-ºi vorbi nu
mai puþin decât la dus, episod la fel, pe jumãtate,
consumându-se noaptea, odatã ce caii au simþit
apropierea de drumul principal ºi au pornit, chiar dacã
terenul urca puþin, prin stânga micii mãnãstiri din
Fântânele, la trap. Unul din componenþii grupului mai
restrâns, cãruia i se vor întâmpla acestea, va face
descoperirea în cauzã, oarecare, dupã vreo trei
decenii, când va fi solicitat de o revistã de turism sã
scrie ceva despre o cãlãtorie în munþi, ºi el se va întreba
dacã se va fi fãcut un popas, ºi la întoarcere, la Regele
Brazilor, pentru a fi admirat copacul monument al naturii,
dupã obicei, în momentul când acesta s-ar fi aflat în
stânga lor, sau dacã o imagine pe care o deþine, de
sfeºnic cu braþele poleite de aurul lunii, provine, e o
achiziþie, de mai înainte, sau de mai târziu.
Nu-ºi va aminti nici cum s-au despãrþit la sosire,
care trebui sã fi produs tot în faþa primãriei, în zori,
fiindcã de aici trãsura avea sã o ia pe strada ei cu
despletiri în vreo trei ulicioare, spre o margine unde
þãranul ºi cel care-l angajese îºi aveau casele în douã
grãdini învecinate. Dar un lucru era clar: cã toþi au
ajuns cu bine pe la casele pãrinteºti. Va urma apoi ºi
reînceperea anului de învãþãmânt, când vieþile
fiecãrora, despãrþiþi prin vreo cinci ani, ca vârste,
aveau s-o ia spre alte despãrþiri, felurite ca ºi oraºele
ºcolilor lor începuturi toate de drum. ªi întâmplarea
va face ca în componeþa din durata în care au fost în
aceeaºi lucrare, în periplul care i-a intreferat cu

peripeþiile unui avocat venind din Londra pentru niºte
tranzacþii imobiliare, cãruia la plecarea spre munþi, din
oraºul unde a dormit peste noapte, i se dãruieºte o
cruciuliþã sã-l protejeze de duhuri rele, dupã ce e
întrebat: „ªtii unde te duci?”, într-o aceeaºi unitate de
loc ºi timp, sã nu se mai regãseascã niciodatã.
Întâi ºi întâi, pentru cã, pe doi dintre ei, cel cu
varianta localã a Mioriþei nu se va nimeri sã-i
întâlneascã ºi-n vacanþele de acasã, dacã altundeva
se vor mai fi-ntâlnit. De aceea, mai estompaþi. Fiindcã
se vor stinge ºi unul ºi altul, din viaþã, printr-o
vrãºmãºie a sorþii, tineri, fãrã familii, în nici zece ani.
Aceastã tristeþe. Primul, Leon, cu studiile fãcute în
Bucureºti, ºi un farmec înãscut al spiritului
camaraderesc, dãruit cu sarcasm ºi umor, uºor
histrionic, ºi un rãzbãtãtor, ivit printe ai sãi doar de
vreo douã ori în perioadã de concedii, dar ºi victimã a
unei boli ereditare, care îi va afecta sistemul ganglionar,
neiertãtoare în epocã. Iar al doilea, dupã acte de
bravadã, într-un elan juvenil, la Uniunea Tineretului
Progresist, cu studiile într-un oraº industrial, poate
neduse la capãt, inginereºti, ºi o altã decizie luatã
temerar, dar pe baza unui plan de acþiune greºit
calculat, într-un contratimp al relaþiilor dintre conuniºtii
români ºi cei ai lui Tito, de a trece Dunãrea, cu alþi
câþiva studenþi, în Iugoslavia, clandestin, de fapt înot,
sub risc de moarte de glonþ, termiatã cu capturarea
de cãtre grãnicerii sârbi, extrãdarea ºi condamnarea,
în þarã, la închisoare, urmatã ºi de o graþiere parcã,
pentru bunã purtare, sau tinereþe, se va alege repede
cu o boalã ºi el, consecinþã a detenþiei, ºi acelaºi
final.
Nu se va putea ajuta, chiar ºi numai pentru a-ºi
satisface o curiozitate, ca sã revii la firul poveºtii, nici
cu cel de al treilea ins din tetradã, care îºi va face din
citit chiar un mod de a fi, prin a aduce eventual vorba
despre „cartea-ghid”, din memorie, în ordinea evocãrii
ºi altor lecturi din ani de dupã rãzboi, ori de formare,
cum, prin drumul ales în viaþã, ei doi se vor întâlni, în
diverse împrejurãri. Totuºi gândul de a recupera ceva,
fie ºi de amorul artei, din veriga lipsã, îl va urmãri, la
întoarceri nu numai în trecut. ªi când într-o zi de dupã
vreo patruzeci de ani un prieten strãin, francez, critic
ºi istoric de artã venit într-un „schimb cultural”, îi va
propune sã i se asocieze într-o cãlãtorie, cu maºina,
la mãnãstirile cu picturã exterioarã Voroneþ, Suceviþa
ºi Humor, pentru a da împreunã curs unui proiect
mai vechi, i se va alãtura cu un entuziasm ºi din
aceeaºi nãdejde, de virtual recuperator al unui miraj.
Compania va fi agreabilã, oaspetele e la drum
cu soþia, muzeografã, contaminatã puþin ºi de
jurnalism, originarã din Alsacia, ºi cum sunt inevitabile
raportãrile la acelaºi roman, un best-seller pentru
atâtea generaþii în lume, care le este ºi lor cunoscut,
cu începutul ºi sfârºitul plasate în Carpaþi, nu va fi
greu ca în discuþiile diverse, pentru tot tacâmul unei
cãlãtorii inclusiv de agrement, sã fie reeditatã o
asociere la drum ºi a fostului critic de teatru irlandez
care în tinereþe studiase matematica, descendent din
romantici, interesat de macabru ºi în alte scrieri, mai
ales nuvele, mort în 1912. Discuþii toate, care, dacã

le-ai rezuma, ar sta sub un singur semn, foarte drag
oaspetelui, ca o cheie nu doar pentru chestiuni de
literaturã: din expresia trouver un truc, o vorbã a lui,
repetatã în tot felul de situaþii –
putând oferi un
rãspuns fãrã probleme ºi unor întrebãri sau
controverse mai vechi, despre care i se va relata.
Bunãoarã în chestiunea unor potriviri, similitudini,
dintre peisajul (de) strãbãtut, care solicitã, în legãturã
cu care sunt exclamaþii, ºi cel doar descris. Sau a
faptului de a se fi recurs, în plãsmuirea unui personaj
de ficþiune, la un personaj istoric, luat ca pretext sau
plecându-se de la o singurã trãsãturã de caracter – a
cruzimii. A gãsi o stratagemã, un truc, cuvânt, în
francezã, provenind din provensalã, care la rându-i îl
ia din latina popularã, trudicare, cu sensul de a
împinge, dacã nu din primele zile ale lui Adam pe
pãmânt, ºi în englezã dã cuvântul tryck, însemnând
ºi cãruþã.
Dintr-un lanþ de posibilitãþi, este ales, astfel, un
delatiu legat de folosirea excesiv, în carte, acum întro altã traducere, pentru un plus de enigmatic, a
cuvântului slovaci, uneori pentru colorarea unui tip
de lucrãtori cu þapina, în munþi, alteori a unor chiar
coborâtori din Boemia, neguþãtori pe Dunãre, când
nu doar þigani, ºãtrari, din francezul bohémiens, trãind
la marginea legii, buni de folosit ºi în afacerile tulburi
ale personajului satanic principal, odatã aprope
confundaþi, voit, cu o lume paºnicã, întâlnitã prin gãri,
în care sã-i recunoºti parþial pe saºi. Cãci, cu aceste
caracterisici: „Unii semãnau întocmai cu þãranii de la
noi, sau cu aceia pe care i-am vãzut în Franþa ºi
Germania, cu scurteici, pãlãrii rotunde ºi pantaloni
fãcuþi în casã”; „Femeile erau frumuºele, când nu le
priveai mai din aproape, dar le dezavantaja talia (...).
Aveau mari mâneci albe, de toate felurile, ºi mai toate
purtau cingãtori late, cu bete, care fluturau ca
veºmintele balerinelor, însã, desigur, cu fuste
dedesubt”. În acest ultim citat, descrierea întorcând
un surâs ºi migranþilor de la Ind; dar ºi mai decis în
altul, aproape o paradã de etnografic, privind numai
regnul bãrbãtesc: : „Slovacii erau cei mai ciudaþi dintre
toþi ºi mai sãlbatici, cu pãlãriile lor mari de cow-boy,
cu pantalonii bufanþi, de un alb murdar, cu cãmãºile
de in alb ºi cu cingãtorile enorme ºi grele de piele,
late de o palmã ºi þintuitã cu alamã. Purtau cizme
înalte, cu pantalonii bãgaþi în ele, aveau plete negre ºi
mustãþi groase; „Sînt totuºi, dupã câte mi s-a spus,
neprimejdioºi ºi mai degrabã sfioºi”.
ªi va mai fi ceva, demn de pus în paginã, de
salvat, inclusiv cu o stimã pentru un merit care
irlandezului i s-a reproºat, mai ales în ani de ateism
mult, când fondul de superstiþii din credinþele populare
era una din ruºinile „trecutului blestemat”. Prietenul
de pe Sena e un om mic de stat, înãlþimea capului
întrecând cu puþin înãlþimea volanului maºinii, ºi nu
va observa la timp, în asfaltul de datã relativ recentã,
lucrat la normã, o spãrturã, sã-i spui, dacicã, aducând
cu o umbrã pusã de un copac. ªi în consecinþã va
lovi brutal, sonor, cu dedesubtul bolidului sãu Citroyen,
dotat cu praguri foarte joase, pentru vitezã ºi aºternere
cât mai silenþioasã la drum, deadreptul cu baia de
ulei, vitejescul prag, sau cu vreun alt organ vital, dintr- 47

un aliaj care nu suferã cârpeli ori suduri. Un ghinion,
cãruia pentru început i se putea veni de hac prin
înlocuirea cailor-putere occidentali, pentru tractarea,
târârea marelui rãnit de metal pânã la o pensiune din
preajmã, unde se va putea rãmâne peste noapte.
Pentru ca a doua zi, dupã gãsirea unei odãi de dormit
peste noapte la un merciolog din Cooperaþia de
consum, cu un balcon dând spre munþi de jur-împrejur,
când vreo doi ºoferi ingenioºi vor confecþiona chinuit
un dispozitiv din sârme ºi lemn, care sã asigure o
ºofare prudentã, blândã, pânã la un prim atelier auto,
de pe celãlalt versant al munþilor, sã se poatã constata
cã locul în care s-a produs accidentul a putut fi chiar
locul („- Eºti grãbit astã searã prietene!”) unde
personajul din roman pãrãseºte diligenþa pentru un
drum în necunoscut ºi al groazei.
Surprizã, pe care autorul încã de pe acum al
unei cãrþi despre sculptori români, Brâncuºi în
principal – pe care o redacteazã direct, secvenþã de
secvenþã, din mers, ca un jurnal de bord, dupã un
program stabilit, ingenios, un alt al sãu „truc”, vorbind
ºi de niºte „motive gravate”, seme cu zecile, de
breaslã, „care împodobesc casele tradiþionale”
(faþadele) în spre Câmpulungul Moldovenesc, ºi unele
amintesc, „prin simetria pronunþatã a geometriei lor”,
de „formele” lucrate de autorul Pãsãrilor mãiestre, „mai
cu seamã în socluri” – o va confirma ºi acolo. ªi
anume, într-un capitol datat „Bistriþa, 28 VII 1994". Cu
acest adagiu: „Poate cã de data asta ar fi mai bine sã
nu mai facem glume pe socoteala contelui”.
Cu defecþiunea reparatã, pur ºi simplu prin
înlocuirea piesei cu o alta nouã, dupã demersuri ºi
trambalãri, vor fi dejucate orice alte posibile grozãvii,
ca printr-un recurs magic la o bucatã de anafurã
pentru þinut la respect strigoi. ªi fiind lãsate pe rând,
în urmã, o frumoasã urzealã de serpentine urcând
spre Mestecãniº, o bisericã din Iacobeni ca un chivot
de icoane, zveltã ºi muzicalã, cocoaºele, douã,
impunãtoare, în dreapta, pe cer, de cãmilã mergând
în sens contrar, ale Pojorâtei, obiectivul va fi atins, al
adãstãrii în liturghia albastrã de la toate mãnãstirile
minuni amintite. Respectiv, a Judecãþii de apoi, cu
Hristos pe tron, unde toate registrele „sunt dominate
de o miºcare de jos în sus”, ºi Arborelui lui Enisei,
unde filosofii, poeþii, istoricii, matematicienii ºi
dramaturgii antici geci spun împreunã cu sfinþi subþiri,
stîlpii creºtinãtãþii, „Cu adevãrat unul Dumnezeu ne-a
fãcut pe noi”; a Scãrii virtuþilor dupã Ioan Scãrarul, cu
fâlfâirea ei de aripi îngereºti, nu numai cãderi de draci,
ºi a tronului Sfintei Marii, Bucuria întregii lumi. Ca
apoi oaspeþii sã-ºi continue singuri drumul – pentru o
îndreptare nu pe apã, ca un strãbun al unui ostatic
francez la englezi Ronsard, spre soare apune, ci,
pentru încã vreo lunã de „Est”, cu o nouã abatere,
prin orizont slav, spre Chiev, unde au de vãzut alte
ilustrãri de „Bizanþ dupã Bizanþ” – spre Bucureºti. Cu
alte cuvinte – proiectul fiind atins, ºi despãrþrea de
vorbitorii în limba Pleiadei producându-se în Suceava
– întoarcerii acasã revenindu-i un un alt traseu,
iluminat nu mai puþin, cu trenul, pe subt muntele
Ouºorul ºi prin mai multe Ilve, în lungul Someºului,
48 un timp, fãrã nici o peripeþie cu inexplicabil ori iraþional.

Va fi complimentarã însã ºi o altfel de traversare
prin „pas”, cu bãtaie mai lungã, de astã datã într-o
într-un grup numai naþional, format din vreo zece
scriitori locali, dar ºi din bibliotecari, cu un microbus
urmat de încã o maºinã, micã, alcãtuind o caravanã
transportând, inter-cooperare între instituþii de profil,
ºi gest confratern, o donaþie de cãrþi cãtre Basarabia,
în principal „clasici români”, din care va face parte ºi
el. Cãlãtorie, cu un rost de câte un scurt popas la
Mãnãstirea Neamþului ºi în Iaºi, relaxant, cãci vreo
doi-trei, înarmaþi ºi cu niscaiva sticloanþe umplute cu
þuicã, din care una destupatã, ce-i va transforma în
niºte stegari din Nunta Zamfirii, vor cânta ºi o vor
petrece din mânã în mânã, spre mai ºi gustat! - unul
din cântece suferind doar schimbarea unui nume de
provincie cu altul, chiar exprimându-i, prin versurile:
„Basarabie frumoasã / pregãteºte-te mireasã, / Cã-þi
aducem peþitori / Steagul nostru...!”: „Transilvanie”,
cu „Basarabie”. ªi când porþiunea de drum cu atâtea
ispitiri, din ºes pânã la munþi, familiarã, din primele
ore, cum ºi cu varietatea de alte tehnici pentru omorât,
într-un elan specific, timpul, ca ascultarea, de pe un
CD, a unei liturghii compuse de un mediatizat cãlugãr
mistic rus, într-un ritm lent, ca un fum de tãmâie, nu
se va bucura de vreo surprizã neplãcutã, încât sã
încapã vreo glumã despre vreun obligatoriu, scadent
tribut de plãtit. Se va sustrage dintr-un somn numai
cuvântul „graniþã”, rostit alb, pentru o fugire a privirilor
pe cadranul ceasului de mânã, apoi accentuându-ºi
o demnitate în legãturã cu întrebãri despre momentul
când se va ajunge la Prut, unde la vamã ar putea
apãrea probleme cu însãºi conþinutul pachetelor
umpând intervalele dintre scaune, pânã-n plafon, poate
o confruntare cu o nevoie de noi aprobãri, dupã niºte
zvonuri, datã fiind ºi orientarea rusofilã a guvernanþilor
etapei, de dupã desprinderea din fosta Uniune cu
secerã ºi ciocan.
Ca la calea întoarsã, sã se mai spere în vreun
noroc mnemotehnic, sau artificiu, care s-ar putea
dovedi lucrativ. Dintr-o nostalgie sau în vederea
acestui experiment, sã-i sui spui ludic, fostul asociat
în prima excursie de grup, din munþi, îºi va alege din
vreme un loc la geam în partea stângã, dinspre mijlocul
drumului, ca dupã lãsarea, pe mâna dreaptã, în urmã,
a unei vãi ducând spre comuna Cârlibaba, de pe
Bistriþa Aurie, când încã mai urci, ºi dupã cãderea
serii, râul în prefirãri de pe sub vârful Mãguriþa, al Tihuþii,
sã scapere cumva ºi-ntr-o altfel de noapte, de sub
aluviuni de aluviuni. În interiorul microbusului, unde
lumina de neon va fi redusã la minim, ca unii sã poatã
ºi dormi, condiþiile nu vor fi totuºi din cele mai prielnice
unei concentrãri maxime, pentru o valorificare atentã,
ori observare, a oricãror cotituri de drum sau poieni;
scãldãri ale razelor lunii în aceleaºi unde, sparte de
pietre, repezi; iviri ca din neant, a unor case de lemn,
cu un mic balcon, ale unor pãdurari, de închiriat peste
varã, cu ceva cunoscut. Între altele, ºi conversaþia
câtorva care nu se vor lãsa învinºi de monotonia
drumului, cu elemente ºi de anecdotic, despre un
Colocviu, alt obiectiv al deplasãrii din care se vine,
consacrat unui centenar „Liviu Rebreanu”, combinând
comunicãri scrise datorate atât unor „moldoveni” cât

ºi unor „ardeleni”. Cineva, despre geneza Pãdurii
spânzuraþilor, altcineva despre cum fostul preºedinte
al Societãþii Scriitorilor Români dormea dimineþile ºi
scria noaptea, o paralelã între sãrbãtorit ºi C. Stere.
Comunicãri, dintre care una i-a aparþinut.
Divagaþii ce-i vor rãpi, la intervale, atenþia prin
referirile ºi la o altã temã care a captivat, ºi anume
dintr-un vis de tinereþe al „pãrintelui romanului
românesc”, când acesta îºi propusese sã cuprindã,
într-o formulã de frescã în mai multe volume, miºcãrile
de emancipare socialã ºi naþionalã, þãrãneºti, din toate
provinciile, dintre care nu erau excluºi nici cei de
peste Prut. Vis, într-o întâlnire cumva ºi cu epopeea
nescrisã a transhumanþei, unde sã vezi ºi lansãrile
spre Galaþi ºi Nistru, cu turmele, inclusiv din perimetrul
rodnean, dupã cum ºi sã nu tacã, iar, din nou, gura
oiþei bârsane.
De aceea, reuºita, câtã va fi, va fi numai cu o
coborâre, prin gânduri, cu vreo cincisprezece ani în
urmã, la o cãlãtorie anterioarã, cât pe ce sã fie uitatã,
situabilã nu mult dupã cãderea Zidului Berlinului, în
oraºul unde fusese proclamatã prima dintre Unirile
din 1918, când trecerea prin vama Albiþa avea sã fie
echivalatã, pe bune, cu o o trecere peste un pod de
flori, expresia care se încetãþenise, din zori de ieºire
dintr-o altfel de amnezie. Atunci traseul, la dus, fusese
pe la Lacul Roºu ºi Piatra Neamþ, dar întoarcerea tot
pe aici, e drept nu mai puþin abstractã. Desigur, într-o
asociere cu alþi entuziaºti, o adevãratã oaste, vreo
treizeci de suflete, de fapt deputãþie, într-un autobuz,
mulþi dintre componenþi, de vârste mai mari, în
principal literaþi, unii suficient afirmaþi la nivel naþional,
cu cãrþi ºi titluri, sau redactori de reviste ºi edituri, dar
ºi alte figuri cunoscute, dintr-un oraº universitar, mai
mare. Astfel vreo trei pictori, tot pe atâþia muzicieni,
un director de filarmonicã, doi istorici, dintre care unul
programat cu o conferinþã la o adunare publicã într-o
piaþã, ºi un mãnunchi de actori ºi actriþe, în gând cu
un act din Apus de soare, care era prevãzut pentru
îndatã dupã dezvelirea, pe o „aleea scriitorilor”, a vreo
douã busturi de mari condeieri români, ca parte a unui
spectacol în aer liber.
Manifestãrile, la care se mersese ºi se
participase, vrându-se cu semnificaþii multiple,
onorând de minune, în climatul politic internaþional dat,
o iniþiativã a unor conºtiinþe înfiorate, despre care se
spuseserã lucruri ca dintr-un izvor ce decisese
cândva substanþa poeziei rugã a lui Al. Mateevici, în
revista chiºineveanã, de gând curat, „Literatura ºi
Arta”: instituirea, în þara abia ieºitã din marele stat
opresiv artificial sovietic, a unei zile, pentru toate inimile
ºi profesiile, a limbii române. Cadru de importante
sublinieri ºi gesturi, parcã prefaþãri ale unor
evenimente de vreo rãscruce, în care se aflã printre
invitaþi ºi figuri mai rãsãrite bucureºtene, unii demnitari,
alþii academicieni, dar strãlucesc de o bucurie ºi poeþi
cu profetic, dãruiþi, bãºtinaºi, ca un Grigore Vieru sau
o poetã cu un glas de tribunã, cordiali, primitori ºi în
casele lor dar ºi aplaudaþi în sãli, cum ºi un prestigiu
filologic în Universitãþi din Apus, originar din spre Hotin,
venit într-o vizitã, din Exil, ce vor fi ca-ntr-un ceas ºi
al propriilor împliniri.

Dar dintre numiþii cândva „îngineri ai sufletului
omenesc”, gazde sau „peþitori”, trecând într-un primplan al momentului auroral, schimbând ºtafete de
cuvinte la vreo întâlnire cu elevi ºi profesori, în vreun
liceu, sau la recepþii unde-i prezent ºi mai-marele
„þãrii” surori, putând fi avuþi dinainte mult mai mulþi. Ca
în deplasãrile în teritoriu, ori din versul lui Alexandru
Puºkin: „Prin Basarabia colindã...”, la o mãnãstire cât
un sat, alta decât Cãpriana, cu icoane pe lemn vechi
ºi mari, raritãþi, ori la o casã de creaþie în jurul cãreia
se dezvoltase, dupã modelul unui Perdelkino de lângã
Moscova, cu partea ei de romantism nu numai de
colectivism, o adevãratã micã vraiºte de cãsuþe
proprietate personalã, ale unor prozatori, epigramiºti,
traducãtori, autori de cãrþi pentru copii, dar ºi artiºti
diverºi, una un atelier de mãºti, a unui taciturn tandru
ºi reflexiv, ca o expoziþie, în lut, de caricaturi, mai
curând tandreþi. Sau dintr-o primã luare de contact
cu palatul fermecat de sub mãri, care sunt pivniþele ºi
cramele, adevãratul oraº subteran, ca pentru apãrãri
antiaeriene, de la Cricova, prin care te deplasezi cu
autocarul pe strãzi cu nume de soiuri de vinuri, unde
înaintea unui popas pentru cântãriri de arome îþi sunt
arãtate nu numai halele largi cu sticle de ºampanie,
fostele „soietskoie ºampanskoie”, ci ºi un separeu în
care sunt pãstrate capturile de rãzboi ale Armatei roºii,
de la sfârºitul celui de al doilea rãzboi mondual, din
„colecþia Göring”; ºi un altul unde, în prezenþa lui
Hruºciov, astronautul Gagarin ar fi fost sãrbãtorit la
întorcerea din primul zbor „cosmic” în jurul pãmântului.
Popasul pentru estimãri de arome ºi soiuri, din
aceastã greu de repetat aventurã, cu schimbãri de
cãrþi de vizitã, nu doar volume cu dedicaþii scrise
printre mari butoaie, recomandându-se mai mult decât
unei simple menþionãri. Petrecut într-o încãpere nu
largã, în care se stã pe niºte trepte ca de miniatural
amfiteatru, umãr lângã umãr, ºi cântând, jovial,
cântecul cu versul „Steagul nostru trei culori”. Ritual
cu paharele conþinând, umplute pe jumãtate ºi pe sfert,
o tãmâioasã aleasã, ºi versurile repetate, pe mai multe
rânduri, în credinþa jucãuºã cã astfel e rãsplãtit zelul
unei femei tinere cu ten mãsliniu ºi ochi albaºti, care
toarnã dintr-un furtun, iar ºi iar, pânã când unul dintre
însoþitori, amuzat, îi ºopteºte altuia, de lângã el, mai
puþin cântãreþ, sã le transmitã coriºtilor, de la ureche
la ureche, discret, cã virtuala hangiþã-crâºmãriþã care
le împarte ºi surâsuri, e ucraineancã.
ªi o proliferare de imagini ºi umbre, în noapte,
pe un ecran al minþii, dar ºi pe fundalul peisajului fugind
în urmã, de-a lungul drumului, dincolo de geamuri, de
fizionomii, dintre care multe, trebuie sã realizezi cu o
tristeþe, în viaþã nu mai sânt. Prin vreun deceniu doar,
sã crezi cã un tur de forþã al unei mitraliere. Cu din
toate profesiile amintite, ºi condeieri, cum ºi slujitori ai
Taliei, dintre care unul îl imitase, în interpretare, pe un
inimitabil Calboreanu, cu tirada din finalul actului trei
al piesei lui Delavrancea, cu înºiruirea de nume, o
poezie singure: „bãtrânul Manuil ºi Goian, ºi ªtibor, ºi
Cânde, ºi Dobrul, ºi Iuga, ºi Gangur, ºi Gotcã”; “Oanã,
ºi Gherman, ºi fiara paloºului ... Bold
(încheiere în numãrul urmãtor)
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În cautarea omului întreg
In Search of the Integer Human
Florin Mihãilescu

Dacã acordãm credit ideii lui
Hegel, potrivit cãreia adevãrul e
întregul, atunci devine la fel de
întemeiat ºi faptul cã omul autentic
nu poate fi altul decît omul întreg,
iar nu cel parþial sau fragmentat.
ªtiinþele umane îºi privesc obiectul
din cele mai variate perspective:
socialã, psihologicã, moralã,
politicã, filosoficã etc. Pe deasupra
tuturor, ca o disciplinã globalã, pare
sã se instaleze, de mai multã
vreme, dar din ce în ce mai
accentuat, antropologia, al cãrei
interes s-a deplasat treptat de la
planul fizic la cel etnologic, social
ºi cultural. Ambiþia ei la ora actualã
este aceea de a îmbrãþiºa
totalitatea umanã, dublînd metodologia ºtiinþificã printr-o reflecþie
tot mai evident ºi mai asumat
filosoficã.
„Antropologia vede în viaþa
socialã un sistem ale cãrei
aspecte sînt toate organic legate.
Ea recunoaºte fãrã ezitare cã,
pentru a aprofunda cunoaºterea
unui anumit tip de fenomene, este
indispensabil sã fragmentezi un
ansamblu aºa cum fac juristul,
economistul, demograful sau
specialistul în politologie. Numai cã
antropologul cautã forma comunã,
proprietãþile invariante ce se
manifestã în spatele celor mai
diverse tipuri de viaþã socialã.” Sînt
acestea cuvintele unuia dintre cei
mai prestigioºi savanþi ºi gînditori
ai secolului trecut, Claude LéviStrauss, promotor de mare
autoritate al structuralismului în
cultura francezã ºi chiar dincolo de
ea. Am citat (p. 43) dintr-o carte
recent apãrutã ºi în limba românã,
Antropologia ºi problemele lumii
moderne (Editura Polirom, 2011,
traducere de Giuliano Sfichi), a
cãrei lecturã ne-a trezit interesul nu
numai prin propria ei problematicã,
dar ºi prin eventualele corelaþii cu
cercetarea ºi înþelegerea literaturii.
Cãci, deºi nu a stîrnit prea multã
atenþie, ba chiar a trecut mai mult
neobservatã, o antropologie
50 literarã existã. Ea se integreazã în

mod direct bine consolidatei
antropologii culturale, al cãrei
reprezentant de marcã este tocmai
susmenþionatul nostru autor.
Pe teren românesc, dispunem
chiar de un întreg volum
substanþial, datorat lui Traian
Herseni, datînd din 1976, Literaturã
ºi civilizaþie, subintitulat modest
încercare de antropologie literarã,
dar în realitate un veritabil ºi
atotcuprinzãtor tratat, erudit,
sistematic ºi deschizãtor de
drumuri multiple ºi promiþãtoare,
avînd pe deasupra ºi meritul unei
incontestabile premiere. O
conectare cu viziunea antropologiei culturale a fãcut ºi Radu
Surdulescu, în cartea sa din 1997,
Critica mitic-arhetipalã. De la
motivul antropologic la sentimentul
numinosului. Atingeri importante cu
domeniul de care vorbim se pot
gãsi ºi la alþi autori preocupaþi de
arhetipologie ºi studiul imaginarului,
ca bunãoarã Corin Braga, dar ºi
întregul grup pe care-l animã ºi-l
conduce, în cadrul a ceea ce putem
numi de pe acum „ªcoala de la
Cluj”. Însã cercetãrile specifice ºi
stãruitoare de antropologie literarã
rãmîn în general puþine, atît la noi,
cît ºi în strãinãtate, deºi elemente
care îi aparþin ºi constituie sugestii
preþioase în direcþia ei se pot
descoperi ºi valorifica în
nenumãrate alte zone, mai mult sau
mai puþin segmenþiale, atît în ceea
ce priveºte imaginea omului, cît ºi
exigenþele particulare ale disciplinei
în chestiune.
Cartea lui Claude Lévi-Strauss,
pornind de la care am declanºat
discuþia de faþã, este ºi ea un izvor,
fie ºi indirect, de reflecþii pe tema
noastrã. Într-o primã instanþã, fiind
alcãtuitã din trei conferinþe þinute la
Tokyo, ea încearcã sã rãspundã,
prin contribuþia antropologiei, la
provocãrile societãþii contemporane, care genereazã numeroase ºi grave îngrijorãri, neliniºti
ºi interogaþii. O raportare a civilizaþiei europene la cea japonezã
este menitã sã argumenteze

diversitatea culturilor ºi contribuþia
lor originalã, în albia unui fatal, dar
îmbogãþitor relativism. Nu elementele disparate sînt importante, ci
„felul în care fiecare culturã le
asociazã, le reþine sau le exclude.
Ceea ce asigurã originalitatea
fiecãreia rezidã mai degrabã în
modul particular de a rezolva
probleme, de a pune în perspectivã valori care sînt în mare
aceleaºi pentru toþi oamenii: cãci
toþi oamenii, fãrã excepþie, posedã
un limbaj, niºte tehnici, o artã,
cunoºtinþe pozitive, credinþe
religioase, o organizare socialã ºi
politicã. Numai cã dozajul lor nu
este niciodatã exact acelaºi pentru
fiecare culturã, iar antropologia
încearcã mai curînd sã înþeleagã
motivele secrete ale acestor
alegeri decît sã stabi-leascã
inventare de fapte se-parate.” (p.
186).
Dar conferinþele lui Lévi-Strauss
sînt pentru autorul lor ºi un prilej
binevenit ºi necesar întregii
demonstraþii de a-ºi trece în
revistã, în esenþa lor, principalele
idei ale antropologiei sale culturale
de orientare structuralistã. Scopul
demersului sãu ºtiinþific este
ilustrarea unei unitãþi esenþiale a
fiinþei umane, dincolo de diferenþele biologice ºi etnice,
întemeiatã pe factori de spiritualitate ºi culturã, de unde ºi
invalidarea oricãror criterii ºi
bariere de ordin rasial ºi, cu atît
mai mult, rasist. Pentru savantul
francez, antropologia este o formã
de umanism, cu rãdãcini istorice
îndepãrtate, dar superioarã ipostazelor sale anterioare: clasicmediteraneeanã ºi burghezã.
Umanismul antropologic este
unul democratic, pentru cã redã
demnitate societãþilor umile ºi
dispreþuite, proclamînd cã „nimic
din ceea ce este omenesc nu-i
poate fi strãin omului” (p. 62).
Împotriva teoriilor cu privire la
primitivismul mentalitãþii arhaice,
socotitã de Lévy-Bruhl „prelogicã”,
urmaºul acestuia reabiliteazã
„gîndirea sãlbaticã” ºi afirmã
raþionalitatea ei, subliniind în
acelaºi timp cã fiecare societate îºi
are sistemul sãu de valori care nu
poate fi impus altora. Perspectivele
de cercetare a „societãþilor fãrã
scriere”, cum le numeºte antro-

pologul, sînt „organizarea lor
familialã ºi socialã, viaþa lor
economicã ºi în fine gîndirea lor
religioasã” (p. 77). Pe de altã parte,
dacã societatea înseamnã
raporturile dintre indivizi, cultura se
traduce prin raporturile acestora
cu lumea. Aportul lui Lévi-Strauss
la interpretarea gîndirii mitice este
deosebit de personal ºi conduce
pînã la asimilarea acesteia cu cea
ºtiinþificã sau istoricã. Miturile ºi
istoria au o funcþie asemãnãtoare:
„Ceea ce fac miturile pentru
societãþile fãrã scriere –
legitimeazã o ordine socialã ºi o
concepþie despre lume, explicã ce
sînt lucrurile prin ce au fost ele,
gãsesc justificarea stãrii lor actuale
într-o stare trecutã ºi concep
viitorul în funcþie atît de trecutul, cît
ºi de prezentul respectiv –, acesta
este ºi rolul pe care societãþile
noastre îl atribuie istoriei.” (p. 136).
ªtiinþa însãºi devine istorie ºi, pe
aceastã cale, se apropie de
gîndirea miticã.
Dincolo de diversitatea
culturilor, Claude Lévi-Strauss
depisteazã mereu constrîngeri
ºi convergenþe care tind sã
determine imaginea globalã a
omului ºi a umanitãþii sale ºi sã
contribuie la reconstituirea ei. Pe
spaþiul destul de limitat al celor trei
conferinþe, antropologul risipeºte o
abudenþã de observaþii, de idei ºi
de nuanþe, care fac un sintetic
bilanþ al rezultatelor lui de pînã în
1986 (data vizitei sale la Tokyo) ºi
trimit în chip direct la marile lui
lucrãri anterioare, care i-au adus
faima binemeritatã pentru a fi
deschis orizonturi noi ºi fecunde
disciplinei sale ºi, în general, tuturor
ºtiinþelor umane din a doua
jumãtate a secolului XX. Ne gîndim
mai cu seamã la Tropice triste,
Gîndirea sãlbaticã, Antropologia
structuralã ºi cele patru volume
substanþiale de Mitologice.
Reþinem din lecþia lui Lévi-Strauss,
pe lîngã preocuparea pentru
imaginea integralã a omului,
punerea în luminã a unor structuri
comune care o condiþioneazã ºi
care o explicã. De aici se naºte
de altminteri ºi interesul fundamental al unei antropologii
literare, care va putea ºi va trebui
sã descopere existenþa mai mult
decît eventualã a structurilor ce

configureazã imaginarul estetic, nu
urmãrind constantele poeticii sau
tehnologiei artistice, cum se face
deja de la Vl. Propp pînã la un W.
Booth sau Cl. Brémon de exemplu,
ci mai curînd în succesiunea unui
G. Durand, însã nu numai în
terenul arhetipologiei, ci ºi, ori mai
ales în acela al unei filosofii a
omului, aºa cum se degajã ea din
lumea ficþiunii literare. Ar fi un aport
important la cunoaºterea omului
întreg, spre care aspirã antropologia culturalã, ºi cum îl
înfãþiºeazã scriitorii ºi artiºtii
în creaþiile lor. Unde, într-adevãr,
întîlnim mai mult decît în artã figura totalã a fiinþei noastre? O antropologie literarã orientatã într-o
atare direcþie, profitînd ºi de
sugestiile unui savant ca LéviStrauss, ar putea completa în mod
cu totul oportun studiile literare,

întrucît e limpede cã din universul
umanului configurat artistic se
desprind semnificaþiile oricãrei
autentice creaþii estetice.
Conferinþele de la Tokyo ale
lui Claude Lévi-Strauss sînt o
micã, dar incitantã deschidere
cãtre întreaga problematicã a
unei excepþionale opere de
cercetare ºi reflecþie, de care
poate ºi ar trebui sã beneficieze
ºi exegeza literarã, valoarea
antropologicã a creaþiei artistice
nemaiavând nevoie de nici o
demonstraþie.
P. S. În nr. 5/2012, p. 39,
coloana 3, rîndul 20 de jos, a apãrut individual în loc de intelectual,
ceea ce anuleazã logica frazei.
Facem corectura pentru a înlãtura
legitima nedumerire a cititorului,
ca ºi pentru... liniºtea noastrã.
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Cãrþile lui ªtefan
Borbély reprezintã un caz
rar ºi fructuos de coabitare
a douã metode ºi douã
registre
diferite
ale
discursului critic, aflate întrEXISTENÞA
o oarecare opoziþie în cadrul
DIAFANÃ
sistemului cultural autohton,
critica de tip foiletonistic ºi
critica universitarã, de
Ideea Europeanã,
facturã comparatistã. În
2011
cadrul comparatismului,
ªtefan Borbély a oferit deja
câteva analize esenþiale asupra unor concepte ºi
probleme importante, de la mitul anti-eroului la teme
ale perioadei postbelice (contracultura anilor 60,
totalitarism, psihoistorie etc). Cealaltã dimensiune a
activitãþii sale e reprezentatã, tot mai consistent aº
spune, de focalizarea pe manifestãrile actuale ale
literaturii române contemporane, cu dezbaterile ºi
fenomenele ei specifice, mereu caracterizate de un
spirit al ne-aºezãrii, al neliniºtii legate de prezent, trecut
ºi viitor. ªtefan Borbély dovedeºte cã cele douã
actualizãri ale spiritului critic nu ar trebui gândite în
opoziþie furibundã una cu alta, antagonism care se
reflectã destul de des în cadrul vieþii noastre culturale,
ci într-un dialog integrativ, din care deocamdatã mai
ales foiletonismul are de beneficiat, care tinde sã fie
mai degrabã simplificator, eludând dimensiunea
contextualã, culturalã, cu deschideri profunde.
Articolele sale din cea mai recentã carte,
Existenþa diafanã (Editura Ideea Europeanã,
Bucureºti, 2011), sunt o probare practicã a acestei
idei, în sensul în care formaþia sa de comparatist poate
reprezenta un atuu important în analizele asupra
recentelor apariþii editoriale (2006-2011) ºi în
examinarea criticã a prezentului cultural. Metodele
aplicate sunt ale comparatistului, ale criticii universitare, atent argumentate, dialogând ideatic ºi
conceptual cu autorii analizaþi ºi, mai ales, cãutând
trãsãtura esenþialã, fenomenul general, profund,
dincolo de „zgomotul ºi furia” dezbaterilor actuale ºi a
idiosincrasiilor ce le animã. De aici reiese clar ºi
diferenþa radicalã ce îl separã pe ªtefan Borbély de
ceilalþi cronicari ai momentului, stilul sãu nelãsânduse niciodatã contaminat de maniera publicisticã,
superficialã, cu judecãþi rapide, preponderent negative,
52 care tind sã sarã peste partea de argumentaþie, stil
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practicat de autor cu consecvenþã ºi în celelalte volume
care reunesc cronicile sale, alãturi de Cercul de graþie
sau O carte pe sãptãmânã. Nu doar stilul, dar ºi scopul
îl depãºeºte pe cel al unei simple cronici. În entropia
apariþiilor editoriale româneºti, selecþia cãrþilor urmeazã
nu doar plãcerea subiectivã de lecturã, dar ºi o
perspectivã de ansamblu clar articulatã în funcþie de
premisa subliminalã cã fiecare carte sau autor ales
reprezintã o tendinþã importantã pentru literatura
contemporanã. Fiecare cronicã începe cu un paragraf
extins în care este analizat contextul ideatic în care sa produs apariþia cãrþii, iar apoi urmeazã o descriere
concisã a tendinþei pe care cartea o ilustreazã sau faþã
de care cartea se evidenþiazã.
Premisa implicitã pentru aceastã selecþie deloc
întâmplãtoare, ce îºi propune sã minimalizeze pe cât
posibil factorul conjunctural, este cã alegerile fãcute
definesc deja viziunea unui critic despre literatura
respectivã. Care ar fi acestea în cazul de faþã? Câteva
trãsãturi importante ale literaturii ºi culturii româneºti
actuale sunt deja formulate, poate prea schematic, dar
foarte convingãtor în cuvântul de deschidere al cãrþii,
manierã deja obiºnuitã pentru cãrþile lui ªtefan Borbély,
care pun în scenã de fiecare datã, ca un ritual, acest
„cuvânt cãtre cititori”. Aceste trãsãturi sunt oricum
vizibile pe parcursul volumului, oglindite de cãrþile
analizate sau de contextele enunþate. Un astfel de
fenomen vizibil în cultura autohtonã actualã este o
imersie în ideologie ºi ideologizare, un alt nume pentru
suprasaturaþia de politici culturale ºi lupte între diversele
grupuri culturale, un fenomen prin care conjuncturalul
sufocã orice libertate de opinie sau examinare criticã
nepartinicã, rezultatul fiind o perpetuare a aceloraºi
preferinþe ale criticilor ºi aceloraºi relaþii de castã. Poate
s-ar fi cerut abordarea mai sistematicã ºi mai extinsã
a acestei probleme într-un text aparte. Acest sistem
închis, cu ierarhii osificate, nu dã curs realelor dezbateri
ºi schimbãri. Deºi criticul alege sã scrie despre autori
cunoscuþi, aproape clasici, selecþia numelor se face
pentru a contracara neglijarea lor nedreaptã de cãtre
mainstream-ul cultural. Exemplele pornesc de la autori
deja consacraþi ºi aproape clasicizaþi precum Adrian
Marino, Marin Mincu, Matei Cãlinescu, Mircea
Cãrtãrescu, trecând prin generaþia 80 sumar
reprezentatã spre autorii generaþiei 2000, proaspãt
debutaþi în eseu, aºa cum sunt Anamaria Selu sau
Adrian Dohotaru, dar ºi mulþi alþii (criticul alege mai ales
eseiºti). Pentru fiecare dintre aceºtia ªtefan Borbély
reuºeºte sã ofere un portret memorabil, constând ºi
din caracteristici biografice ºi din trãsãturi ale cãrþilor
discutate.
Putem distinge cel puþin un punct comun care îi
reuneºte pe aceºti scriitori, un anume comportament
nonconformist faþã de establishmentul cultural, poziþia
lor marginalã faþã de centru ºi propensiunea lor pentru
a pune sub semnul întrebãrii ierarhiile vehiculate
curent. De aceea, cronicarul preferã cãrþile
„dinamitarde”, autorii care dãrâmã falsele mituri ºi
iluzii, autori precum Marin Mincu, Adrian Marino,
Eugen Negrici etc. Cu prilejul unui amplu ºi
multidimensional portret fãcut lui Marin Mincu, a cãrui
personalitate e telescopatã din multiple unghiuri, cu
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mai multe texte firesc aºezate într-o serie, criticul face
el însuºi o radiografie „la sânge” literaturii române,
sancþionând conformismul politic adaptativ, „sistemul
de castã autoscopicã”, un „sistemul literar închistat
ºi obedient”. O trãsãturã preferatã ºi comunã pentru
toþi aceºti scriitori este „puterea de a fi altfel decât cei
din jur”. Legat de fenomenul „douãmiist”, ªtefan
Borbély clasificã ºi caracterizeazã foarte plastic ºi
just cele douã paliere ale generaþiei, una academicã,
eruditã ºi cu propensiuni universitare, manifestatã
masiv în criticã, iar cealaltã poetic-rebelã, cinicã, trãind
mereu o apocalipsã atroce (p. 81). Un portret
memorabil, cu resurse de prozator este ºi cel fãcut
lui Mihai Dragolea, un „mucalit prodigios”, „paºnic ºi
hâtru” în viaþa de zi cu zi, practicând o „perspectivare
autocorozivã, tandru-depreciativã” (p.202-203).
A doua trãsãturã majorã a literaturii române
postdecembriste este sentimentul general de
epuizare, al „târziului”, al unui sfârºit ºi nu al unui
început, ca ºi cum am fi martorii unei întoarceri a tuturor
traumelor, începând cu revoluþia ºi terminând cu
prezentul deprimant, unde dominante sunt resemnarea ºi letargia politicã. Prefaþa are un ton apocaliptic
potrivit cu situaþia mentalã a României de azi, un ton
chiar mai pronunþat decât cel al analizelor ca atare,
multe scrise în perioada pre-crizã, a anilor 2006-2008.
Acest fenomen de epuizare a posibilitãþilor pe care îl
trãieºte literatura românã de azi merita ºi ea un studiu
aparte, mai ales cã ea concordã ºi cu sentimentul
mai larg de dezamãgire pe care îl trãiesc mai toate
þãrile din Europa de Est ºi care a fost analizat de
gânditori contemporani europeni, cel mai bun exemplu
fiind Slavoj •izek, care analiza implicaþiile acestui
sfârºit al iluziilor pentru þãrile europene dupã cãderea
comunismului, procesul fiind neaºteptat de omogen
ºi similar în toate aceste þãri.
În consecinþã, o a treia dominantã majorã pentru
cultura românã este lupta cu trecutul traumatic, în
special cu trecutul comunist, care, în presã nu lasã
loc decât unei atitudini „revanºarde” în dezbaterile
actuale, care lasã impresia unui mare gol de
neînþelegere între generaþia „seniorilor” ºi cea a tinerilor
critici, care, dupã cum bine observã ªtefan Borbély,
par a vorbi limbaje diferite. În privinþa deconstruirii
iluziilor retroactive despre opoziþia faþã de comunism,
criticul ºtie sã selecteze cãrþile „bombã”, neobservate
la vremea respectivã, care sã punã în discuþie vechi
locuri comune, aºa cum este cartea document a lui
Ion Brad, Aicea, printre ardeleni, menitã sã scoatã la
luminã sistemul subteran al relaþiilor dintre scriitori,
cu tot sistemul aferent de favoruri.
Deºi Existenþa diafanã pare sã fie doar o
culegere de cronici, afirmaþia reductivã nu este valabilã
în cazul lui ªtefan Borbély care adapteazã cronica
unui format nou, care i se potriveºte mult mai bine,
forma fiind cea a unui eseu, în care, deºi nu lipsesc
consideraþiile subiective, se analizeazã la rece
fenomenele care ne înconjoarã, cu idei, analogii,
descoperiri, concepte inedite, cu formule stilistice ºi
interpretãri memorabile. Aceste articole dezvãluie o
perspectivã originalã, exactã, unicã ºi omogenã
asupra culturii române contemporane.

Debutul editorial al
Gabrielei Gheorghiºor este
un exerciþiu canonic de
mãiestrie analiticã: moMIRCEA
nografia Mircea Horia
HORIA
Simionescu. Dezvrãjirea ºi
SIMIONESCU fetiºizarea literaturii (Ed.
Muzeul Literaturii Române,
Dezvrãjirea ºi
Bucureºti, 2011, 276 p.).
fetiºizarea literaturii
Elaboratã în cadrul unui
program de pregãtire
Ed. Muzeul Literaturii
Române, 2011
doctoralã, teza ce urma sã
devinã carte s-a transformat
în prima abordare sistematicã ºi comprehensivã a
operei unui prozator important al ultimei jumãtãþi de
veac; unul modelat atât de talentul lui genuin, alimentat
cultural ºi stimulat de emulaþia din cadrul grupului
scriitoricesc de prieteni – prozatorii târgoviºteni –, dar
ºi „bine temperat” de îndeplinirea rolului de cenzor
cultural în slujba lui Popescu-Dumnezeu, deci a
Partidului Comunist român. Pariul evident al cãrþii a
fost acela de a umple un gol, dându-se la ivealã o
carte în care sã se expunã ºi sã se argumenteze –
doct însã ºi accesibil – modelul poetic al creaþiei
prozatorului ales ºi, pânã la urmã, secretele
generatoare de ficþiune literarã valoroasã la M.H.
Simionescu. Nu în ultimul rând, miza unei asemenea
abordãri trebuia sã fie ºi explicarea firii autorului, pe
care Gabriel Dimisianu o evocã astfel într-un articol:
„scria în tainã ºi pe rupte o literaturã cu totul ciudatã ºi
nouã. În alt plan, nu m-a mirat prea mult faptul cã avea
sã-l urmeze mai târziu pe Popescu-Dumnezeu în
funcþia de la Comitetul Central ºi în altele ºi nici cã
aceastã decizie avea sã îl ducã la o rupturã cu el însuºi,
la o traumã plinã de grele urmãri pentru sãnãtatea lui
fizicã ºi sufleteascã” (România literarã). Cã importanþa
acestei tensiuni trãite de autorul discutat o simte ºi
exegeta rezultã cu limpezime de la primele rânduri. Nu
degeaba moto-ul monografiei este un citat din M.H.
Simionescu, unde se spune cã „Dacã literatura nu mã
va face neom, în literaturã voi gãsi o cale pe care altul
n-a mai cãlcat-o...“. Atrage atenþia aici atât temerea cã
prin literaturã calitatea umanã a scriitorului ar putea
suferi alterãri – nu este clar dacã pericolul vine dinspre
scris ori dinspre mutaþiile pe care devenirea publicã a
autorului de literatura le poate antrena –, cât ºi
caracterul ambiguu al promisiunii literare de a purta pe
cãi neumblate (cãci acestea din urmã pot fi benefice
sau… malefice). Desigur, în lectura superficialã pe care
citatul comentat este în pericolul de a o isca, lucrurile
par definitiv clare: în caz cã scrisul meu nu îmi va atrage
un destin nedorit – gândul autorului pare aici sã meargã 53
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cãtre hecatombele politice ale anilor staliniºti, cu
gândul la atâtea destine frânte de condeieri –, ea mã
va purta pe calea regalã a unei originalitãþi scriitoriceºti
fãrã dubiu.
Deja, încã din acest stadiu, se înþelege în ce fel
de capcanã poate intra exegetul operei prozatorului
târgoviºtean. Niveluri glisante ale realului, convenþii
de lecturã înºelãtoare, jocul de-a literatura ºi de-a
ieºirea din ea (ori, dimpotrivã, a convertirii în literaturã
a diverselor ipostazieri nonliterare); un joc pe sârmã,
întreprins având la îndemânã ºi ciocanul, dar ºi
penseta, o sensibilitate specialã de ins suspicios, atent
la orice rãsturnare ºi „pervertire” discursivã, la
manipulãrile narative.
Gabriela Gheorghiºor depisteazã ºi
diagnosticheazã cu bunã pregãtire ºi cu ireproºabilã
intuiþie exegeticã mãrcile textuale din opera lui M.H.
Simionescu: „intertextualitate, … o poeticã a parodiei,
a farsei literare, … autobiografism, … metaficþionalitate
º.a. Aceste elemente se regãsesc, în proporþii
variabile, în toate volumele de prozã ºi, mai ales, în
capodopera scriitorului, tetralogia Ingeniosul bine
temperat”. Chiar ºi numai asemenea jaloane puteau
alimenta o cercetare asiduã, cu depistarea fiecãrei
mutaþii ºi a oricãrei metamorfoze semnificative a
textului „mehaºesian”. Dar criticul face un pas înainte,
întrebându-se cu metodã: „… prin ce metodã se
adunã ºi se armonizeazã ele în cadrul întregului?”
Rãspunsul nu se lasã aºteptat: „… Ipoteza noastrã
este cã modul în care opereazã prozatorul – prin
acþiunea sa ambivalentã, de reciclare ºi analizã,
respectiv, de refuncþionalizare ºi sintezã a unor
materiale livreºti ºi a unora autoreferenþiale – seamãnã
cu tehnica bricolajului. În funcþie însã de dominantele
(tematice, formale, procedurale ale) volumelor [...],
vom privilegia pe rînd … intertextualitatea (ludicã,
ironicã ºi parodicã), autobiografismul ºi autoficþionalizarea, metaficþionalul ºi autospecularitatea”.
Recunosc, calificarea drept bricolaj a ansamblului
mecanico-literar pus la treabã de M.H. Simionescu
oferã un cripto-rãspuns, cãci, pânã la urmã, aceasta
nu înseamnã decât cã se constatã tendinþa recurentã
a autorului de a pune la bãtaie „un numãr indefinibil de
activitãþi întreprinse în casã, de obicei, de proprietarul
acesteia, pentru renovarea, intreþinerea ºi decorarea
casei”. Metaforic vorbind, oare nu este bricolajul
înþeles astfel echivalentul tehnicii oricãrui prozator
mobil, flexibil, dornic sã punã în acord temele ºi
motivele scrisului sãu cu diversele rame ºi
ancadramente în care, stilistic vorbind, încearcã sã
le fixeze? Tehnicile favorite ale prozatorului analizat
sunt, practic, ale pastiºei-palimpsest: „reluare ludicã,
ironicã ºi parodicã a tradiþiei literare, … mimesis-ul
fragmentar ºi … ficþionalizarea extra-literarului. Se
realizeazã prin strategii literare precum
intertextualitatea (citatul, aluzia), inclusiv cea falsã sau
mimatã, conversiunea expresivã ºi hiper-textualitatea
(în special, parodia ºi pastiºa)”. Toate acestea îmi par
strategii viclene ale disimulãrii, jocuri cu mãºti þinând
de o sensibilitate barocã, alexandrinã, asianicã în
spatele cãreia pot fi descifrate – cu dreptate sau ilicit
54 – spaimele de capacitatea penetrativã a unui ochi

ubicuu. Într-o lecturã sensibilã la împrejurãri sociale,
se poate spune cã vorbim, aici, despre rãspunsul
validat estetic al unui prozator la cenzura ideologicã
ºi la supravegherea politic-poliþieneascã a unui
romancier ºi povestitor care, fãcând formal pactul cu
diavolul, nu se mãrgineºte sã rãmânã la el, ci îl
boicoteazã ºi submineazã, instinctiv ºi programatic,
neîncetat, prin demersuri labirintice, false ºi
deformante oglindiri, fantasmãri felurite.
Cartea Gabrielei Gheorghiºor a apucat deja sã
beneficieze de câteva întâmpinãri încurajatoare.
Gabriel Dimisianu zice: „cartea Gabrielei Gheorghiºor
sã mai spun cã impresioneazã prin capacitatea de
cuprindere, de urmãrire a mulþimii nenumãrate de
procedee care ºi de-construiesc, literar vorbind, dar
ºi construiesc”. Dupã Doina Ruºti, „monografia
aceasta este aºa de bine scrisã încât se citeºte ca
un roman.” Bianca Burþa-Cernat concede, la rându-i,
cã autoarea a scris „o bunã, de altfel necesarã
didactic, introducere în opera unuia dintre prozatorii
de mare anvergurã ai literaturii române (ºi nu numai
din ultima jumãtate de secol!)”. În ce mã priveºte, cred
cã debutul în volum al Gabrielei Gheorghiºor oferã
temei pariurilor cele mai optimiste pentru o voce criticã
înzestratã ºi cu rãbdarea lecturii, ºi cu intuiþie, ºi cu
curaj analitic, îndreptãþind premierea de care a
beneficiat deja.
G.G.: „literatura lui Mircea Horia Simionescu nu
este una „totalã“ în sens tradiþional, întrucât nu
construieºte un univers rotund ºi armonic, cosmotic,
ci o pluralitate de lumi sau de fragmente care
împreunã alcãtuiesc o structurã descentratã ºi
potenþial infinit deschisã. Discontinuitatea,
polimorfismul, multiperspectivismul, pluristilismul
caracterizeazã, dacã e s-o privim ca pe un întreg,
aceastã „lume“ ficþionalã a cãrei figurã definitorie ar
putea fi carnavalul”
Bianca Burþa-Cernat: „Principala obiecþie – ce
rãmîne de discutat ºi de nuanþat ºi, din punctul meu
de vedere, nu întru totul justificatã sau, în orice caz,
inabil formulatã – a Gabrielei Gheorghiºor este cã, în
literatura MHS-istã, «inflaþia metaliterarului sufocã
deseori epicul, iar prin recurenþa aceloraºi idei
produce o senzaþie de saþietate, favorizînd
plictiseala».”
Bianca Burþa-Cernat: un scurt (de doar 25 de
pagini) capitol biografic – bine scris, dar care ar fi
meritat extins.
Gabriel Dimisianu: „despre aceastã „ºcoalã” care
a întruchipat, considerã Gabriela Gheorghiºor,
„ipostaza postmodernismului «de serã», hipermanierist ºi apolitic”, nu avem un mare studiu
sistematizator. Lipsea apoi o lucrare care sã facã
legãtura, în amãnunte, între „târgoviºteni” ºi
„postmoderniºtii programatici ai generaþiei 80”,
branºaþi, aceºtia, mai mult decât primii, la experienþele
culturale apusene din veacul XX.”
Gabriel Dimisianu: „Aceastã zonã a evocãrilor
de personaje ºi de medii este ºi cea mai atrãgãtoare
a cãrþii … mai „umanizatã”, dispensatã, cum este, ºi
de limbajul prea tehnic.”

The Right Middle-ground
Victor Cubleºan
Volumele premiate la
Concursul de manuscrise al
Uniunii Scriitorilor din
România au avut constant
calitatea de a aduce în primplan nu neapãrat cele mai
PREÞUL
spectaculoase debuturi ale
CORECT
anului, ci, de regulã, pe cele
mai relevante pentru pulsul
curent al tinerilor autori. Anul
acesta nu se dovedeºte o
Cartea româneascã,
2012
excepþie de la regulã,
volumul de povestiri semnat
de Constanþa Roºoiu, Preþul corect, fiind o propunere
onestã, interesantã, originalã, cu suficientã
personalitate pentru a nu se pierde în context ºi în
acelaºi timp cu o serie de ezitãri ºi pãrþi nefinisate
care diminueazã din potenþialul impact.
Proza scurtã pe care o practicã autoarea e uºor
diferitã de cea gustatã cu predilecþie în paginile
revistelor noastre literare, dar una care trebuie sã parã
familiarã celui obiºnuit cu trendul care pare sã se
contureze în rîndul participanþilor la numeroasele
concursuri literare din þarã. Este genul de povestire
uºor minimalistã ca formulã, în general nefixatã întrun anume stil, dar încercînd sã surprindã aspecte
ale cotidianului gri, poate uºor tabloidizat, al României
contemporane. O abordare cît mai puþin “intelectualã”,
un puls cît mai ancorat în zona simplã, “directã” a vieþii.
Cele zece povestiri din volum contureazã atmosfera
unei Românii dure, aspre, atavice, o lume a gesturilor
simple ºi definitive, fãrã subtilitãþi emoþionale. Universul
Constanþei Roºoiu este apãsãtor, cenuºiu, lipsit de
orice linie rozalie a viitorului, un loc în care rãul pare
iremediabil înfipt în oameni ºi în lume. Explorarea
gesturilor mici uzuale, destinul invariabil tragic pe care
îl au personajele, ironia amarã, morala implicitã,
exploatarea inteligentã a locurilor comune ºi chiar
propensiunea doveditã pentru fantastic o apropie pe
scriitoare de scrierile lui Pavel Dan, fãrã a avea însã
percutanþa flamboaiantã a ardeleanului.
Preþul corect propune într-un fel o portretizare a
viciului contemporan. Avem povestiri despre decãderea
în alcoolismul cel mai abject, despre prostituþie, despre
avariþie, despre coruperea prin bani, depre familii
disfuncþionale cu pãriþi tiranici, soþi adulteri sau copii
risipiþi, avem scene de viol, accident violent sau
sinucidere. Constanþa Roºoiu nu încearcã sã
construiascã personaje complexe, ci preferã sã
recurgã la tipologii, preferã cel mai adesea ºablonul,
aducerea factorului uman la un numitor comun. Ceea
ce, dat fiind contextul, nu este de loc o idee rea.
Prozatoarea reuºeºte printr-o recuzitã minimalã sã îºi
diferenþieze eroii, preferînd povestirea biograficã în
principiu, apelul la experienþa comunã ºi mai niciodatã
recursul la limbaj. De altfel acesta este poate unul dintre
CON STANÞA
ROªOIU
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principalele puncte slabe ale volumului – naratorii,
naratarii ºi personajele vorbesc toate cu aceeaºi voce,
nediferenþiat, nepersonalizat. ªi asta chiar ºi atunci cînd
contextul istorisirii ar cere-o. Altfel autoarea dovedeºte
un bun simþ al construcþiei reuºind sã demonstreze cã
este capabilã sã orchestreze atît naraþiuni neliniare
temporal cît ºi texte alcãtuite secvenþial, ºtie sã punã
în paginã scene decupate cinematografic, se joacã cu
intruziunea elementelor fantastice ºi ºtie întotdeauna
sã gradeze tensiunea. Pe de altã parte este genul de
prozator care preferã, fãrã excepþie, discursul direct,
la persoana I singular, naratorii ºi naratarii fiind motorul
prozelor. Cum personajele, observam, au aceeaºi voce
ºi sînt preluate dintr-o plãmadã voit “neintelectualã”,
descrierile sînt, în cel mai bun caz, sumare. Imaginea
cotidianului este puternicã, pregnantã, dar e realizatã
minimal, cu un pumn de calificative ºi nici o panoramare.
Lumea se leagã din crîmpeie, din locuri comune ale
imagisticului cotidian, fãrã detalii, fãrã personalitate
pregnantã ºi tocmai de aceea valabilã oriunde, pentru
oricine.
Oricît de sumbrã ar fi realitatea pe care Constanþa
Roºoiu alege sã o creeze în volum, aceasta e
oarecum contrabalansatã de existenþa unei morale
permanent existentã în subsol, ca o pledoarie perpetuã
pentru uman, firesc ºi bine. Aceastã aplecare înspre
judecatã, înspe o cheie de lecturã moralã reuºeºte sã
ridice unele texte ºi în acelaºi timp aproape sã le
distrugã pe altele, prozatoarea pãrînd sã nu nimereascã
întotdeauna doza de reþinere necesarã pentru a pãstra
istorisirea înafara anecdoticului moralizator.
Volumul are proze foarte bune, proze bunicele ºi
cîteva care ar fi fost mai binã sã lipseascã din sumar.
Drumul ºerpuit, povestirea care deschide suita celor
zece, este o piesã extrem de bine scrisã,
acaparatoare, amarã, elegantã. Povestea de dragoste
terfelitã de bãuturã, personajele punctate în tuºã
scurtã ºi puternicã, gesticulaþia minimalã a autoarei,
micro-pãienjeniºul de istorisiri, toate concurã pentru
a da o povestire de nota zece. De aceeaºi calitate
este ºi Doamne, la Tine am scãpat! care închide
volumul. O povestire în notã fantasticã, dar fãrã
zorzoane, despre remuºcare ºi atmosfera apãsãtoare
dintr-o familie, o construcþie suplã ºi percutantã. Din
pãcate Zborul ºi Marº funebru coboarã destul de jos
ºtacheta, primul text menþionat fãcînd cinste mai
degrabã unui cenaclu de gimnaziu prin schematism,
locuri comune, inconsistenþa construcþiei ºi aerul
pueril. Chiar ºi povestirea care dã titlul volumului ar fi
putut beneficia de o finisare mai atentã, aºa cum e
construit personajul principal al prostituatei fiind mult
prea puþin credibil.
Dincolo de scãderi ºi cîteva alegeri greºite,
Constanþa Roºoiu, prin Preþul corect, produce un
volum care meritã toatã atenþia întrucît aduce în primplan o manierã compoziþionalã care pare sã prindã
tot mai mult teren în proza româneascã, una
minimalistã, ca un ecou al noului val cinematografic.
Este un volum uºor de parcurs ºi care nu va avea
probleme în a-ºi gãsi cititorii, chiar dacã autoarea,
pentru a convinge, va trebui sã se dovedeascã, în
primul rînd, un mai bun critic al propriilor texte.
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Jurnal londonez: Beautiful
Inside My Head
Forever (2)
British Library e un templu postmodern: în mijloc
troneazã un dreptunghi lunguieþ, verticalizat, plin ochi
de cãrþi vechi (biblioteca regelui George III). Altfel,
cãrþile sunt depozitate la subsol ca în niºte sarcofage.
Am avut ºansa aici sã parcurg pe îndelete expoziþia
Writing Britain: Wastelands to Wonderlands, în care
am zãrit pe viu manuscrise de William Blake, Charles
Dickens, Jane Austen, R.L. Stevenson, Virginia Woolf,
James Joyce, Lewis Carroll, J.K. Rowling, Ian
McEwan, Will Self, Jonathan Coe, Kazuo Ishiguro ºi

de rând se holbau la piese ca la niºte basme de
speriat ori de amãgit copii.
Pe lângã parcul aflat lângã Institutul Warburg –
aproape în fiecare zi, la prânz, apare o ºaretã (kitsch)
Hare Krishna, însoþitã de cincisprezece bãrbaþi tineri
(toþi europeni) ºi trei fete, îmbrãcaþi portocaliu
decolorat, cântând ºi dansând cu o citerã ºi tamburine,
în mijlocul strãzii, fãrã sã le pese de curioºi. Veseli,
zgomotoºi, dincolo de lumea dezlãnþuitã.
Plimbare de sâmbãtã prin piaþele londoneze de
vechituri ºi prin pieþele de hranã multiplã, în trei locuri
pitoreºti ale metropolei: Notting Hill (Portobello Road),
Brick Lane, Camden Town. Turn Babel în toatã legea
ºi sinestezie impusã: mai ales culori ºi mirosuri.
Portobello de parcã ar fi o strâmtoare urbanã, Brick
Lane cu locuinþele sale roºcovane ºi puhoiul de
restaurante orientale. Nebunia cea mai agresivã ºi
incisivã am gãsit-o, însã, în Camden Town: totul este
voyeuristic de pitoresc aici.

destui alþii. Speram sã fie în expoziþie ºi vreun
manuscris de-al lui Tolkien, dar am gãsit doar un desen
ºi atât. M-a cucerit scrisul mic ºi înghesuit al Virginiei
Woolf, m-a amuzat scrisul de ºcolãriþã cuminte al lui
J.K. Rowling, m-au fascinat pânã la inhibiþie notelefurnicar ale lui Joyce la Ullyses. Dar cireaºa de pe
tort a fost vãditã de ultimele douã pagini (chiar ele)
din Alice in Wonderland, perfect lizibile ºi conservate
minunat, inclusiv cu desenul autorului înfãþiºând-o pe
Alice certând-o pe Regina de Cupã!
Teatrul Globe, astãzi reconstituit, e în întregime
fãcut din stejar. Cel mai captivant loc al teatrului este
acela unde se stã în picioare, în faþa scenei, în
mulþime, cu un badog de bere în mânã, cu dreptul
de a foºni ºi de a ieºi oricând, dar ºi cu dreptul de a
fi plouat. Printre mulþimile de pe vremea lui
Shakespeare se purta, aici, ºi un hârdãu cu fecale,
ca lumea sã-ºi facã nevoile (ori sã vomeze, scuipe,
56 etc.), la o adicã fie ºi în timpul spectacolului. Oamenii

Harold Bloom afirmã, fãrã sã ezite (în cea de-a
doua carte a lui despre Shakespeare – The Anatomy
of Influence. Literature as a Way of Life): cel mai
frumos poem de dragoste scris vreodatã în limba
englezã este sonetul CXLVII. Ce-i drept, este
captivant, dar la fel mi se pare ºi favoritul meu (Sonetul
XL - Take all my loves, my love, yea take them all…).
Febra din sonetul CXLVII se pare, însã, cã l-a cucerit
ºi îngenuncheat pe Mr. Bloom! ‘i, totuºi, existã lucruri
mult mai simple ºi tulburãtoare scrise în limba englezã,
care nu sunt poeme, tehnic vorbind, deºi sunt chiar
poeme de dragoste – a se vedea scrisorile lui Keats
cãtre Fanny Brawne!
My love is as a fever longing still,
For that which longer nurseth the disease;
Feeding on that which doth preserve the ill,
The uncertain sickly appetite to please.
My reason, the physician to my love,
Angry that his prescriptions are not kept,
Hath left me, and I desperate now approve
Desire is death, which physic did except.
Past cure I am, now Reason is past care,
And frantic-mad with evermore unrest;
My thoughts and my discourse as madmen’s are,
At random from the truth vainly expressed;

For I have sworn thee fair, and thought thee bright,
Who art as black as hell, as dark as night.
Am fost sã vãd casa unde a locuit Keats la
Londra, nu doar fiindcã mi-a dat ghes Andrei
Codrescu, ci ºi fiindcã am slãbiciune pentru Keats,
mai exact pentru scrisorile lui de dragoste. John Keats
nu era despãrþit de Fanny Brawne decât printr-un zid,
cãci locuiau în aceeaºi casã, ºi, totuºi, din pricina
tuberculozei de care suferea el nu putea sã o vadã
pe viu pe Fanny, ci doar prin geam ºi sã îi scrie scrisori
niciodatã trimise prin poºtã, ci întotdeauna lãsate în
grãdinã sau bãgate pe sub uºã…
Cambridge. Pentru a nu ºtiu câta oarã – Beatiful
Inside My Head Forever. M-am simþit cel mai acasã
lãuntric, deºi dimineaþa a plouat ºi era o melancolie
de îþi venea sã zaci într-o cafenea ºi sã bei zeci de
cafele sau ceaiuri ca sã ajungi la hiperluciditate. Aº
da de trei ori Oxfordul pentru un singur Cambridge!
Am simþit cã aici ºi numai aici aº putea scrie un roman
fantasy într-o lunã de zile, ce ciudat, dacã aº locui
într-un colegiu cu o micã grãdinã fals-sãlbãticitã!
Plimbarea prin Cambridge ºi scotocirea câtorva
colegii a fost aproape o aventurã proustianã, de parcã
aº mai fi locuit ºi aº mai fi trãit aici! Este locul unde þin
pumnii sã mã întorc oricând ºi aproape oricum.

Am aflat din ziarul metroului londonez cã existã
la Bristol un faimos mãgar provenit din România.
Numele sãu e Patty, are o beretã roºie între urechi, ºi
e poreclit (pe limba mãgãreascã) Pic-ass-o. Cu o
pensulã de zugrãvit în gurã, mãgãriþa Patty picteazã
modernist (una din picturile sale s-a vândut deja cu
100 de lire). Mãcar mãgarii din România sunt ºi ei
buni la ceva…

englezeascã arãmie (London Pride, în special, dar ºi
Sharps sau Old Hen). Pub-urile (The Ship, The Three
Greyhounds, The White Lion, The Green King) au
tavanele cu stucaturã brunã, scaune înalte de lemn,
mese argãsite. Suntem în patria rockului, aºa cã
barurile rãsunã de muzicã bunã. E ceva foarte british
în pub-urile acestea supraaglomerate, cu lume
veselã, zgomotoasã, cu replici seci, gesturi scurte,
fãrã efuziuni teatrale deranjante. Cartierele acestea
pitoreºti te fac sã fii piºicher ºi hazliu…
Într-o sâmbãtã am ajuns la Hampton Court,
palatul de plãceri al lui Henric al VIII-lea: roºcovan,
uman, tangibil, altceva decât cenuºiul ºi sobrul castel
Windsor! Un castel anume fãcut pentru carpe diem!
Grãdinile perfecte, dar calde, bucãtãriile grobiene (aºa
era epoca mâncãilor) dar simpatice, turnurile ca de
prãjiturã. M-am simþit confortabil, ca într-o casã de
pãpuºi pentru oameni mari. Iar în galeria regalã am
gãsit chiar ºi doi Caravaggio! Am avut parte ºi de
expoziþia cu portrete ale celebrelor amante regale din
toate timpurile, dar mai ales din vremea lui Charles al
II-lea. Frapant este faptul cã toate aceste femei
semãnau între ele, fizic, în mod izbitor: aceeaºi
osaturã a feþei, acelaºi tip de ochi, de pomeþi, de buze,
de parcã ar fi fost surori, mame, fiice! Ceva vãratic.
Dupã ce am vizitat castelul de plãceri al regelui Henric
al VIII-lea, am zãcut pe malul canalului (întrucât
pierdusem vaporaºul spre Londra) ca pe vremea
când eram în vacanþele din ºcoala primarã ºi mã uitam
la pescari, pândindu-i ºi mirându-mã de liniºtea acelor
oameni nemiºcaþi. Docul era fierbinte ºi mirosea a
smoalã topitã, iar smoala aceea cu bulbuci avea
pentru mine ceva proustian, de acasã. Am stat
nemiºcatã ca o ºopârlã, fãrã sã mai vreau sã fiu om:
e atât de rar soare aici la Londra ºi e atât de rar cald
(ca într-o varã normalã de pe vremuri), încât atunci
când apuc puþinã arºiþã vreau sã fiu doar ºopârlã. ‘i
sunt. Lucrul acesta mã face sã îmi amintesc (cu inima
cât o murã, înþepatã de gelozia cã nu mai pot fi micã)
de timpul când, în acele speciale vacanþe de varã,
încropeam corturi din pãturi, în spatele blocului, ºi ne
adãposteam toþi copiii de soarele cinstit arzãtor, jucând
popa prostul ºi remi - de parcã am fi fost jucãtori la
ruletã la Monte Carlo...

Londra e plinã de spectacole de musical, care
reiau filme ori cãrþi ori scenarii celebre: de la Narnia la
Lion King, Vrãjitorul din Oz, Cântând în ploaie, Shrek,
Ghost, Fantoma de la Operã. M-a incitat titlul unuia
din spectacole la care aproape cã aº fi vrut sã ajung :
The Tiger Who Came to Tea! Gazda e o fetiþã care
seamãnã cu Alice…

Turnul Londrei: istorie creponatã de veacuri,
graffiti-uri scrijelite de cei condamnaþi la moarte
odinioarã, bijuteriile regilor ºi reginelor, ritualul de
încoronare, fostul bestiariu (exotic) înghesuit într-unul
din turnuri, armuri, decapitãri, trãdãri, animale
postmoderne din sârmã. În aceeaºi duminicã am luato pe malul Tamisei ºi, la un pod, am coborât sã culeg
scoici. Eram singura culegãtoare, dar, dupã vreo zece
minute, s-au mai ivit vreo zece, semn cã totul e sã
înceapã cineva. Apoi am fost în catedrala Sfântul Paul,
la slujba de dupã-amiazã, la o coralã studenþeascã
de la Oxford. Oare de ce simt cã respir mai bine ºi
mai sãnãtos în suplele biserici catolice, deºi sunt o
ortodoxã convinsã?!

Uneori, dupã multul stat la bibliotecã, strãbatem
cartiere mici, pitoreºti, precum Soho, în care ori
cãutãm prãjituri sofisticate ºi cremoase, ori bem bere

Ceremonia închiderii jocurilor olimpice de la
Londra a fost un potpuriu de muzicã ºi dans, cu lucruri
amuzante ºi faine, dar ºi cu destule chestiuni ridicole 57

ºi puerile. Cântãreþul cel mai dezagreabil a fost
George Michael (între mulþi alþi cântãreþi care ºi-au
pierdut vocea ori nu au fost neapãrat în formã – Pet
Shop Boys). Mediatizatele Spice Girls s-au comportat,
sonor, nu prea pipãrat. Annie Lennox a fost teatralã ºi

spectaculoasã, dar fanatã, totuºi! Pink Floyd care
ar fi putut sã se gãseascã ºi ei, cu brio, pe scenã
(deºi Richard Wright nu mai trãieºte), au fost
reprezentaþi doar de bateristul Nick Mason
alcãtuind o trupã încropitã pentru Wish You Were
Here (câtã decepþie cã Waters ºi Gilmour nu au
izbutit sã se unifice, iar, mãcar pentru olimpiada
londonezã, deºi în 2011 au fãcut-o, într-un spectacol
The Wall!). Momentele forte au fost, în schimb,
Muse, Queen (recitativul chitaristic al lui Brian May,
de fapt) ºi The Who care au cântat See Me, Feel
Me/ Listening to You!
Într-o dupã-amiazã am fost cu Ioana sã
cãutam casa unde au locuit în mizerie Rimbaud
ºi Verlaine (una din ele), când au fugit de acasã,
din Franþa (fiecare din ei, de altceva). Aveam
adresa greºitã, aºa cã mai întâi am cãutat
degeaba în centrul Londrei (evident, era imposibil
ca cei doi poeþi sãraci sã fi locuit acolo!). Pânã la
urmã am gãsit cartierul mizer, odinioarã, unde se
sãlãºluiserã, astãzi un cartier boem, plin de
rockeri. Am mers ºi tot mers, am rãtãcit ºi, pânã
la urmã, pe o stradã golaºã, mirosind a mâncare
orientalã, am gãsit casa. Inclusiv mansarda de
unde Rimbaud îi strigase lui Verlaine grosolãnii ºi
îi aruncase peºtele obþinut pe ºest de la piaþã, ca
sã aibã ce mânca. Era ceva stingher în casa
aceasta de periferie, în Camden Town. Era ceva
trist ºi în acelaºi timp ademenitor. ªi, totuºi, am
stat în faþa clãdirii cu o anumitã pietate, ca într-un
soi de rugãciune întoarsã pe dos. Fiindcã am simþit
acolo mai ales nemernicia lui Rimbaud pe care lam adorat dintotdeauna, poeticeºte vorbind, ºi pe
care l-am detestat aproape întotdeauna, omeneºte
vorbind.
Stonehenge: atâta turism în jurul pietroaielor
magistrale m-a sufocat de-a binelea. Bath, în schimb,
e un oraº în stil georgian (seamãnã cu o staþiune
58 balnearã autriacã!), adorabil! Strãzile, grãdinile, râul,

bãile romane, totul face sens aici, pentru o zi de
proustianizare a Europei, mai degrabã, decât doar a
Angliei. Pe drumul spre Bath se gãseau o puzderie
de conace ascunse în mici pãduri private: îmi
închipuiam, cam bovaric, cum e sã stai ºi sã scrii
prozã în astfel de conace!
Încã o datã ceva vãratic despre o dupã-amiazã
londonezã în Chelsea. Ce ºansã sã gãsesc/gãsim
un parc privat ºi sã intrãm în el, fãrã sã ºtiu cã e privat
ºi cã nu vom mai putea ieºi din el oricum. Onslow
Square. O dupã-amiazã în pustietate înverzitã,
undeva în Londra. ‘i o senzaþie ciudatã. Când eram
micã (dar aºa au pãþit toþi copiii, cred), eram trimisã,
dupã prânz, cu de-a sila, la somn, în vacanþele de
varã, chiar dacã nu îmi era somn ºi voiam mai degrabã
sã mã joc sau sã stau printre maturi ºi sã-i ascult
sporovãind. Indiferent unde mã aflam (acasã, la
bunici, la unchi ºi mãtuºi, la veriºori) trebuia sã dorm
sau sã mã prefac cã dorm. Era obligatoriu sã stau la
orizontalã vreo douã ore, ceea ce mã exaspera.
Fiindcã amiaza ºi dupã-amiaza erau pline ochi de
isprãvi, pãþãnii ºi aventuri (aºa simþeam eu) pe care
le pierdeam ºi risipeam din pricina somnului ºi a celor
care mã trimiteau cu de-a sila la somn. Or, pentru
întâia datã aici, la Londra, într-o dupã-amiazã în sfârºit
fierbinte, somnolând pe o bancã într-un parc privat,
am izbutit sã împac capra ºi varza: o culcuºealã
undeva în aer liber, în verdeaþã, ascunsã bine de tot
de oameni ºi, în acelaºi timp, afarã, liberã, de parcã
m-aº fi jucat în somn cu propriul meu somn ºi i-aº fi
jucat un renghi ºoptindu-i: iatã, în sfârºit, te-am învins,
m-am învins ºi m-am bucurat!
Una din Cristinele mele (de suflet) m-a visat cam
aºa, în jurul zilei mele de naºtere. Plouase, dar era
verde totul, iar eu fãceam un pandiºpan cu rodii, dar

aveam nevoie ºi de ºofran. Am deschis vrãjitoreºte
un dulãpior ºi am scos o sticlã verde închis, ca o
butelcã, din care am presãrat un lichid roºu.
La British Library sunt expuse cãrþile de trezorerie
ale instituþiei : manuscrise ale lui Leonardo da Vinci
(care avea un scris mic, înghesuit, dar disciplinat),
fragmente de evanghelii de acum 1500 de ani,
manuscrise de Milton, Wilde, manuscrise muzicale

(Bach, Beethoven, Mozart, Haendel – nu prea ºtiu
ce cautã ºi manuscrisele Beatleºilor pe aici!),
manuscrise musulmane ºi indiene vechi etc. Destul
de inhibantã expoziþia aceasta – mai cã îmi vine sã
nu mai scriu literaturã deloc...

oraº magic, zãrit de departe, din metroul de suprafaþã
sau de pe poduri!
Cu o zi înainte de plecare, Ioana a fãcut în aºa
fel încât sã ajungem la castelul Hever ºi, ceva mai
încolo, la casa Virginiei Woolf din Rodmill. Despre

Sketch. O dupã-amiazã cu ceai ºi prãjituri la
Sketch, un loc feeric, în centrul metropolei, dar
ascuns, camuflat, doar pour les connaisseurs. Am
bãut ceai alb, am gustat toate prãjiturile savuroase ºi
sandviciurile casei ºi am stat la poveºti.
În sfârºit am ajuns la marile odãi din Palatul
Buckingham, unde nu e îngãduit sã fotografiezi ºi nici
sã vorbeºti la telefon. Odãi suculente în mobilier,
tablouri, candelabre ºi rafinament – în sfârºit ceva
care aduce a Versailles, deºi grãdina este lãsatã
parcã în paraginã, fãrã disciplina la care m-aº fi
aºteptat. Vara aceasta la Buckingham a existat ceva
nou: câteva din bijuteriile Coroanei puse în vitrinã pe
viu. Am fost tulburatã de coroniþa de vãduvã-reginã a
Victoriei, o coroniþã ca pentru un cap de pãpuºã pe
care regina Victoria o purta dis-de-dimineaþa, de parcã
ar fi fost o fetiþã!
Sã plonjãm zgomotoºi în Fairyland, aºa mi-a dat
ghes Jay Chutney pe care l-am cunoscut în faþa casei
lui J. M. Barrie. Asemenea mie, Jay se gãsea acolo
ca sã-l omagieze jucãuº pe inventatorul lui Peter Pan.
De fapt, Jay a spus: sã sãrim, sã ne aruncãm (let’s
jump) în Fairyland! Un omuleþ iscoditor, cu ochii sãrind
din cap, de meserie anticar (cel puþin aºa s-a
prezentat), care s-a specializat la Londra pe cãutarea
caselor unor scriitori mai puþini obiºnuiþi! Let’s jump!
Am cãutat casa mai întâi într-un cartier greºit, când
trebuia sã mã gândesc de la început cã nu poate fi
decât undeva lângã Kensington Park, acolo unde
Barrie obiºnuia sã se plimbe ºi unde a gãsit prototipul
lui Peter Pan.
Într-o dupã-amiazã am pornit-o pe strãzile unde
Jack the Ripper a comis faimoasele crime. Eram
sãtui de muzee, dar ºi de locurile cu lume multã,
magazinele de pe Oxford ºi Regent Street, ori
parcurile supraaglomerate etc. ‘tiam cã stradelele ºi
ulicioarele din zona Aldgate ºi Whitechapel sunt mai
pustii, mai ales la amiazã, aºa cã am cãutat câteva
din locurile londoneze care mai pãstrau intacte case
de la sfârºitul secolului al XIX-lea: Osborne Street,
Wilkies Street, Puma Court, Thrawl Street – în toate
aceste spaþii s-a croit thriller-ul montat de Jack the
Ripper. Multe dintre casele acestea pãreau pãrãsite,
fiindcã ferestrele erau astupate cu lemn. ‘i, totuºi,
erau locuite, fiindcã pãreau sã fie bine întreþinute ca
zugrãvealã ºi arhitecturã.
În ultimele trei seri m-am plimbat pe cheiurile
Tamisei, în lung ºi în lat, ca o stahanovistã, între Big
Ben ºi catedrala Sfântul Paul, strãbãtând în zig-zag
podurile dintre ele, luminate de laser, unele. În amurg,
privind înspre City, metropola seamãnã cu New
Yorkul, a spus Corin: ce ciudat cã a avut senzaþia
asta care mai apoi m-a molipsit ºi pe mine! Era vânt,
ba chiar ºi ploaie, ºi totuºi Londra ar fi putut sã fie

Castelul Hever (reºedinþa de familie a Annei Boleyn)
nu pot spune decât cã mi s-ar potrivi: e mic,
modernizat de miliardarul Astor la început de secol
XX, uºor de încãlzit, cu odãi de fete-femei rãsfãþate
la mansardã. Dar cele mai grozave sunt grãdinile de
pe marginea lacului, cu colonade italiene ºi peluze
garnisite cu lei! Cine ºtie, poate cã dupã vreo lunã de
zile m-aº plictisi aici, dar deocamdatã îmi închipui cum
ar fi sã locuiesc mãcar câteva zile acolo! Corin a fost
ispitit sã intre în labirintul de apã care existã aici, lângã
castel, dar eu m-am temut sã nu rãmânem în vreo
mlaºtinã ºi sã pierdem avionul spre casã, aºa cã am
renunþat. Casa Virginiei Woolf (Monk’s House) e
ciudatã, fireºte: sufrageria de la subsol mi s-a pãrut
destul de macabrã, de parcã ar fi fost un spaþiu pentru
rozãtoare subpãmântene; relativ paradisiacã – odaia
de somn ºi de scris a doamnei Woolf, care dãdea
spre grãdina semi-sãlbãticitã; la fel de îmbietoare
pavilionul din grãdinã, lacul mic ºi tot angrenajul acela
psihic derutant! La o adicã, aº putea scrie ºi aici
îndeajuns – chiar dacã Virginia Woolf era ahtiatã dupã
Londra, nedorind sã rãmânã cu ea însãºi (singurã),
de unde sinuciderea ei intempestivã... Am luat-o pe
drumul spre apã, dar nu am mai ajuns pânã la capãt,
întâi de toate fiindcã era mai departe decât ne-am
închipuit, apoi fiindcã drumul acela era identic cu un
drum oarecare pe malul Someºului (oricât ar suna de
paradoxal!).
Întoarcerea acasã din vacanþã are întotdeauna
ceva mâhnit-mâhnitor. E ca ºi cum s-a încheiat
noaptea magicã, presupusã a fi eternã, ºi a venit
dimineaþa exactã, lacunarã, simplistã. Nici mãcar
amiaza nu mai poate sã croiascã vreo punte între
cele douã, fiindcã e o punte care trebuie mereu peticitã
de pe o zi pe alta.
5 iulie - 31 august 2012
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Metafore si, filosofia vietii
,
Metaphors and the Philosophy of Life
Titu Popescu
Dupã ce a debutat ca poet, în
1969, fostul tribunist Ion Cocora a
fãcut o pasiune pentru comentariul
de teatru, dezvoltînd o activitate
intensã de cronicar dramatic,
fructificatã în cîteva volume
intitulate eminescian Privitor ca la
teatru ºi care i-au oferit ºansa supravieþuirii culturale în tulburele
vremi ale prelungitei tranziþii postdecembriste. Dar partea cea mai
adevãratã a sufletului sãu s-a
dezvãluit tot timpul prin poezie,
publicînd în paralel mai multe
volume, cel mai recent fiind Într-o
elegie cu obloanele trase, apãrut
la editura pe care o conduce,
Palimpsest.
Discursul liric al lui Ion Cocora
îmbinã neaºteptatul metaforei cu
dezinvoltura explicaþiilor, într-o
osmozã în care altitudinea este
datã de primul aspect, cel de al
doilea venind în subsidiar. Folosind
tehnica palimpsestului (primul lui
volum chiar Palimpsest se intitula), el ºtie sã elimine locurile
parazitare, cîºtigînd astfel în
profunzime, decantîndu-ºi vîrsta
cu maturitatea asumãrii interioare,
neocolind vitalismul rugãciunii,
luatã bãrbãteºte în serios, de unde
rezultã un spectaculos al confruntãrii cu limitele, deºi se
situeazã, titular, într-o elegie cu
obloanele trase.
Închipuindu-ºi cã are vîrsta de
optzeci de ani, el relativizeazã
presupoziþiile senectuþii „gîndindu-mã cã e o porcãrie sã
se spunã/ cã bãtrîneþea aduce
înþelepciunea aºteptatã“ -, luînd
totul pe cont propriu, adicã punînd
„o momealã pentru orice
eventualitate“. Nu se sfieºte de
constatãrile fãcute („ceva strãin e
sufletul pe acest pãmînt“), la care
subscrie prin intermediul trãirilor
personale („greu pentru tine poete
sã te þii departe/ de ceea ce nu
foloseºte“), extrase din experienþe
irepetabile („vreau sã probez cu
trupul posiblitãþile þepoase ale
fricii“), cea eroticã fiind expurgatã,
60 prin metaforã, de cãderea în

lamentaþie („degeaba mã lamentez
ciclul nopþii se încheie pe sînii ei
ca douã/ monoloage princiare întro exacerbare a sinelui“).
Ipostazierile metaforice ale
autorului sunt de tot interesul.
Acestea, cînd apar însoþite de
nostalgia vîrstei, cîºtigã un interes
existenþial. „Nu mã sperie pustiul
din faþã“ declarã poetul pregãtit
pentru regresiunea vîrstei în copilãrie, cînd „poate iarãºi sã cãlãreascã/ mînzul roºu din copilãrie“,
apt fiind pentru eventualitãþile
infantile („poate va veni iar ziua
cînd în umbra ugerului vacii/
rumegînd ºi privindu-mã cu blîndeþe voi putea/ sã mã arãt vouã
copilul care aleargã dupã cerc“).
Fantasticul asociativ se dezvoltã imprevizibil. Poetul îºi
inventeazã teroarea ºi o picteazã
pe un fundal care o potenþeazã:
„pe o pajiºte unde o doamnã brunã
ºi visãtoare precum/ o iubitã
interbelicã/ delireazã în crizã de
identitate ºi gene false“. Ficþiunea
liricã este resimþitã ca devorantã,
în ciuda „pactului de neatîrnare“
pe care-l încheie cu poezia, deci
nu-l mai atrag „experienþele limitã“
ºi-ºi potoleºte angajarea în
„pãlãvrãgeala cu euforici poeþi de
succes“. Filosofia vieþii îl consoleazã de un ºir de incompatibilitãþi
inevitabile, în care se simte „cufundat pînã în gît“.
„Explicaþiile“ la metafore îi
descãtuºeazã imaginaþia, iar noi
citim urme dintre cele mai
neaºteptate ale zugrãvirii frescei
(„pielea de salamandrã a ploii face/
schimb de tatuaje cu absintul“; „ºiºi va regãsi credinþa cã somnul/
lin îl va ajunge pe un raft de
bibliotecã într-un pat/ aºternut din
frunze de vîsc ca dintr-o
mãtãsoasã/ melancolie de sfîrºit
de an ºi va simþi pe frunte/
respiraþia reavãnã a femeii“; „sîniiþi aburesc pe buzele mele/ fragezi
ºi roz de parcã o umezealã
fierbinte/ s-ar ridica de pe vîrful
degetelor“). Elogiul ceaiului de
sînziene este în consens cu

propensiunea echinoxistã spre
frumosul natural. Dar extensiei
explicative i se adaugã unele
achiziþii livreºti: „pe o ploaie cu
capete de ºerpi împãiaþi/ ce tocmai
îºi expun limuzinele pe strada
Theodor Sperantia/ pe cînd eu cu
un pumn de decoraþii fac þãndãri
oglinda ovalã/ îmi smulg ochii ºi
plîng fãrã ochi vãzînd cã nici/
cortegiile funerare nu mai sunt
ceea ce au fost/ domnule bacovia“;
citabile sunt ºi poeziile Geniul
misogin al urzicii, Scrisoare dintro capsulã de mac.
Asistã filosofic la schimbãrile
produse de bãtrîneþe, pe care le
vede tot în despletirea unor imagini
ajutãtoare: „nu-þi pot rãspunde de
ce mîinile mi se scurteazã/ de ce
formele limbajului scad în greutate/
de ce spectacolul ascuns al
trupului tãu noaptea/ nu mai e decît
o bîlbîialã de cuvinte diforme“.
Ipostazierea aduce în atenþie
aceeaºi disparitate a apropierilor
(„cîndva într-un delir puþin trecut de
miezul nopþii nu aº fi vrut/ sã te
trezesc privindu-te cum dormi cu
faþa la ºemineu/ învãluitã ca-ntr-o
absenþã în lumina sticloasã din
ochii pisicii“). Imaginaþia sa
asociativã este de-a dreptul
derutantã, deschizînd mereu noi
surse de încîntare suprarealistã
(„cum aº mai vrea sã trag pielea/
de pe trupul drogat al transcendenþei/ sã privesc prin ea ca prin
sticlã cu ochii cu degetele cu limba/
sã te vãd cum vei putea suporta
atîta transparenþã“), în care eroul
liric este principalul combatant („cît
de singur sunt noaptea în ceruri/
cînd nu e nimeni sã mã apere de
golul din mine/ ºi nãlucile sînilor
tineri mã devorã/ pînã nu vor mai
rãmîne în urmã-mi/ decît niºte
desfrunzite insomnii“). Explicaþia
prin comparaþie ne conduce pe alte
trasee, bucuroºi sã le descoperim
(„închipuindu-mi cã atunci cînd
schimbi un vis cu altul/ e ca ºi cînd
apeºi pe clanþa unei uºi ºi intri întro altã camerã“).
Aºadar, lirismul poetului se
dezvoltã în extensii elegante,
imaginative ºi totuºi limpezi,
surprinzãtoare pe cît de ataºate firii
lui, îndrãzneþe pe cît de elegiace. El
regizeazã un spectacol exaltat,
fastuos prin gravitatea asociativã
devorantã, dar afectuoasã.

Imaginaþia lui se dezvoltã pe tema
sensibilitãþii în adevãrate ceremonialuri, ingenios semnificate.
Poetul e un filosof ce îºi transmite
aserþiunile în desfãºurãri metaforice neaºteptate, dar pline de
substanþã reflexivã, încrustatã în
date reale modificate, care improvizeazã („a fost ultimul exemplar/
dintr-o ediþie rarã de vieþuitoare/ un
excedent de decolteuri/ ºi paturi
improvizate“). El se complace în a
dezvolta „voluptuoase analogii“, în
care porneºte de la gestul simplu
de a deschide fereastra, dupã care
se aude cum calcã „pe acrostihuri
ºi subtile retorici în care/ voluptuoase analogii gîlgîie ca sîngele
într-o arcadã spartã/ ca o inimã
bunã într-un ceremonial al
extazului“. El braveazã „frica de om

bãtrîn“ oscilînd „pe o dîrã de viaþã“,
constatînd cã „nu sunt nici viu azi,
nu sunt nici mort“ - un erou liric
pentru o poezie desuetã.
Autorul atinge ºi tema scrierii
poeziei, pe care o trateazã într-o
formã existenþialã deschisã spre
transcendent („prea multã iubire
de sine/ e atunci cînd scrii poezii/
ca sã te mai gîndeºti/ cît de
nesigurã e viaþa /.../ cã însuºi
Dumnezeu/ se simte abandonat/
într-un cer/ ce nu-i mai aparþine“).
Neliniºtile îi sunt tamponate de
apropierea eroticã („neliniºtile mi se
balanseazã pe genele tale ascuþite/
ca umbra urechii iepurelui pe firele
de iarbã“). Poetul poartã un eu plin
de reziduuri existenþiale („criza îºi
înfige dinþii de fierãstrãu în bietul
meu eu/ supraponderal de cîte iluzii

ºi amãgiri a înfulecat“), încît „bietul
meu suflet îºi vîrã de bunã voie gîtul
în ºtreang“. Concluzia þine tot de o
filosofie practicã: „mã bucur de
bãtrîneþe ca de o fatalitate“.
Cîteva poezii abordeazã explicit
tema politicã, întîi mai discret (În
sfînta dictaturã), apoi mai ferm (O
tornadã), în care poetul deplînge
fals trecuta vreme a cenzurii, care
îl fãcea „un disident faimos“,
punîndu-i versurile sub lupã ºi
convingîndu-l de truismul cã
„prietenii la nevoie se cunosc“.
Raiul pe pãmînt este construitã
dintr-o aglomerare de cliºee politice
ale zilei, asupra cãrora firea
poetului dominã prin expansiune.
Fiindcã „poeþii mor cu aripile
întinse“ ºi au o singurã „realitate
personalã“: Dumnezeu.
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Avatarii spatiului
fantastic
,
The Avatars of Fantastic Realms
Marius Conkan
Literatura fantasy, prin modul ei
de a crea realitãþii un set de
alternative radicale, este o literaturã
a spaþiului. Întrucât produce o ieºire
din timpul istoric, determinat,
literatura fantasy creeazã ample
desfãºurãri spaþiale, în cadrul cãrora
personajele provenite dintr-o lume
perceputã ca ‘realã’ sunt convertite
identitar, printr-o serie de cãlãtorii
iniþiatice, cu finalitatea precisã de a
coagula ceea ce Tolkien numeºte,
în eseul “On Fairy-Stories”,
eucatastrofa – demers formulat în
sensul unei morþi/disoluþii urmate de
o resurecþie. De epopeea anticã,
literatura fantasy modernã este
legatã prin aceastã cãlãtorie a
personajelor între doi poli spaþiali –
unul înþeles ca real, iar celãlalt ca
magic sau fantastic – ºi prin modul
în care are loc învestirea spiritualã
a celuilalt spaþiu, care este prin
excelenþã unul al dorinþei ºi al
cãutãrii odiseice. Spre deosebire de
spaþiul real, care poate fi parcurs
într-o singurã direcþie temporalã,
supusã principiului entropic (dintre
trecut spre viitor, dinspre naºtere
spre moarte), spaþiul fantastic nu
este limitat temporal ºi nu este
circumscris de manifestãrile timpului
fizic. Aºa încât, în vreme ce spaþiul
real este marcat de procesul
entropic al degradãrii continue,
spaþiul fantastic este conþinut de un
timp ne-creat sau conþine în el însuºi
un asemenea timp care nu este
chemat încã sã punã lumea într-o
miºcare unidirecþionatã. Desacralizarea spaþiului real este, aºadar, o
consecinþã a entropiei, a demitizãrii
timpului ºi a înregimentãrii lui
ºtiinþifice; dimpotrivã, sacralizarea
spaþiului fantastic se petrece pe
mãsurã ce timpul fizic este oprit (ca
în Wonderland) sau întors din
curgerea lui neîntreruptã cãtre
moarte.
Hãrþile medievale ºi hãrþile
fantastice
De viziunea medievalã asupra

62 lumii, literatura fantasy este legatã

tocmai prin importanþa pe care
spaþiul o ocupã la nivel imaginar.
Între hãrþile medievale, care
descriu imaginea lumii în virtutea
unui filtru ideologic creºtin, ºi hãrþile
ataºate literaturii fantasy moderne
nu este decât o diferenþã de perspectivã. Dacã hãrþile medievale
conþin imagini considerate reale ºi
aproximative ale lumii terestre
cunoscute (vezi hãrþile de tip T-O),
hãrþile ataºate literaturii fantasy
imagineazã în detaliu spaþii situate
dincolo de realitatea concretã,
preluând din aceastã realitate doar
tiparul natural ºi verosimil de
localizare ºi relaþionare a obiectelor
spaþiale. Astãzi, optica medievalã,
prin care lumea terestrã a fost
interpretatã, este la fel de neveridicã
precum amplele structuri spaþiale
imaginate ºi cartografiate de autorii
de literaturã fantasy (deºi Tolkien
pledeazã pentru raportarea
cititorului la lumea fantasy ca la o
lume adevãratã, prin suspendarea temporarã a necredinþei în
miraculos). Iar aceastã neverosimilitate caracteristicã ambelor
viziuni asupra spaþialitãþii se
datoreazã modului în care
fantasticul cenzurat de o întreagã
tradiþie raþionalistã (de la Platon
pânã în Iluminism) îºi revendicã,
începând cu secolul al XIX-lea,
propriul domeniu de antipod al
ficþiunii realiste. Hãrþile medievale
ale Pãmântului sunt considerate
acum fantastice ºi necredibile,
întrucât nu au trecut testul
infaibilitãþii ºtiinþifice, de aceea
autorii (post)moderni de literaturã
fantasy (de la Lewis Carroll ºi pânã
la C. S. Lewis, Tolkien sau
Rowling) îºi imagineazã locuri care
nu pot fi verificate în mod raþional,
deoarece sunt situate dincolo de
spaþiul fizic observabil ºi îºi
pãstreazã statutul de lumi
adevãrate atâta vreme cât nu cad
pradã ºtiinþei, ci funcþioneazã doar
dupã legile subversive ale imaginaþiei fantastice. Dacã hãrþile
terestre medievale sunt distorsiuni
ale spaþiului real, un soi de negative

ale unui dispozitiv care, în mod
ideologic, reordoneazã componentele lumii materiale, geografiile
specifice literaturii fantasy sunt
prelungiri ale spaþiului real, întrucât
se raporteazã la realitatea
concretã doar din punct de vedere
structural, mai exact preiau din
realitatea respectivã doar structura elementarã/matrice, iar nu
conþinutul imaginar care umple
acea structurã. Aceste douã tipuri
aparent distincte de viziune asupra
lumii (cel medieval ºi cel fantasy)
se intersecteazã în punctul unde
ambele viziuni construiesc teritorii
ale imposibilului. Fie cã ordoneazã
lumea terestrã în funcþie de
anumite prejudecãþi creºtine, fie
cã prelungesc lumea fizicã pornind
de la prejudecãþi ºtiinþifice, atât
hãrþi-le medievale cât ºi spaþiile
fantastice se întâlnesc în locul
unde imposibilul este o reacþie
plurivalentã a gândirii magice în faþa
raþionalizãrii excesive. Cum vom
vedea în cele ce urmeazã, chiar
ºi gândirea ºtiinþificã a secolului al
XX-lea (în special cosmologia)
este contaminatã de aceastã
privire magicã asupra lumii, fapt
care nu poate fi decât productiv în
teoretizarea spaþiului fantastic.
Timpul imaginar ºi universulcopil
Cosmologia secolului trecut,
prin speculaþiile sale despre natura
tainicã a universului, oferã, în mod
paradoxal, un instrumentar de
concepte care, fãrã a lãsa loc
suprainterpretãrilor, pot fi folosite în
definirea spaþiului fantastic.
Stephen Hawking, în cãrþi de
popularizare a ºtiinþei (precum
Scurtã istorie a timpului sau Visul
lui Einstein) discutã pe marginea a
douã concepte-cheie pentru eseul
de faþã: timpul imaginar ºi
universul-copil. Problematizând
structura gãurilor negre, cosmologul englez introduce noþiunea
de timp imaginar, care existã în
interiorul unor asemenea gãuri
negre ºi care, spre deosebire de
timpul real, nu se distinge de
direcþiile spaþiului, fapt ce conduce
la anularea opoziþiei dintre trecut
ºi viitor – aºa încât, viitorul poate fi
trecut, iar trecutul, la rândul sãu,
poate fi viitor. Potrivit lui Hawking,

timpul imaginar nu constituie un
concept ºtiinþifico-fantastic, ci unul
stabilit prin precizie matematicã,
fiind în realitate mai concret decât
timpul real, care “este doar o idee
pe care o inventãm pentru a ne
ajuta la descrierea a ceea ce
vedem cã este universul” (Scurtã
istorie a timpului). Aceastã
precizare este esenþialã pentru
ceea ce semnificã inversarea sau
chiar pulverizarea raportului dintre
real ºi imaginar (cu polul sãu
extrem desemnat de fantastic). La
fel cum s-a întâmplat în istoria
hãrþilor medievale care, la
momentul conceperii lor, erau
gândite ca imagini concrete ºi
plauzibile ale Pãmântului, iar
ulterior au fost repudiate prin
cenzurã ºtiinþificã, timpul real,
instituþionalizat în mentalul colectiv
printr-o lungã tradiþie raþionalistã, îºi
pierde astãzi statutul incontestabil
de coordonatã universal valabilã,
din pricina unor asemenea viziuni
care, introducând timpul imaginar
în înþelegerea zonelor cosmice
unde legile fizice cunoscute nu mai
funcþioneazã, descalificã timpul
real ca pe o bizarã plãsmuire a
imaginaþiei. Astfel, drumul
anevoios dinspre real spre
fantastic ºi viceversa sfârºeºte
inevitabil prin inversarea raportului
dintre aceste douã componente ale
imaginarului, care ajung sã se
confunde sau chiar sã se
substituie una pe cealaltã; aºa
încât, ceea ce este recunoscut ca
real poate pãtrunde pe teritoriul
fantasticului, iar ceea ce este
fantastic poate fi revizuit ºi instituit
ca normã a realitãþii. Acelaºi
proces reversibil are loc ºi în cadrul
literaturii fantasy unde spaþiul
fantastic, cartografiat în cele mai
mãrunte detalii, este înfãþiºat, prin
tehnici retorice specifice, ca parte
integrantã a realitãþii personajelor
ºi cititorului. Situat dincolo de
marginile naturii reale care îl
genereazã, spaþiul fantastic
(Wonderland, Neverland, Narnia)
se întoarce asupra acestei naturi
pentru a o conþine, într-o cãlãtorie
iteratã la nesfârºit de personaje
care nu sunt prizoniere între lumi,
ci trãiesc simultan în mai multe
lumi percepute, pe rând, ca reale
ºi fantastice.
Pe lângã timpul imaginar, a cãrui

relevanþã conceptualã în
interpretarea literaturii fantasy va
fi detaliatã în cadrul acestui eseu,
Stephen Hawking speculeazã
asupra pluralitãþii cosmice, prin
definirea aºa-numitor universuricopii. În asemenea universuri se
poate pãtrunde prin absorbþia
cauzatã de o gaurã neagrã, ele
fiind ca niºte marsupii ale
macrouniversului guvernat de
legile fizice cunoscute. Dacã
cineva ori ceva ar fi înghiþit de o
gaurã neagrã, istoriile sale posibile
ar continua într-un univers-copil
care pulseazã dupã alte reguli
decât cele ale macrouniversului.
Mai exact, fiinþa sau obiectul care
ar pãtrunde într-o gaurã neagrã ar
înceta sã mai trãiascã ori sã mai
existe în timpul real, dar ar începe,
dupã moarte, o puzderie de
scenarii posibile în timpul imaginar,
specific universului-copil. În mod
firesc, acest fel de speculaþii par
sã fie de domeniul SF-ului, întrucât
nu sunt încã validate ºtiinþific (câtã
vreme nimeni nu îndrãzneºte sã
se apropie prea mult de o gaurã
neagrã ºi nici nu existã instumente
necesare pentru a explora în
amãnunt un asemenea obiect
cosmic!), dar concepte precum
timp imaginar ºi univers-copil,
aplicate cu discernãmânt asupra
literaturii fantasy, dovedesc o
nebãnuitã adecvare teoreticã.
Cosmologia pe teritoriul
fantasticului
Este arhicunoscutã povestea
unei fetiþe pe nume Alice care
ajunge, prin scorbura unui iepure
alb, într-un þinut numit Wonderland.
Sau povestea fraþilor Pevensie
care descoperã într-un ºifonier
þinutul de baºtinã al leului Aslan.
Sau povestea lui Wendy care îl
întâlneºte pe spiriduºul Peter Pan
ºi care trãieºte pentru o vreme în
Neverland. Or, toate aceste istorii
fantastice conþin un scenariumatrice care coincide întrucâtva
cu teoriile riguros concepute ale
unor fizicieni precum Stephen
Hawking. Wonderland, Narnia ºi
Neverland sunt, prin analogie cu
teoria sintetizatã anterior, un soi de
universuri-copii (sau marsupii),
legate de lumea realã, pe care
personajele o pãrãsesc temporar,

prin locuri de trecere (scorburã,
ºifonier), care în economia viziunii
cosmologice sunt reprezentate de
gãurile negre. Ieºind din timpul real,
Alice îºi pierde identitatea ºi ajunge
într-un spaþiu creat prin juxtapuneri
anti-raþionale de imaginar ºi printro logicã subversivã în raport cu
lumea pe care personajul o
pãrãseºte. Ceea ce se întâmplã în
Wonderland (creºterea ºi micºorarea corporalã a lui Alice, ivirea
ºi dispariþia instantanee a pisicii de
Cheshire) sunt manifestãri ale
timpului imaginar, care nu mai
depinde, precum timpul real, de
direcþiile ºi miºcãrile entropice ale
spaþiului. Mai precis, timpul din
Wonderland sau din þinutul Oglinzii
(unde Alice pãtrunde în altã
poveste scrisã de Lewis Carroll)
nu impune spaþiului ºi existenþei
personajelor un început ºi un
sfârºit, ci este, prin excelenþã,
timpul care poate fi oprit de un
Pãlãrier nebun sau chiar timpul
care poate fi inversat printr-o logicã
a oglinzii ºi manipulat într-un
simbolic joc de ºah. De cealaltã
parte, fraþii Pevensie intrã în Narnia
fãrã ca istoria lor din lumea realã,
pe care o abandoneazã, sã fie
întreruptã. Deºi în timpul imaginar
personajele sunt iniþiate pânã la
atingerea statutului de regi ºi regine
asupra þinutului lui Aslan, în timpul
real aceastã cãlãtorie epopeicã nu
dureazã nici mãcar o clipã. Narnia
se preschimbã într-un autentic
univers-copil abia în ultimul volum
al Cronicilor scrise de C. S. Lewis,
atunci când fraþii Pevensie ajung
în spaþiul fantastic (perceput în cele
din urmã ca unicã realitate) printrun accident feroriar, care le
cauzeazã moartea. Astfel,
existenþa lor neantizatã în timpul
real parcurge o istorie posibilã în
universul-copil al Narniei strãvechi,
atinsã de apocalipsã, ºi al Narniei
celeste, pe care Aslan o creeazã
pentru cei tãmãduiþi (ºi aici,
topografia creºtinã funcþioneazã
ca reper axiologic pentru C. S.
Lewis).
Timpul imaginar ºi universulcopil nu sunt concepte aplicate în
mod abuziv asupra literaturii
fantasy. Prin felul ei specific de a
construi alte lumi (distincte de la
un anumit punct de cele realiste),
literatura fantasy conþine, ca pe o 63

proprietate geneticã, aceste
concepte care aliniazã aºteptãrile
ºtiinþei cu cele ale imaginaþiei
fantastice. Mai precis, prin
proprietatea geneticã a literaturii
fantasy putem înþelege suma de
structuri imaginare care corespund
scenariilor cosmologice descrise
de fizica (post)modernã, fãrã ca
aceste scenarii sã fie cunoscute
sau mãcar intuite de scriitori
precum Lewis Carroll sau C. S.
Lewis. Vorbind despre universuri
alternative, care sunt guvernate
de tot atâtea ordini diferite între ele,
cosmologia secolului trecut (ºi, în
parte, cea actualã), deºi îºi trage
energia speculativã din sevele
pozitiviste, care nu lasã loc
echivocului imaginar, este
consensualã cu modul în care
autorii de literaturã fantasy îºi
imagineazã celelalte lumi. Ca sã
coborâm din cosmos ºi sã ne
întoarcem în spaþiul terestru (care
are o funcþionalitate practicã ºi, de
multe ori, imaginarã), mã voi opri
asupra heterotopiei ºi asupra
strategiilor prin care spaþiul
fantastic irupe în plinã realitate.
Cum se naºte heterotopia
fantasticã
Chiar dacã Michel Foucault, în
lucrãrile sale majore, problematizeazã rareori spaþiul în mod direct
ºi explicit (cum remarcã E. W.
Soja), eseul sãu din 1967, intitulat
Of Other Spaces (Des Espaces
Autres), conþine o viziune sinteticã
asupra spaþiului real, definind ceea
ce filosoful francez numeºte
heterotopie. Spre deosebire de
timp, care a fost desacralizat prin
trecerea sa treptatã de la un regim
mitic la unul ºtiinþific ºi profan,
Foucault afirmã cã spaþiul real este
singurul care ºi-a pãstrat anumite
reminiscienþe sacre. Iar una dintre
formele spaþiale, unde sacrul se
poate încã manifesta, este
heterotopia, celãlalt topos. Toate
cele ºase principii care alcãtuiesc
profilul heterotopiei se regãsesc ºi
în structura spaþiului fantastic, fapt
care ne sugereazã cã acesta este,
în mod genuin, heterotopic. Înainte
de a investiga în detaliu trãsãturile
distinctive ale celuilalt topos,
Foucault oferã douã definiþii destul
64 de ambigue ale heterotopiei pe

care o analizeazã în strânsã
legãturã cu utopia. În primul rând,
atât spaþiul utopic cât ºi cel
heterotopic “prezintã curioasa
proprietate de a se afla în relaþie
cu toate celelalte amplasamente,
dar în aºa fel încât suspendã,
neutralizeazã sau rãstoarnã
ansamblul raporturilor care sunt
desemnate, reflectate sau gândite
prin intermediul lor” (traducerea îi
aparþine lui Bogdan Ghiu). Spaþiile
proiectate în literatura fantasy au,
la rândul lor, proprietatea de a
suspenda, neutraliza sau rãsturna
setul de relaþii care sunt stabilite în
cadrul spaþiului real. Spre
exemplu, Wonderland constituie o
replicã antiraþionalã ºi absurdã a
lumii pe care Alice o pãrãseºte
temporar, întrucât inverseazã
structurile limbajului prin care
aceastã lume este gânditã ºi
desemnatã. În schimb, deºi
geografia Narniei este similarã cu
cea a lumii în care fraþii Pevensie
trãiesc iniþial, ceea ce pune în
miºcare ºi leagã între ele
componentele acestei geografii
este forþa magic-dionisiacã a leului
Aslan, care neutralizeazã
substanþa excesiv raþionalã a
spaþiului real (înainte de a pãtrunde
în Narnia, fraþii Pevensie nu
credeau în existenþa magiei). Pe
de altã parte, heterotopiile sunt “un
soi de utopii efectiv realizate în care
amplasamentele reale care se pot
gãsi în interiorul culturii sunt în
acelaºi timp reprezentate,
contestate ºi inversate, niºte specii
de locuri aflate în afara oricãrui loc,
chiar dacã sunt localizabile în mod
efectiv”. Spre deosebire de
heterotopiile reale pe care
Foucault le identificã ºi le
delimiteazã de celelalte locuri
existente în societate, heterotopia
fantasticã nu poate fi localizatã în
mod precis, ci este internalizatã
prin imaginaþie, fiind o heterotopie
a semnificantelor fãrã obiect real
(spre exemplu, grifonii ºi centaurii
nu fac parte din imaginarul lumii
cunoscute). Continuând, astfel,
una dintre observaþiile lui
Rosemary Jackson care, în
cartea Fantasy. The Literature of
Subversion, plaseazã fantasticul
pe teritoriul semnificantelor fãrã
obiect real, putem spune cã tot
ceea ce nu alcãtuieºte sensul

realist al cuvintelor intervine în
construcþia unor heterotopii
imaginate de autori precum Tolkien
sau Lewis. De aici, felul
compensatoriu prin care literatura
fantasy acþioneazã social,
transfigurând spaþiul realitãþii ºi
adãugându-i alternative ce nu mai
depind de restricþiile raþiunii ºi de
cele ale limbajului care, în sensul
lui Wittgenstein, trebuie sã
surprindã, în mod necesar, imagini
adevãrate ale lumii.
Este sau nu este heterotopia
fantasticã?
Primul principiu stipulat de
Foucault se referã la faptul cã
heterotopiile existã în orice culturã
ºi sunt de douã mari tipuri:
heterotopii de crizã ºi de deviaþie
(cum ar fi clinicile psihiatrice).
Spaþiul fantastic, prin natura sa
alternativã, poate fi identificat încã
din Antichitatea lui Homer (Hadesul
în care Ulise descinde este o
heterotopie fantasticã), pânã în
cãlãtoriile medievale de cãutare a
Paradisului terestru ºi în literatura
fantasy a secolului trecut, ce
resemantizeazã toate celelalte
spaþii heterotopice, prezente în
mitologia greacã, celticã,
scandinavã sau în cultura
creºtinã. O heterotopie de crizã
poate fi consideratã Narnia,
întrucât fraþii Pevensie sunt
chemaþi de Aslan pentru a dobândi
o gândire magicã asupra existenþei
ºi pentru a fi supuºi unei iniþieri
spirituale, care se dovedeºte
irealizabilã într-o lume marcatã de
criza imaginaþiei. În schimb,
Wonderland este o heterotopie de
deviaþie, mai exact un simbolic
ospiciu, locuit de fãpturi schizoide,
unde identitatea lui Alice ºi
percepþiile sale asupra realitãþii
sunt distorsionate într-un mod
coºmaresc. Al doilea principiu al
descrierii heterotopiilor presupune
faptul cã, de-a lungul istoriei unei
societãþi, acestea primesc
funcþionalitãþi diferite (exemplul
folosit de Foucault în nuanþarea
acestui principiu este cimitirul).
Literatura fantasy, la momentul
apariþiei sale în secolul al XIX-lea,
a fost rapid expediatã ca simplã
literaturã pentru copii (chiar ºi unii
teoreticieni actuali o catalogheazã

astfel). Odatã, însã, cu evoluþia
cinematografiei ºi cu naºterea
lumilor digitale, spaþiul fantastic
(Wonderland, Neverland, Narnia)
a putut fi materializat vizual, prin
intermediul unor tehnici avansate
(precum cea 3-D) care permit
privitorului (copil sau adult) sã
interacþioneze în mod corporal cu
lumea fantasticã. Ecranizãrile
dupã romane fantasy oferã
spaþiului imaginar o altã funcþionalitate decât cea iniþialã, de
simplu construct textual, folosit în
sens evazionist sau compensatoriu. Relaþionându-l cu heterotopia realã (sala de cinema)
care poate fi accesatã contra cost,
proiecþiile filmice îmbracã spaþiul
imaginar într-o hainã mai puþin
iluzorie ºi îl apropie mai mult de
ceea ce privitorul percepe ca
realitate. Astfel, heterotopia
fantasticã este, în acelaºi timp,
realã ºi închipuitã, produs al
tehnologiei ºi plãsmuire a
imaginaþiei. În mod paradoxal, în
filme de acest gen, instrumente
prin excelenþã raþionale sunt puse
sã creeze teritorii ale imposibilului,
într-un act de reconciliere ºi
fuziune a douã domenii contrare:
ºtiinþa ºi imaginaþia.
Ca un al treilea principiu,
heterotopia fantasticã “are puterea
de a juxtapune într-un singur loc
mai multe spaþii, mai multe
amplasamente care, între ele
însele, sunt incompatibile” (în plan
real, conforme acestui principiu
sunt teatrul ºi grãdina). În schimb,
Wonderland ºi Narnia (ca sã
rãmânem la aceste douã
exemple) sunt construite prin
interferenþa ºi juxtapunerea mai
multor spaþii culturale ºi mitologice.
În timp ce Wonderland este o
replicã a societãþii victoriene, fiind
alcãtuit din elemente de Infern
grecesc, suprapuse peste un
imaginar schizomorf, Narnia
juxtapune mai multe spaþii mitice,
de la Paradisul terestru la lumea
arabã, de la geografii eschatologice (creºtine sau greceºti) la
imaginarul insular de facturã
celticã. Astfel, heterotopia fantasticã, spre deosebire de cea
realã, nu este propriu-zis un
amalgam de locuri incompatibile
între ele, ci recicleazã spaþii
culturale sau preia din acele spaþii

aparent distincte structuri cãrora le
conferã noi funcþii imaginare: fie de
a construi sensul totalizator al lumii
fantastice, care ilustreazã în
miniaturã macro-lumea, fie de a
dezvãlui sensul metaforic al
naraþiunii, sedimentat sub ample
suprafeþe textuale.
Cel de-al patrulea principiu
formulat de Foucault este singurul
care face referinþã la dimensiunea
temporalã a heterotopiei. Celãlalt
topos este legat de “anumite
decupãri ale timpului” ºi “începe sã
funcþioneze din plin atunci când
oamenii se aflã într-un soi de
rupturã absolutã cu timpul lor
tradiþional”. Heterocronia spre care
deschide celãlalt topos este
similarã cu timpul imaginar din
cosmologie, câtã vreme universulcopil poate fi descris în termenii
unei heterotopii care suspendã sau
inverseazã legile fizice ale
macrouniversului. Heterocronia
caracterizeazã, însã, ºi spaþiul
fantastic, întrucât personajele
pãtrund în lumea alternativã printro rupturã cu timpul lor tradiþional,
aºa
încât
temporalitatea
heterotopiei este fie încetinitã ºi
configuratã mitic (cum e cazul
Narniei), fie opritã sau masacratã
(precum în Wonderland). Faptul cã
lumea fantasticã suprapune mai
multe spaþii culturale atrage cu
sine ºi o transfigurare a timpului
care nu mai este mãsurat în
curgerea sa realã cãtre moarte, ci
mãsoarã el însuºi iniþierea magicã
a personajelor. Al cincilea principiu
conþine ideea cã “heterotopiile
presupun întotdeauna un sistem de
închidere ºi deschidere care în
acelaºi timp le izoleazã ºi le face
penetrabile”; totodatã, pentru a intra
într-o heterotopie, “eºti fie
constrâns, ca în cazul cazãrmii ºi
al închisorii, fie trebuie sã te supui
unor rituri ºi unor purificãri”. Spaþiul
fantastic este izolat de lumea
primarã a personajelor prin locuri
de trecere care fie au deschidere
cãtre heterotopie (ºifonierul prin
care fraþii Pevensie pãtrund în
Narnia, scorbura de iepure
prin care Alice coboarã în
Wonderland), fie reîntorc personajele în locul real, de unde a fost
începutã cãlãtoria imaginarã
(ºifonierul are, în acest sens, o
dublã funcþionalitate). Sistemul de

închidere ºi deschidere a spaþiului
fantastic presupune ritualuri ºi
purificãri prin care personajele
renunþã la gândirea strict raþionalã
ºi îºi activeazã gândirea magicã,
necesarã, întâi de toate, pentru
înþelegerea lumii imaginare în
deplinãtatea ei, iar mai apoi pentru
conversia identitarã stabilitã în
cadrul acestei lumi. Ultimul
principiu descris de Foucault
traseazã heterotopiilor o funcþie
care oscileazã între doi poli
extremi. Pe de o parte, acestea au
“rolul de a crea un spaþiu de iluzie
care denunþã ca încã ºi mai
iluzoriu întregul spaþiu real, toate
amplasamentele în interiorul
cãrora viaþa umanã este închisã”.
Acest tip de heterotopie este
reprezentat, în registru fantastic,
de Wonderland care, construind un
tãrâm distopic al nonsensului,
denunþã ca încã ºi mai absurdã
lumea pe care Alice ºi, implicit,
cititorul o abandoneazã temporar
(în general, toate distopiile pot fi
încadrate acestei prime funcþii
heterotopice). Pe de altã parte, la
celãlalt pol, heterotopiile transpun
un alt spaþiu “la fel de perfect, de
meticulos, de bine aranjat pe cât
de dezordonat, de prost alcãtuit ºi
de rãmas în stadiu de schiþã este
al nostru”. Un asemenea tip de
heterotopie compensatorie este
Narnia, paradisul creat de leul
Aslan în opoziþie cu lumea atinsã
de pãcatul originar, în care fraþii
Pevensie trãiesc. Prin unele
aspecte, însã, legate de inversarea
raportului dintre real ºi imaginar ºi
de sistemul de închidere ºi
deschidere a Narniei cu ajutorul
unor locuri de trecere, þinutul lui
Aslan poate fi vãzut ºi ca o
heterotopie iluzorie, care demascã
lumea realã ca pe un simplu joc al
imaginaþiei.
Spre Thirdspace
Întrucât
considerã
cã
“heterotopologiile lui Foucault sunt,
în mod frustrant, incomplete,
inconsistente, incoerente” (p. 162,
t.m.), E. W. Soja nuanþeazã, în
cartea intitulatã Thirdspace,
conceptul introdus de filosoful
francez, prin definirea celui de-al
treilea spaþiu (Thirdspace), care
este, în acelaºi timp, real ºi 65

imaginat, suprapunând astfel, întro singurã dimensiune spaþialã,
primul spaþiu (cel real) ºi spaþiul
secund (cel imaginat). Prin cele
ºase principii foucaultiene,
heterotopia prezintã caracteristicile unui Al treilea spaþiu, în cadrul
cãruia totul se întrepãtrunde:
“subiectivitatea ºi obiectivitatea,
abstractul ºi concretul, realul ºi
imaginatul, ceea ce poate fi
cunoscut ºi inimaginabilul, repetitivul ºi diferenþialul, structura ºi
acþiunea, mintea ºi trupul,
conºtiinþa ºi inconºtientul” (Soja,
pp. 56-57, t.m.). Dacã heterotopia fantasticã este, la rândul ei,
un Al treilea spaþiu alcãtuit din
elemente contrare între ele
(Wonderland ºi Narnia ilustreazã,
spre exemplu, întregul set de
trãsãturi propus de Soja în
definirea celui de-al treilea
spaþiu), ne rãmâne, spre final, o
întrebare esenþialã: ce mecanisme determinã ca lumea
alternativã sã fie simultan realã ºi
imaginatã ºi care sunt consecinþele acestui fapt asupra
societãþii actuale? Rãspunsul la
aceastã întrebare necesitã un
ochi
vigilent,
care
sã
investigheze adâncimile narative
ale hete-rotopiei fantastice,

precum ºi modul în care
amplasamentele imaginare
modeleazã spaþiul fizic ºi
viziunea/percepþia noastrã
asupra ‘realitãþii’.

Nicolae Mareº
)

Cugetari vechi si
noi
,
· Judecata sã fie a înþelepþilor – spunea
Cantemir. Frazã care a rãmas doar un dicton
istoric, pentru judecãtorii promovaþi politic.
· Uitãm, uitãm, uitãm – iertãm, iertãm, iertãm;
de aici ni se trag toate nenorocirile - de ieri ºi de
mâine.
· Sub ochii noºtri cumpãna dreptãþii se frânge
continuu.
· Rãutatea ºi interesul prost înþelese
denatureazã totul.
· Fãrã o judecatã moralã pusã pe primul plan
ne împotmolim în sofisme.
· Am vãzut judecata dreaptã ieºind de la
tribunal cu capul spart.
· Nimic nu deformeazã judecata mai mult ca
mânia.
· Fapta, doar fapta, rãmâne farul cãlãuzitor în
viaþã.
· Pune rânduialã în fapte ºi vei afla de partea
cui e dreptatea.
· Nu te încrede în cei care îºi schimbã
66 stindardele precum ºosetele.

This work was supported by a grant
of the Romanian National Authority for
Scientific Research, CNCS –
UEFISCDI, project number PN-II-IDPCE-2011-3-0061.

· Am vãzut lacrimi care macinã pietre.
· Ecourile venite din pustiuri nu-i fac nici rãu
nici bine.
· De lãudãros sã fugi ca de molimã.
· Lãudãros – spic gãunos, fãrã miros.
· Lauda fãcutã în public obligã atât pe cel care
a fãcut-o ºi mai abitir pe cel care a primit-o.
· Bagã în seamã lauda care te defãimeazã.
· Cine munceºte pentru a fi lãudat va termina
prin a fi înjurat.
· Lauda îngraºã doar pentru scurtã vreme.
· Înþeleptul fuge de laudele de strãini
concertate, ºtiind cã toate în cap i se vor sparge.
· Ele singure: faptele, se pot încheia cu laude.
· Un cui strâmb bãtut în coºciug, asta-i lauda
ciocoiului nãtâng.
· Doar timpul îmi va arãta cât interes a fost în
lauda ta.
· Interesele celui care te laudã sunt în general
bãtãi de cursã lungã.
· Sã ºtii cã pânã la urmã, lãcomia se rãzbunã.
· Vine o vreme când doar apa te mai vindecã.
· Nu pierde nimic cel care crede în noroc. Nu-i
un pãcat sã crezi ºi sã divinizezi soarele care dã
strãlucire faptelor noastre.

Patru în unu
Four in One
VorbaIago (Editura Mãiastra,
Târgu-Jiu, 2012) este o selecþie
din cuprinsul a patru volume de
poezie semnate Nicolae Coande
publicate între 1995-2010: În
margine, fundãtura homer, Vînt,
tutun ºi alcool, Femeia despre care
scriu. În loc de prefaþã, existã un
aºa numit “Certificat” menit sã
ateste naºterea poemelor (“Au ºi
versurile un certificat de naºtere al
lor” – p. 5). Pe lângã versurile deja
publicate în volumele amintite,
antologia de faþã cuprinde alte
ºapte poezii inedite printre care ºi
poemul care dã titlul volumului,
poem dedicat lui Paul Goma.
VorbaIago pare un strigãt
înflãcãrat cãtre un altul (“Trezeºtete, ultima bãtãlie dintre uriaºi se dã
în pântecele Rusiei” – p. 117) ºi un
îndemn la luptã (“nu te speria, la
ultima-nfruntare frunza toamnei ne
va-ntâmpina” – p. 117). Autorul
pare cuprins de furor, fãrã însã ca
acesta sã se manifeste combativ,
ci prin scris. Dând titlul volumului
ºi fiind totodatã ultimul poem, este
indicatã o ciclicitate de facturã
romanticã ce pare cã încã îºi
gãseºte uºor locul în contemporaneitate.
Selecþiile de versuri fiind
cronologice, primul calup de
versuri face parte din volumul În
margine, publicat în 1995. Cele
douãzeci de poezii surprind
atitudinea acuzatoare a autorului
legatã de lipsa divinitãþii în
cotidianul uman (“implora un
Dumnezeu pasiv” – p. 12,
“Lipseºte Dumnezeu de-acasã” –
p. 14). Rândurile sale parodicobiblice (“lãsaþi ºobolanii sã vinã la
mine” – p. 8) dezvãluie un sarcasm
nu întotdeauna uºor de digerat.
Selecþia conþine ºi fragmente ce
trãdeazã regretul dupã femeia care
nu apare niciodatã sau, dacã
apare, o face doar ca sã disparã
imediat. Trimiterile la eternul feminin
sunt scurte, concise ºi evitã cu
orice preþ patetismul îndrãgostitului
(“cea pe care o voi iubi toatã viaþa:
nu venea/ºi nici nu a mai venit” –
p. 18, “eu sunt un anonim care tea vãzut/goalã.” – p. 26).

Din volumul fundãtura homer,
publicat în 2002, este fãcutã poate
selecþia cu cele mai ambigue
poezii. Cinismul brut ºi sensibilitatea blândã merg aproape
mânã în mânã. Imagini precum
“soarele pubelei noastre” (p. 45 )
sau “gheara bunului Dumnezeu” (p.
52) creeazã impresia unei
atmosfere cândva serene, dar
care cade pradã decadenþei ºi
mizeriei pestilenþiale. Ironiile
biblice sunt din nou prezente,
întãrind imaginea unui scriitor
aproape ateu care profaneazã
prin banalizarea imaginii divine –
confuzia între Dumnezeu ºi un
câine este perfect legitimã. Cu
toate acestea, Nicolae Coande
sensibilizeazã prin versuri
precum “dacã nu îmbrãþiºez pe
cineva în fiecare zi mã sufoc”,
ºocând totodatã prin simplitatea
ºi apropierea acestora de un
sentimentalism autentic.
Vînt, tutun ºi alcool, 2008, este
volumul din care face parte
selecþia în care figura femeii
dispare complet. Dacã unele teme
par sã fie deja recurente, acest
lucru nu este însã valabil ºi pentru
imaginea femininã. În schimb,
avem de a face cu poeme care
vorbesc despre scriitor, creaþie ºi
canon. Vorbim despre un autor
cinic, care nu este deloc interesat
de laudele ce ºtie cã i se vor aduce
la bãtrâneþe (“mã vor omagia la 70
(îmi va atârna/o sfoarã de gât
însuºi preºedintele/în timp ce îmi
va ºuiera printre dinþi/du-te dracului
boºorogule/te aºteaptã groapancãlzitã)” – p. 76) ºi care constatã
declinul scriiturii “poezia/e mai
uscatã decât bradul de Crãciun/de
anul trecut”. Aici încep sã se
nuanþeze tot mai puternic ºi date
biografice ale lui Nicolae Coande,
fãcînd tot mai des trimiteri legate
de spaþiul Bucureºtiului ºi al
Craiovei.
Din ultimul volum, din 2010,
Femeia despre care scriu, este
fãcutã selecþia de poezii care se
distanþeazã cel mai mult de toate
celelalte. Autorul renunþã la
cinismul, ironia ºi sarcasmul sãu
îndreptate mereu acuzator atât
cãtre divinitate, cât ºi cãtre
societatea româneascã, întorcându-ºi scrierea din nou cãtre
femeie. El însã nu se opreºte la

omagierea unui ideal feminin unic,
ci merge mai departe, gãsindu-l ºi
slãvindu-l în diverse ipostaze:
vãduva suedezã a lui Kafka,
mama, iubita ºi în cele din urma

Hamleta. Cea mai ineditã imagine
construitã este tocmai a acestei
Hamleta (“o gurã-suflet-schijãcuib” – p.105) în care vede cea
mai bunã replicã a lui “Hamletbãrbãtuºul” (p.105).
Volumul poate fi citit ºi ca o axã
temporalã a creaþiei lui Nicolae
Coande. Cele ºapte poeme finale
se remarcã printre celelalte ca fiind
produsul unui autor matur, pentru
care tainele scrisului au fost demult
descifrate. Autorul nu se teme sã
îºi construiascã opera pe teme
literare întâlnite de-a lungul timpului
pânã la saturaþie: divinitate
absentã, societate comunistã ºi
femeie indispensabilã. Versurile lui
nu problematizeazã neapãrat un
aspect sau altul al subiectelor pe
care le aduce în discuþie, ci mai
degrabã le atacã fãrã a le lãsa
dreptul sã se apere.

Ioana Popa

ª
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Decalogul emotional
în
,
romanele lui Jonathan
Safran Foer si, Nicole Krauss
The Ten Commandments in Jonathan
Safran Foer and Nicole Krauss’s Novels
Lavinia Rogojinã

Când luãm cãrþile de pe raft ºi
le studiem preþ de câteva
secunde, poate minute, fraza pe
care o vedem adeseori pe
coperta a IV-a sau chiar pe
coperta I, undeva în josul paginii,
este bestseller, autor tradus în
20, 30 sau 50 de þãri. Astãzi,
scriitorul este cotat atât pe o piaþã
internã, cât ºi internaþionalã ºi
poate atinge statutul de superstar
sau, dimpotrivã, de simplu
supravieþuitor, atunci când
romanele sale rãmân pe raftul de
noutãþi pentru câteva luni, fãrã
sã întâlneascã, mãcar întâmplãtor, un cititor. Din fericire, de
cele mai multe ori scriitorii din
afarã (sau cel puþin un procent
important dintre aceºtia) reuºesc
sã ajungã în topurile celor mai
bine vânduþi autori, cât ºi pe listele
scurte ale celor mai importante
premii literare. Succesul la public
ºi implicit eticheta literaturii vandabile, cât ºi valoarea literarã sunt
îndeplinite.
Dupã un maraton de lecturã ºi
relecturã a romanelor (bestseller)
scrise de Nicole Krauss ºi
Jonathan Safran Foer, incluºi de
The New Yorker în 2010 într-un
top al celor mai importanþi scriitori
americani sub 40 de ani (20 under
40) ai senzaþia cã descoperi o
hartã invizibilã comunã, costruitã
în jurul unei estetici afective.
Dacã vã întrebaþi de ce Foer
ºi Krauss ajung sub aceeaºi
luminã a reflectoarelor, e datoritã
relaþiei pe care o au încã din 2001
sau o altã variantã, de data
aceasta mai academicã, ar
putea fi urmãtoarea: pânã în ce
punct putem vorbi despre
similitudini ºi influenþe între cei
doi scriitori americani cu origini
68 evreieºti, de vârstã apropiatã,

cãsãtoriþi din 2004. Care e mai
bun ar fi urmãtoarea întrebare, un
reflex de receptare pe care nu
foarte mulþi dintre noi o sã-l
recunoaºtem neapãrat.
Afinitãþi elective
Despre influenþa la nivelul
scriiturii ºi punctele comune între
cei doi au circulat numeroase
speculaþii. Dacã alegem sã
credem declaraþiile pe care le-au
dat în diferite interviuri (în care
fiecare dintre ei vorbeºte foarte
puþin despre partenerul de viaþã),
influenþa în timpul scriiturii este
aproape inexistentã, Krauss
spune cã nu îºi citesc manuscrisele în stadii intermediare, ci doar
atunci când sunt gata de trimis
la corecturã. Foer vorbeºte ºi mai
rar despre soþia sa ºi atunci când
o face aminteºte de relaþia lor,
analoagã altor relaþii în desfãºurare la ora actualã pe Terra1.
Similitudini în CV-ul fiecãruia
au existat încã dinainte de a se fi
cunoscut: originea evreiascã ºi
istoria familialã joacã evident, un
rol important în scriitura fiecãruia,
pe lângã aceste elemente
biografice se poate indexa, spre
exemplu, ºi interesul amândurora
pentru viaþa retrasã ºi opera lui
Joseph Cornell. Toate aceste
elemente construiesc puncte
congruente de rezonanþã
afectivã, viziuni înrudite asupra
lumii ºi, uneori, chiar asupra
scriiturii, la nivelul cãreia rãmân
multe zone în care perspectivele
celor doi se separã în afluenþi
diferiþi, într-un teritoriu ficþional
distinct.
În proza lui Nicole Krauss
experimentalismul la nivelul
scriiturii este aproape nul, pe

când la Jonathan Safran Foer se
menþine o dozã de inovaþie
cãutatã sau forþatã, care nu
convinge pânã la capãt. Dacã
imaginara corespondenþã cu
interpretul Alex din primul roman
(Totul e iluminat, Humanitas,
2008) îl implicã pe cititor într-un
joc al suspendãrii treptate a
credulitãþii, vocea lui Oskar din
cel de-al doilea roman (Extrem de
tare ºi incredibil de aproape,
Humanitas, 2012, ediþia a doua)
este foarte uºor de dinamitat sau
de respins, pentru cã întâlnirea
dintre perspectiva subiectivã a lui
Oskar ºi viziunea de ansamblu
asupra atacurilor din 11
septembrie 2001 nu reuºeºte sã
construiascã o structurã unitarã
credibilã, direcþie pe care
romanul o urmãreºte, dar pe
care eºueazã sã o livreze.
Cuplul de aur al New Yorkului,
aºa cum sunt numiþi cei doi în
cercurile literare, nu se manifestã
spectaculos în viaþa de zi cu zi,
fiecare încearcã sã-ºi pãstreze
o identitate proprie, cu deosebire
Krauss care, poate nejustificat,
se aflã în umbra lui Foer, mai bine
cotat, un scriitor care a urmãrit
subiecte fierbinþi, în stilul breaking
news: 11 septembrie 2001,
problema vegetarianismului ºi a
uciderii animalelor din cartea
Eating Animals (Little, Brown and
Company, 2009), sau experimentul sensurilor multiple, cartea
obiect sau romanul vizual, Tree
of Codes (Visual Editions, 2010)
– ultimele douã netraduse la noi.
Krauss mãrturiseºte în
interviuri cã scriitura sa urmeazã
o direcþie necunoscutã pentru cã
nu foloseºte de la început o
structurã narativã sigurã.
Romanele pornesc, mai degrabã,
de la anumite senzaþii sau de la
o imagine care se dezvoltã
ulterior într-o arhitecturã narativã
axatã pe ridicarea unor întrebãri,
nu neapãrat pe rãspunsuri concluzive (The Huffington Post).
Totul este la o micã distanþã de o
realitate imediatã, ficþionalizatã
într-un univers omogen, un
conglomerat de stãri afective
care se bazeazã pe expunerea
individului în faþa unui pluton de
execuþie. În ultimul roman publicat anul trecut, Marea casã

fiecãrei zone narative în detrimentul construcþiei personajelor
sau al unui subiect tare. Viaþa
interioarã este zona pe care
Krauss o stãpâneºte cel mai bine,
iar asumarea unor voci dificile
sau a unor subiecte delicate îi
reuºeºte din plin (viaþa interioarã
este zona sa de inspiraþie
romanescã, aºa cum scriitoarea
însãºi declarã într-un interviu din
The Guardian).
Laboratoare interne
Romanul Istoria iubirii
(Humanitas, 2007) are o
încãrcãturã magneticã opusã,
într-un teritoriu ficþional în care
se adunã emoþii pozitive, folosite
în redactarea istoriei fericirii
intermitente, un spaþiu narativ în
care apropierile sunt esenþiale.
Întâlnirile cu alteritatea ºi
acceptarea acesteia anuleazã
singurãtatea extremã. Deºi este
greu de jonglat cu astfel de
termeni, existã o undã de ºoc
care se propagã în Istoria iubirii,
o formã de sentimentalism (în
sensul unei sensibilitãþi excesive) dificil de folosit ºi adaptat
într-un roman de ficþiune, care
reuºeºte însã sã iasã de sub
semnul cliºeului sau al artificialului. ªi în scriitura lui
Jonathan Safran Foer apar
aceste zone narative ale vulnerabilitãþii ºi sensibilitãþii
excesive, dublate însã de umor
ºi de o exagerare amuzantã a
ºabloanelor prin intermediul
cãrora indivizii sunt etichetaþi.
Foer, copilul minune al
literaturii americane, adoptã o
altã poziþie în legãturã cu
laboratorul intern al scriiturii sale.
Spre deosebire de Krauss,
acesta nu are nevoie de o izolare
aproape autistã atunci când
scrie, reuºeºte sã facã asta în
cafenele sau în casele prietenilor.
În romanele lui Jonathan Safran
Foer totul începe dintr-o zonã
autobiograficã, cel mai bun
exemplu fiind chiar romanul de
debut, Totul e iluminat. Elementul
care declanºeazã acþiunea
romanului este cãutarea unei
femei care a avut un rol important
în istoria familiei scriitorului, Foer
se adapteazã pe sine însuºi ca

personaj ºi creeazã ulterior
povestea ficþionalã a unei cãlãtorii
reale pe care a fãcut-o în Ucraina.
Un minus în scriitura lui Foer
ar fi experimentalismul care
transformã, uneori, romanele în
artefacte spectaculoase, aºa
cum se întâmplã în Tree of
codes, un roman din fraze tãiate.
Aprecierea cãrþii ca obiect vizual
inedit nu vorbeºte însã prea mult
despre scriitura romancierului
Foer, ci mai degrabã despre
abilitatea de compilator a
tânãrului scriitor. Acest tip de
spectaculozitate riscã, uneori, sã
nu reziste atunci când sunt
îndepãrtate artificiile stilistice. Din
punctul meu de vedere, cel mai
bun roman al sãu este Totul e
iluminat, o carte în care stilul
confesiv pare riscant pentru
mediul romanesc de la începutul
secolului XXI. Lucrurile care te
bântuie dupã lectura romanului
sunt apropierile imperfecte dintre
cele douã personaje principale ºi
relaþiile delicate, mascate cu
celelalte personaje secundare
(„tu nu cunoºti pe nimeni, nici
mãcar pe tine însuþi”, „te implor
sã ne ierþi ºi sã ne faci mai buni
decât suntem. Fã-ne buni”, p.
192), care ascund un eu
dãrâmat, acelaºi eu fragil care
apare ºi în romanul Extrem de
tare ºi incredibil de aproape, în
sintagme recurente („mã simþeam
dãrâmat”) sau în declaraþii
voalate.
Cred cã mulþi cititori aºteaptã
urmãtorul roman al lui Foer
(autobiografic, din nou, Foer
spune cã toatã literatura este
autobiograficã) care porneºte de
la un eveniment traumatic din
copilãria sa: o explozie din care
a scãpat nevãtãmat la vârsta de
opt ani, în care au fost rãniþi
prietenii sãi, eveniment care a
declanºat o crizã ºi o retragere
din lume care a durat trei ani (Foer
a vorbit public despre asta în
urmã cu câþiva ani, în 2005, întrun interviu/portret de scriitor care
a apãrut în New York Times). Cu
acest roman are ºansa sã
convingã ºi cititorii sau criticii
care îi reproºeazã, uneori,
puseurile experimentale pe care
le percep ca fiind facile, poate
chiar întârziate.
69

CONFLUENÞE

(Humanitas, 2012), stilul matur al
lui Krauss se împlineºte într-un
roman dens narativ, a cãrui
lecturã este dificilã pentru cã nu
îþi oferã niciun fel de menajament
sau confort emoþional. Cititorul
rãmâne cu un “cocktail Molotov”
de mixturi emoþionale similar
rãmãºiþelor de reacþii pe care le
aduni dupã vizionarea unui film
de Kieœlowski (imaginea judecãtorului din Marea casã
aminteºte de judecãtorul din
trilogia lui Kristof Kieœlowski,
Trois couleurs): aflarea unui
punct de vedere îl distruge pe
precedentul ºi îl destabilizeazã
pe cel care urmeazã. În acest
cerc relaþional închis, axat cu
precãdere asupra familiei,
intenþiile bune se transformã în
tragedii, rãutatea în bunãtate ºi
compasiunea doare mai mult
decât indiferenþa.
Rezultatul este, de cele mai
multe ori, extrem de brutal pentru
cã versiunea oferitã în roman
este cea a vieþii interioare
subiective (într-o naraþiune la
persoana întâi), în care nu existã
confortul aparenþelor necesare în
întâlnirea cu alteritatea. Nu existã
o rupturã sau o pauzã de
respiraþie, iar stilului romanului se
adapteazã foarte bine acestei
nevoi de sufocare: sunt puþine
dialoguri ºi la fel de puþine
interacþiuni susþinute cu
alteritate, acestea sunt risipite în
spaþii vaste ale retragerii sau
izolãrii subiective: „Toate acestea
s-au petrecut cu multã vreme în
urmã. ªi totuºi, împotriva voinþei
mele, m-am trezit cã mã gândesc
din nou la ele. De parcã aº
atinge, ca un ritual, pentru ultima
oarã, toate zonele de suferinþã
neºtirbitã. Nu, emoþiile puternice
ale tinereþii nu se diminueazã în
timp. Le poþi înfrunta, le poþi
constrânge, le poþi obliga sã se
ducã în strãfundurile tale. Îþi
construieºti apãrarea. Încerci
sã menþii o ordine. Forþa sentimentelor tale nu se diminueazã,
ea existã pur ºi simplu în tine. Dar
acum pereþii au început sã se
îndoaie.” (Marea casã, p. 201).
Krauss trece odatã cu cel de-al
treilea roman la o scriiturã
maturã, în care se simte
asumarea fiecãrui detaliu ºi a
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Pe cei doi scriitori îi apropie,
poate, 613 tristeþi, indexate de
Foer în romanul de debut, dar
zâmbetul sau râsul îi despart.
Dacã citiþi Marea casã nu o sã
zâmbiþi nici mãcar o datã, cel
puþin nu din amuzament, poate
veþi zâmbi pentru un fel de regret
transmisibil, ca un virus, pe când
în timpul lecturii romanului Totul
e iluminat veþi râde fãrã nicio
reþinere (Foer reuºeºte sã creeze
un umor de situaþie aparte,
exploziv) ºi apoi veþi înþelege cã
râsul duce uneori la 613 tristeþi
greu de explicat.
Produsul literar aproape
ideal
Ce reuºeºte sã facã un
bestseller care ajunge totodatã pe
listele celor mai importante premii
literare? Sã convingã ºi sã fie
percutant, sã creeze un univers
ficþional valabil pentru cititor, cât
ºi o structurã narativã solidã,
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rezistentã „atacului” criticii de
specialitate. Acest produs literar
aproape ideal ajunge la statutul de
bestseller cu ajutorul unei armate
de partizani care lucreazã în
zona editorialã, atât Foer, cât ºi
Krauss se aflã deja în aceastã
zonã privilegiatã a scriitorilor
protejaþi ºi promovaþi intens.
Atât în romanele lui Foer, cât ºi în
cele scrise de Krauss se acumuleazã o neliniºte la adresa istoriei,
un deºert comun al unei suferinþe
care se atenueazã, din când în
când, prin mici puseuri de apropiere
ºi umanitate, iluminate secundar
de o formã a anxietãþii pulsative, ca
un rãsãrit indefinit undeva pe Terra
2 (pe care îl recunoºti, dar pe care
nu-l poþi numi). Toate acestea sunt
protejate de un epicard al tãcerii, al
unor zone blank care rãmân doar
sugerate, trasate cu un creion
aproape invizibil: bunicul care plânge
în faþa tele-vizorului din Totul e
iluminat, viaþa netrãitã a lui Alex care
se ascunde pe plajã inventând

poveºti ce conþin nu-adevãruri sau
zone protejate, minate, pe care toate
personajele din Marea casã le evitã, care fac implozie doar în mintea
celor care le ascund. Nu se poate
spune cu certitudine, în faþa unor
judecãtori inexistenþi, care dintre
cei doi este un scriitor mai bun,
rãspunsul nu poate fi, deocamdatã,
decât unul asumat subiectiv ºi poate
cã acesta va dãinui. Se pot numãra
premiile, se pot face analize ºi studii,
se poate spune cine este mai bine
tradus ºi cine vinde mai multe
exemplare, însã rezultatele rãmân
neconcludente.
Ceea ce rãmâne în lumina
reflectoarelor sau ar trebui sã
rãmânã este reuºita fiecãruia de
a provoca incertitudini, de a
surpa zidurile invizibile ale
romanului valabil într-un colþ al
globului ºi de a menþine în spaþiul
romanesc contemporan dialoguri, schimburi de scrisori sau
monologuri imaginare, indelebile
încã, despre umanitate.

Iug(ov)a’s Witnesses
Astãzi, artiºtii sunt „abordaþi” din
toate punctele de vedere: intimitatea, se ºtie, reprezenta în
societatea modernã, dar mai
ales în cea contemporanã, redescoperirea unui altfel de domeniu
public. Pe de o parte, gestul e firesc,
dorit, impus, chiar necesar – sã ne
gândim, de pildã, la Wilde, Dali sau
Warhol ºi la modul lor ostentativ de
auto-promovare. La polul opus, îi
gãsim pe cei mai retraºi – vezi cazul
lui Sallinger, Bacovia etc., recluziune
literarã ce produce, nu rareori ºi în
mod paradoxal, acelaºi efect
frenetic, chiar fanatic. Aceste douã
figuri oscileazã în câmpul de
gravitaþie (ºi atracþie) exercitat de
cãtre publicul larg. Doreºte sau nu
consumatorul de artã sã afle ceva
despre un anumit individ? Desigur,
nu putem ignora rolul mass-mediei
în toatã aceastã poveste, fie cã
vorbim despre rolul imaginii,
interviului sau exceselor ºi
agresiunilor produse de acei
„paparazzi”. Artistul este, din start,
un model datoritã condiþiei sale de
creator, astfel încât viciile ºi virtuþile
asociate acestuia se transformã în
modele (pozitive sau negative), în
life-style-uri. Oricum am vrea sã
analizãm lucrurile, existã anumiþi
artiºti cãrora succesul le este
garantat, în primul rând, de cãtre o
biografie carismaticã. Omul ca
artist e cel care se impune ºi nu,
cum se întâmplã de regulã,
obiectul-artistic.
Ei bine, în acest tip de erou se
încadreazã ºi neomodernistul Ion
Iuga, chiar dacã nu putem vorbi
despre o putere de atracþie
generalã, ci despre o fascinaþie
particular-personalã. Noul volum,
„Binecuvântata amintire” (2012),
editat la Grinta, dã seamã de
aceste aspecte, adunând în
puþinele, dar intensele pagini ale
sale reverii, interviuri, memorii,
poeme, elogii, reflexii etc. Aºadar,
mica antologie (un joc de cuvinte
inocent cu referire la unul din
volumele poetului – „Binecuvântata
civilizaþie” apãrut la editura Cartea
Româneascã în anul 1980) e una
ce stã sub pecetea acestui tip de

posibilitãþi relativ infinite. Bãrbatcopac, prieten, rãzvrãtit, dac,
cãlãtor, tânãr, cinefil ºi poet
hiperborean – iatã schiþa portretului
ce se degajã din cele 22 de
articole semnate de colegi, amici
etc.. Un singur lucru îi leagã pe
aceºti martori ai lui Iuga, ºi anume
acea binecuvântare, acea onoare,
satisfacþie ºi mulþumire pe care o
resimt datoritã faptului cã odatã au
fost în preajma lui ºi cã altãdatã îi
va striga din nou pe nume: „Te
aºtept, prietene!” (Fãnuº Neagu,
Nicolae Prelipceanu, Ion Buzaºi,
Constantin Cubleºan, A.I. Brumaru
printre alþii).
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Martorii lui Iug(ov)a

adorare sau sub umbrela adorãrii
unui „tip” – plinã de emoþii ºi
sentimente, scindatã de regrete ºi
amintiri, presãratã cu laude ºi
îmbâcsitã de „pojarul unui elogiu
univoc”. Chiar dacã e limpede cã
nu putem face o distincþie netã între
diferitele mecanisme sau strategii
de promovare ori auto-promovare,
invocãm totuºi cunoscuta distincþie
arnoldianã ce cascã o distanþã între
elenism ºi ebraism ºi spunem cã
efortul celor care au coordonat
respectiva ediþie (Florica Iuga ºi
Vasile Muste) se înscrie în cea din
urmã categorie culturalã, o
încercare blândã, plãpândã ºi
supusã, bazatã pe o conºtiinþã
moralã limpede ce produce, prin
tragismul sãu, o imagine voit
distorsionatã – o încercare (reuºitã)
de a-i (re)oferi Cuvântului rolul
principal: un rol salvator, plin de
speranþa izbânzii ce „va sã vie”.
Îmbucurãtor este faptul cã antologia
prezintã încã de la prima lecturã o
puternicã senzaþie de coerenþã ºi
coeziune, unitatea sentimentalã a
micilor capitole fiind punctul forte al
acesteia.
În filigranul micului volum se
disting câteva aspecte ce meritã
semnalate. Aºadar, aura poetului
maramureºean este întotdeauna
strâns legatã de rãspunsul unei
duble-întrebãri iniþiatice: de unde
vii? E mai puþin importantã în cazul
acestui ºaizecist întârziat ce-a dea doua (ºi ultima) parte a acestei
întrebãri: „Quo vadis?”. Cert e cã
geografia (fizicã, dar ºi simbolicã)
e cea care îºi pune amprenta pe
absolut toate aspectele vieþii lui
Ion Iuga, deºi idiosincraziile maramureºeanului (n. 1940, Sãliºtea
de Sus, Maramureº) impun
întrebuinþarea unui alt tip de
lexicon, desigur ambivalent, dar, în
mod paradoxal, extrem de stabil,
puþin (sau chiar deloc) friabil: þarã,
loc, deal, izvor, râu, sat etc.
Traseul liric al celui „mai frumos
bãrbat din nord” indicã existenþa
unei poezii „de drept divin” care,
oricât ar fi de înrãdãcinatã în
„þãrânã”, are capacitatea de a-ºi
menþine un „status quo” estetic ºi
moral. Eternitatea poeziei ºi
poetului este scindatã între
albastrul cerului ºi albastrul mãrilor,
imaginaþia de facturã (nu numai)
materialã, oferind simbolisticii

Alex Ciorogar

Poezia ºi mama ei vitregã
Poetry and Her Stepmother
Volumul de poezie Mâna
siamezã al lui Lucian Scurtu, apãrut la editura Biblioteca Revistei
Familia n 2012, pare sã ne impunã
încã din titlu o conºtiinþã siamezã,
cu care sã putem percepe imaginea difuzã a lumii pe care o
construieºte.
În aceastã carte Lucian Scurtu
îºi deconspirã acea parte din el care,
biologic vorbind, este unitã cu el, dar
care are independenþa nenaturalã a
unei mâini siameze. De aici, poezia
lui capãtã un soi de conºtiinþã de sine
mergând pânã la gradul unei
înfruntãri cu realitatea, din care tot
ceea ce rãmâne este semnalul de
început al bãtãliei, strigat de eul liric
a cãrei voce se confundã cu celãlalt
eu. Obiectele ºi evenimentele din
lume primesc acea extensie de
vibraþie ºi intensitate care, le face sã
dobândeascã rolul unor personaje
invocate. Cititorul poate cu uºurinþã
sã-ºi identifice „contemporanii
acestei imense pânze de pãianjen”
nu în funcþie de ceea ce reprezintã
ei, ci dupã coordonatele poziþei lor
pe aceastã suprafaþã. Poezia lui
Lucian Scurtu pare sã confirme
teoria lui Heidegger conform cãreia
toatã cultura (ºi toatã arta) nu este
decât o alinare a angoasei de
moarte. În poemul L.S. faþã cu craniul
de pe etajera lui are loc o întâlnire
cu propria imagine mumificatã din
ochii posteritãþii. În majoritatea
poemelor, în faþa morþii importanþa
lucrurilor se inverseazã, universul 71
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pãrând sã se miºte spre un pol
schizoid („înainte de a muri ultimul
þipãt auzit a fost o bãtaie scurtã în
calorifer,/ultima femeie îmbrãþiºãtã a fost ea, ultima tuse mult,
mult dupã înserare.”). Existã ºi o
tendinþã de a proiecta o percepþie
asupra trupului dincolo de moarte,
o încercare de autodeterminare în
lipsa senzorializãrii: când voi fi
pãmânt voi putea umple mãcar un
ghiveci de flori? Deoarece conºtiinþa
nu poate regãsi rãspunsuri dincolo
de graniþele vieþii, cea mai bunã
soluþie este imaginaþia care poate
promite o nouã genezã: „Da, din
pântecul cometei voi ieºi eu peste o
mie de ani, clona de aur a speciei
decãzute, copilul din burtã. Sau
Regn deformat în burta speciei voi
fi, o a doua minune,/ Dizolvat în
aburul thanatic aºtept nerãbdãtor
noua înviere”.
Divinitatea este prezentã aici
doar ca necesitate, fiind garantul
reînnoirii atunci când se ajunge la
un exces de senzorialitate. În lipsa
unei divinitãþi, eul se glorificã întrun panteism, ce-i este îngãduit
doar atunci când se topeºte în
propria esenþã. Omul trebuie sã
accepte eventual poziþia de tatã
adoptiv a propriului înger,
neexistând consolare sau
sentiment de siguranþã decât
atunci când mâna siamezã
doarme, iar conºtiinþa poate sã se
odihneascã la marginea acceptãrii
propriei diformitãþi.
În poemul Moartea avea miros
de sulfamidã viaþa este vãzutã ca
un proces de persuasiune unde
scopul urmãrit este acceptarea
sau dizolvarea în lume, prima
reacþie fiind aceea de respingere
a materiei: „Primul cuvânt rostit de
mine în dimineaþa de dupã naºtere
a fost <nu>, [...] am spus ,<nu>
mamei, am urlat <nu> tatãlui,
cerului ºi sânului/ care m-a alãptat
pânã la vomã. Dacã omul îºi refuzã
la început viaþa ºi creatorul are
dreptul de a-ºi nega creaþia. Astãzi
zeii cred tot mai puþin în oameni ºi
tot mai mult în micile vietãþi”.
Ceea ce uimeºte sau poate
chiar deranjeazã în poezia lui
Lucian Scurtu este faptul cã
aproape orice plimbare, orice oraº,
gest sau orice obiect al femeii iubite
este perceput prin ideea de timp,
72 de efemer. Eul îngãduie femeii

iubite o replicã doar pentru ca
aceasta sã se uneascã cu el în
intuiþie, împãrþind amândoi cunoaºterea faptului cã prezentul
nu poate fi sub nicio formã transformat în eternitate. Înstrãinarea
nu apare ca o acþiune a eului, ci ca
o consecinþã a timpului ce
degradeazã nu doar natura, ci ºi
raporturile ei cu spiritul („Cea mai
aleasã þintã strãpunsã de sãgeata mea,/ a fost lobul urechii ei,/
astãzi de el atârnã un cercel care
îmi este strãin”).
Volumul Mâna Siamezã este
ideal pentru acele momente în care
rugãciunile de tipul „îmbracã Tu,
Doamne, în fum efemerul/ La care
nu vreau sã mã mai închin” nu ne
sunt ascultate. Poezia reuºeºte sã
transforme în artã acest efemer,
fãcându-ne sã ne simþim artiºtii, nu
posesorii propriilor noastre sentimente, chiar ºi atunci când seara
„punem mâna pe calorifer în
aºteptarea cãldurii”.

Cãlina Pârãu

Aleksandar adoarme
Aleksandar Falls Asleep
Determinarea lui Aleksandar
Stoicovici de a scrie vine, dupã
cum el însuºi mãrturiseºte într-un
interviu, din dorinþa de „a construi
un surogat la realitatea în care
lucrurile par uneori mai lipsite de
viaþã sau mai plate decât ar trebui
sã fie”. Nicãieri nu este mai evident
acest lucru decât în noul sãu
volum de poezie aleksandar
doarme (Uniunea Sârbilor din
România, Timiºoara, 2012),
publicat în ediie bilingvã, românosârbã, traducere în limba sârbã de
Liubinca Perinaþ Stancov.
Alternativa la realitate este
construitã cu ajutorul visului sau/
ºi imaginaþiei, care sunt dozate
diferit în fiecare dintre cele cinci
pãrþi ale volumului.
Prima dintre ele, dintele de
lapte, este o colecþie de poeme în
care se evocã scene din copilãria
petrecutã în Deltã, însã ele –
poemele – sunt departe de a fi
doar o înºiruire seacã ºi staticã de
amintiri, prin imaginaþia care, odatã
stârnitã, începe sã învãluie
scenele, alterându-le ºi dându-le o

dimensiune miticã: în peºtele din
lagodarie, legenda pescãreascã
de la începutul poemului devine
parte din realitatea ºi memoria
colectivã a satului, iar sãtenii iau
parte la niºte rituri asemãnãtoare
celor din antichitate.
Scenele din copilãrie sunt
urmate, în partea a doua, intitulatã
carusele pentru Andreea, de unele
care descriu o primã iubire
timpurie. Aerul magic este în
continuare pãstrat, însã atmosfera se schimbã, devine mai
apãsãtoare. Dragostea dintre cei
doi este dependentã, marcatã din
plin de naturaleþea ºi sãlbãticia
Deltei: „sunt ºi eu prins cã o insectã
în corpul tãu de chihlimbar”
(chihlimbar); eul liric pare a fi
constant sfâºiat ºi marcat de
naturã ºi iubitã, lucru care duce,
treptat, la o crizã a comunicãrii ºi
la o paralizie totalã a voinþei (în
casa asta nu se mai poate face
nimic ºi unele probleme aºteaptã
încã rezolvare).
Poeziile devin din ce în ce mai
criptice ºi mai abstracte în cea dea treia parte, obiecte vulgare.
Înstrãinarea, însingurarea ºi
imposibilitatea de a comunica,
anunþate încã de poemele de
dragoste, sunt mult mai evidente
aici. Viaþa este privitã drept o
povarã (ruleta ruseascã), credinþa
este sinonimã cu neputinþa
(Sãpânþa blues), iar raiul, privit
dintr-o perspectivã întoarsã, nu
mai atrage (anticiparea raiului).
A patra parte, cântec de leagãn,
pare a fi o recapitulare a tuturor
temelor tratate pânã la ea, întrucât
cupinde atât poeme de dragoste,
scene de trãire interioarã tumultoasã ºi mereu influenþatã de
naturã ºi imaginaþie, cât ºi o
decãdere ºi vulgarizare a credinþei
ºi a tot ce reprezintã ea: „îngerii (...)
pãpuºi voodoo/ ce-atârnã de
perdele” (p. 62).
Aleksandar doarme, cea din
urmã parte, prezintã, dupã cum
sugereazã ºi titlul ºi dupã cum
anticipau ºi poemele de dinainte, o
succesiune de vise în care sentimentele de pierzanie, neputinþã ºi
decadenþã devin stãpâne: „nicio
speranþã nu trece prin zidurile de
vãiugã” (cântec de leagãn ºi de
moarte, p. 72). Poemele care
sugereazã o stare conºtientã, de

Alexandru Cormoº

Cartea fetelor cu nume
citrice
The Book of Girls with Cytrus
Names
Cititorul de vise (Casa Cãrþii de
ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2011),
volumul de debut al lui Irinel

Prisãcariu, câºtigãtor al premiului
doi al Concursul Naþional „Colecþia
de Prozã” organizat de Casa Cãrþii
de ªtiinþã, reprezintã o tentativã de
a sonda abilitatea narativã
surprinsã în spaþiul liminal dintre
veghe ºi vis. Cele cinci fragmente
care îl compun alcãtuiesc o
cercetare a conºtiinþei creative la
fiecare etapã evolutivã a povestitorilor în devenire (copilãrie,
tinereþe ºi maturitate). Rezultatul
acesteia divulgã o pierdere
sistematicã a consistenþei produsului narativ.
Protagoniºtii celor cinci povestiri
(Radu, Carol, Daniel) se
ipostaziazã succesiv într-un
narator care tinde sã fie înglobat
de linia epicã pe care o descrie,
pânã în punctul în care întregul
volum creeazã confuzie prin
trimiterile la propriul proces
compoziþional. Efectul este
deliberat. Primul fragment, de
pildã, Patru, este povestea
cuprinsã de cel puþin trei ori în
propria ramã. Rãducu, un novice
într-ale artei narative, relateazã
bunicului sãu istorisirea unui bãieþel
care primeºte nota 4 la ºcoalã dupã
ce el însuºi descrie pas cu pas
trecerea lui prin aceeaºi experienþã
în aceeaºi zi. Naraþiunea din ramã
are loc la persoana întâi ºi începe
în exact aceeaºi manierã în care
Rãducu îºi începe propria poveste
la persoana a treia, sugerând cã
bunicul este interlocutorul cãruia
naratorul i se adreseazã chiar de la
primul rând al fragmentului, dând
întregii compoziþii structura unei
benzi Moebius.
Artificii narative similare sunt
prezente ºi în celelate fragmente.
Povestea cu Mandarina include
intervenþia unui personaj care
scapã din plasa epicã pentru a oferi
sfaturi de compoziþie povestitorului, iar celelalte povestiri
scurte fac adesea referire la un
volum publicat de Radu, numit
Cititorul de vise (evident, asociaþia
cu volumul din propriile mâini, ca
cititor concret, e inevitabilã). Opera
fictivã ºi opera concretã se
confundã mereu pânã ºi în ochii
naratorilor care devin succesiv
personaje (uneori murind) ºi
anulându-ºi autoritatea propriilor
voci. Din acest punct de vedere,

volumul pare disparat. Îºi recapãtã
însã coerenþa în momentul în care
fiecare povestitor realizeazã
nevoia de a-i completa pe ceilalþi,
interconectând frgmentele ºi
conturând astfel o linie epicã mai
amplã ºi mai ordonatã.
Trecerile de la naraþiunea la
persoana întâi la cea la
persoana a treia sunt frecvente.
La fel ºi salturile temporale ºi
flashbackurile. Curioasã e ºi
ruperea frecventã relatãrilor de tip
realist pentru a fi intercalate cu
scurte fragmente culese, parcã,
din cele mai obscure cotloane ale
subconºtientului eruptiv care îºi
pune la îndoialã autoritatea asupra
propriei creaþii. „Pentru cã ce scriu
eu acum a mai fost scris o datã.
Nu fac decât sã umplu cu cernealã
niºte ºanþuri sãpate demult, de
altcineva în maldãrul ãsta de coli
albe. Cea mai îngrozitare idee pe
care o am e ca nu o sa ºtiu
niciodatã când încep cu adevãrat
gândurile mele” mãrturiseºte Radu
în ultimul fragment (p. 64). „Nicio
povestire nu se terminã printr-o
lipsã”, continuã el, însã volumul lui
Irinel Prisãcariu se terminã cu o
virgulã, o frazã neterminatã.
În ciuda dimensiunilor reduse,
Cititorul de vise e o carte curioasã,
o colecþie intrigantã. Deºi anumite
descrieri au tendinþa de a sparge
ritmul narativ datoritã nepotrivirii de
registru stilistic, fragmentele sunt
interconectate relativ armonios, iar
ansamblul creeazã efectul
scontat: de a sugera subtil prezenþa unei profunzimi mai dificil de
explorat sub înveliºul aparent
convenþional din punct de vedere
narativ. Atenþie, însã! Senzaþia cu
care cititorul ar trebui sã rãmânã
dupã lecturã e cea a omului
proaspãt trezit, pe genele cãruia
încã stãruie confuzia unui vis
proaspãt
Olivia Putyer
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trezie, departe de atmosfera de-a
dreptul sufocantã sunt acum
puþine, scurte ºi pesimiste; somnul,
indiferent cât de mult ar mãcina,
este pe deplin asumat: „mi-e teamã
sã mã trezesc/ lucrurile s-au legat
atât de bine în somn” (de ce ºi
pentru cine, p. 74).
Singurul lucru care ar putea fi
deranjant în acest volum este un
efect secundar al înseºi migalei cu
care a fost construit; mai exact,
este vorba de modul în care este
dozatã ºi întrebuinþatã imaginaþia.
Importanþa ei este evidentã încã
din primele poeme, unde, mereu
prezentã, pare a avea un rol
predominant estetic. Mai departe
însã, începând din a doua parte ºi
continuând pânã la sfârºitul
volumului, ea este psihologizatã
din ce în ce mai mult, lãsând loc
temerilor ºi angoaselor sã iasã la
suprafaþã, la început câte puþin, pe
alocuri, urmând ca înspre finalul
volumului sã domine întru totul.
Problema constã însã în
anticiparea lor: deºi atent ºi
armonios construit, întregul proces
de luare în stãpânire a psihicului
este unul excesiv de lent ºi riscã
sã plictiseascã. Aerul proaspãt dat
de primele poeme, excelent
construite, o îmbinare armonioasã
între real-ireal, se pierde încetul cu
încetul tocmai fiindcã temele
rãmân mereu aceleaºi, indiferent
de intensitatea cu care sunt tratate;
impresia, mai ales cãtre sfârºit,
este cã unele poeme seamãnã
între ele nepermis de mult, iar
spontaneitatea se pierde.
În rest, aleksandar doarme
propune un mod inedit ºi personal
de a aborda amintirile ºi psihicul
uman, fãcând asta printr-o
construcþie atentã a poeziilor ºi a
momentelor în care fiecare dintre
ele trebuie sã aparã.

Eul liric „în blugi“
Lyrical Self ‘in Jeans‘
Al treilea volum de poeme al
bãcãuanului Dan Petruºcã pune la
dispoziþia degustãtorului de
nãzdrãvãnii lirice un „festin poetic”
atracþios în sine, desfãºurat într-o
suitã unitarã de combinaþii 73
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lingvistice ºi ambiguizãri jucãuºe.
Poetul dispune de un adevãrat
arsenal al seducþiei, pus în
evidenþã mai întâi prin cantabilitatea
câtuºi de puþin desuetã a versurilor,
apoi prin dinamica personalizatã a
unui discurs exploziv, resimþit ca
nesãþioasã dorinþã de comunicare.
Cursul consecutiv, neîntre-rupt
al temelor lirice inserate în
problematica textelor este sugerat
din start prin neconvenþionalitatea
afiºatã în titlu: ªi toate celelalte
cuvinte (Editura Universitas XXI,
Iaºi, 2011). Persiflarea ºi autopersiflarea sunt instrumentele
indispensabile pentru susþinerea
expozeului la nivelul unei viziuni
critice ºi ironice despre lumea din
jur, atinsã, inevitabil, de o comicã
degenerare. În fastidios declin se
gãseºte însãºi convenþia eului liric,
detaºatã de preþiozitãþi rãsuflate:
„în blugi eul liric va fi cãzut în prozã”
(Trebuie sã trãim cu barbarii). Mai
mult decât atât, este vizatã
cãderea din Parnasul poeziei.
Forme ale degenerescenþei
conjuncturale sunt tratate sarcastic
în savuroase contopiri oximoronice: „cã viaþa ta în eprubetã/ e
unicã ºi se repetã/ cã toate
umbrele se cern/ în paradisul din
infern” (Bacãu la ºase sute ºi).
Construit în jurul unui nucleu
tematic pitoresc ºi flexibil ca o
sandalã romanã – Levantul
simbolic reiterat – universul poetic
danpetruscian accede la formule
combinatorii de poetizare, în care
sesizãm ca beneficii muzicalitatea
aleatorie a lui Leonid Dimov,
fluidizarea expresiei à la Geo
Dumitrescu ºi ambiguizarea de tip
barbian. Doar incidentale sunt
trimiterile, à rebours, la concitadinul
sãu de altãdatã: „luam cam totul în
uºor/ ce þarã tristã cu umor”, în
vreme ce structura poemelor
cunoaºte uneori o extindere plinã
de rafinament spre picanteriile
erotice ale baladescului. Senzualitatea actanþilor lirici se scaldã în
nesfârºita foºgãialã balcanicã,
evident epicizatã, augmentatã
corespunzãtor, fãrã sã disparã în
învãlmãºeala (de sensuri) creatã
filonul unei idealitãþi recurente:
„însã de mult parcã/ n-am mai auzit
nimic despre ea/ poate cã nici nu
mai este/ dar încã o þin rãsfãþatã în
74 poveste” (S-ar putea).

Inventarul lingvistic al lui Dan
Petruºcã include termeni IT,
utilizaþi cu dezinvolturã ºi cu
neaºteptate efecte. Astfel cã, în
Spaþii confuze de pildã, avem
desemnate corespondenþe
insolite între prãfuita ideaticã a
imaginarului ºi aceastã tehnologie
devastatoare a prezentului: „ea
dormea uitatã-n hard-disk/ sentindea leneºã/ ca o câmpie spre
sud/ o aurã de tristeþe incendiatã/
de miresme peste capul ei”.
Oglindirea în memoria unui stick
e expandatã vizual la dimensiunea
de „floare carnivorã” care „ieºea/
prin sticla monitorului/ spre mine
ispitindu-mã adormitã”. Sunt jocuri
textuale de o mare supleþe
interpretativã, ingenios articulate,
semn cã poetul îºi regizeazã
discursul ca pe un spectacol
fastuos, plin de luminã ºi culoare.
Are dreptate Mircea Dinutz în
postfaþa volumului când vorbeºte
despre „o imagisticã plinã de
vitalitate, cu accentele distribuite
pe culoare ºi pitoresc, o continuã
miºcare a semnelor ºi a
contururilor abia ghicite, totul
gândit ca un spectacol de sunet
ºi luminã”. Sunt semnele unei
poezii dinamice, atractive,
elocvente.

Adrian Þion

Nu-i capãt de lume
It’s Not the End of the World
Volumul de prozã scurtã al lui
Leon-Iosif Grapini, Capãt de linie
(Editura Eikon, Cluj-Napoca,
2012), e o colecþie de zece texte
aflate mai mult sau mai puþin sub
semnul supranaturalului, fantasticului, care pun rãbdarea cititorului
la o serioasã încercare. Spre
exemplu, textul care dã titlul
volumului – ºi care îl ºi deschide,
spune povestea unui ºef de garã
obligat sã se transfere într-un sat
de munte, în urma unei întâmplãri
ieºite din comun. O spune atât de
bine, încât lucrurile nu devin deloc,
dar deloc previzibile.
De pe ultima copertã, Horea
Gârbea ne anunþã cã „volumul de
faþã nu este doar literaturã
postmodernã, el este ºi o carte de
istorie ºi criticã literarã implicitã”.
Rãsfoind volumul, nu poþi sã nu te

întrebi unde a dispãrut din el proza
postmodernã ºi, mai mult decât
atât, unde anume devine evident
cã avem de-a face cu o carte de
istorie ºi criticã literarã. Exerciþiul
pe care Grapini îl propune aici e
unul care ar merita atenþie, dacã
rezultatul nu ar fi unul modest:
proze-continuare, dupã cum
însuºi autorul le numeºte, a mai
multor texte, printre care Trenul de
noapte (Ioan Groºan), Câteva ore
din viaþa ta (Ioan-Pavel Azap) sau
Concert pentru vioarã ºi orchestrã
(Radu Þuculescu). Problema cu
aceste proze e cã ele dovedesc,
înainte de orice, cã indiferent
despre ce scrie, lui Leon-Iosif
Grapini textul îi scapã de sub
control, cã autorul nu reuºeºte sãºi stãpâneascã scriitura într-o
direcþie care sã nu stârneascã
nemulþumirea cititorului. În Concert
pentru vioarã ºi... eternitate,
protagonistul se adreseazã
papagalului sãu în urmãtorul fel,
specific modului în care textele din
Capãt de linie sunt scrise: „Aºtepþi
o explicaþie, (...) ºi eu la fel, dar
cine sã ne-o dea, nimeni nu a
înþeles bizareria petrecutã, nici
mãcar eu care am fost protagonistul ei, (...) ia sã-þi adresez
o întrebare, notele lungi, lente ºi
înãlþãtoare pot face posibilã
plutirea în aer, tu ai putea ºti mai
bine, dacã zborul este fireasca ta
deplasare prin spaþiu, dar ce zic
eu, (...) statutul tãu de
necuvântãtoare nu-þi permite
comunicarea verbalã (...)”. (p.
66)
Ideea cã postmodernismul s-ar
reduce la simpla continuare a unor
texte e limitativã ºi ridicolã. Proza
scurtã a lui Leon-Iosif Grapini are
pe atât de mult de-a face cu istoria
ºi critica literarã pe cât are cu
postmodernismul, adicã deloc. Tot
ce face autorul aici e sã preia
subiecte din texte mai vechi,
cãrora le impune propriul stil,
despre care ar fi multe de discutat.
ªi, pânã la urmã, nu-i capãt de
lume cã volumul nu e nici una, nici
cealaltã, însã e capãt de lume
faptul cã nu reuºeºte sã-l atragã
pe cititor, ci doar sã-l irite cu o prozã
care sunã amatoricesc, cãreia îi
lipseºte orice formã de control.

Rãzvan Cîmpean

The expansion of Knowledge
Iniþial tezã de doctorat a
cunoscutului dramaturg Mihai
Ignat, volumul Onomastica în
romanul românesc (Editura
Universitãþii Transilvania din
Braºov) denotã interesul sãu
pentru teatralitatea implicitã a
numelor, pentru relaþia dintre
aceasta, rol ºi mascã. Explicând
faptul cã studii anterioare cu privire
la numele personajelor literare
româneºti existã, dar preocupãrile
acestora depãºesc onomastica,
Mihai Ignat sistematizeazã,
monografic ºi cronologic, antroponimele din romanul românesc,
selectând pentru analizã un
corpus de opere reprezentative din
canon. Relaþia actantului cu
propriul nume, relaþia dintre personaje, dar ºi cea dintre personaje
ºi mediu sunt contextualizate pe
parcursul întregului demers
analitic. În plus, condiþia numelui,
în ansamblul întregii construcþii
narative, ascunde ºi o evoluþie in
nuce a gradului de labilitate al
semnificanþilor – numele poartã
mereu, în subsidiar, marca propriei
sale arbitrarietãþi. Înglobând în
analizã concepte ale unor nume
importante din teoria referinþei
(Jakobson, Barthes, Genette, Eco,
Todorov), autorul se opreºte atât
asupra codurilor ºi a repertoriilor
onomastice, cât ºi asupra rolului
ontologic decisiv al numelui în
universul romanesc, amendând
însã supralicitarea interpretativã.
Prima parte a studiului vizeazã
onomastica personajelor din
perspectivã analiticã ºi diacronicã,
în vreme ce a doua parte fixeazã
ºi discutã reperele tipologice, teza
finalã fiind evidenþierea posibilitãþii
unei poetici a numelor proprii. În
consecinþã, personajele ies în faþa
publicului rând pe rând, teatral,
purtând povara numelui ºi
generând astfel un anume tip de
raportare a scriitorului la principiul
mimetic. De la criptonimele
misterioase a cãror utilizare
urmãreºte, de fapt, statuarea unui
fundal realist pentru naraþiune, la

Paolo Ruffilli – poezie ºi
prozã
Paolo Ruffilli – poetry and prose
Douã volume de poezie
(Încãperile cerului ºi Diario de
Normandia/Jurnal de Normandia ºi
unul de prozã (Lacãtul pe inimã)
dezvãluie mecanismele corespondenþei dintre liric ºi epic în cazul
scriitorului italian Paolo Ruffilli,
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Onomastica în romanul
românesc

nesiguranþele identitare ale
scriitorilor, camuflate în personajele
lor, Mihai Ignat reuºeºte sã
contureze imaginea unei evoluþii a
sensibilitãþii literare, dar ºi a
sensibilitãþii epocii, a influenþelor
externe asupra discursului
(îndeosebi imaginile deformante
ale influenþelor francezei de salon),
a dimensiunii ironice ºi autoironice.
Procesul discutat este emblematic
pentru o cãutare lingvisticã a
identitãþii ºi pentru o consolidare a
coordonatelor structurii narative.
Labilitatea tragicomicã a numelor
întâlnite în romanele lui Ion Ghica
sau Nicolae Filomon, sonoritãþile
dure ale onomasticii în cazul lui
Rebreanu, partiturile muzicale pe
care le constituie onomastica
inventatã de Papadat-Bengescu,
ermetismele lui Mateiu Caragiale,
sunt tot atâtea imagini prin care
Mihai Ignat reveleazã o lume
narativã în plin histrionism, într-un
joc al constituirilor reciproce.
Analiza se opreºte în postmodernism, dupã parcurgerea detaliatã, dinamizatã de o vervã
logicã, a celor mai importante
romane ale sec. XX. Elegia perisabilitãþii ºi a inconsistenþei
semnificatului în raport cu
semnificantul (în proza lui Mircea
Nedelciu) ºi ludicul verbal care
contrabalanseazã spaima existenþialã (în cazul Paul Goma) sunt
imagini mai recente care accentueazã ºi dihotomiile subiacente
calofil/anticalofil, retoric/neretoric,
discutate în capitolul ultim al studiului. Concluziile accentueazã
relaþia de interdependenþã dintre
formã, conþinut ºi stil, în lumina
opþiunilor onomastice ale romancierilor analizaþi.
Elena Butuºinã

tradus în limba românã de Geo
Vasile. Imaginarul sãu eterogen,
racordat la problemele lumii
contemporane, dar ºi la un prezent
mitic revelat doar în momente de
graþie, orchestreazã imagini ºi
limbaje diverse, unite de
muzicalitatea implicitã a versurilor
ºi de poziþia participativ-emoþionalã
a eului liric, respectiv a naratorului.
Apãrut în urmã cu mai bine de douã
decenii în Italia, Jurnalul de
Normandia suprinde etapele unei
cãlãtorii iniþiatice într-un spaþiu
mitico-erotic. Trecutul mustind de
artã ºi de istorie al Normandiei se
întrevede printre instantaneele
personale ale cãlãtoriei, contribuind la sublinierea pasajelor descriptive ºi statice cu o energie
inefabilã ºi cu scurtcircuitãri care
ambiguizeazã planurile temporale.
Avansarea în spaþiul strãin este
dublatã de acutizarea introspecþiei,
iar acest proces paralel elibereazã
poezia de formalism ºi accentueazã prezenþe evanescente,
poveºti doar bãnuite care
marcheazã peisajul. Rupturile
lingvistice ºi vizuale care apar în
finalul volumului anticipeazã
cãderea într-un lumesc violent ºi
sentimental, conturatã de volumul
Încãperile cerului. Monologând
coerent, în cadrul celui de-al doilea
volum, din perspectiva unui deþinut
dintr-o închisoare, poetul devine
justiþiarul care reabiliteazã toþi
marginalii nedreptãþiþi de convenþiile
sociale. Existenþialistã în intenþii,
descriptivistã în aparenþã, poezia
lui Paolo Ruffili este, în acest
volum, o sumã de secvenþe, desfãºurate aproape cinematografic,
psihologizate, care solicitã permanent empatia cititorului, fãrã a
oferi însã, cel puþin la nivelul
traducerii de faþã, fluenþa capabilã
sã susþinã o astfel de imersiune
într-un univers liric. Conflictul dintre
vocea raþiunii ºi cea a impulsului
nesatisfãcut, deturnat în violenþã,
precum ºi febra indusã de cãutãrile
private de sens, constituie cadrul
emoþional schiþat ºi de cea de-a
doua parte a volumului – Setea,
dorinþa, probabil gânditã iniþial ca
un grupaj separat.
Traseul dinspre liric înspre
prozã devine evident în volumul
Lacãtul pe inimã, unde intuiþiile
lirice din primele volume se 75
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concretizeazã într-o serie de
întâlniri neobiºnuite. Ficþionale, dar
cu forþã de reprezentativitate,
naturale ºi autonome, personajele
pe care Ruffilli le portretizeazã în
schiþele volumului de faþã îl
transformã pe narator în actant
voluntar, iar pe cititor într-un participant la un fel de peep-show.
Milano, Barcelona, Florenþa, New
York sau Berlin devin fundalul
întâlnirilor programate ale
naratorului cu piloþi de curse,
prostituate bãtrâne, hoþi ghinioniºti
sau insomniaci intraþi în Cartea

Recordurilor. Controlând perfect
intensitatea dialogurilor nãscute
astfel, scriitorul nu transformã
personajele în cazuri patologice
sau instrumente de creare a suspansului, ci dã la o parte masca
lor socialã pentru a revela o
umanitate profundã, adânc înfiptã
într-un spaþiu care vorbeºte de la
sine despre trecerea tuturor
lucrurilor. Aºa cum sunt prezentate
narativ de Ruffilli, spaþiul
arhitectural ºi individualitatea
umanã par a se circumscrie
reciproc. Revelarea ritualurilor

cotidiene, plasarea strategicã a
momentelor de trecere, semnificaþiile ambivalente conduc spre
o poeticã pe care, probabil, schiþa
Cele douã feþe ale lunii o
expliciteazã cel mai bine: corelarea
indisolubilã a contrariilor ºi atracþia
inefabilã pentru o condiþie
nediferenþiatã în care sciziunile
omului actual sã se dizolve, idealuri
pentru care pledeazã hermafroditul
vizitat de naratorul care vrea sã-i
descopere povestea.
Elena Butuºinã

Convorbiri cu dl. Gary
…despre Fãt Frumos - Fiul Patriei & Balaurul
cu limbi de foc ºi o delaþiune ordinarã
Talks with Mr. Gary …on Prince Charming, Homeland’s Son &
the Dragon of Flames. A Rough Denouncement
Mihai Barbu
În ziua de 10 iulie 1969, Gheorghe Stanciu
reuºeºte sã transcrie cele discutate (ºi
înregistrate din mediul ambiental) în urmã cu o
sãptãmânã de câþiva intelectuali din Craiova în
locuinþa lui Ion D. Sîrbu. Dupã felul în care discutã între ei par a fi prieteni ºi par cã împãrtãºesc
aceleaºi idealuri ºi valori morale. Deasemenea,
ei sunt entuziasmaþi de lectura unui text
subversiv în care, prin mijloace esopice ºi prin
atribuirea unor nume ºi denumiri transparente,
se vorbeºte despre eroi, personaje ºi fapte din
România contemporanã. Transcrierea era
destinatã, pentru fructificare, locotenentului
major Olimpian Ungherea. Documentul este
transcris din Dosarul Sîrbu aflat la CNSAS, mai
exact din paginile destinate Obiectivului
“ªerbãnescu” (pp.32-35). Înregistrarea debuteazã cu un prolog în care intrã în scenã
personajele noatre care urmeazã a fi înregistrate:
ziariºti de la revista de culturã “Ramuri” din
Craiova, actriþe de la Naþional ºi Teatrul de
pãpuºi, Obiectivul, neveste ºi soþi. Discuþia e
animatã ºi ofiþerul nu poate transcrie fidel toate
discuþiile. Dar sincopele din transcriere nu
afecteazã însã înþelegerea discuþiilor purtate:
La ora 19:45, “Obiectivul” poartã discuþii în
camerã cu un domn Traian care lucreazã la redacþia
revistei „Ramuri” despre unele cunoºtinþe comune ca
Petre Dragu. “Obiectivul” afirmã cã este un intrigant.
Domnul îl caracterizeazã pe unul B. care lucreazã la
redacþia ziarului „Scânteia tineretului” cã este „prost
ca noaptea”. Domnul îi propune “Obiectivului” sã
vorbeascã cu Alex Piru pentru a fi încadrat la redacþia
revistei „Ramuri”. Obiectivul spune cã a fãcut o cerere
la Comitetul judeþean de partid dar nu i s-a aprobat.
Domnii continuã sã discute despre unele calitãþi ale
lui Piru ºi relaþiile de serviciu ale domnului Traian cu
el. Dupã circa 15 minute, în camerã vine soþia
“Obiectivului”, d-na D. ºi d-na R. R. Discuþiile se poartã
în continuare despre filme ºi artiºti.
Dl. Traian îi spune d-nei R. R.:
-„Norocul tãu ar fi sã ne cotropeascã ruºii cã ai
avea foarte multe roluri cu doici”.
D-na R. nu se supãrã, ea crede cã are calitãþi
artistice. Dupã unele discuþii care nu se înþeleg din
cauza gãlãgiei, d-na D. spune:
- Ei...o sã-mi fac valizele ºi o sã mã procopsesc...

Traian: - Tu sã taci din gurã cã te lipesc cu o
pleaºcã...
D-na D.:- Mãi, ce pleaºcã!
Ob.: - Mãi, încã n-am auzit cum sã se profite de
pe urma Securitãþii. Eºti prima persoanã ºi am s-o
sãrbãtoresc.
Dna D.: - Unica. Sã mã caute Securitatea la
telefon sã-mi dea confirmarea ºi dacã vreau….
Domnul Traian afirmã cã a avut un coleg de liceu
care a ajuns colonel de Securitate ºi s-a dus împreunã
cu el ºi cu „Nea Gil” la restaurant. Acolo l-a pus pe
Gil sã spunã toate escrocheriile pe care le-a fãcut în
viaþa lui, apoi l-a prezentat pe „colonelul cutare de la
Securitate” dar pe el nu-l interesau potlogãriile de
acum 20 de ani.
Ob.: - Se ºtie...
Dl. D.: - Se ºtie totul...
Ob.: - Totul se ºtie. Absolut totul...
Dupã ce toatã lumea cade de acord cã
Securitatea ºtie totul, bãrbaþii discutã despre
sport, artã, filme, regizori, artiºti dar ºi despre
politica mare a lumii: întrecerea, pe toate
planurile, dintre URSS ºi SUA. Aici apar primele
fisuri între felul în care Obiectivul ºi Domnul H.
vãd lucrurile. Vom vedea la final cã aceste
dezacorduri nu erau deloc întâmplãtoare:
Domnii schimbã discuþiile despre unele întâmplãri
când au fost împreunã la un restaurant în Bucureºti.
Intervin în discuþie ºi doamnele cu subiectul. Boc ( e
vorba, desigur, de fostul fotbalist Alexandru Boc de la
Dinamo Bucureºti, n.n.) care se cãsãtoreºte cu
nepoata ªahinºahului Iranului. La ora 20:20 vine în
vizitã domnul H. D. care, de la telefonul “Obiectivului”,
anunþã la deranjamente cã nr. lui de telefon este
deranjat. Apoi discutã cu domnii despre un film cu
scene de rãzboi. Domnul H. afirmã cã în prezent
URSS „în ceea ce priveºte puterea de explozie
nuclearã i-a depãºit pe americani”.
În continuare domnii discutã despre intrecerea
între URSS ºi SUA în unele domenii, în special
instalaþii pentru detectarea exploziilor nucleare. Din
nou, domnii discutã despre scenariile unor filme ºi
rolul regizorului ºi artiºti. Domnul Traian schimbã
discuþiile despre Alex Piru ºi imitã cum acesta
vorbeºte despre unele lucrãri. Se poartã discuþii
despre box. Domnul H. afirmã cã la un meci dintre un 77

boxer sovietic ºi unul iugoslav, juriul a acordat
decizia celui sovietic pe nedrept, fapt care a atras
protestele publicului spectator.
Dl. T.: - Unde e un rus, e ºi politicã.
Dl. H.: - Asta am vrut sã vã arãt cã ºi aicea se
face politicã.
Ob.: - De ce te supãrã, domnule, de ce te
supãrã?
Dl. H.: - Pãi de ce, dom‘le...
Ob.: - Cã n-ai fãcut trei ani de puºcãrie, domnule,
cã nu te supãrã... Cum auzi ceva de ruºi, te superi…
Dl. H.: - Nu, domnule, mã supãr cã se face
politicã pe ring.
Ob.: - Da, domnule, se face politicã ºi în casã ºi
la masã se face politicã.
Dl. H.: - Nu, domnule...

cu el nu poþi merge decât la dezastru. Domnii în
continuare poartã discuþii despre unele lucrãri literare
ºi scriitori, fãcând comparaþie care dintre scriitori
stãpâneºte mai bine limba românã ºi ce calitãþi trebuie
sã posede un scriitor de valoare.
În acest moment al discuþiilor domnul Traian
Pop aratã oaspeþilor un text subversiv pe care
înainte de a-l citi îl decripteazã. Astfel, pentru a
înþelege exact semnificaþia întâmplãrilor din
basm, auditoriul trebuie sã ºtie, în mod exact, la
cine se referea autorul.
Dupã unele discuþii despre lucrãri literare, domnul
Traian spune:
- „Sunt trei volume de basme cu semnificaþii,
colorate”.
Ob.: - Pentru maturi.
Dl. H. - Îmi pare rãu cã nu v-am adus eu...
Dl. T.: - ªi dã legenda, zice: Fãt Frumos – PCR,
Balaurul cu limbi de foc – partidele istorice, Vechii
logofeþi – comuniºtii, Buzduganul cu 1924 de ocale terminarea cu legalitatea PCR, Vulturul de la apus Germania facsistã ºi Antonescu care au târât
România în rãzboiul antisovietic, Craiul de la Rãsãrit
– PCUS (Partidul Comunist al Uniunii Sovietice),
Mãturoiul de 1945 ºi 1949 de fire – regenerarea
Reformei agrare, desfiinþarea moºierimii ºi desfiinþarea
moºierimii ca clasã, Mãtura de 1948 de fire –
naþionalizarea principalelor mijloace de producþie.
Palatul de cleºtar - construirea socialismului la oraºe
ºi sate. Asta face parte din volumul „Fãt Frumos - fiul
patriei ºi Balaurul cu limbi de foc”.
Dl. H. - Domnule, îmi pare rãu cã nu þi-am adus
ºi eu o piesã. Doctor Bojali (?) sau nu ºtiu...
Dl. T.: - Nu mai spun cã are ºi ilustraþie!
D-na ª:- Ia dã-le sã le vãd ºi eu...
Obiectivul este încântat ºi vrea sã citeascã
el asistenþei sfârºitul basmului. Nu e uºor pentru
cã bãrbaþii ºi actriþele se ceartã pentru întâietate.
Obiectivul, care avea o voce fonogenicã, extrem
de plãcutã auzului, are câºtig de cauzã:

Ob.: - Dar omul unde sã se manifeste, domnule?
La alegeri nu-mi dai voie sã mã duc, pe stradã nu mã
pot manifesta, în presã nu pot sã scriu, când am ceva
nu pot sã urlu, unde sã mã manifest? Dacã la box nu, mãcar...
Intervin ºi celelalte persoane. În acest fel nu se
mai înþelege nimic.
Ob.: - Sportul este pentru noi o descãrcare
formidabilã de nervi ºi energie. Dacã n-ar fi sport nu
se ºtie ce s-ar întâmpla cu...
Doamnele se amuzã pe seama ultimelor fraze
ale „Obiectivului”.
Domnii schimbã discuþiile ºi fac o comparaþie
între Ilarie Hinoveanu ºi Petru Dragu.
Dl. Traian: Aici a calculat bine ºansele cã ºtii cã
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Ob.: - Dã sã citesc eu finalul ãla.
Dl. T: - În acest basm cineva pune mâna pe
putere. Comuniºtii pun mâna pe putere într-o þarã
imaginarã cu împãraþi, cu nu ºtiu ce. Ultimul capitol
se intituleazã „Lupta ºi victoria”.
Se ceartã care sã citeascã capitolul respectiv.
În cele din urmã citeºte…
Obiectivul: - „E ora 4,15. Pe muntele revoluþiei
se înalþã spre bolta cerului... atât de.... luminoase care
descriu încet paºii ... ºi se stinseserã în pãdurea
întunecoasã. Semnalul a fost dat. Din mii ºi mii de
pistoale, tunuri ºi aruncãtoare au þâºnit flãcãri de foc
ºi oþel ucigãtor. Bubuiturile ºi tunetele fãceau sã
geamã ºi sã se cutremure pãmântul. Fumul ºi flãcãrile
exploziilor se întindeau pretutindeni înecãcios ºi greu.
Fulgere de foc înaintau treptat ºi duºmanul se retrãgea
în panicã în direcþia palatului împãrãtesc. Dar vai! Nu
ºtiau cã acolo îi pândeºte sã-i închidã în cleºte de

foc. Alte detaºamente de revoluþionari ºi astãzi
conduºi la abis de viteazul Artur, Codruþ ºi Adore
observau cu bucurie cã duºmanul nu apucase sã
deschidã bine foc de apãrare ºi imediat l-au fãcut
inofensiv de puterea de foc, de hotãrârea ºi dârzenia
cu care luptau revoluþionarii bãrboºi, aceea care
puneau acum mâna pe frânele destinului. Cercul de
foc se stinse pânã la apropierea palatului. Codruþ zise
unchiului sãu.........(continuã sã citeascã).....
“Obiectivul” citeºte un alt capitol intitulat „Întâlnirea lui Codruþ cu Volodea”. Doamnele ºi domnii se
amuzã pe seama lecturii........
Dl. H.: - Dom‘le, asta e a-ntâia, de ce n-a trimis-o,
dom‘le... rãspunde-I, dom‘le, s-o trimitã în China...
Ob.: - Dar n-ai voie în China sã pronunþi cuvântul
împãrat.
Dl. H.: - Sau cum...
Ob.: - Lasã-mã, dom‘le, cã toþii fiii de împãrat
ajung ºefi de partide aicea, nu se poate aºa ceva.
Dl. T.: - Asta se publicã de urgenþã în strãinãtate.
O doamnã insistã sã citeascã capitolul cu
„Alegerile”. Obectivul continuã sã citeascã capitolul
respectiv cum s-au fãcut alegerile. Codruþ l-a propus
pe Adore într-o funcþie iar acesta, la rândul sãu, l-a
propus în altã funcþie pe Codruþ.
Domnul D. povesteºte lucrarea unui doctor în
care se trateazã cum animalele îl judecã pe om.
Domnul H. afirmã cã are adresa respectivului
deoarece i-a dat-o s-o punã în repertoriu la teatrul de
pãpuºi. Dupã ce a citit-o n-a vrut sã-i spunã cã-l
refuzã ºi i-a motivat:
- ”Domle, mie mi se pare extraordinar de
interesantã ºi sã nu se banalizeze, sã fie înscrisã în
repertoriul unui teatru de pãpuºi, eu propun ca dv. s-o
înaintaþi la UNESCO. Piesa poate sã fie premiatã!”.
Obiectivul le povesteºte despre o lucrare a unui
scriitor englez în care animalele s-au ridicat împotriva
omului apoi au ajuns porcii la conducere ºi lozinca
era: ”Jos cei cu douã picioare, sus cei cu patru
picioare!”
Domnul D. pleacã.
Bãrbaþii care au rãmas discutã despre felul
în care ar putea fi publicatã o asemenea operã.
Obiectivul se gândeºte cã “Urzica” ar fi un loc
potrivit pentru a i se face intrarea în lume. El are,
însã, un amendament: “dacã Urzica ar fi
deºteaptã”. Din pãcate, “Urzica” nu a fost, din
punct de vedere al curajului editorial, niciodatã
deºteaptã. A fost o doar revistã extrem de
conformistã ºi de cuminte. În “Urzica” nivelul
criticii nu a ajuns niciodatã mai sus de scaunul
frizerului sau al secretarei unui director. Traian
Pop pune în discuþia varianta “Europei libere”
dar problema era trecerea ei peste graniþã. Sîrbu
era, în aceastã problemã, un om pãþit. Faptul cã
doar a discutat cu cineva trimiterea piesei
“Sovromcãrbune” în Franþa (fãrã sã finalizeze
nimic) l-a costat câþiva ani de puºcãrie.
Dl. T.: - Recomandã-i lui Flor sau Tembi (?)...e
profesionist.

Ob.: - Ãsta e atât de....
Dl. T:-...de teribilã cã nu se poate publica, nu se
poate fructifica.
Dl. T: - Acolo, da. Unghiul ãsta e perfect...
Ob.: - Dacã ar fi „Urzica” deºteaptã, aºa ceva...
Dl. T: - Dom‘le, aici e toatã treaba.
Ob.: - „Urzica” asemenea lucruri trebuie sã
publice...
Dl. T: - Pãi sigur, cã are un humor nemaipomenit
ãsta. Îþi dai seama, un om...
Ob.: - La „Urzica” pe care o duce aia de...
Dl. T: - În strãinãtate, asta se ia cu bani grei, se
cumpãrã cu bani grei...
D-na Lizica: - Uite, s-o ducã Pop, cã tot pleacã
în strãinãtate...
Domnul Traian Pop afirmã cã lucrarea
respectivã, puþin þesãlatã, este o operã excepþionalã.
Asta, cititã frumos ºi interpretatã la „Europa liberã”,
dacã nu e un delir naþional...
Ob.: - Da, da, vasãzicã gradul de inventivitate
la care s-a ajuns ca sã se... un simptom...o literaturã
de simptom.
Dl. T: - Sunt inversãri teribile aicea, dom‘le, Se
poate scrie imens pe... ºi, prin imbecilizare, se ajunge
la o parodie....
Ob.: - ªi ãsta este probabil un pensionar care
suferã groaznic de pe urma mizeriei actualului regim
ºi care sperã cã, scriind aºa ceva, sã scape mistic
(?). Cã aici e parodia, ºtii? Înþelegi?
Dl. T.: - Asta dovedeºte, într-adevãr, cã se face
literaturã....Peste graniþã, nu ies…
D-na L. intervine ºi schimbã subiectul discuþiilor
despre mâncare. Domnul Pop îl invitã pe Obiectiv la
restaurant. Dupã câteva minute, domnii pleacã
împreunã iar, la puþin timp dupã ei, ºi d-na R.
Redactat de Gh. Stanciu/ 10.06.1969
Rezoluþia ºefului Direcþiei I din cadrul
Securitãþii doljene este laconicã ºi la obiect:
- Dacã ofiþerul operativ nu a intrat în posesia
lucrãrii din care a citit “Obiectivul” poate asculta banda
sau, când va fi timp, sã o redãm integral.
- Sã stabilim despre ce lucrãri se vorbeºte. Ale
cui sunt, conþinutul lor. (semnat indescifrabil)
Dupã 13 zile de la lectura basmului “Fãt
Frumos-Fiul Patriei ºi Balaurul cu limbi de foc”,
fatalitate!, are loc o întâlnire de gradul O. La ea
participã unul dintre oaspeþii Obiectivului ºi
ofiþerul de Securitate Olimpian Ungherea.
Întâlnirea are loc la cererea unui însufleþit
participant la discuþia despre literatura
subversivã care a avut loc în casa lui Sîrbu. În
casa Obiectivului, el îºi exprima admiraþia pentru
basm ºi, mai mult, aduce laude ºi unei piese,
aflate chiar în posesia lui, care i se pare
“extraordinar de interesantã” ºi care ar trebui
prezentatã la UNESCO, unde ar putea fi ºi
premiatã. Ce îi spune dl. H.D. ofiþerului Ungherea
despre aceastã piesã? Cã e “puerilã de tot” ºi
cã, pentru edificare, o poate pune oricând la
dispoziþia organelor.
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NOTÃ RAPORT din 23 iulie 1969
În data de 22 07 1969, am fost solicitat telefonic
la birou, de cãtre H. D…….., fost informator al
organelor noastre, sã am cu dânsul o întâlnire, întrucât
are sã-mi comunice unele date care crede cã ne-ar
interesa. Am stabilit întâlnirea pt. orele 10, astãzi, 23
07 1969.
Susnumitul a venit cu autoturismul proprietate
personalã, un Fiat 800 cu care ne-am deplasat spre
marginea oraºului, cãtre Filiaºi. Din discuþiile purtate
pe drum, au rezultat urmãtoarele:
1.) La susnumitul a venit în vizitã, de câteva
zile, din Elveþia, un anume R. cu soþia pe nume L.
(numele de fatã Z.), cãlãtorind cu un autoturism
marca “Triumph”. Soþia acestuia, L. Z., este originarã
din Craiova, de unde în perioada anilor 1948-49 a
plecat împreunã cu pãrinþii în Elveþia. În þara noastrã
pãrinþii se ocupau cu fabricarea de de þigle ºi cahle
pentru sobe de teracotã. În Elveþia s-a cãsãtorit cu
numitul R. Femeia a fost colegã de ºcoalã ºi prietenã
în copilãrie cu soþia lui H. D. Aici vor sta pânã
duminicã 27 07 1969, când vor pleca la Bucureºti,
la niºte rude de ale lor de acolo. În Elveþia au un
copil (o fatã) pe nume U., în vârstã de 15 ani. Sunt
de condiþie socialã mediocrã, ambii muncesc în
Elveþia pentru a-ºi câºtiga existenþa (soþia, în
particular, mai face ºi croitorie). Au rãmas, în special
el, foarte plãcuþi impresionaþi de România, de viaþa
foarte ieftinã de la noi, de pieþele pline de alimente ºi
zarzavaturi de tot felul. Mai spunea cã tov. Nicolae
Ceauºescu este privit în Elveþia ca cel mai inteligent
ºef de stat din þãrile socialiste. Adresa lor în Elveþia
este urmãtoarea:
2) Pe la începutul lunii iunie a.c. a fost cu soþia la
familia Sîrbu Ion Dezideriu. Aici a mai întâlnit pe R.
R., actriþã la Teatrul Naþional din Craiova ºi pe T. P.,
redactor la revista „Ramuri”. Dupã o serie de discuþii
fãrã importanþã, P. T. scoate din servietã un dosar cu
coperþi tari, gros, ºi spune cã are un dosar în trei
volume, un manuscris aparþinând unui profesor din
Craiova, dar un basm interesant, cu anumite
semnificaþii, colorat. Acest basm dezbate în fond o
problemã de ordin social, face politicã cum s-ar zice,
dar acoperit. Astfel, partidul comunist este Fãt frumos,
reacþiunea este Muma pãdurii, lupta de clasã este
Baba Cotoroanþa etc. Este scris destul de naiv dar
încercarea este interesantã. ªi a citit câteva pasaje
din acel basm.
H. D. spune cã cã i s-a pãrut foarte ciudat cã
Pop Traian are o asemenea lucrare literarã care întrun anume fel bagatelizeazã, ia în derâdere anumite
fenomene social politice. ªi de aceea a þinut sã ne
informeze.
3) Un oarecare doctor Cajal din Bucureºti i-a
trimis, cu câtva timp în urmã, o piesã de teatru intitulatã
„Revolta animalelor”, de asemenea cu semnificaþii
sociale, puerilã de tot, în care animalele se revoltã îºi
80 aleg un preºedinte ºi doi vicepreºedinþi ºi nu vor sã

se mai supunã omului. Piesa o mai are ºi spunea cã
ne-o poate pune la dispoziþie oricând.
Lt. Maj. Olimpian Ungherea
Cele douã texte, reproduse exact dupã filele
Dosarului Sîrbu de la Consiliul Naþional pentru
Studierea Arhivelor Securitãþii, ne dau mãsura
în care se putea face dizidenþã în timpul
sistemului comunist din România. Securitatea
avea informatori peste tot ºi ºtia tot. Sîrbu, care
avea o bogatã experienþã carceralã, se dovedeºte
a fi un naiv incorijibil în raport cu cei cu care se
vedea ºi cu care vorbea extrem de liber. E de
prisos sã mai adãugãm cã toate încercãrile de a
publica un asemenea text subversiv erau sortite,
de la bun început, eºecului. Ar fi interesat de aflat
ce s-a întâmplat cu “Fãt Frumos- Fiul Patriei…”
dupã Revoluþie. Pentru cã, în mod cert, textul
nu s-a publicat în “Urzica” ºi, dupã toate
probabilitãþile, nici nu a putut fi scos din þarã.
Textele de mai sus rãspund, scurt ºi la obiect,
despre felul în care funcþiona solidaritatea
intelectualã într-un cerc de amici când era vorba
de a promova public un text critic la adresa
sistemului comunist. Iuda se gãsea, mereu,
printre ei…
Notã: Textele scrise în bold îi aparþin autorului.
Restul e reproducerea exactã a documentelor copiate
din Arhiva CNSAS
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Tipologii ale raului – spatii
, infernale
Typologies of Evil. Infernal Spaces
Niculae Liviu Gheran
În perioada 4-6 Octombrie
s-a desfãºurat în cadrul Facultãþii de Litere din Cluj simpozionul internaþional cu titlul Topographies du mal. Du lieu
infernal à l’antiutopie. Din
comitetul de organizare au
fãcut parte Jean-Jacques
Wunenburger (Universitatea
Jean Moulin, Lyon 3, Franþa),
Phillippe Walter (Universitatea
Stendhal, Grenoble 3, Franþa) ºi
Corin Braga (Universitatea
Babeº-Bolyai, Cluj). Evenimentul
a fost organizat de cãtre
Phantasma, Centrul de cercetare a imaginarului. Au fost
prezenþi cercetãtori de talie
internaþionalã veniþi din diferite
þãri – Franþa, Portugalia, Italia,
Spania, Polonia, Belgia, Brazilia,
Mexic, Taiwan, Africa de Sud,
Argentina ºi, bineînþeles, de la
noi. Aºadar, o reprezentare
foarte diversificatã, care a reuºit
sã potenþeze o întreagã suitã
de discuþii asupra subiectului
central al simpozionului. Multitudinea de spaþii infernale
identificate ºi analizate a fost
impresionantã. Fie cã vorbim
despre distopii sau despre
antiutopiile secolului XX, spaþii
malefice ale Evului Mediu sau ale
contemporaneitãþii, toate au fost
înfãþiºate la Cluj, în cele douã zile
ale manifestãrii ºtiinþifice.
Congresul a fost deschis în
Sala Shakespeare a Facultãþii de
Litere, odata cu întâmpinarea
invitaþilor de cãtre rectorul universitãþii Babeº-Bolyai, IoanAurel Pop, ºi decanul Facultãþii
de litere, Corin Braga. Imediat
dupa aceea a înceaput prima
sesiune propriu zisã a
conferinþei, prezidatã de Philippe
Walter ºi având ca vorbitori trei
nume consacrate. Jean-Jacques
Wunenburger (Lyon – Franþa) a
prezentat o lucrare cu titlul
Figures schizomorphes: satanisme et millénarisme în care a
discutat diverse clasificãri ale

rãului (fizic, moral, metafizic etc.)
precum ºi ideea cã experienþa
rãului poate duce la personificarea lui. Pe de o parte, rãul
este o figurã polimorfã deoarece
entitatea negativã supremã,
diavolul, beneficiazã de o gamã
foarte variatã de forme ºi
manifestãri în spatele cãrora se
ascunde. Pe de altã parte, tradiþia
milenaristã oferã o imagine a
umanitãþii care luptã împotriva
rãului, rãul devenind astfel vizibil,
identificabil. Pe parcursul prezentãrii, Wunenburger a izolat

pus accent pe simbolistica din
spatele mitului biblic precum ºi
pe diferenþele dintre interpretãrile
ebraice ºi creºtine.
Dupã pauzã, manifestarea a
continuat cu o sesiune dedicata
în totalitate infernului la nivel
iconic ºi prezidata de JeanJacques Wunenburger. Ana Tais
Barros (Porto Alegre – Brazilia)
a prezentat lucrarea cu titlul
Symboles de l’enfer: Images de
nulle part et de quelque part, în
timp ce Anna Caiozzo (Paris –
Franþa) a susþinut L’enfer et les

rãul identificându-l ca un
construct schizomorf, menþionând ºi faptul cã una dintre
posibilele soluþii la problema
rãului ar putea fi nararea lui.
Helder Godinho (Lisabona –
Portugalia) în lucrarea Construire
un imaginaire du mal a fãcut de
asemenea o trecere în revistã a
formelor rãului, zãbovind mai mult
asupra formelor psihologice ºi
asupra rãului comun (maladie du
temps) în încercarea sa de punere
în evidenþã a constructelor ce
stau la baza formãrii imaginarului malefic. Al treilea vorbitor
al primei ºedinþe, Claudio
Bonvecchio (Varese – Italia) a
discutat legãtura dintre mitul
biblic al lui Cain ºi diferitele
ipostaze ale rãului, în Caïn et les
images du mal. Cercetãtorul a

autres, visions orientales des
lieux du mal (XVe-XVIIIe siècles),
lucrare în care Caiozzo, pornind
de la manuscrise, reprezentãri
vizuale ºi cosmologia musulmanã pune în evidenþã spaþiile
demonice proprii Orientului
secolelor XV-XVIII. Imediat dupã aceasta, Arnaud Huftier
(Valanciennes - Franþa) în
Toronto ou Montréal? L’enfer et
les étranges voisins… a analizat
istoria agitatã a oraºelor Toronto
ºi Montréal, punându-le în legãturã cu decãderea utopiei ºi
distopiei. Urmãtoarele douã
ateliere au fost þinute în paralel,
unul fiind dedicat lucrãrilor în
limba englezã, ºi celor în limba
francezã, celãlalt. La secþiunea
francezã (prezidatã de Hugo
Bauza) - Blanca Solares (Ciudad 81

francezã (prezidatã de Hugo
Bauza) – Blanca Solares (Ciudad
de Mexico) a prezentat
L’inframonde et le mal, dans la
pensée du Mexique ancien;
Danielle Rocha Pitta (Recife –
Brazilia), a susþinut comunicarea
Le mal dans le conception des

Elite, Paolo Bellini (Varese –
Italia) a discutat viziunea sa
asupra supravegherii ca element distopic al societãþii contemporane post-moderne în Evil,
Surveillance and Dystopia,
Simina Raþiu a încercat sã
identifice cauzele ºi funcþiile

candomblés de Recife, iar Gisèle
Vanhese (Cosenza – Italia), a
vorbit despre Géographie
infernale et nigredo existentielle
dans l’oeuvre de Panait Istrati. În
ceea ce priveºte a doua secþiune
(dedicatã lucrãrilor în limba
englezã ºi prezidatã de Madondo
Sybusiso Hyacinth), majoritatea
lucrãrilor a fost centratã pe
analiza lumilor ºi spaþiilor
distopice. ªtefan Borbély a
82 prezentat lucrarea The Dystopian

pesimismului de la începutul
secolului XX în The Antiutopic
Pessimism at the Beginning of
the 20th Century , iar Fanfan Chen
(Taiwan), a prezentat o analizã a
rolului rãului în miturile aborigenilor din Formosa – numele
medieval al Taiwanului – ,
intitulatã The Threefold Mimesis
of Evil in the Myths of Formosan
Aborigines.
Dupã pauzã a urmat ultimul
set de ateliere pentru prima zi de

congres (acelaºi format, unul
pentru lucrãrile în limba englezã,
celãlalt pentru cele în francezã).
Ambele au fost dedicate analizei
spaþiilor distopice. Cel dedicat
limbii franceze ºi prezidat de
Barbara Sosien, a început cu
susþinerea lucrãrii Le narrateur
en position distopique de cãtre
Corin Braga. Imediat dupã
aceea, Gabriela Chiciudean a
luat în discuþie spaþiile antiutopice din opere aparþinând lui
Jonathan Swift ºi Ion Eremia, iar
Radu Toderici a prezentat viziunea sa asupra unei legãturi între
primele clasificãri generice ale
utopiei ºi satirei în Satire et antiutopie au début du XVII siècle.
În ceea ce priveºte secþiunea
desfãºuratã în paralel în limba
englezã – prezidatã de Anna
Caiozzo – aceasta a debutat cu
lucrarea The Painted Bird: Jerzy
Kosinski and the Mythopoetics of
the Dystopia Topos, a lui
Madondo Sybusiso (Cape Town
– Africa de Sud). ªedinþa a
continuat cu lucrarea lui Andrei
Simuþ, The Ends of Dystopian
Cities from Metropolis to
Gravity’s Rainbow ºi Creating
Space in Modern Dystopia,
prezentatã de Olga ªtefan.
A doua zi a congresului a fost
deschisã de ºedinþa prezidatã de
Claudio Bonvecchio ºi i-a avut
printre invitaþi pe Hugo Bauza
(Buenos Aires – Argentina), care
a prezentat Katabasis et fracture
ontologique dans l’Antiquité.
Mireille Courrent (Perpignan –
Franþa) a fãcut o trecere în
revistã a modurilor în care
Tesalia a fost reprezentatã ca
spaþiu al rãului, în lucrarea La
Thessalie, terre maudite, lieu de
mort et d’épouvante (Lucan) iar
Philippe Walter (Grenoble –
Franþa) a fost prezent cu lucrarea Une anti-utopie gay dans
le roman de Berinus (XIVe
siecle). Prezentarea cu care s-a
închis primul atelier a fost Le
Venusberg et la légende du
Tannhäuser susþinutã de Fatima
Guttierez (Barcelona – Spania).
Dupã pauzã a urmat o ºedinþã
prezidatã de Helder Godinho. În
cadrul acesteia, Carlos Carretto
(Lisabona – Portugalia), a vorbit
despre o cartografiere a rãului în

Evul Mediu în De la taverne a la
foire: Un cartographie du mal au
Moyen Age (XIII – XIIIe siècles),
iar, mai apoi, Isabelle Krzywkowski
(Grenoble – Franþa), a discutat
despre grãdinile secolului al XIXlea ca topos-uri ale rãului (în Les

de Danielle Rocha-Pitta. Din
grupul celor trei care au susþinut
prezentãri a fãcut parte Nicolas
Pinon (Louvain la Neuve –
Belgia), cu o lucrare ce urmãrea
metapsihologia rãului la Paul
Verlaine. În Métapsychologie du

jardins du mal et le Contre-Ëden
à la fin du XIX siècle). Cercetãtoarea a pus accent pe
estetica goticului, pe felul cum
grãdina poate deveni un avatar
al criptei, spaþiu al torturii ºi
suferinþei în care natura devine
monstruoasã. Ultima prezentare
a grupului a aparþinut Barbarei
Sosien (Cracovia – Polonia).
Precum în ziua precedentã,
au urmat atelierele þinute în
paralel. Cel dintai a fost prezidat
de Isabelle Krzywkowski ºi a
început cu o prezentare a
spaþiilor malefice din operele
ficþionale contemporane latinoamericane – Les espaces du mal
dans la fiction latino-americaine
contemporaine – susþinutã de
Eduardo Ramos Izquierdo.
Atelierul a continuat cu o analizã
a spaþiilor apocaliptice proprii
secolului XXI, fãcutã de
Mercedes Montoro (Granada –
Spania) ºi intitulatã Imaginaires
du mal au XXI siècle: de la
revisitation mythique à la réalité
apocaliptique du quotidien,
precum ºi cu o analizã a operei
lui Jacques Chessex, de Jean
Michel Devesa, intitulatã
Payerne, 1942: Le Mal, les
monsters et l’ogre dans l’ oeuvre
de Jaques Chessex. În paralel
s-a desfãºurat atelierul prezidat

mal. Paul Verlaine: entre alcool
et religion, Pinon a discutat
psihicul ca topos infernal precum
ºi tendinþa lui Verlaine de a plasa
infernul ca un substitut pentru
paradis. Renato Boccali (Milano
– Italia) a susþinut lucrarea La
faune est l’enfer du psychisme ºi
Ionel Buºe a prezentat L’enfer
des eaux létales: une vision
bachelardienne de la mort.
Ultimele douã ateliere ale
congresului au fost þinute în
paralel ºi au fost grupate similar
celor din prima zi în funcþie de
limba în care au fost susþinute
prezentãrile. Astfel, primul atelier,
rezidat de Ionel Buºe, i-a avut
printre oaspeþi pe Philippe Joron
(Montpellier – Franþa), cu o
lucrare centratã pe opera lui
Georges Bataille intitulatã La
souveraineté du mal. Georges
Bataille et l’innocence coupable
de la litérature; Iulia Micu a avut
în vedere oraºul modern ca
spaþiu malefic în lucrarea cu titlul
La métaphysique des ténèbres
dans la ville moderne ºi Laurenþiu
Malomfãlean a prezentat L’enfer
du cauchemar. Revant d’Hitler a
l’age hypermoderne. În paralel la
secþiunea englezã s-a desfãºurat atelierul prezidat de
Paolo Bellini. Cel dintâi aici,
Ovidiu Pecican, ºi-a prezentat

viziunea asupra lumii globalizate
ca spaþiu antiutopic în
Globalisation as Antiutopia. An
Eastern European Interpretation;
apoi a urmat Rodica Chira cu
lucrarea Panem – le monde
infernal des Hunger Games.
Ultima comunicare prezentatã în
cea de-a doua zi de congres a
fost aceea a lui Marius Conkan
care a pus în vedere posibilitatea
unei legãturi între structurile
distopice ºi literatura fantasy în
Dystopian Structures in Fantasy
Literature.
Cea de-a treia zi a fost
rezervatã unui seminar tactic al
participanþilor în vederea punerii
la punct a unor chestiuni
organizatorice pentru viitor.
Astfel, punctul-cheie a fost
restabilirea reþelei internaþionale
a Centrelor de Cercetare a
Imaginarului. S-a mai discutat
despre posibilitatea organizãrii
anuale a unui congres itinerant pe
teme legate de studiul
imaginarului ºi au fost luate in
considerare diverse propuneri
privind proiectele de cercetare.
Conferinþa s-a încheiat cu
lansarea volumului 22/2012 din
Caietele Echinox, dedicat lui
Jean Jacques Wunenburger.
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Andrei Serban
si, formele
,
spirituale ale teatrului

originalã punere în scenã a
tragediei greceºti a sfîrºitului de
secol XX.

Andrei ªerban, and the Spiritual Frames of Theatre

Asemeni lui Artaud, Brook ºi
Grotowski, Andrei ªerban doreºte
sã aibã un contact direct cu
ritualurile unor culturi îndepãrtate.
Cãlãtoreºte în Bali ºi Japonia.
Dansurile balineze, care l-au uluit
pe Artaud, au constituit pentru
Andrei ªerban un model pentru
exerciþiile de concentrare prin care
actorul este chemat sã-ºi
cunoascã trupul ºi sã-l punã în
acord cu vocea ºi cu gîndul. Artiºtii
balinezi sînt în viaþa de zi cu zi
meºteºugari sau þãrani, care ziua
lucreazã pãmîntul, iar seara se
transformã în participanþi la
“reprezentaþia-ceremonie-ritual”,
asemãnîndu-se izbitor cu interpreþii
dramelor-mister ale lui Steiner, care
ziua erau tîmplari, sticlari, modelori,
iar seara se transformau în actori.
În Japonia este fascinat de
teatrul Nô. La master-class-ul de
la Teatrul Naþional din Cluj (8-18
iunie 2005), Andrei ªerban gãsea
o explicaþie posibilã a ceea ce ar
putea fi teatrul. Întrebarea apare
mereu, chiar dupã o practicã de ani
ºi ani. Un posibil rãspuns, îl dãdea
atunci susþinînd cã teatrul este
acþiune, deci luptã. Exemplificarea
era fãcutã pe teatrul oriental: „În
teatrul Nô japonez, care este cea
mai veche formã de teatru
existentã azi, a fi actor înseamnã
a merge pe scenã pentru a fi întrun ring de box. A merge în scenã
pentru a te lupta. ªi te lupþi, în primul
rînd, cu partenerul. El îþi este
duºmanul numãrul unu, dar nu
actorul, ci personajul. Deci, tu, ca
personaj, trebuie sã-l înfrunþi pe
celãlalt, sã te lupþi cu el, sã-l învingi
ºi el sã te învingã. Apoi, te lupþi cu
spectatorul, pentru cã vrei sã-l
cucereºti. La festivalurile de teatru
Nô erau multe trupe care veneau
în faþa împãratului. Era un fel de
luptã pentru a cîºtiga favoarea
împãratului. Spectacolul pe care îl
alegea împãratul se juca la curte
cu onoruri speciale. În acelaºi timp
este o luptã ºi la un alt nivel,
spiritual, invizibil. O luptã cu ceva
de deasupra. Te lupþi ca sã fii
acceptat de zei. Deci, este o luptã

Eugenia Sarvari
Din seria de regizori care
ilustreazã teatrul ritual cu elemente
sacre ºi suprasensibile, Andrei
ªerban este singurul la care avem
proba unui contact direct, mai mult
sau mai puþin aprofundat, cu texte
ale lui Steiner. Astfel, pentru
experimentele poetice de la
Televiziunea Românã, pe versurile
Anei Blandiana, regizorul s-a
inspirat, dupã cum el însuºi
mãrturiseºte, din douã cãrþi: una
despre yoga ºi alta despre euritmia
lui Rudolf Steiner, primite de la
„domnul Botta”, care, în „sesiuni de
poezie fãrã timp”, îl iniþiazã în calea
ezotericã, preocupat fiind de
„raporturi diverse între tãcere,
sunet, silabã, cuvînt ºi înlãnþuiri
poetice de cuvinte” la care a
adãugat „miºcarea, ca un curent
vital care susþine abstracþiunea”,
fiind prima „încercare de meditaþie
în miºcare, un prim pas în direcþia
Trilogiei”. E foarte importantã
aceastã mãrturie. Ea confirmã
faptul cã existã concordanþe ºi
afinitãþi între anumite procedee de
antrenament ale actorului, la unii
profesioniºti ai scenei/spectacolului – printre care ºi Andrei
ªerban – ºi Rudolf Steiner.
Încã de la începutul carierei,
Andrei ªerban manifestã un interes
deosebit pentru spectacolul liber ºi
lipsit „de logica convenþiei
realismului”, montarea cu Ubu
Rege de Alfred Jarry (1965)
însemnînd o depãºire a limitelor „a
ceea ce e posibil”, o trecere
dincolo de real, totul fiind „pus în
relaþie cu forþe cosmice iraþionale
(...) un teritoriu în care îþi pierdeai
busola, nu mai ºtiai unde te situezi,
te simþeai invadat”. Aducerea în
conºtienþã a „imaginaþiunii” artistice
de care vorbeºte mereu Rudolf
Steiner, a fost pentru Andrei
ªerban un deziderat în a face
invizibilul sã devinã vizibil, „actorul
84 sã devinã magician ºi teatrul sã ia

foc”. Nu e de mirare, deci,
strãdania viitoare a regizorului în
redescoperirea formelor de teatru
sacru, de teatru al spiritualitãþii,
care vine direct din Artaud,
Grotowski, Brook.
Întîlniri
La New York îl reîntîlneºte pe
Grotowski, pe care-l cunoscuse în
Polonia, cînd fusese în turneu la
Wroc³aw. Aceeaºi energie – pe
care Ellen Stewart o simþise în
preajma lui Andrei ªerban la
Zagreb –, emana ºi din persoana
lui Grotowski. ªerban se simte ca
fãcînd parte din familia spiritualã a
lui Grotowski. El conºtientizeazã
faptul cã Grotowski „avea un
mesaj pentru mine, pe care mi l-a
transmis intenþionat”, regizorul
polonez povestindu-i experienþa pe
care o avusese în munþi: „Îmi
descria sugestiv, uitîndu-se atent
la mine sã vadã cum reacþionez
(...) ceremonia bazatã pe incantaþii
ºi ritmuri arhaice”.
În urma succesului repurtat cu
spectacolul-colaj Arden/Ubu la
Teatrul „La Mama” ºi pe care,
întîmplarea face ca Peter Brook
sã-l vadã, acesta îl invitã la Centrul
Internaþional de Cercetãri Teatrale
de la Paris, unde, timp de un an,
va colabora la realizarea
spectacolului Orghast. Revine la
„La Mama” pentru a crea, între
1972 ºi 1974, Fragmente dintr-o
trilogie anticã: Medeea dupã
Euripide ºi Seneca, Troienele dupã
Euripide, reunite în trilogia Medeea, Troienele, Electra -,
itineratã în Europa ºi Asia ºi
reluatã apoi la Teatrul Naþional din
Bucureºti în 1990. La invitaþia lui
Jean-Louis Barrault realizeazã
Electra dupã Sofocle la Bordeaux
ºi la Catedrala Sainte-Chapelle de
la Paris. Trilogia este unanim
recunoscutã ca fiind cea mai

Cãlãtorii

pe niveluri multiple. O luptã cu tine
însuþi, cu propriile tale limite, cu
vocea, ca sã-þi fie mai liberã, cu
trupul, ca sã-þi fie mai puternic. O
luptã a efortului tãu cu tine, o luptã
cu celãlalt, cu publicul ºi o luptã
pentru a fi bine primit sus. Cîte lupte,
în acelaºi timp! Nu ai timp sã te
gîndeºti la metafore poetice, nu ai
timp de contemplaþie”. În Japonia
are prilejul de a petrece un timp
într-o mãnãstire zen, nu departe de
Tokio, perioadã scurtã, dar extrem
de densã în învãþãturi. Dintre ele,
una mi-a atras în mod special
atenþia: a ajunge la o “liniºtire a
capului în aºa fel încît sã ne putem
observa gîndurile”. ªi spun asta,
în ideea în care Steiner îndemna
mereu omul pornit pe calea iniþierii
moderne, sã-ºi observe procesul
de gîndire, sã gîndeascã asupra
gîndirii.
Urmaºi vs.precursori
Ideea cã urmaºii îºi creeazã
precursorii influenþîndu-i, poate fi
observatã ºi la Andrei ªerban,
care, printr-o rãsturnare a
lucrurilor, ajunge sã-l influenþeze,
sã-l toarne în tipare noi pe Steiner.
Prezentul influenþeazã, creeazã
trecutul. Astfel, ideea teatralitãþii
spontane pe care Steiner o dezbate
în cartea sa autobiograficã
Povestea vieþii mele vorbind
despre perioada în care, la Berlin,
asistã la repetiþiile din cadrul
Societãþii Dramatice, se regãseºte
într-un mod foarte asemãnãtor la
Andrei ªerban. În atelierul de la
Cluj regizorul vorbea despre faptul
cã teatrul „... nu este teritoriul ideilor
(...) Nu cred cã teatrul transmite
idei, sau cã acum douã mii cinci
sute de ani, cînd a fost inventat, a
fost inventat ca sã transmitã idei.
Ci ca sã evoce o altã realitate decît
cea pe care o ºtim. Ca sã deschidã
o fereastrã spre altundeva. Cu toþii
dorim sã venim în contact cu o altã
energie, despre care ºtim foarte
puþin. ªi pentru asta, nu inteligenþa
creierului ne este necesarã –
pentru cã este cunoscut cã
posedãm mai mulþi centri de
inteligenþã. Pe lîngã o inteligenþã a
minþii, existã ºi una a inimii. În
aceastã inteligenþã a inimii – cuvînt
foarte misterios, sînt de acord –,
existã un potenþial de deschidere

extraordinar de fin, de subtil, de
sensibil ºi care devine vizibil în
momentul cînd spectacolul sau
relaþia se întîmplã. Dupã aceea,
ceva rãmîne sau dispare pentru
totdeauna. Este un lucru imposibil
de definit, dar el existã, este foarte
concret. Nu e ceva abstract. E
ceva foarte concret”.
Interferenþe Steiner – Eliade
– ªerban
Andrei ªerban a realizat în
Fragmente dintr-o trilogie anticã un
amestec, o invazie a lumii divine
între interpreþi ºi printre spectatori.
Spectatorii simþeau visceral
limbajul, nu mai era nevoie de o
limbã inteligibilã. Consecvent cu
teoriile sale despre inteligenþa inimii,
tragedia greacã devine la Andrei
ªerban nu o experienþã
intelectualã, ci una pur emoþionalã.
Într-un
spaþiu
teatral
neconvenþional, are loc un
amestec, o contopire a actorilor cu
publicul, rezultatul fiind o
misterioasã metamorfozã a
privitorilor, implicaþi direct în actul
teatral. Spectatorii nu mai sînt doar
niºte martori impasibili, aºezaþi
confortabil pe scaune. La New
York, ºi mai apoi la Bucureºti,
Trilogia pleca de pe scenã ºi
pãtrundea în subsolul teatrului
singura sursã de luminã fiind
flacãra „pîlpîitoare a lumînãrilor
purtate de membri corului. Pe
coridorul lung, din cãrãmidã de
zgurã, Doica, copiii ºi corul
zãmisleau «prologul» piesei”. În
cor, fiecare voce îºi pãstra
autonomia, rezona la unison,
participanþii simþind cã forþele lor
astfel unite se multiplicã la nesfîrºit.
Apoi publicul era condus într-o
încãpere întunecatã ºi aºezat pe
bãnci „lipite de pereþii nesfîrºiþi”.
Medeea ducea un rest de mascã
ciobitã scos parcã de pe fundul
Mãrii Egee – fragmente dintr-o
existenþã care acum revine la
viaþã.
Exploatarea acestui spaþiu de
sub nivelul pãmîntului, din burta
teatrului, seamãnã izbitor cu „acel
uriaº hambar”, o „clãdire ruinatã ºi
pãrãsitã de mulþi ani”, în care
Mircea Eliade îºi plaseazã
spectacolul
sãu
din
Nouãsprezece trandafiri. La

ªerban, precum la Eliade, dar ºi la
Steiner, prin spectacolul dramatic
se realizeazã „descifrarea
semnificaþiilor simbolice, deci
religioase, ale evenimentelor”,
acesta devenind „un instrument de
iluminare (...), de mîntuire a
mulþimilor”. O „nouã escatologie”,
„soteriologie”, „tehnicã a mîntuirii”,
arta teatrului redevine „ce-a fost la
început, o artã magicã”.
În descãtuºarea energiei
vechilor texte greceºti, Andrei
ªerban foloseºte o tehnicã vocalã
care-i determinã pe actori sã intre
în adîncul conºtiinþei mitice de
unde ei aduc pe scenã un teatru
ce depãºeºte graniþele rostirii.
Sunetul ºi gestul devin cuvînt; un
cuvînt al unei limbi strãvechi, uitate,
vibrante, incantatorii, foarte
apropiate de muzicã. Vocea
Priscillei Smith – actriþa-fetiº a lui
Andrei ªerban, interpretã a
Medeei, Electrei ºi Andromacãi în
Trilogie, invitatã la Bucureºti, a
fãcut exerciþii vocale cu actorii
români – era un „amestec de urlete
rãu prevestitoare, invocaþii guturale
ºi bocete cutremurãtoare”. Prin
aceste exerciþii, sonoritatea
vechilor texte greceºti era readusã
la luminã. Limba era simþitã de
trupul actorului ca un limbaj al
înlãuntrului ºi nu ca un sunet
articulat: „a vorbi din tãlpi” era unul
din exerciþiile pe care Brook le
impunea trupei sale ºi pe care
ªerban le-a preluat. Cuvîntul era
desfãcut, ca în cele din urmã sã
fie repus la loc.
Analizînd caracterul vocalic/
consonantic al vorbirii, Steiner
explicã faptul cã ceea ce se
exprimã prin vocale este trãirea
interioarã a ceea ce fiinþa percepe
în urma contactului cu lumea
exterioarã. La rîndul lor, consoanele reproduc realitatea lumii
exterioare, iar preponderenþa întro limbã a unuia sau altuia din cele
douã elemente constitutive
reveleazã în ce mãsurã acea
limbã permite o dezvoltare artisticã.
Exemplificarea acestor gînduri ale
lui Steiner se poate observa la
actorii lui ªerban, care se foloseau
de întreaga energie a trupului
pentru „naºterea” vocalelor ºi a
consoanelor. Se poate observa o
fãrîmiþare a limbii pînã în principiile
constitutive, vocalele ºi con- 85

soanele pluteau ºi se desenau
precis în aerul din jurul trupului
actorilor, ca într-o încercare de
sesizare a unui „organ”, al unui
„trup” al vorbirii, un fel de dublu, de
stafie aflatã înafara / deasupra
actorului ca ºi cum vorbirea ar lua
naºtere înafara omului, dar ia
formã în fiinþa umanã ºi prin ea.
Regizorul îndemna actorul sã-ºi
asculte propriul glas pînã cînd va
ajunge la sentimentul cã ceea ce
rosteºte se desprinde cu totul de
el, rezultînd o contemplare a
propriei vorbiri. Priscilla Smith prin
emisia rãsturnatã a sunetului, pe
inspiraþie, reuºea sã intre într-o
stare tragicã realã. Sunetul pãrea
a fi smuls “din cea mai adîncã ºi
mai secretã pãturã de viaþã a
fiinþei”. Nu era vorba de a recurge
la “memoria afectivã”, ci de a fi “ca
marea, ca norii care fug pe cer, ca
un copac bãtut de vînt”, a te uni cu
elementele naturii, a le lua în tine ºi
a le descãtuºa.
Greaca veche ºi latina erau
considerate ºi de Rudolf Steiner ca
limbi care „exprimã încã în sunetul
însuºi o trãire nemijlocitã a
raportului dintre acest sunet ºi
acele realitãþi ale lumii interioare
sau exterioare care existã în el”.
Tot Steiner vorbea de rostirea
grecilor în hexametri ºi de relaþia
pe care ei o fãceau, prin aceastã
rostire, între ritmul inimii ºi
respiraþie, în dorinþa de a „trimite
prin cuvînt mesaje la depãrtãri
foarte mari”. La rîndul lui, Andrei
ªerban doreºte sã regãseascã
acest sunet pierdut, fiind conºtient
de faptul cã rostirea textului într-o
limbã demult apusã, va trezi la
viaþã imagini ale trecutului, cuvîntul
va deveni plãsmuitor, re-creator al
evenimentului demult apus.
Tranziþia între latina lui Seneca ºi
greaca veche a lui Euripide
semnifica trecerea dinspre
masculin spre feminin. Iason
rostea cuvintele în latinã, iar
Medeea în greacã. Cînd Medeea
dãdea ordine nu mai folosea
greaca, ci latina încãrcatã de
energie masculinã. Sunetul
visceral, emis de cei doi,
transmitea o energie înspãimîntãtoare, posibilitãþile vocii
propagîndu-se dincolo de firesc. ªi
dacã în basmul lui Goethe, ªarpele
86 verde ºi frumoasa floare de crin,

sosise vremea ca în suflet sã se
nascã podul prin care sã se facã
legãtura între maluri – cel sensibil
ºi cel suprasensibil –, prin actul
sacrificial al ªarpelui, aici ºuierul
vocilor, strigãtul ca un pod
realizeazã ritualul arhaic, exerciþiul
spiritual prin care realitatea
sensibilã ºi cea suprasensibilã
ajung sã se lumineze reciproc.
Actorul ºerbanian încearcã sã
regãseascã calitatea, semnificaþia
sunetului „emis cîndva din pieptul
semenilor sãi de atunci”, prin
exerciþiul vocii. Acest exerciþiu nu
se limita doar la pãtrunderea cu
sunet a trupului actorului, ci ºi la
dezvoltarea unei disponibilitãþi
fizice care-l ajuta sã controleze
sunetele. În acest fel, Priscilla
Smith ajunsese sã emitã sunetele
ºi incantaþiile pe inspiraþie. Un alt
exerciþiu consta în învãþarea,
concomitent cu emisia vocalã, a
„mersului Yoshi”: în teatrul Nô
trunchiul actorului nu se miºcã, el
„alunecã” de-a lungul scenei, actorii
fiind „aºezaþi” confortabil în corpul
lor. Senzaþia de echilibru pe care
actorii teatrului Nô o degajã este o
consecinþã a faptului cã paºii „vin”
din centrul fiinþei actorului. Pentru
asta, actorul trebuie sã fie conºtient
de modul cum reacþioneazã tãlpile
cu restul corpului ºi cu senzaþiile
interne. Coloana vertebralã trebuie
menþinutã dreaptã. Ea devine o
imagine a sinelui, care coboarã în
pãmînt ºi a creºtetului ce este tras
spre cer. „Maestrul Yoshi”,
aparþinînd unei culturi în care
„legãtura” cu cerul nu s-a pierdut,
le povestea actorilor despre un
maestru zen pentru care oamenii
sînt pãpuºi trase de sfori: „În momentele naºterii ºi morþii, aceste
sfori sînt întinse sau retrase în mod
brusc. Atunci cînd oamenii mor,
sfoara este tãiatã ºi, cu un singur
sunet, marioneta cade”.
Medeea. Electra. Troienele
Medeea a fost reprezentatã în
cele mai ciudate locuri. A plecat din
subsolul de la „La Mama” ºi a trecut
printre ruinele de la Baalbek. A
traversat vîrful muntelui Lycabetos
ºi a pãtruns în grotele din Bretania.
S-a preumblat printre ruinele de la
Persepolis ori printr-un fost abator
din Viena sau un grajd de lîngã

Amsterdam. Pe malul Atlanticului
sau printr-o piaþã din Sao Paolo.
Pe muntele Verbier vieþuirea a fost
intensã. Un nor dens ca o ceaþã
lãptoasã a cuprins actori ºi
spectatori încît se auzeau doar
vocile Medeei ºi a lui Iason. ªi „asta
nu era o metaforã sau un simbol”,
ci, cu concursul naturii, era teatruviu, fãrã artificii scenografice.
În Electra, spaþiul era creat din
practicabile, care comunicau unele
cu altele prin pasarele ºi scãri.
Priscilla Smith, interpreta Electrei,
cînd afla de moartea lui Oreste, se
dezlãnþuia într-un lamento
cutremurãtor, care pentru a obþine
acest efect nu se servise de
motivaþii psihologice, ci de imitarea
sunetului picãturilor de ploaie
„cãzînd pe lemn”. ªarpele pe care
Crisotemis îl aducea Electrei,
marca debutul disputei dintre
Electra ºi Clitemnestra ele
înfruntîndu-se de la o mare
distanþã, precum Iason ºi Medeea,
prin replici ºuierãtoare.
Troienele s-a desfãºurat într-un
spaþiu mult mai mare comparativ
cu celelalte douã pãrþi ale Trilogiei.
Spectatorii erau conduºi de actori
ºi urmãreau piesa deplasîndu-se
dintr-un loc în altul, mînaþi de
acþiune, efectul fiind de amestec al
lumilor. Platforme, practicabile,
scãri serveau la desfãºurarea
aproape concomitentã a acþiunilor.
Într-un delir sacru, prinsã într-o
învîrtejire sãlbaticã a dansului
menadic, Casandra se lãsa locuitã
de zeu, era canalul prin care el se
manifesta perorîndu-ºi profeþiile.
Este o izbitoare asemãnare între
dansul dezlãnþuit al Casandrei ºi
acela al Niculinei din nuvela
Nouãsprezece trandafiri a lui
Mircea Eliade: „...începuse sã
danseze tot mai frenetic, învîrtinduse pe loc ºi zvîrlindu-ºi amîndouã
braþele cînd la dreapta, cînd la
stînga, mi s-a pãrut, cîteva clipe,
cã Niculina îºi dezgolise sînii, ºi
semãna atunci cu o menadã
asiaticã, iar pãrul i se zbãtea pe
umeri, pe spate, pe piept ca niºte
ºerpi încolãciþi (...) îmi era teamã
cã dintr-un moment în altul fata va
începe sã þipe”, „apoi a împietrit,
hieratic, semãnînd cu o statuie, ºi
de-abia atunci a strigat cîteva
cuvinte scurte, guturale, într-o
limbã necunoscutã”. Suferinþa

Andromacãi, atingea paroxismul
cînd Astianax era luat ºi închis
într-o cuºcã, urmînd a fi ucis.
Spectaculoasa cãdere în
î n t u ne c i m i l e H a d e s u l u i a
Andromacãi, era unul din cele mai
cutremurãtoare momente ale
Troienelor. Umilirea Elenei, purtatã
în mijlocul spectatorilor, într-o
cuºcã pe roþi, unde, dupã ce era
violatã de un urs, acesta îi ridica
trupul gol deasupra capului.
Caracterul orgiastic ºi dezlãnþuirea
de forþe amintea de cultul lui
Dionysos, cînd ceremoniile avea
loc în munþi, noaptea, în sunet de
flaut. Troienele înspãimîntate,
ghemuite ºi înghesuite unele în
altele, împresurate de soldaþi ºi
legate cu o funie, porneau cãlãtoria
pe mare la lumina licãritoare a
torþelor.
Ecouri
Prin acest spectacol, Andrei
ªerban a izbutit, observa Eugène
Ionesco, sã aducã din nou în luminã
arhetipuri “în vederea unei reintegrãri a umanitãþii pierdute, într-o
ordine spiritualã ºi cosmicã”,
reuºind sã “înalþe toate acestea la
altitudinea mitului: transformîndu-le
în sacru ºi legendã”. A face dintr-un
spectacol o ceremonie sacrã
“înseamnã a-l readuce la arhetipul
sãu uitat”. ªi revenind la ideea de
halou, de aurã - actorul, în crearea
personajului, reuºeºte sã producã
o interferenþã între conturul auric
al acestuia cu acela al spectatorilor. În acest sens, Clive
Barnes scria despre Trilogie:
“Avem într-adevãr de a face cu un
teatru non-verbal, de comunicare
auralã (s.n.)”, prin care spectatorii
pricep “pe loc despre ce acþiune
este vorba”. Aceastã “comunicarea auralã” de care vorbeºte
criticul, nu este altceva decît
corpul auric, astral, care
înconjoarã corpul fizic omenesc.
Un înveliº avînd forma unui halo.
Ieºind din corpul fizic ºi din acest
contur astral, actorul joacã
personajul, dar cu ajutorul
“instrumentului” empiric, care este
însuºi corpul lui. Prin jocul lor,
actorii Trilogiei transgresau aura
personajelor, depãºind contururile
aurice ºi intrînd în con-sonanþã cu
halourile spectatorilor.

Purificarea
Ceea ce l-a uluit pe Artaud la
spectacolele teatrului balinez a
fost faptul cã în acest teatru drama
are loc între „stãri de spirit” ºi cã,
prin renunþarea la cuvinte, rezulta
un limbaj fizic nou, bazat pe
semne, un limbaj originar, construit
mai mult din sunete, ce se adreseazã mai curînd intuiþiei decît
intelectului. Andrei ªerban reuºea
– în Trilogie ºi mai tîrziu prin replicile
eliptice din teatrul crud al Sarei
Kane – sã transpunã în practicã
ceea ce Artaud remarcase,
teoretizînd apoi: „face din cuvinte
descîntece”, „piseazã sunete”.
Teatrul lui Andrei ªerban devine
contagios, ca „ciuma”, care este
forma supremã de purificare, un soi
de ardere pe rug. Purificarea
radicalã este prin foc. Pentru a
scãpa de epidemii, cadavrele
ciumaþilor erau arºi pe rug. În mitul
creãrii soarelui ºi a lunii la azteci
se spune cã înainte ca ziua sã fi
fost creatã, în adunarea zeilor s-a
pus întrebarea cine va lumina
lumea? Unul din zei s-ar fi oferit
benevol. Un altul, cu o înfãþiºare
respingãtoare, plin de bube, a fost
numit de ceilalþi. Cei doi au fost
supuºi unei probe dure: sã se
arunce într-un foc ce arsese timp
de patru zile. Primul, cel care se
oferise de bunãvoie, încercã de
patru ori, dar rugul dogoritor îl opri.
Bubosul, iarãºi la îndemnul zeilor,
dintr-un singur avînt, se aruncã în
foc. Fu urmat de cel temãtor.
Primul se ridicã pe cer. ªi de atunci
Soarele lumineazã universul, fãrã
ca cineva sã-i poatã privi
strãlucirea. Celãlalt deveni Luna,
înzestratã cu o strãlucire mai palidã
primitã de la Soare. Maladia celui
bolnav a dispãrut brusc, cel
respingãtor la chip a fost
transformat „prin aceea cã s-a
lãsat ars, contopindu-se cu rugul
ce ar fi trebuit sã-l nimiceascã ºi
care, în chip misterios, o transmutã
într-o putere beneficã”.
Obþinerea efectului purificator
prin teatru a fost urmãrit
programatic de Andrei ªerban. În
acest sens, în urmã cu cîþiva ani a
realizat la Teatrul Naþional din Cluj
spectacolul Purificare de Sarah
Kane, autoarea afirmînd despre
propria scriere cã „nu este o piesã

despre violenþã, ci despre cît de
mult iubesc aceºti oameni. Cred
cã Purificare, mai mult decît oricare
din piesele mele, foloseºte violenþa
ca metaforã“ ºi, am adãuga noi, ea
constituie o întîlnire cu cîteva din
cele mai cumplite crize cu care se
confruntã omul contemporan.
Este, totodatã, o reîntoarcere la
poezia teatrului, realul fiind dublat
fantomatic de o lume de dincolo,
în care îngrozitorul dispare. În
spiritual, nimic din ceea ce se
petrece în sensibil nu mai are
relevanþã. Acolo armonia ºi pacea
sînt atotstãpînitoare. Dragostea
dintre fraþi, care în spaþiul real este
incest, îºi pierde “umbrele”,
rãmînînd doar Iubire purã,
atotstãpînitoare în suprasensibil.
Jocul permanent cu planurile,
glisarea continuã din realul terifiant
într-un dincolo seren, lumineazã
cele mai adînci ºi mai întortocheate
cotloane ale sufletului autoarei.
Personajul Tinker este canalul prin
care circulã fluidul dintre lumi. Ion
Vartic face o analizã foarte subtilã
a acestui personaj: “La începuturile
lumii, omul era androgin: doi într-o
singurã fiinþã. Dar acest proiect de
om întreg, odatã materializat, se
dovedeºte a fi, în mod paradoxal,
un eºec: androginul este o fiinþã
sterilã (…) De aceea, androginul
a fost despicat în douã (…). Tinker
are astfel strãmoºi mitici: pe de o
parte, pe «doctorul» Apolo, care
ciopîrþeºte ºi remodeleazã
jumãtatea de om, pe de alta, pe
«faurul» Hefaistos, care e gata, cu
mijloacele lui grosolane, sã îmbuce
iarãºi jumãtãþile laolaltã. Dar Tinker
nu þine de zona Greciei, ci de
aceea mai tîrzie a Gnozei ºi ºtie
dinainte care e scenariul (…)
Strãmoºul sãu direct este, deci,
Demiurgul (care e cu totul
altcineva decît Dumnezeu): adicã,
ºi etimologic, ºi metafizic,
«meºteºugarul» - dement, asasin,
iresponsabil – care a fãcut o lume
prost întocmitã, inferioarã. (…) atît
etimologic, cît ºi metafizic, numele
de Tinker ne spune cã el este
«Cîrpaciul» nebun, care reface, cu
inconºtienþã, androginul distrus la
începuturile lumii“.
Atelierele
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o încercare de comunicare, de
stabilire a unei relaþii intrapersonale.
În vederea atingerii acestui scop,
actorul are nevoie de o eliberare a
trupului de tensiuni care-l þin
înlãnþuit, altfel nefiind capabil sã
primeascã impresii noi: “Un actor
care nu are o receptivitate finã faþã
de propriul trup , nu are cum sã fie
sensibil ºi sã reacþioneze exterior
în fracþiunea de secundã justã”.
În privinþa exerciþiilor, în masterclass-ul de la Cluj, Andrei ªerban
le spunea actorilor ºi studenþilor
clujeni cã acestea nu sînt legate
direct de lucrul la roluri, ci de
dezvoltarea vocalã ºi fizicã, de o
concetrare, de o stare de spirit

deschid spre ceilalþi. S-ar putea sã
mi se replice: «dar mã deschid în
rol, cînd lucrez cu partenerul, nu
am nevoie sã mã deschid înainte».
Acela care o face prin exerciþii
este mult mai avantajat. Este ca ºi
cum ar avea un al ºaselea simþ (...)
Cînd facem exerciþiile, încercãm
sã avem o altã atenþie în trup decît
cea obiºnuitã. Pentru cã în viaþã
nu ascultãm. Avem o ascultare
leneºã. Cînd sîntem în pericol,
ascultarea devine extrem de
ascuþitã, ca ºi cum am asculta cu
altceva, de douã ori mai mult. În
pericol e un moment de maximã
tensiune. E tensiunea unui
echilibrist pe sîrmã”.

interioarã, care te face sã fii altfel
decît cum eºti atunci cînd vii la
repetiþie. E nevoie sã intri într-o altã
stare, cu alte necesitãþi pentru a
ajunge sã încarnezi roluri
extraordinar de grele mai ales cînd
sînt într-o limbã necunoscutã. De
aici, nevoia de preparare, de
exerciþiu: „Cînd actorii înþeleg
nevoia de exerciþiu, vin cu o orã
mai devreme în teatru ºi lucreazã
pentru încãlzirea instrumentului.
Existã o încãlzire individualã ºi o
88 încãlzire a grupului, cînd mã

La acest atelier, revenea me-reu
asupra unor lucruri, pe care dorea
sã le întipãreascã în “memoria
trupului” celor prezenþi: “actoria e un
mod de a trãi”, “ca actor trebuie sã
devii un Stradivarius”, “sã fii actor
înseamnã sã-þi pui necontenit
întrebãri”, “sã începeþi întotdeauna
de la zero”, “transformarea þine de
esenþa actoriei”, “jucaþi acþiunea, nu
sentimentul”, “joacã imaginea,
vizualizeaz-o în miºcare”, “respectaþi structura muzicalã a
scriiturii” încheind cu “în teatru

totul e acum. ªi ºansa”.
Andrei ªerban, “un steinerian
fãrã antroposofie conºtient de
sine” duce mai departe ideea lui
Rudolf Steiner în gãsirea de
sensuri pînã la cele mai profunde
straturi ale limbii, vocalele,
consoanele, sunetul, vocea ºi apoi
gestul ºi trupul. În elaborarea
sunetului “vocalele ºi consoanele
nu se nasc pe buzele celui care le
produce, în cavitatea bucalã, în gît,
în masca facialã, ele folosesc întreaga energie a corpului printr-o
disciplinã respiratorie (...). Sunetul
umple întregul trup ºi întregul
spaþiu din jurul trupului”, în aºa fel
încît “vocalele inundã spa-þiul cu
vibraþii calde sau reci, consoanele
se deseneazã precis în aer”.
Acest mod de lucru duce, de fapt,
la o redescoperire ºi o punere pe
baze noi a teoriei lui Rudolf Steiner.
Actorii dezvoltã prin trup ºi voce
“o percepþie vie, directã”, fãcînd
posibilã “experienþa unei lumi
ascunse”. Viaþa din cuvînt iese la
suprafaþã prin lucrul pe consoane
ºi vocale, sunetul ajungînd sã fie o
“emanaþie” a întregului corp.
Printr-un proces inconºtient, ºi cu
atît mai autentic, Rudolf Steiner ºia creat precursorii. ªerban vine
din viitor ºi transformã trecutul, îl
reclãdeºte, limpezindu-l. Un lucru
asemãnãtor s-a întîmplat ºi în
cazul lui Büchner. Teatrul lui nu a
fost receptat la nivelul importanþei
în momentul apariþiei (1835), fiind
redescoperit în secolul XX. A fost
nevoie de dramaturgii secolului
XX, care sã scrie roman istoric,
teatru absurd ori comedii pentru
a se descoperi cã scriu în maniera
lui Büchner, care, în mod
paradoxal, ajunge sã fie receptat
ca ºi cum ar fi urmaºul lor. E ca ºi
cum l-ai trimite ºi pe el în viitor,
astfel ieºind la suprafaþã un trecut
care nu mai existã.
În postfaþa la cartea
autobiograficã a lui Andrei ªerban,
Basarab Nicolescu numeºte
teatrul ºerbanian un teatru al
spiritualitãþii, aducînd argumentul
cã “spectacolele sale ne restituie
originea sacrã a teatrului, muzicii
ºi dansului”, prin spiritualitate
înþelegînd o armonizare a diferitelor
niveluri “de Realitate”.

Ionesco, Playful and Ingenuous
Laura Pavel
În era teatrului postdramatic ºi
a invaziei tehnologiei new media pe
scenã, montarea unor spectacole
dupã texte devenite „canonice”
presupune, firesc, o atitudine
polemicã din partea regizorilor,
care sunt nevoiþi, mai mult ca
oricând, sã îºi justifice ºi sã îºi
„apere” opþiunea. Sunt puºi, cu alte
cuvinte, faþã în faþã cu aºteptãri
(estetice, de mentalitate culturalã)
aparent greu de satisfãcut, dinspre
tipuri de public diferite, situate
uneori la antipozi: pe de o parte,
un public aparent conservator,
pasiv, cu parti-pris-uri elitiste, care
aºteaptã confirmarea liniºtitoare a
ceea ce ºtie deja despre valoarea
textului pus în scenã, iar pe de altã
parte un public neo-neoavangardist, sã-i zicem, cel al generaþiei
digitale. Cel din urmã, având în
centru spectatorul „milenarist”,
emancipat (cu termenul lui Jacques
Rancière), doreºte sã se regãseascã, în identitatea sa extremcontemporanã, pe cale de a se
coagula, într-un performance
interactiv, dezinhibat, sfidãtor la
adresa cliºeelor ºi a patinei
culturale a oricãrui teatru
muzeificat.
Absurdul de tip existenþialist
(având ca efigie revolta sisificã, în
ordine metafizicã ºi eticã, a
personajelor lui Camus), la care se
adaugã, apoi, cel specific neoavangardismului ºi modernismului târziu
(din deceniile ºase ºi ºapte ale
secolului trecut), este supus în
ultimii ani nu doar unor nuanþãri, ci
ºi unor deturnãri ale sensului sãu
iniþial. Tipul de absurd de care este
îndeobºte legatã, de pildã,
dramaturgia lui Eugène Ionesco a
cunoscut pe scenele româneºti,
mai precis pe scenele clujene,
câteva cazuri paradoxale –
paradoxuri simptomatice, însã – de
„rescriere” regizoralã. Cântãreaþa
chealã în regia lui Tompa Gábor,
spectacol montat în 1992 pe scena
Teatrului Maghiar de Stat din Cluj,
a devenit pe bunã dreptate
legendar, fiind premiat în repetate
rânduri, în þarã ºi în strãinãtate, ºi

fãcându-l cunoscut pe regizor pe
plan internaþional. Viziunea
regizoralã cu totul originalã a fost
reluatã în cea mai mare parte, în
2009, într-o altã distribuþie
actoriceascã, la Teatrul Naþional din
Cluj, Tompa Gábor „autocitânduse” ºi stabilind astfel drept
exemplarã, canonicã, interpretarea
pe care o oferã celebrului text
ionescian. Intuiþia revelatoare a lui
Tompa Gábor este aceea cã
binecunoscutele personaje ionesciene (Domnul Smith, Doamna
Smith, Domnul Martin, Doamna
Martin, Pompierul, Mary, ºi, în plus,
un metapersonaj, Arlechinul, în
spectacol) pot trece dincolo de
absurdul ºi grotescul „tragediei
limbajului”, într-o sferã a feericului,
a miraculosului (în linie suprarealistã), a graþiosului, protagoniºtii
devenind marionete ireal de
frumoase, mânuite de un Mare
pãpuºar ori Maestru iluzionist.
Personajele-pãpuºi evadeazã din
sfera închisã, angoasantã, a
absurdului ontologic într-un regn al
farmecului ºi al ingenuitãþii, al
„copilãririi” (pe care o elogia la
rându-i ºi Tudor Arghezi). În locul
unor groteºti ºi rizibile marionete, ele
apar la Tompa Gábor ca miraculoase „fiinþe mici” – tânãrul Eugen
Ionescu fusese, de altfel, autorul
unui volum de poezii naiviste intitulat
Elegii pentru fiinþe mici.
O întrucâtva înruditã perspectivã asupra personajelor ionesciene
– personaje care, dincolo de
absurd, se pot dovedi, în fond, de
o fermecãtoare ingenuitate – este
de regãsit la regizorul Mihaela
Panainte. Director la „Sala Micã” –
primul teatru independent din ClujNapoca, dotat cu o salã de
spectacol proprie –, Mihaela
Panainte ne invitã din nou, la
începutul lunii octombrie 2012, la
spectacolul regizat de ea cu Delir
în doi, în trei… în câþi vrei, de
Eugène Ionesco. Spectacolul face
parte dintr-un proiect cultural
organizat de Fabrica de Pensule þi
finanþat de Administraþia Fondului
Cultural Naþional, intitulat Linia de
producþie. În viziunea regizoralã
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Ionesco ludic si, ingenuu

inspiratã a Mihaelei Panainte, Delir
în doi, în trei… în câþi vrei a cîºtigat,
în cadrul Festivalului Internaþional
de Teatru ATELIER de la Baia
Mare, din 2011, Premiul Fundaþiei
„Liga pentru teatru”. Cei doi
membri ai cuplului ionescian sunt
interpretaþi de cãtre Maria Hibovski,
actriþã a Teatrului „Tandem” din
Piatra Neamþ, ºi Emanuel Petran,
actor la Teatrul Naþional din ClujNapoca.

Foto: Keleki Szabólcs

Maria Hibovski (Ea) ºi Emanuel
Petran (El) fac un duet captivant,
empatic, când ironic, când
melodramatic, dar, mai ales – întrun aliaj plauzibil pentru Anti-lumea
ficþionalã a lui Ionesco –, sentimental ºi parodic în acelaºi timp.
Replicile polemice ale celor doi sunt
rostite cu un fel de ingenuitate
ludicã, adecvatã temei-cheie a
dialogului lor paralogic: deosebirea
dintre un melc ºi o broascã
þestoasã, precum ºi întrebarea
dacã aceste douã animale care-ºi
poartã casa în spinare sunt sau nu
sunt, de fapt, unul ºi acelaºi. Pare
cã totul ºi orice este ºi nu este în
acelaºi timp, iar aparentul pretext
al unei savuroase dezbateri
pseudofilosofice declanºeazã nimic
altceva decât o tandrã luare la harþã
domesticã. Concluziile nu pot fi
decât fantasmagorice, þinând de o
„rinoceritã” logicã, la fel ca altã datã
pentru Logicianul din Rinocerii: „La
urma urmei – susþine cu morgã
academicã Logicianul –, este posibil
ca rinocerul care-a trecut pe-aici
prima datã sã-ºi fi pierdut un corn
între timp, iar cel care-a trecut al
doilea sã fie de fapt acelaºi”.
Tonalitatea „copilãririi” (în sens 89

arghezian), iar nu grotescul
absurdist, este cea dominantã în
viziunea regizoralã a Mihaelei
Panainte.
În Delir în doi…, interpretarea
actoriceascã ºi aceea regizoralã
fac credibilã ingenuitatea emoþiei în
cuplu, fie acesta chiar cuplul
ionescian ajuns la delir polemic, iar
spectacolul devine ºi unul
sentimental totodatã, în care
sentimentalitatea se însoþeºte cu
propria parodie. Cealaltã piesã
ionescianã pusã în scenã de
Mihaela Panainte, Scaunele, îºi
gãseºte „cheia” originalã tot într-un
anume fel de ingenuitate, ori întrun ton oarecum naivist, regizorul
recurgând la colaborarea cu
amatori, mai exact cu actoriimuncitori de la Fabrica de scaune.
Spectacolul Scaunele îi are în
distribuþie pe Emöke Kato (Bãtrâna)
ºi pe Loránd Farkas (Bãtrânul),
acompaniaþi de muncitori de la
Fabrica de scaune „Antares”, între
care David Ion Sabãu, în rolul
Oratorului. Dincolo de inspiratele
interpretãri datorate celor doi actori
ai Teatrului Maghiar de Stat din Cluj,
Emöke Kato ºi Loránd Farkas,
de scenografia semnatã de
Carmencita Brojboiu ºi de incitantul
spaþiu neconvenþional al reprezentaþiei, ºi chiar dincolo de
naturaleþea muncitorilor, interesant
ºi convingãtor, în ordine artisticã,
mi se pare experimentul de
antropologie teatralã pe care îl
presupune spectacolul. Câteva
mãrturisiri ale regizorului Mihaela
Panainte sunt relevante în aceastã
privinþã: „Noi intram în fabricã odatã
cu ei, dimineaþa la 6, ºi-i vedeam
fãcând scaune toatã ziua. Îi priveam
ca pe niºte fãuritori de fiinþe.
Metaforic, scaunul e o stare de
aºteptare, în lipsa omului, el devine
un obiect lipsit de sens. Fiinþa care
se aºeazã în scaun îi dã acestuia
concreteþe, viaþã, relevanþã.
Muncitorii aveau o naturaleþe, se
bucurau de viaþã, erau autentici.
Mã gândeam cã eu lucram la
Scaunele, dar ei chiar le fabricau.
Pe de altã parte, nãscându-se
ideea, m-am gândit cum sã-l scot
pe muncitor din contextul lui
cotidian, ca el sã-ºi împrospãteze
concepþia asupra mediului în care
trãieºte ºi munceºte”.
Mizele acestei reinterpretãri
90 scenice sunt de gãsit, deci, mai
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degrabã dincolo de estetic ºi de
strictul profesionalism scenic, întro cãutare antropologicã a
sensurilor extrem-contemporane
ale teatralitãþii: „…muncitorii au avut
o atitudine foarte serioasã la
repetiþii, ºi-au asumat cã vor sã fie
la fel de buni ca actorii, în ceea ce
aveau de fãcut, fãrã sã trebuiascã
sã-i conving. Când stãteau mai mult
la repetiþii, dãdeau telefon acasã:
„nu pot sã vin încã, suntem la
repetiþii”. E interesant cã se simþeau
motivaþi într-un sens personal, ºi cã
aveau senzaþia cã în mediul lor de
lucru se întâmplã ceva cu totul
special. Dupã o zi de muncã,
soseau la repetiþii obosiþi. M-am
gândit sã danseze pe maºinãriile
fabricii, pe muzicã de jazz din anii
’50. Aºa s-au cristalizat momentele
pe care le joacã ei”.
Excesul de sentimentalitate din
Scaunele, susþinut ºi prin pasaje
cântate – ceea ce reconfirmã faptul
cã piesa înclinã înspre formula
melodramei în chiar accepþiunea
iniþialã, etimologicã, a termenului –,
este supus nu numai unei
permanente parodii. Cea din urmã
va fi dublatã, în contrapunct, de
remitizarea destinelor celor doi
decrepiþi (acum, paradoxal de
tineri) Bãtrâni. Lor li se atribuie o
vocaþie de-a dreptul sublimã ºi
chiar o „misie” eticã. Lamentaþiile
ºi scenariile patetice ale Bãtrânilor
dobândesc, dincolo de alura lor
ridicol-donquijotescã, un rost
transcendental, ei apãrând ca
instrumente ale unei instanþe oculte
a moralei:
Bãtrâna (fredoneazã): Orfanfan-fan, orfelin-lin-lin, orfelon-lonlon, orfelan-lan-lan.
Bãtrânul: Nuuu... Nuuu.
Bãtrâna, acelaºi joc: Lon lan lin,

lin lan lon, orfelon fofolon, orfelin
fofolin, orfelon filfizon...
Bãtrânul: Ih-ih-ih! (Se mai
smiorcãie, dar, incet, încet, se
liniºteºte.) Unde e mãmica mea?
Bãtrâna: În grãdina raiului... teaude, te priveºte dintre flori; nu mai
plânge cã o faci ºi pe ea sã plângã!
(...) Hai, potoleºte-te, vino-þi în fire...
tu ai talent cu carul, micul meu
mareºal... hai, hai, ºterge-þi
lacrimile, disearã vin invitaþii, nu
trebuie sã te vadã în halul ãsta...
nu-i totul distrus, nu-i totul pierdut,
o sã le spui totul, o sã le explici, tu
ai un mesaj... doar ai zis mereu cã
vrei sã-l comunici... tu trebuie sã
trãieºti, trebuie sã lupþi pentru
mesajul tãu...
Pânã la urmã, fantomele traumatice ale trecutului, care îi bântuie
pe cei doi protagoniºti, se întorc nu
pentru a-i copleºi iremediabil, ci
pentru a fi vindecate, estetizate,
puse în scenã, în „piesa în piesã”
a unui cor constituit parcã ad-hoc
din muncitorii-actori. Pe de o parte,
spectacolul Scaunele în regia
Mihaelei Panainte este un
experiment antropologic, identitar,
în care spectatorii interiori,
muncitorii din fabricã, se redefinesc
ºi îºi oglindesc altfel, revelator,
propria condiþie în spaþiul ficþiunii
ionesciene.
Foto: Biro István

Pe de altã parte, aceastã nouã
montare a capodoperei ionesciene
conþine o tandrã pledoarie pentru
o terapeuticã socialã de tip
psihodramatic sau sociodramatric,
în linia lui Jacob Levy Moreno, ceea
ce, din nou, exclude cantonarea în
tragismul absurd, ca ºi în
gratuitatea atribuitã, prea adeseori,
aceluiaºi absurd.
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Întâlniri, dezbateri, spectacole
„internationale“
la Cluj
,
Meetings, Debates, ‘International‘ Performances in Cluj
Eliza Câtea
Teatrul Naþional Cluj a fost
corpul-gazdã care s-a deschis la
a fi locuit de o efervescenþã

sã se replieze în ei înºiºi. În cazul
acesta, vor fi într-o situaþie de
neinvidiat: lipsiþi de Dumnezeu

creatoare, stabilitã de congruenþa
Est-Vest (Întâlnirile Internaþionale de la Cluj, ediþia a-II-a, 4-7
octombrie 2012).
Programul celor 4 zile a
încercuit zone diverse ale
manifestãrilor artistice, prin
dezbateri, lansãri de carte,
demonstraþii interactive privind
metodele de lucru cu actorii ºi cu
textul, pânã la spectacole de
teatru, variate ºi ele, cu propuneri
de nuanþe ludice, de întrebãri
nobile, semnificative pentru
fiinþa umanã („Frumosul va salva
lumea?”).
Prima searã a venit cu un text
mare al literaturii universale, Idiotul
de F.M Dostoievski, dramatizare
care a reuºit sã pãstreze un tablou
deosebit de sumbru al raporturilor
umane: falimentul iubirii ºi al
prieteniei, absenþa comunicãrii
între fiinþe în care prinþul Mîºkin se
simte chemat sã se deschidã ca
în niciun alt context. Dar, chiar
dacã „naivul” intrã în relaþie cu
ceilalþi, ultimii refuzã întâlnirea, fie
din fricã sau din comfort, alegând

(Ganea-Matei Rotaru), chinuiþi de
singurãtate (Aglaia-Anca Hanu),
vinovãþie sau angoasã (IppolitSilvius Iorga/Cristian Grosu),
înlãnþuiþi de mediocritate sau
urâþenie (Nastasia Filipovna–
Ramona Dumitrean), victime ale
himerelor (Adelaida–Romina
Merei), orbi (Toþki), sau, din contrã,
prea lucizi (Parfion Rogojin–Ionuþ
Caras), roºi de un timp neiertãtor
care îi duce direct spre groapã
(Generãleasa Epancina–Miriam
Cuibus), nu le mai rãmâne nimic
în afarã de o existenþã lipsitã de
sens ºi de speranþã. Acestea sunt
abisurile reprezentaþiei care a
emoþionat prin poetica unui spaþiu
dominat de o platformã rotativã.
Învârtitã de Nastasia, aceasta
cãpãta valenþele sãlbatice ºi
brutale ale caracterului ei.
Parcursã de Mîºkin, platforma se
echilibreazã ºi atunci toate
personajele cresc, sunt în
ascensiune în prezenþa prinþului.
Urmãtoarea searã a fost
consacratã unui text la fel valoros,
Hamlet de William Shakespeare,

în care Roberto Bacci se joacã
cu dorinþele ºi valorile umanului.
La nivelul construcþiei personajelor, disjuncþia care se
creeazã e foarte simplã:
personajele albe (cele în costum
de scrimã) ºi un bãrbat în negru,
venit dintre spectatori. Numai
personajele albe, cu mascã, se pot
exprima, în timp ce Hamlet devine.
Forþele par antagonice, dar ele
compun o poveste coerentã,
curatã, dãtãtoare de emoþie ºi care
demonstreazã o maturitate
regizoralã demnã de apreciat.
Cristian Grosu e chemat sã fie
Hamlet. Toþi actorii în afarã de
Cristian Grosu încarneazã mai
multe personaje, ceea ce puncteazã confuzia lui Hamlet în
încercarea de „aducere aminte”.
De cele mai multe ori, faþa
(aceeaºi mascã de scrimã) este
numitã prin reversul ei, cu spaima

cã ea ar putea deveni chiar
adevãrul.
Rãzboiul clovnilor, scenariul ºi
regia de Eli Simion, pare o
improvizaþie de la început pânã la
final, dar nu este aºa. Pe scenã se 91

înfruntã douã categorii de clovni:
Super-clovnii ºi Sub-clovnii, care
au, însã, aceeaºi mamã. Scenariul
e previzibil, dar energia ºi

naivitatea „Excluºilor”, unde
spiritul, natura lor ludicã, mai mult
îi alãturã decât îi desparte. Copilulspectactor a gândit lumea pentru

entuziasmul actorilor îl fac pe
spectator sã aºtepte, asemenea
unui copil, urmãtoarea etapã în
acest rãzboi de îndemânare ºi
culoare. Pe de o parte, aroganþa
ºi spiritul sofisticat al celor nãscuþi
„Super”, iar de cealaltã parte,
neîndemânarea, timiditatea ºi

o clipã dupã logica clovnilor, deloc
relativizatã, doar bine ºi rãu… ºi
joc.
Ultimul dintre spectacole a fost
Machiavelli-Arta terorii, cu un text
scris de Robert Cohen ºi regia
semnatã de Rãzvan Mureºan.Textul are în prim-plan figura lui

Niccolo Machiavelli care se
devalorizezã la întâlnirea caracterului lui Borgia, brutal, sadic,
care vede teroarea sinonimã cu
puterea. Francesco de Sanctis
sintetizeazã forþa principiilor scrise
ale lui „Machi” asupra lui Borgia:
„Principele trebuie sã facã impresia
cea mai bunã ºi, dacã nu vrea sã
fie, cel puþin sã parã religios, bun,
iertãtor, protector al artelor ºi al
oamenilor de talent. ªi sã nu se
teamã cã va fi descoperit; deoarece
oamenii sunt în mod natural simpli ºi
creduli. Ceea ce are mai mult efect
asupra lor este frica: principele sã
caute a se face temut mai mult decât
iubit. Demn de urã este rãul fãcut cu
plãcere, fie din pasiune, fie din

fanatism ºi fãrã nici un scop.” Un
spectacol cu scene groteºti, care
denunþã rãul, „machiavelismul” întrun mod sincer, direct… sângeros.
Experienþã care se vrea deja o
tradiþie, aceste întâlniri au rãmas cu un
soi de scufundare în apele memoriei:
ne-am adus aminte de ce (încã) vibrãm
pentru artã ºi „omul uman”, deschis
emoþiilor fireºti, de ce mai mergem la
teatru, mereu ºi mereu...

92

ª

TEATRU

De la rebeliune la revolutie
,
si, înapoi la Leonida
From Rebellion to Revolution, and Back to Leonida
Cãlina Bora
Conul Leonida faþã cu
reacþiunea, sau Leonida Gem
Session, este un spectacol realizat
de Tompa Gábor – cu scenariul
adaptat de András Visky – ce
poate fi urmãrit în stagiunea actualã a Teatrului Maghiar de Stat Cluj,
printre actorii distribuþiei fiind
Bogdan Zsolt, Hatházi András ºi
Panek Kati. Spectacolul readuce
în discuþie câteva din strategiile
utilizate de regimul comunist, gen:
filaje ºi dosare de Securitate,
reuºind sã atingã câteva puncte
încã sensibile pentru spectatorul
român, cel mai profund dintre
acestea fiind faptul cã dupã
douãzeci ºi trei de ani de la revoluþie încã se mai ridicã întrebãri
care nu-ºi gãsesc rãspuns. În mod
cert, autorii acestui spectacol sunt
interesaþi de modul în care spectatorii se raporteazã la trecutul lor
ne-deteatralizat întru totul.
Dupã cum ne-a obiºnuit Tompa
Gábor, ºi acest spectacol este, în
fapt, o adaptare a textului clasic
(textul caragialesc) la transmodernitatea zilelor noastre, miza
fiind aceea de a facilita
transmiterea mesajului direct
publicului, care nu trebuie sã
rãmânã în poziþia unui spectator
inert, ci trebuie sã se autoproiecteze în scenariul prestat de
actori. Particularitatea adaptãrii
constã, dupã cum menþionam
anterior, în forma palimpsest la
care regizorul recurge o datã cu
contopirea ideii de revuluþie, din
timpurile lui Caragiale, cu revoluþia
din iarna lui ’89. În baza cãrui
argument se recurge la aceastã
strategie – ne mãrturiseºte însuºi
regizorul: „se pare cã astãzi luptele
politice arhicunoscute din operele
lui I. L. Caragiale nu se mai terminã
cu tradiþionalul ‘pupat Piaþa
Independenþei’“. Adversarii tind
spre discreditarea ºi nimicirea
celuilalt. [...] Partidele politice de azi
nu cred cã a rãmâne fideli

programului lor ar fi o virtute – ºi
preiau, fãrã scrupule, lozincile
celor mai înverºunaþi duºmani,
dacã aceasta este singura
modalitate de a acapara puterea.
Modul în care funcþioneazã
mecanismul prin care puterea este
acaparatã, apoi pasatã de la unii la
alþii, este redat în acest spectacol
destul de violent, cu toate cã mare
parte a violenþei este mascatã prin
comicul specific lui Caragiale ºi,
deopotrivã, regizorului. În fapt,
prezenþa concretã a lui Caragiale,
pe întregul parcurs al spectacolului,
se face simþitã mai ales datoritã
comicului care, ce-i drept, ºi
contureazã treptat formele sale
tragice de lume ieºitã din þâþâni –
ca lumea Conului Leonida. Pentru
ca tragismul sã fie ºi mai strident
conturat, în finalul piesei, dupã
scene de filaje ºi scene de întocmire
a dosarelor de securitate, în scenã
intrã Revoluþia – personificatã
printr-o femeie de serviciu. Aceasta
este violatã, apoi “murdãritã” cu
gemul aruncat de personaje; de
aici rezultã ºi titlul secund al
spectacolului: Leonida Gem
Session. Prin acesta se face
referire, în mod intenþionat, la
marmeladã, astfel inducându-se
ideea cã o revoluþie ce nu are efecte
imediate, mai ales dupã douãzeci
ºi trei de ani de la producere, devine

revoluþie de borcan ºi, fireºte, astfel
rãmâne câtã vreme nu se gãsesc
rãspunsuri pentru, completeazã
regizorul, „rezolvarea problemelor
noastre existenþiale care þin de
structura psihosocialã a românului
ieºit de sub dictaturã.
Într-un fel sau altul – în sens
pozitiv, fireºte – spectacolele lui
Tompa Gábor nu mai surprind de
mult spectatorul prin violenþa fãþiºã
transmisã. Publicul, mai ales cel
fidel acestor puneri în scenã, trãieºte
violenþa, mercantilã întrucâtva, fie
emfatic, fie sub efectul pavlovian
aferent. Prin spectacolul Leonida
Gem Session sunt ridicate, dupã
cum menþionam mai sus, întrebãrile
ce þin de identitatea noastrã
psihosocialã ante- ºi postdecembristã. Din nefericire, acestea
sunt puse, rãmân puse, însã nu-ºi
gãsesc rezolvare.
Optând
pentru
forma
palimpsest revuluþie/revoluþie,
echivalând revolta burlescã de pe
strada lui Leonida cu revoluþia din
’89, regizorul reduce revoluþia la
stadiul de rebeliune. Practic, aºazisa schimbare de regim, privitã
prin aceastã prismã, devine în
sine scenariu regizat de putere,
aspect prin care se demon/
streazã cã în nicio clipã revoluþia
nu a fost cu adevãrat, ci, mai
degrabã, cã totul s-a rezumat la
încãierarea dintre douã bande al
cãror scop principal era ºi este
acapararea puterii. Cu alte
cuvinte, ne este pus în vedere
faptul cã între rebeliunea la care
asistã Leonida ºi revoluþie nu
existã nicio diferenþã. Dacã opinia
lui Tompa este sau nu persuasivã
rãmâne de cercetat.
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Apocalipsa 2012: amenintare
nucleara,
,
terorism, revolutie
,
(The Dark Knight Raises)
2012 Apocalypse. Nuclear Threat, Terrorism, Revolution
Ioan Pop-Curºeu
Existã mai multe raþiuni pentru
care spectatorii ar trebui sã vadã
ultimul blockbuster din seria
Batman, semnat de Christopher
Nolan, The Dark Knight Raises,
însã douã mi se par mai
semnificative: vigoarea metaforelor
apocaliptice, pe de o parte, ºi
spectacolul vizual dat de efectele
speciale, montaj, cromaticã ºi ritm
narativ, pe de altã parte. Voi încerca
sã le examinez pe rând, punctând
ºi alte elemente cu funcþie
esteticã, la nivelul scenariului,
coloanei sonore sau jocului
actorilor.
În anul de graþie 2012, când
toatã lumea vorbeºte despre
Apocalipsa iminentã de la finele
ciclului calendaristic (ba chiar ºi
d-l Pleºu a dat la ivealã un textuleþ
chinuit ºi nu foarte interesant
despre subiect, pornind de la niºte
surse hinduiste), era normal ca
filmul lui Nolan sã prindã la public,
cu atât mai mult cu cât strânge
laolaltã numeroºi topoi ai
discursului milenarist ºi reuºeºte
sã orchestreze inteligent
angoasele difuze ale omului
contemporan.
Gothamul este ameninþat acum
nu de un Joker pervers ºi
traumatizat, ca în precedentul
episod (al treilea) din serie, situat
în cronologia diegeticã cu opt ani
înaintea celui de faþã, ci de o bandã
care transformã un reactor nuclear
menit producerii de energie verde
în bombã atomicã. Aceasta
prilejuieºte o reflecþie subsidiarã
despre riscurile folosirii nuclearului,
atâta vreme cât nu existã garanþii
de securitate suficiente. ªi, aici,
aceste garanþii nu existã, în ciuda
precauþiilor luate de Bruce WayneBatman (Cristian Bale) ºi Lucius
Fox (Morgan Freeman), cãci
duºmanul, Miranda Tate (Marion
94 Cotillard), s-a infiltrat în interiorul

cetãþii bine pãzite ºi chiar dã de
înþeles, într-un moment crucial,
când lacomul Daggett (Ben
Mendelsohn) e pe punctul de a
prelua controlul asupra Wayne
Enterprises, cã e singura
persoanã în mãsurã sã salveze
situaþia. Dezamorsarea bombei e
una din sursele majore de suspans
din naraþiunea cinematograficã, iar
regizorul o exploateazã pânã la
suprasaturaþie, nepropunând
niciodatã o soluþie definitivã, pânã
în finalul filmului, când Batman o
duce – agãþatã de Batmobile – în
largul mãrii, unde ciuperca uriaºã
care se ridicã în aer nu mai poate
face nici un rãu locuitorilor.
Bineînþeles cã, în conformitate
cu sistemul de fobii care-l chinuie
pe omul contemporan, cei care
ameninþã oraºul nu pot fi prezentaþi
decât ca niºte teroriºti fãrã milã,
capabili de orice pentru a-ºi atinge
scopul. Conduºi de sãlbaticul Bane
(Tom Hardy), protectorul ºi
amantul d-ºoarei Tate, ei ucid,
tortureazã, desfigureazã ºi
pedepsesc toate abaterile de la
codul funcþional în organizaþia lor
subteranã. Înger al rãului, Bane are
trupul striat de cicatrici ºi poartã pe
chip o mascã neagrã, care-l
transformã într-un soi de robot,
într-o maºinã a crimei. Planul sãu,
bine pus la punct, prevede o
închidere a oraºului, încã din clipa
când populaþia este pusã la curent
cu ameninþarea bombei. Podurile
sunt aruncate în aer, drumurile se
închid, iar evadarea celor zece
milioane de oameni este
împiedicatã de comandouri
armate.
De fapt, multe decoruri din film
se structureazã în jurul metaforei
spaþiului închis. Miranda ºi Bane ºiau petrecut o parte din viaþã într-o
închisoare subteranã din Africa, de
unde evadarea e aproape

impsibilã, ea neputându-se face
decât prin escaladarea pereþilor
unui puþ vertical. Temerarii cad
invariabil, cãci se poticnesc în
acelaºi punct, un soi de prag
psihologic, la care îi cuprind teama,
slãbiciunile ºi lipsa de încredere în
forþele proprii. Doar Miranda,
nãscutã în acel infern ca fiicã a
ºefului Ligii Umbrelor, Ra’s Al Ghul
(Liam Neeson), din care au fãcut
parte atât Bane, cât ºi Batman, a
putut evada, mânatã de pofta de
viaþã a copilului, dar ºi ajutatã de
faptul cã a urcat fãrã frânghie de
susþinere, fiind silitã sã se autodepãºeascã. Aceeaºi reþetã o
aplicã ºi Bruce, dupã ce a fost întro primã fazã învins de Bane ºi
închis acolo, ca sã poatã privi fãrã
speranþã, în direct, pe un ecran TV,
prãbuºirea Gothamului. Tot un
spaþiu închis, neliniºtitor,
înspãimântãtor, îl constituie
canalizãrile, unde Bane îºi
pregãteºte armata de teroriºti ºi
unde – printr-o stratagemã
diabolicã – vor fi închiºi poliþiºtii,
lãsând oraºul fãrã apãrare. În
acest labirint stãpânit de Minotaur,
pãtrund doar poliþiºtii inteligenþi,
comisarul Gordon (Gary Oldman)
ºi Blake (Joseph Gordon-Levitt),
acesta din urmã fiind înfãþiºat la
finalul filmului ca omul ales pentru
a primi iniþierea ºi a deveni
urmãtorul Batman.
Ameninþarea atomicã ºi
terorismul psihologic înstãpânesc
anarhia în Gotham ºi cred cã în
reflecþia care ni se propune/impune
asupra situaþiilor anarhice rezidã
unul dintre punctele de maxim
interes ale filmului. Dupã ce
închide poliþiºtii în subteranã, Bane
se înfãþiºeazã mulþimii de pe un
stadion, þinând un discurs marcat
de laitmotivul: „Oameni ai
Gothamului, luaþi-vã oraºul înapoi!”
La acelaºi tip de speech va

recurge în repetate rânduri, de
pildã atunci când elibereazã
deþinuþii din închisoarea municipalã, îndemnându-i sã lupte
alãturi de el. Temele pe care se
axeazã Bane sunt injustiþia
socialã, proasta repartiþie a
bunurilor, prãpastia dintre bogaþi ºi
sãraci – întreþinutã artificial – ºi
necesitatea stringentã a „revoluþiei”. Mulþimea reacþioneazã în
film, cum o face de altfel ºi în
realitate, preluând puterea, sau
pãrând cã o preia: bogaþii sunt târâþi
în stradã ori duºi la judecatã (unde
au de ales doar între moarte ºi un
exil sinonim tot cu moartea),
casele lor sunt sparte, averile
împrãºtiate, în vreme ce oamenii
lui Bane pândesc din umbrã „buna”
desfãºurarea a lucrurilor ºi
regizeazã rãsturnarea valorilor
civile ºi morale. Bursa însãºi,
emblemã a capitalismului inuman,
pur matematic ºi bazat pe o
circulaþie abstractã a banilor, este
de altfel primul loc unde dau
teroriºtii lovitura, ruinându-l pe
bunul Bruce Wayne. În fond, dacã
Bane pune în practicã un anarhism
de stânga (dar se mai poate vorbi
oare de stânga ºi dreapta în acest
punct?), Bruce Wayne-Batman îi
contrapune valorile unui liberalism
luminat de facturã anglo-saxonã.
Imens de bogat, a devenit astfel
dupã o copilãrie sãrãcãcioasã,
fiind aºadar un self made man. El
îºi respectã semenii ºi chiar vrea
sã se sacrifice pentru ei sub
masca lui Batman (deºi aici intrã
ºi o dozã de narcisism, aºa cum
just remarcã servitorul Alfred, jucat
de Michael Caine), în vreme ce
continuã – în calitatea sa de
cetãþean de frunte al Gothamului
– sã fie filantrop, finanþând orfelinate
ºi alte instituþii cu rol social
fundamental. Triumful final al lui
Batman semnificã o încredere a
americanilor în valorile liberale,
care le-au structurat în profunzime
cultura, deºi (Apocalypse oblige!)
aceste valori nu mai rãmân întru
totul senine ºi la adãpost de orice
întrebãri ºi contestaþii.
Oricum, lãsând ideologia la o
parte, trebuie spus cã filmul lui
Nolan captiveazã spectatorii ºi prin
ritmul rapid al naraþiunii, determinat
de câteva elemente tehnice
importante. Montajul alterneazã

rapid planuri de dimensiuni diferite,
ceea ce dinamizeazã experienþa
esteticã, iar abundenþa de efecte
speciale, mai ales în scenele de
luptã, þine spectatorul cu sufletul la
gurã. Coloana sonorã joacã ºi ea
un rol semnificativ în dinamizarea
naraþiunii, principiul cãruia i se
supune fiind clar: cu cât momentul
pe care îl marcheazã este mai
puternic din punct de vedere
psihologic sau estetic, cu atât
muzica creºte în intensitate. Reþin
din coloana sonorã, Pavane pour
une infante défunte de Maurice
Ravel ºi corul prizonierilor din
Africa, interpretat de fiecare datã
când un deþinut urcã din
mãruntaiele pãmântului cãtre
luminã.
Folosirea savantã a unei game
cromatice bogate ºi diverse
trebuie menþionatã între mijloacele
artistice de impact folosite în film.
Memorabil devine în acest sens un
zbor de noapte peste Gotham, al
cãrui cer negru este strãpuns de
zgârie-nori licãrind de lumini
multicolore. Regizorul ºtie sã
utilizeze o dominantã cromaticã
potrivitã cu specificul fiecãrui
moment sau tablou în parte, de la
imaginile aproape monocrome din
labirintul subteran al lui Bane, la
ocrul ºi cremul care dominã câteva
imagini din deºertul african, sau la
beþia de culori din Gotham, înainte
de Apocalipsã, care nu întâmplãtor
de petrece la începutul iernii, întrun decor marcat de griul clãdirilor
ºi albul zãpezii.
Scenariul filmului pare simplist
doar la o primã vedere, grãbitã sã
critice maniheismul american ºi
înclinarea spre happy end a celor
de peste Ocean. În fond, câteva
eficiente rãsturnãri de situaþie
împing evenimentele pe cãi la care
spectatorii nu s-ar fi aºteptat deloc
ºi determinã permanente
reconfigurãri cognitive ale sensului
evenimentelor. Aº menþiona de
pildã ultima înfruntare dintre
Batman ºi Bane, în bãtãlia
decisivã, când o mânã infamã îl
înjunghie pe erou din spate. Or,
aceastã mânã se va dovedi a fi
cea a Mirandei, care pãruse sã-i
fie aliatã ºi pe care milionarul Bruce
Wayne ºi-o ºi fãcuse amantã,
sãvârºind aceeaºi greºealã ca în
episodul precedent în alegerea

eroticã. Dacã acolo iubita îl trãda
cu Harvey Dent, ºi aici femeia se
aruncã în braþele celui rãu... cãci
eternul bad guy este, în fond, mai
puþin rãu decât pare, la fel cum the
good guy nu e chiar atât de bun,
cãci þine partea capitaliºtilor!
Doar mascatul Batman face
alegerea potrivitã, lãsându-se
atras de o hoaþã de bijuterii extrem
de stilatã, Selina Kyle (Anne
Hathaway), care – într-o primã
fazã – pare extrem de egoistã ºi
de puþin sensibilã la idealurile
pentru care luptã protagonistul,
anume siguranþa civicã, eradicarea
criminalitãþii etc. Totuºi, în final, îºi
va aduce ºi ea contribuþia la lupta
împotriva forþelor rãului ºi-i va
rãmâne alãturi, pereche, lui Bruce
Wayne. Efectul estetic al figurii sale
este major, în contrast cu Miranda
Tate ºi în sinergie cu Batman.
Costumatã ca o Batgirl, cu un
costum negru de piele, mulat,
Selina apare ºi dispare cu o
rapiditate remarcabilã. Rujatã
mereu cu roºu aprins, ea ºtie sã
polarizeze privirile, cu precãdere
atunci când circulã pe motocicleta
proteicã a lui Batman (femeia sexy,
cãlare pe un bolid de oþel, oare ce
imagine fantasmaticã mai comunã
existã azi?).
Cum poate fi calificat aºadar
The Dark Knight Raises? Ca un
film de vãzut, în ciuda câtorva erori
de montaj, semnalate pe Internet
(aviz curioºilor, care le pot
identifica ºi ei, mergând la cinema)
ºi în ciuda unor lungimi inutile. Un
film de vãzut, cu atât mai mult cu
cât i se potriveºte calificativul de
„film de autor” (dacã acest
calificativ are cumva vreo relevanþã în universul hollywoodian al
blockbusterelor). Christopher
Nolan semneazã aici – cu brio –
regia, scenariul ºi producþia
filmului, dovedindu-ºi încã o datã
mãiestria în zona thrillerului
psihologic ºi a filmului de acþiune.
În acest orizont aºteptãm
Batman 5!

ª
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Despre oameni si, melci
Ioan-Pavel Azap

Am vãzut Despre oameni ºi
melci în deschiderea ediþiei 2012
a TIFF-ului clujean, în Piaþa Unirii,
dupã o ploaie aprigã, înfofolit într-o
pãturã transformatã ad-hoc în
burnuz. Cred cã eram mai
emoþionat decât Tudor Giurgiu,
dintr-un singur ºi simplu motiv:
dacã filmul era ratat, n-aº fi avut
diplomaþia de a nu i-o spune/scrie
regizorului; pe cale de consecinþã,
ca sã zic aºa, m-aº fi simþit vinovat
faþã de omul-regizor care, prin
Festivalul Internaþional de Film
Transilvania, a fãcut atât de mult
pentru cinematografia românã; pe
aceeaºi linie de consecinþã, n-aº
mai fi putut da ochi în ochi (ochelari
în ochelari!) cu Tudor Giurgiu;
pãstrând firul, n-aº mai fi putut sã
merg la TIFF ca jurnalist/critic
acreditat; ca sã nu merg la TIFF,
ar fi trebuit sã mã mut din Cluj; ºi
unde se mutã, în principiu, clujenii?; pãi, la Bucureºti (deºi mie
îmi place foarte mult Iaºiul!); dar,
la Bucureºti, aº fi dat tot peste
Tudor Giurgiu...
Din fericire, acest scenariu nu
a trebuit sã fie pus în practicã, ºi
cei care au vãzut (fãrã prejudecãþi
ºi fãrã snobism) filmul ºtiu de ce:
pur ºi simplu Despre oameni ºi
melci este un film foarte bun. ªi
este foarte bun din douã motive:
în primul rând, are la bazã un
scenariu mai mult decât ingenios,
datorat lui Ionuþ Teianu; în al doilea
rând, demersul regizoral al lui
Tudor Giurgiu este al unui
profesionist care nu doar cã ºtie
ce vrea, dar ºtie ºi ce vrea publicul.
Dacã primul sãu lungmetraj de
ficþiune, Legãturi bolnãvicioase
(2006), putea fi acuzat cã
marºeazã pe un subiect atins doar
tangenþial în filmul românesc –
homosexualitatea, în speþã
femininã, ºi incestul (între noi fie
vorba, cam mult pentru un singur
film) –, aºadar cã are un subiect
cãutat, urmãrind sã forþeze în felul
acesta ºi succesul (de public ºi de
criticã), Despre oameni ºi melci se
dovedeºte a fi chiar mai riscant. ªi
o sã încerc sã (mã) explic de ce.
96 Indiferent de subiect, temã,

motiv (ale filmului!), de la Tudor
Giurgiu aºteptãrile, deopotrivã ale
publicului ºi ale criticii, erau, sunt
în continuare foarte mari.
(Asocierea sa cu TIFF-ul este
inevitabilã ºi, contextual, chiar
pãguboasã: dupã cum însuºi
mãrturisea, cu umor bine temperat,
la închiderea ediþiei din acest an,
nu va putea niciodatã sã acceadã
la un premiu din partea TIFFului!...) Faptul are ºi partea lui bunã:
regizorul este astfel obligat sã fie
foarte atent cu ieºirile profesionale
în public. Rãmânând strict la
Despre oameni ºi melci, este
riscant sã faci azi un film „de

epocã” (acþiunea are loc în 1992)
ºi sã nu încerci sã explici,
sociologic ºi politic, situaþia din acel
moment ºi conseciþele ei asupra
„zilelor noastre”. Cu alte cuvinte,
cârcotaºii ar putea obiecta cã, de
la iniþiatorul ºi directorul celui mai
important festival de film din
România (asta e! Tudor Giurgiu nu
va mai putea scãpa niciodatã de
TIFF!), ºi unul dintre cele mai
importante din Europa, era de
aºteptat mai multã „seriozitate”, mai
multã sobrietate în tratarea, nu-i
aºa?, a unor probleme dintre cele
mai grave, cum e, în cazul filmului
de faþã, soarta muncitorilor unei
întreprinderi cândva performante,
am numit ARO, adusã deliberat în
pragul falimentului de „glorioasa”
noastrã tranziþie, caz particular
relevant pentru starea generalã a
societãþii româneºti postdecem-

briste. Pe de altã parte, aceiaºi
cârcotaºi (sau alþii) s-ar putea
arãta oripilaþi de „vulgaritatea”
soluþiei gãsite de ingeniosul lider
sindical pentru a salva fabrica ºi a
o (re)da muncitorilor: dacã toþi
bãrbaþii virili ar dona spermã,
cãutatã în acel moment exclusiv
pe piaþa occidentalã pentru
inseminãri artificiale, s-ar putea
strânge suma necesarã cumpãrãrii fabricii.
Din fericire, umorul de bunã
calitate, caz rar în filmul românesc
(în ciuda renumelui de care se
bucurã românii – acela de a fi un
popor cu simþul umorului, chiar
dacã nu neapãrat vesel –,
comediile cinematografice româneºti cu adevãrat reuºite pot fi
numãrate pe degete), salveazã
filmul, transformând Despre
oameni ºi melci în unul dintre cele
mai bune filme româneºti
postdecembriste. ªi îmi mãsor
foarte bine cuvintele când spun
acest lucru. În primul rând, filmul
are meritul, deºi nu este primul/
singurul de acest fel, de a ieºi din
„mantaua” minimalismului românesc al ultimului deceniu, diversificând ºi îmbogãþind astfel oferta
cinematografiei române. În al doilea
rând, este un film de public în sel
mai buns sens al termenului, o
comedie cu accente dramatice
care nu cade în facil, care nu face
concesii umorului grosier sau
melodramei de duzinã, nu se
adapteazã aºa numitei „cerinþe a
pieþei” (o scuzã grosolanã a celor
care promoveazã cu asupra de
mãsurã prostul gust), ci oferã
„pieþei” ceea ce meritã cu adevãrat:
un produs de calitate.
De reþinut distribuþia de excepþie, condusã cu mânã sigurã de
regizor, în primul rând trioul Andi
Vasluianu-Monica BârlãdeanuDorel Viºan, dar ºi „secundari”
Ovidiu Criºan, Constantin
Fugaºin, Constantin Florescu,
Gavril Pãtru, Mihai Dorobanþu,
Clara Vodã, Sorin Misirianþu
º.a.m.d. – de fapt, întreaga
distribuþie, fãrã excepþie.
Delicios Ovidiu Criºan, care
reuºeºte performanþa unicã de a-l
parodia/parafraza/imita, simultan,
atât pe Dorel Viºan personajul din
film, cât ºi pe Dorel Viºan actorul.
Un regal pour le connaisseur...

Georgeta Grabovschi
În Georgeta Grabovschi am
descoperit, de fiecare datã, un
pictor pornit pe calea desãvârºirii, desãvârºire la care
probabil nu se ajunge, dar
simplul fapt cã eºti angajat pe
drumul ei înseamnã foarte mult,
înseamnã aproape totul, înseamnã cã ºtie foarte bine sã
facã acea legãturã rar întâlnitã
între pictor ºi model. Nu este un
drum lin, ci este un drum pentru
care fiecare expoziþie înseamnã
o etapã de la care porneºte. ªi
porneºte întotdeauna ea însãºi.
Am vãzut cu câtva timp în urmã,

o suitã foarte frumoasã de
dansatoare. Erau miºcãri, era
învolburare, erau rochii care se
pierdeau în atmosferã, erau
niºte lucruri admirabile. De data
aceasta suntem într-o altã
zonã. Nu mai este vorba de
dansatoare, ci este vorba de
muzica pe care aceste personaje o genereazã. Suntem în faþa
unei picturi cãreia îi gãsesc un
apropiat, mult asemãnãtor, vag,
dar interesant, în pictura lui
Lionel Feilinger, un pictor pentru
care
suprafeþele
erau
asemãnãtoare cristalelor de

gheaþã pe care strãluceºte
totul. Cam acelaºi lucru îl vãd ºi
în aceste picturi, care au transparenþa ºi consistenþa în acelaºi
timp, au culoare, culoare care
este întotdeauna topitã de
atmosfera argintie care le
învãluie ºi, în mod ciudat, au o
deosebitã forþã. Pentru cã
muzica pe care o vedem, o
simþim interpretatã, o simþim
undeva, ieºind dintr-un chin,
dintr-o ostenealã, dintr-o luptã a
celor care sunt, aº spune, în
spatele tabloului, în spatele
imaginii pe care o vedem întâi,
dar pe care apoi o descoperim
în adâncul ei.

Radu Ionescu

Critic de artã

97

)

)

Revista Jazz-Club de la Iasi,
ramâne neegalata
Jazz-Club Magazine from Iaºi Remains
Unequaled
Virgil Mihaiu
Într’o necesarã Istorie a
Jazzului în România, un capitol
special s’ar cuveni dedicat unicei
publicaþii de jazz, apãrute quasiunderground în România pe la
începutul anilor 1980 la Iaºi. Se
numea Jazz-Club ºi era editatã
într’un format atât de asemãnãtor
„samizdat”-ului polonez, încât la
prima mea vizitã în Polonia am
stârnit admiraþia arãtându-le-o
amfitrionilor mei (nu doar celor din
mediile jazzistice). Atras de acel
miraj spre capitala Moldovei, în
calitate de colaborator cu diverse
eseuri jazzologice, avui ocazia sãmi consolidez amiciþiile prealabile,
sau sã stabilesc altele noi, cu
admirabili intelectuali precum Sorin
Antohi, Alex. Cãrãuºu, Alex
Vasiliu, Liviu Antonesei, Andrei
Corbea-Hoisie, Dan Petrescu,
Dan Alexe, Ion Mânzatu º.a. De
acesta din urmã am dat, printr’un
fericit hazard internautic, în timp ce
cãutam eventuale documente
despre neverosimila performanþã
cu epicentrul la Iaºi, la care
avusesem privilegiul sã particip.
Rândurile celui ce fusese sufletul
neasemuitului bilunar au fost
postate pe blog-ul sãu personal,
Mânzatu, în 2010 (http://
ionmanzatu.wordpress.com/2010/
04/12/trecut/). Din câte cunosc,
pânã acuma aceasta mi se pare
cea mai edificatoare relatare „din
interior” asupra fenomenului în
cauzã:
„Era, cred, în anul ’80, când
adunaþi la Braºov vreo doisprezece ºefi ai cluburilor de jazz din
þarã – ei bine, da, existau
asemenea organizaþii, ºi erau
foarte active, solide! – discutam
de-ale noastre. Plângerea cea
mare era cã nu avem o revistã cum
au cei din jur, cum sunt în toatã
Europa. Am întrebat de ce nu
avem ºi mi s-a rãspuns cã s-au
98 fãcut demersuri, nu se aprobã, cã

cenzura, cã politica ºi aºa mai
departe. Atunci de ce mai cerem
am gândit, ºi întors acasã în douã
sãptãmâni am scos Jazz-Club.
«Revistã». Era, de fapt, o foaie A4
mãrit, fotocopiatã ºi multiplicatã la
ºapirograf. A fost vâlvã mare în
lumea jazzman-ilor. Pe datã am
primit oferte de colaborare de la
oameni importanþi ca Mihai
Berindei, Virgil Mihaiu, Nae
Ionescu etc. Toatã lumea mã
întreba cum de primisem aprobare,

Ion Mânzatu

cum de izbutisem s-o fac, cu ce
fonduri, cu ce tipografie? A devenit
în scurt timp organul de presã oficial
al lumii jazzistice. Apãrea de douã
ori pe lunã, suficient sã facã sã
circule ºtiri proaspete, clasamente,
articole teoretice, fragmente de
istorie a acestei muzici. Despre Jazz-Club au scris toate, dar
absolut toate oficioasele de partid,
dar ºi reviste mai cu ºtaif, cu rubrici
bogate despre evenimente
culturale, ºi chiar una sau douã
reviste de culturã. Au apãrut
materiale în revistele de specialitate
din Europa, care au semnalat cu
entuziasm apariþia ei, au indicat
contactele etc. Ce mai, a fost o
izbândã.
Un singur lucru nu se ºtia: cã
era o revistã clandestinã. Nu avea
nici o aprobare. Mã prevalasem de
un subterfugiu din Legea Presei ºi

atât. Aveam dreptul sã scot pânã
în 99 de exemplare, format
jumãtate A4, tipãrite pe ambele
feþe, distribuite într-o salã de
spectacol.
Atât.
JazzClub apãrea în 400-500 de
exemplare, avea douãspreze
pagini ºi se distribuia în toatã
Romania, prin poºtã. Revista a
apãrut aproape trei ani, cu niºte
eforturi teribile. Uneori o fãceam
aproape singur, stând nopþile ºi
dactilografiind în formatul impus de
machetã. Pentru cã macheta
trebuia sã fie 1/1 ca sã poatã fi
reprodusã prin fotocopiere. Nu era
o izbândã gazetãreascã, era o
publicaþie modestã ca format,
chinuitã din punct de vedere tehnic,
dar era publicaþia noastrã ºi o
iubeam. Dupã trei ani, a trebuit sã
opresc apariþia pentru cã devenise
foarte riscant, începuse sã se
vorbeascã prea mult ºi se interesa
prea multã lume. Mã gândeam, în
primul rând la cei câþiva oameni cu
care fãceam revista ºi care ar fi
putut avea mari necazuri, iar ei nu
ºtiau nimic despre statutul
publicaþiei.
Aº vrea sã nu daþi frâu liber
imaginaþiei. NU era nici un fel de
disidenþã. NU era un gest eroic, nu
era nimic din toate astea. NU era
luptã anticomunistã etc. Era jucãria
noastrã, un produs eminamente
cultural, pe care noi îl iubeam ºi-l
fãceam cu pasiune. Altceva e lucrul
pe care vreau sã-l relev. Dupã
nouãzeci, spiritele libere ºi
abnegate, care n-au fost în stare
sã scoatã o publicaþie în acele
timpuri, au scris destul, asumânduºi revista respectivã. Despre mine
nici un cuvânt. Au apãrut câteva
cãrþi, cam cu aceeaºi poziþie. Nici
asta nu mã intereseazã. Am avut,
ºi am alte treburi.
Tristeþea mea vine din faptul cã
spiritul pe care l-a nãscut acea
publicaþie s-a pierdut. Dacã la
câþiva ani apariþia ei ar fi fost
reluatã, se putea forma o tradiþie,
se putea câºtiga un bun. Nimeni
nu a gãsit mijloace pentru o
publicaþie regulatã de jazz? Ce sa întâmplat la Jazz-Club a dovedit
cã existã un potenþial generos,
care poate întreþine o publicaþie
temeinicã, serioasã, prestigioasã
chiar. Nu existã în schimb
administratori, cei care se

plângeau cã nu li se dãdea voie,
acum au, dar aceeaºi neputinþã îi
þintuieºte. Este limpede cã nu
despre libertatea socialã e vorba.
Ei nu au voie din interior, din propria
lor mentalitate.
ªi, din nefericire, lipsa de

libertate interioarã sufocã nu doar
gesturi ca Jazz-Club <…>.”
Încredinþat cã rândurile
semnate de cel ce fusese sufletul
unicei noastre publicaþii palpabile
de jazz sunt cât se poate de
rezonabile, rãmân cu speranþa de

a-l reîntâlni pe Ion Mânzatu ºi de a
reevoca acea unicã performanþã
culturalã – într’un cadru mai amplu
(mã gândesc, eventual, la ceva în
genul admirabilelor emisiuni de
rememorãri televizive semnate de
Doru Ionescu).

Neverosimila vârstã a lui Harry Tavitian

înspre esenþele vieþii ºi, implicit,
înspre revelaþiile de facturã
spiritual-religioasã. (Spre a rãmâne
în domeniul muzicii, aº aminti în
treacãt orientarea înspre religie –
odatã cu avansarea în vârstã – a
unor muzicieni precum John
Coltrane, Little Richard, Carlos
Santana, sau John McLaughlin).
Îmi asum declaraþia pe care am
fãcut-o acum 22 de ani, când
într’un interviu pe care l-am
acordat la Paris jazzologului Mike
Zwerin afirmasem cã, la acea orã,
Harry Tavitian era “the most
interesting contemporary Romanian jazzman”. Declaraþia mea de
atunci apare pe faimosul site All
About Jazz, dar numele meu
lipseºte, fiind înlocuit de referinþa:
(International Herald Tribune – Oct
19, 1990). În spiritul dreptãþii
creºtine, referinþa corectã ar fi
fost: (“Virgil Mihaiu, in IHT – Oct.
19, 1990).

M’am aflat atât de mulþi ani în
apropierea
performanþelor
muzicale realizate de Harry
Tavitian (pe cât îmi permiteau
timpul meu liber, dar ºi timpurile),
încât nu mi-aº fi imaginat cã voi afla
vreodatã despre el cã a ajuns în
pragul senectuþii. La fel cum nu miaº fi imaginat despre mine însumi
cã voi ajunge sã prind anul 2000…
Ca atare, exact aºa cum nici
despre mine nu pot crede cã am
intrat în categoria sexygenarilor
(apud Sorin Antohi), nici ºtirea cã
Harry ar fi împlinit ºase decenii de
viaþã, în data de 12 august 2012,
nu mi se pare mai verosimilã.

Dar chiar dacã trecerea anilor
nu iartã, important e cã – de-a
lungul tuturor anilor de când l-am
cunoscut – Harry ºi-a urmat, cu
fermitate ºi consecvenþã, propria
menire. Arta sa, debordând de
ataºantã muzicalitate, energie
vitalã, spontaneitate ilimitatã, un
simþ înnãscut al comunicãrii cu
spectatorii de cele mai diverse
extracþii, este dublatã ºi de o rarã
vocaþie a transcendenþei. E
minunat cã, în aceste timpuri ale
confuziei ºi denigrãrii valorilor,
când tot mai mulþi dintre oameni
cedeazã tentaþiilor desacralizante,
Harry Tavitian îºi îndreaptã cugetul

Dintr-o regretabilã eroare,
finalul articolului de la rubrica JAZZ
CONTEXT din numãrul precedent
(6/2012) a fost omis. Publicãm în
continuare fragmentul care lipsea.

ºi cea electronicã sau vizualã,
teatru-dans, combinaþiuni muzicalpoetice etc.
Ar fi suficient sã consulþi
impresionantele liste cu numele
muzicienilor formaþi la aceastã
instituþie ºi afirmaþi pretutindeni, a
marilor muzicieni de pe Glob care
au colaborat cu Academia de
Muzicã G. Dima, sau cãrora le-a
fost conferit titlul de Doctor Honoris
Causa aici, spre a constata cã nu
existã vreo restricþie referitoare la
o anume formã de manifestare a

Pe lângã înalta competenþã
interpretativã a membrilor sãi,
formaþia condusã de Cornel Þãranu
a promovat consecvent idei
artistice novatoare, avangardiste,
provocatoare, realizând acasã la
noi o operã de pionierat în domenii
precum teatrul instrumental,
interferenþele dintre sfera acusticã

Chiar dacã STEAUA apare pe
firmament cu (scuzabilã) întârziere,
chiar dacã rândurile mele
concepute în august vor parveni
cititorilor abia spre toamnã, sper ca
mult-adulatul nostru muzician
armeanoromân sã accepte urarea
de a mai trãi mãcar încã o datã
ºase decenii, spre alinarea
sufletelor în trecere pe Pãmânt ºi
întru gloria sfinþilor mãrºãluind prin
jazz. (VM)

muzicii, în afarã de exigenþele
eminamente estetice ºi axiologice.
Pe la începutul actualului secol,
venise sã studieze la Cluj un
talentat contrabasist nãscut ºi
crescut la Veneþia. Ca unul dintre
studenþii de vazã ai Modulului
nostru de jazz, mi-a mãrturisit
entuziasmul sãu faþã de concepþia
noastrã modernã, liberã,
cosmopolitã. Tocmai aºa ceva îi
lipsea acasã, unde Conservatorul
din faimoasa lui urbe natalã se
manifesta cam ca în formularea din 99

întrebarea ta, iar muzicile compuse
mai recent de epoca lui Verdi erau
nu doar rãu-vãzute, ci de-a dreptul
neacceptate.
Numeroºi dintre jazzmenii deja
amintiþi mai sus au studiat sau au
avut legãturi cu Academia de
Muzicã de la Cluj. Ca sã nu mai
vorbim despre anii din urmã, când
orchestra înfiinþatã de ªtefan
Vannai - pe la Anno Domini 1982
- a activat sub egida instituþiei pe
care cu onoare o reprezentãm. Ar
fi destul de complicat sã-þi dau
acuma lista muzicienilor de jazz
crescuþi în „pepiniera” lui Vannai.
Totuºi, chiar dacã e în continuã
expansiune ºi talentele foarte
recente îmi scapã, mi se pare cã
meritã sã-i menþionãm mãcar pe

100

câþiva: trompetiºtii Mihai Sorohan,
Horaþiu Boºca, Ovidiu Vannai,
Gabriel Gyarmati, ªtefan
Dobrican; pianiºtii/keyboardiºtii
Lucian Ban, Mihai Patan, Sergiu
Moldovan, Sergiu Rad, Paul
Pintilie, Albert Tajti, Flavius Ianchiº,
Mihai Groza; saxofoniºtii/
clarinetiºtii Eugen Mamot, Flavius
Trif, Rãzvan Poptean, Zoltan
Reman, Rudolf Lazar, Dan
Pãcurar, Tudor Biluca; tromboniºtii
Mircea Neamþu, Sergiu Bacoº;
Eusebiu Sandu; bateriºtii/
percuþioniºtii Claudiu Purcãrin,
Felix Moldovan, Adrian Tetrade,
Graþian Silaghi, Mihaela Vana,
Ovidiu Cristian; basiºtii Pavel
Baciu, Daniel Dumitrana, Zoltan
Hollandus, Dan Georgescu;

fagotistul Radu Hanþig; tubistul
Alex Mandi; cornistul Gabriel
Cupºa; flautiºtii Gheorghe Pardãu,
Ors Darabont; ghitariºtii Eugen
Nuþescu, Zsolt Pap; vocalistele
Olga Cleiankina, Elena Mindru,
Dora Denes, Ramona Munteanu,
Carmen Chindea, Valeria Dejica,
Claudia Copaciu, Teodora
Dascãlu. E drept cã brain drain-ul
teribil ce afecteazã resursele de
talent ale României a dus la
plecarea spre cele patru puncte
cardinale a multora dintre aceste
talente, dar faptul în sine cã ele
s’au format ºi dezvoltat în
conexiune cu Academia de
Muzicã din Cluj reprezintã încã un
merit al nobilei noastre instituþii de
învãþãmânt superior.

