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Intervalul de relativã libertate dintre 68-71 a fãcut
posibilã apariþia revistei Echinox. Pe plan european,
revolta studenþi francezi, italieni, germani, etc. Unda
de ºoc a liberalizãrilor, un sentiment general de
emancipare, un puseu antitradiþionalist, uneori
nefondat, exagerat, arbitrar, a ajuns ºi la noi, în Estul
comunist. Asistam, cu frenezie deseori, la o
schimbare de paradigmã a civilizaþiei europene, în
fond, la o rãsturnare axiologicã, prima postbelicã, ea
reuºind sã atingã Carpaþii ºi Balcanii, fãrã intensitatea
revendicativã a epicentrului, desigur... Momentul
schimbãrii este simbolic reprezentat de explozia muzicii
Beatles-ilor sau, de poezia beatnicilor. Echinoxul acelor
ani de speranþe venea pentru noi, tinerii de-atunci, în
prelungirea unei tradiþii moderniste, interbelice,
exemplare,  dar ºi a unui neomodernism recent, în plinã
cristalizare valoricã, cel al generaþiei 60, formate recent,
ºi sãrbãtorite de critica literarã ºi apreciate de cititori.
Canonul ºaizecist, impus de Nicolae Manolescu,
Eugen Simion, sau de Ion Pop, cel care scrie prima
exegezã dedicatã generaþiei sale, era simþit ca unul
solid ºi rãspunzând cerinþelor modernitãþii. Echinoxul
se situeazã într-o relaþie armonioasã faþã de cei
dinainte, mai apropiaþi sau mai îndepãrtaþi.

Prin anii 80, abia, acest canon, bazat pe un
criteriu estetic, va fi  contestat, printre altele într-o
anchetã literarã cu ecou, din revista Echinox a anului
1983. Poezia postbelicã românã, e drept cu excepþia
lui Nichita Stãnescu, era nu minimalizatã, desfiinþatã
,,un vacuum…’’ de promoþia lui Mircea Cãrtãrescu,
chiar in paginile revistei de la Cluj. Modelele strãine
admirate ºi imitate nu mai erau Eugenio Montale, sau
Georg Trakl, ca la echinoxiºti, ci Allen Ginsberg ºi
Jack Kerouac, citiþi în original. America literarã a anilor
60 cucerise prin anii 80 o parte a României. Modelele
noastre, preponderant europene, franceze, italiene,
germane, dãdeau înapoi. Decalajul cronologic se
menþinea, dar aceastã boare oceanicã, iatã, cucerise
cititorul de poezie. Un aer proaspãt, rãsturnând
convenþii pãtrunsese treptat ºi în lirica altor generaþii.
Prudent, Echinoxul nu a îmbrãþiºat, imediat ºi cu
entuziasm, noua sensibilitate, una antimetafizicã,
antropologicã, aºa cum observase ºi teoretizase
lucidul Alexandru Muºina, dar înnoirea s-a vãzut ºi la
Echinoxul acelor ani, dau douã  nume, Ion Mureºan,
Marta Petreu, pentru a nu da liste, toate fatalmente
restrictive, ale noilor veniþi în redacþia revistei
studenþeºti a Universitãþii Babeº-Bolyai. Unei faze
inaugurale ºi generaliste, conectatã, în ciuda aceluiaºi
decalaj de 20 de ani, valorilor autentice, necon-
juncturale, nelocale, neomoderniste ºi incipient post-
moderniste, le-a urmat o orientare mai ludicã ºi apoi
una doctã. Sunt, dupã mine, cele trei perioade ale
Echinoxului, mereu împrospãtat cu energiile tinere ale
promoþiilor succesive de studenþi. Triumviratul din

perioada 1973-1983, format din regretatul Marian
Papahagi, Ion Pop, Ion Vartic, au asigurat buna
funcþionare a unei reviste prestigioase în consens cu
modelele literare europene. Eugen Uricaru, Aurel
Codoban, Corin Braga, ªtefan Borbély, Dan ªeulean,
Horea Poenar, conduc revista, în diferite etape,
imprimându-i fiecare dintre ei o structurã anume,
potrivit opþiunilor estetice ale fiecãruia.

Ce ramâne dupa 45 de ani de afirmare, pe multe
planuri, în cultura românã din Fenomenul Echinox sau
despre echilibru, cum puncta expresiv Petru Poantã?
Rãmân multe nume de prima mânã, poeþi, de la Dinu
Flãmând la Ioan Moldovan, de la Horia Bãdescu la
Ion Mircea, Aurel ªorobetea, Mariana Bojan, Vasile
Sav, Dan Damaschin, Ion Cristofor, Gavril Moldovan
sau Vlad Moldovan, Mircea Petean, ªtefan Manasia,
prozatori, de la Eugen Uricaru la Alexandru Vlad, de
la Marcel Constantin  Runcanu la Ion Groºan, Radu
Þuculescu, Mihai Dragolea  critici literari, de la
regretata Olimpia Radu, Ion Simuþ, Al Cistelecan,
Virgil Podoabã, Nicolae Oprea, Gheorghe Perian,
Sanda Cordoº, Ioana Bot, la  eseiºti ca Mircea Muthu,
Vasile Muscã, Emil Hurezeanu, Ion Maxim Danciu,
Liviu Maliþa, Ion Buduca, Ruxandra Cesereanu, Alex.
Goldiº, Victor Cubleºan etc. traducãtori, ªtefan Damian,
Ioan Peianov-Radin,Vincenþiu Iluþiu, istorici, Ioan Aurel
Pop, Mihai Bãrbulescu, Ovidiu Ghitta, Ovidiu Pecican
- vezi Dicþionarele ºi monografiile dedicate revistei,
antologiile ºi studiile nu doar cele ale echinoxiºtilor,
climatul spiritual impus unor publicaþii literare, conduse
de echinoxiºti, solidaritatea lor intelectualã, peste ani,
dorinþa de a fi exigenþi cu ei înºiºi,  pentru putea a fi
exigenþi, artistic, cu ceilalþi. Criteriul estetic a rãmas
la Echinox, unul ferm, chiar dacã o grilã trans-esteticã
a fost luata în considerare, dar fãrã a deveni, ultima,
decisivã. Un rezervor de intelectualitate europeanã
ºi pasiune constructivã acesta este Echinoxul acestor
decenii, o ºcoalã a multiculturalitãþii, una chiar
anticipând promovarea de azi, sistematicã, a
dialogurilor fecunde. Trilingvã, favorizând informaþia
culturalã la surse, prin intermediul unor poeþi ºi
traducãtori germani, de talia lui Franz Hodjak, Bernd
Kolf, Werner Söllner, sau a unor eseiºti de rafinamentul
lui Peter Motzan, sau a sociologului Rostas Zoltan, a
poetului Kovacs Andras Ferenc, Egyed Peter,ori a
istoricilor, eseiºtilor ca Gall György, Tamas Gaspar
Miklos, revista se deschisese de la început spre o
culturã fãrã frontiere ideologice sau de limbã. Nu
trebuie uitat rolul unui poliglot ca Virgil Mihai
intermediind, prin traduceri, sau prezentarea unor
fenomene occidentale, jazzul, cultura de pe alte
meridian. Nici nu trebuie neglijatã þinuta graficã a
revistei, datoratã unor Florin Creangã, Mircea Baciu,
Octavian Cosman, sporadic ºi Octavian Bour,
graficianul Stelei.

Adrian Popescu

Intervalul norocos si dupa
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De la sfâºierea lui Orfeu,
continuatã în felurite forme pânã
azi, poeþii par adesea sã scrie, de
fapt, un singur mare poem,
indiferent de numãrul de volume,
de genul textelor sau de data
apariþiei. Un poem compus din
gesturi esenþiale, în care ocupã
zone comune absurdul, transpa-
renþele, dar ºi opacitãþile mistice,
lumea-refugiu ºi tot lumea ca loc
al deposedãrii. Revelaþia întâlneºte
chinurile cãutãrii unor forme
arhetipale, iar poetul trece de la
extaz la decadenþã cu aceeaºi
urgenþã pe care o vedem în traseul
accelerat al iniþiaþilor, forþând nu
doar supravieþuirea, ci ºi limitele
propriului sfârºit. Aici se aflã ºi
opera poeticã a lui Virgil Mazilescu
(1942-1984). Ca ºi la alþi poeþi din
epocã, cum sunt Nichita Stãnescu,
Marin Sorescu sau Leonid Dimov,
pereþii întunecaþi ai vremii se simt
uneori în tonuri amare, desprinse
din vecinãtãþile apocalipselor ºi
dintr-un fel de presimþire sau un
simþ al dezastrului. Un simþ al
salvãrii – a fiinþei sale prin limbaje
epuizante, a lumii printr-un fel de
retragere a poetului din ea, – va
transpare permanent, odatã cu
primul volum de Versuri (1968).
Sentimentul cel mai important va fi
însã al unei salvãri prin poezie, prin
urcarea ei – a „cuvântului sub care
suferã beethoven” – undeva în
oraºul cel mai înalt. Într-o cetate a
poeziei? „În oraºul nostru pe deal”,
ar spune Virgil Mazilescu.

O esteticã a întrepãtrunderii

Poetul nu e un oniric, nici un
apropiat al delirului, cu toate cã a
fost adesea vãzut în preajma
acestor miºcãri esenþiale. Aceasta
nu se petrece pentru cã visul nu
ºi-ar avea un loc important în
opera sa, ci pentru cã autorul ei e
locuit de fantasme de toate felurile
ºi niciodatã nu se opreºte pentru
a ceda teritoriul vreuneia dintre ele
– ritmurile vor fi de multe ori
întrerupte de reguli sintactice
aproape agresive, referinþele

lãsate în suspensie, realitatea
provocatã în detaliile ei cele mai
pregnante. Odatã cu acest fel de
a scrie, poetul nu mai este o
identitate, ci o întâlnire între autori,
personaje, ipostaze. Cu uitarea
propriului nume, cu o continuã
cãutare a surselor suferinþei, dar
ºi a unei tendinþe de a narativiza
substratul mistic al realitãþii,
Mazilescu se întâlneºte în aceeaºi
mãsurã cu demonii lui Dostoievski,
cu Iona cel înghiþit de monstru,
Siddharta sau Iov, dacã nu cumva
miza lui profundã, ca ºi la Nichita
Stãnescu, este legatã de
priceperea graniþei imprecise

dintre artã ºi transubstanþiere.
Numele lui Eminescu, Kavafis ºi
Beethoven sunt scrise, ca în
poetul i se destãinuie lui guillaume,
cu litere mici nu numai pentru cã
acesta este „toposul” scriiturii, ci
pentru cã ei devin componente ale
substanþei poetice, prelungiri ale
gesturilor celui care scrie. Pentru
poetul modern, epigonismul nu mai
este, aºadar, opþiune viabilã.
Seducþia dintre artiºti, contiguitatea
lor ca surse de lumi alternative,
înrudirile rizomatice ºi vizionare
sunt mult mai plauzibile. Miza
acestor întâlniri nu este, prin
urmare, câtuºi de puþin ludicã. În
locul unui joc al mãºtilor, gãsim un
artist care se „scurge” literalmente
printre fiinþe, lucruri ºi, am zice,
ipostasuri. Intersecþia – de strãzi
sau destine, întrepãtrunderea – de
oameni sau vise nocturne, ca ºi
un fel de esteticã a consubstan-
þialitãþii par sã fie aici intrumentele

de cunoaºtere poeticã;Virgil
Mazilescu scrie despre „marea
groapã comunã unde zac ºi respirã
uneltele noastre, dar ºi despre cum
„visul meu aleargã în noaptea
luminoasã printre visele/acestor
oameni rãi ºi buni ai satului
înmormântat în lunã” (rugãciune la
marginea strãzii). În gura ta ca un
semnal rãtãcit, citim despre
„creierul meu printre cute cereºti”
sau despre iarna care „va dãrâma
suflete peste suflete”. Poemele
serbãrilor evocã o lume în care
omul trãieºte fiecare în fiecare
moment tot traseul care l-a
precedat. Însuºi titlul volumul din
care fac parte aceste poeme,
Fragmente din regiunea de
odinioarã (1970), traduce aceeaºi
atracþie spre substanþele lucrurilor
ºi fenomenelor. Aici, fiecare gest
înalt e dublat de un corespondent

cât se poate de terestru – când
poetul scrie „vine o vreme a
cireºelor putrede”, el se aflã mai
degrabã în ipostaza perifericului
ale cãrui sentenþe conþin într-o
parte principiul, iar în cealaltã
cãderea. E un discurs aflat mereu
între lumi, al unui poet care are
oroare de referinþe, astfel cã, în titlul
unui poem din volumul Va fi liniºte
va fi searã (1979), îl vedem cu
obiceiul de a rupe hârtiile destinate
viitorului  sau uitându-ºi casa ºi
numele pentru cã „e obositor sã-þi
ºtii numele pe de rost” (mi-am uitat
casa ºi numele). Pe de altã parte,
în acelaºi loc, el cautã mereu
graniþele dintre lumi, mirându-se
„cât de limpede ºtiu unii sã prezinte
lucrurile”, dar ºi de „alþii care
confundã floarea de cactus cu
înþepãtura zilelor ploioase”, în
numele aceluiaºi simþ care, ca în
alchimie, acþioneazã simultan în
numele separaþiei ºi unificãrii,

Florin  Balotescu

Stanescu & Mazilescu
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întâlnind holismul specific poeþilor
din deceniile al ºaselea ºi al
ºaptelea ale secolului XX cu
anihilarea absolutã, fie ea venitã
dinspre mecanisme impuse istoric
sau auto-impusã fiind estetic.

În fine, continuarea aceluiaºi
proces de „invazie” reciprocã poet-
lume care se vedea ºi în tablourile
lui uculescu, artist mult preþuit de
Virgil Mazilescu, îºi gãseºte forma
cea mai potrivitã, poate mai mult
decât în fragmentarismul poeticii,
într-o serie de elemente care se
înscriu drept categorii ale
nedeterminãrii, legate de o
„diferenþiere în diferenþã” ºi un
„story iniþiatic” (Ion Buzera, 2000)
sau de faptul cã „autorul închide
subit aburul liric pe cale sã figureze
o stare” (Eugen Negrici, 1979) :
„lumina întunecatã coborând
printre aburii pe care nu-i mai
poate împrãºtia” (2. dacã ai fi
privit), „apele care m-au învelit”,
„felul în care voi trãi de azi înainte
bolborosind” ºi poetul care „trebuie
sã gãseascã un nume supunerii
sale” (3. despre felul în care voi
trãi) sau „poetul: un stâlp de sare.
dupã un an cine-l va mai
recunoaºte” (4. spectacol) – sunt
întârzieri ale ordinii reale prin stãri
poetice ºi totodatã tentative de a
pãtrunde în spaþiile intermediarului.
Aburul, bolboroseala, învelirea,
supunerea (care e, de fapt, o
suprapunere) sunt voite dereglãri
poetice, iar personaje ca
immanuel, guillaume sau kafka
devin aproape niºte senzori care,
întâlniþi ºi conectaþi absurd ca
obiectele din operele lui Magritte,
au rolul de a crea noi coerenþe în
limbajul poetului. La rândul lui,
revoltat ºi evaziv (în fond, deviza
lui este „alãturi ºi peste ºi dincolo”,
în poemul kirilov), poetul ia mai
mereu în rãspãr toate evidenþele
culturale, existenþiale, istorice sau
de orice alt fel ºi scrie, ca un ermit
decadent, cum „aici pe malul
lacului sub septentrion/avem grija
chiriei ºi a morþii”.

Reluãrile

„Procedeul” reluãrii apare ca o
viaþã secundarã a poeziei lui Virgil
Mazilescu. Nu este vorba doar
despre simple reluãri de poeme,
dat fiind cã, s-a spus, existã

diferenþe destul de semnificative
între variante (Gabriel Nedelea,
2013). Mult mai interesant este
mecanismul profund. Dacã la
Gellu Naum, rearanjarea poemelor
þinea de o impresionantã geografie
interioarã animatã de un mecanism
al permutãrii, iar la Mircea
Ivãnescu, reiterarea unor structuri
sugera toate revelaþiile poetice
care fac din existenþã un mare
poem, aici structurile þin de acelaºi
schimb de substanþe între poet ºi
„univers”.

Mai mult poate decât simpla
idee de reluare, la Virgil Mazilescu
gãsim o filosofie a întoarcerii; el
performeazã asemenea întoarceri,
ca în cronicã, spre o realitate
paradisiacã, unde ar fi posibilã
„întoarcerea absenþei în ambalaje
(inimã ochi) de aur”. Alteori, într-o
legendã inversatã, percepþia
acþioneazã din ambele sensuri –
la un capãt vor fi „urme foarte
adânci în zãpadã”, la celãlalt un
timp „care de mult timp nu mai era
al nostru”. De fapt, poetul nu face
decât sã asiste la propria dispariþie,
aceea pe care o întâlnise ºi
Bacovia în coborârea sa din Cubul
negru. Aceeaºi auto-absorbþie
care l-a fãcut sã scrie „va fi liniºte
va fi searã”, ca într-o altã genezã,
îl va aduce în zona delirului
simþurilor provocat de parfumurile
privilegiate care îl încântaserã
cândva pe Verlaine: „noi nu mai
putem despãrþi niciodatã niciodatã/
oh salvie levãnþicã iasomie
trandafir”.

Obsesiile

Cu toate cã scrie în poemul
coline verzi „în stânga am
cuvintele în dreapta puterea”,
obsesiile poetului nu sunt, aºa cum
s-ar crede, cuvintele. Nu sunt nici
mãcar visele, adesea populate de
personajele Eladei sau de
fantasmele vânãtorului. Viaþa ºi
moartea, în schimb, sunt aproape
ritmul respiraþiei sale. La fel,
imaginea fratelui (modul poetului de
a „atinge” umanitatea), a mesei
lungi ºi bogate (prietenii), devenite
uneori „ospãþ universal” sau chiar
„ciorbã sfântã” (în mai eºti oraºul
în care descifrez strãzile), dar mai
ales prezenþa aproape fizicã a
florilor. Poetul scrie despre

stomacul care inventeazã flori (nuia
de cremene ºi uneori de zahãr),
despre ronþãirea petalelor de
trandafir, despre casa care s-a
îngrãºat ca un trandafirului („aº
putea chiar sã te mãnânc, scrie
Mazilescu în credeam cã între o
sabie ºi cealaltã vor creºte turme
de porci”) sau un întreg poem
numit chiar dacã aþi fi trei aþi
despica trandafirul în trei. Astfel de
prezenþe vorbesc despre o viaþã
proprie a spaþiului din poeziile sale.
Prin intermediul acstor prezenþe-
iluminãri, poetul îºi gãseºte
libertatea, aºa cu uneori reuºeºte
sã pãcãleascã legile realitãþii prin
„oboseala asta roºie” sau
„pãianjeni care duc în ispitã
ceasornicele” (plãmânii în patru
scoarþe olteneºti - ...þuculescu).

Autointitulat într-un poem
„scamatorul plimbãrilor” (poate cã
magicianul din Tarot devenise, în
vremea aceasta, Nebunul), Virgil
Mazilescu a creat o poezie
dominatã de aritmii, aproape în
sens fiziologic. Versurile sunt
mereu întrerupte, reluate, marcate
de finaluri posibile. Iar atunci când
scrie „mi-ai fãcut de multe ori semn
sã pãºesc prin grãdina ta prin
casa ta”, Virgil Mazilescu e undeva
între tristeþea lui Geoffrey Firmin
(sau a lui Malcom Lowry, totuna)
ºi nesfârºita cãdere a lui Bacovia;
el cautã, cum singur spunea,
„acordul cu lumea exterioarã”, iar
de acolo, paradoxal, unica,
irepetabila ºi fãrã de întoarcere
intrare în lumea proprie.

Nichita Stãnescu ºi destinul
omului-fantã

Nichita Stãnescu împarte
cumva acelaºi destin cu artiºti ca
Salvador Dali. Nu atât prin înrudiri,
cât prin acurateþea descrierii ºi
sondãrii obsesiilor, ca ºi printr-un
fel de misticã personalã în care
dominã, uneori halucinant,
reminiscenþe ale limbajului ºi
cuvintelor, þãndãri, cioburi, aºchii,
simulacre de cuvinte, lichefieri ale
materiei, dar ºi geometrii
sofisticate. Ca substanþã, scriitura
lui Nichita Stãnescu aminteºte de
tratatele alchimice, cu nesfârºite
experimente seducãtoare nu atât
prin rezultatul final, adesea
imposibil de ghicit, cât prin energia
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ºi vitalitatea procesualã care
seduc, fascineazã ºi deturneazã
sensibilitãþile. Autorul scria, de
altfel, într-o notã a ultimei antologii
cã volumul „propune, din punctul
de vedere al sentimentelor,
sentimentul cã apocalipsul a fost
de mult, de foarte mult, ºi cã
amintirea lui poate fi consideratã
numai ca o sursã a cuvintelor reci,
neschimbate în urlet”.

Noua coerenþã – zborul,
vorbirea, spargerea

În ciuda suprasolicitãrii aºa-
numitelor elanuri vitale, a cãutãrilor
consumatoare a formelor estetice,
un sentiment al sfârºitului ºi al
prãbuºirii este cel care strãbate
toate volumele poetice; el devine
pregnant în ultimele opere, odatã
cu În dulcele stil clasic (1970) ºi
încheind cu Noduri ºi semne
(1982). Nu este însã vorba despre
decadentismul poeþilor înecaþi în
absint ºi spleen, ci de cãutarea
unei noi coerenþe. Ea e o nevoie
realã a poeþilor fiecãrei epoci
aceea de a gãsi coerenþa interioarã
a unui spirit al timpului. Cuvintele
sunt „spaþializate”, spune Nichita
Stãnescu, citând metodele lui Niels
Bohr ºi criticându-l pe Gutenberg
cã a fãcut în aºa fel încât cuvintele
au fost aduse la un loc (în acelaºi
loc!), iar aceastã suspendare este
o a doua condiþie a poeziei sale.
Gesturi primare ca zborul, vorbirea
– în varianta ei intermediarã,
necuvintele – sau simplul fapt de a
mânca, se leagã mai puþin de
nevoia de evadare, posedare sau
sondare a structurilor profunde ale
lumii; ele sunt, de fapt, spargeri ale
crustei realului ºi corespondenþii
domestici ai delirului. Este ºi
motivul pentru care unul dintre
modelul acestei poezii nu este
cartea, nu este nici mãcar textul.
Modelul poeziei lui Nichita
Stãnescu este un hibrid între corp
ºi cuvinte, un fel de discurs
organic, capabil de referinþe
multiple, spaþializante. Din aceastã
perspectivã, timpul este, de pildã,
o simplã survenire, iar
corporalitatea o certitudine destul
de vagã – „pânã nu-mi zdrenþuiesc
trupul/în planete,/el nu-mi va atrage
viaþa/la sine” (Vedere în acþiune).
Ea se reface însã din obiecte ºi

devine, din capcanã, eliberarea ºi
semnul celei mai înalte
spiritualizãri: „eu ºi cu tine vom fi/
câine ºi cal/iepure ºi cioarã,/dar
mai ales vom fi pescãruºul cel alb/
ca sã nu rãmânã/fãrã diademã de
carne vie/aceastã þarã de vis.”
Corporalitatea devine astfel
generatoare de substanþe, de
condiþii ºi metamorfoze, dar ºi de
revolte, ca în Cele patru coerenþe
fundamentale – aici, poetul (de
data aceasta prin vocea lui Sisif)
îºi descrie oroarea în faþa alcãtuirii
corpului uman: „tu nu crezi cã e
cam rãu alcãtuit trupul omului?/
Ochii lipiþi de creier,/ca douã sexe
ale creierului, impudice/ºi
neacoperite,/gura, ce cautã ea
acolo sus?/Locul gurii e geamãn
cu locul de jos al lepãdãrii de
murdãrie.//Organul sãmânþei ar
trebui sã fie /geamãn cu organul
cuvântului”. Nostalgia pare sã fie
dupã trupurile de luminã ale primilor
oameni sau dupã formele stranii din
primele lanþuri teosofice, forme
pentru care facultãþile minþii,
simþurilor, eroticii erau una ºi
aceeaºi substanþã cu trupul fizic
(Anatomia, fiziologia ºi spiritul se
numeºte, de altfel, unul dintre
poemele cele ai cunoscute).

Daimoni ºi îngeri

Divinitatea nu este câtuºi de
puþin absconsã pentru Nichita
Stãnescu. Nu e însã nici
transcendenþa goalã pe care ar fi
gãsit-o Hugo Friedrich în poezia
modernã, nici dumnezeul de piatrã
al lui Arghezi sau fãptura incertã a
lui Pan cel trist contemplând
„umbra de culoarea lunii a lui Crist”,
ca la Blaga. Poetul are frecvente
întâlniri când cu îngerul, când cu
daimonul lui. Aproape cã am fi
înclinaþi sã cãutãm o „meta-logicã”
a poeziei dupã intervenþiile acestor
douã apariþii debusolante, care vin
sã certe, sã avertizeze sau doar
sã aducã frigul (Frigul, sau a doua
confesiune a rãului visãtor).
Aluziile ºi parafrazele sunt
semnificative; gãsim un poem
numit Evaghelia dupã Toma sau o
Tainã fãrã cinã, în alt loc îngerul
spune (strigã, de fapt) „eºti o
jigodie” (Al meu suflet, Psyhée), iar
altã datã îl vom regãsi pe poet
chemându-l pe apostolul Petre.

Dar, cu toate cã deducem urmele
unei mistici esenþial creºtine, „zeii”
lui Nichita Stãnescu sunt
precreºtini, dacã nu cumva
preumani. Poetul pãstreazã un
ochi care, lãsat în întuneric,
„gãseºte cuvântul care ferecã”.
Alteori, privirea sa e „gravidã”,
pentru a naºte „mãiastra”.

Aºa cum a recoltat din univers
poezia, Nichita Stãnescu a recoltat
ºi urmele tranziente ale divinitãþii.
În grade diferite, le dozeazã pânã
la gãsirea tonului final (Tonul e ºi
un poem din ultimul volum), acela
care îl conduce prin vizionarul
Tunel oranj, acela care va rãmâne
dupã ce daimonul pleacã, lãsând
doar „versul ºi cuvântul aurit” (Nod
28). În Papirus cu lacune, vizita
îngerului e  violentã ºi echivaleazã
cu experimentarea unei întregi
istorii interioare a poeziei ºi luptei
– de aici rãsar umbrele lui
Eminescu sau Sofocle, ale cãror
gesturi poetul le repetã, recu-
perând o substanþã dureroasã. La
rândul ei, aceasta îl va recompune
din aceleaºi cioburi care i-au
produs revelaþia.

Cele mai intime „conversaþii” ale
poetului Nichita Stãnescu sunt însã
cele pe care le are cu daimonul
sãu. De fapt, pe linia romantismului
ºi modernismului, e poate singurul
care a verbalizat aceastã dificilã
relaþie pe care o experimenteazã
artiºtii cu substratul cel mai profund
al lumii care îi populeazã. Noduri
ºi semne, volum din 1982, e
precedat de un vers(et) din poemul
lui Ghilgamesh: „a murit Enkidu,
prietenul care vânase cu mine lei”,
iar pentru Nichita Stãnescu
moartea nu se traduce doar ca
dispariþie din planul acumulãrilor
existenþiale, ci ºi ca extirpare a
unuia dintre elementele prin care
poetul reface structura poeziei.
Drama nu e absenþa, ci
necesitatea reluãrii. Aici e locul
unde îngerul moare (Semn 13),
unde rãmân viziunile înfrigurate ale
despicãrii, ale sfâºierii (Nod 30),
ale inversãrii lumii (Nod 33).

Cosmofagia

Alãturi de o vedere în acþiune
(acesta e ºi titlul unui poem) ºi o
misticã a poeziei, Nichita Stãnescu
practicã un fel de „înghiþire” a lumii.
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Despre cosmofagie va vorbi ºi
Radu Petrescu în Ce se vede,
roman din 1979, dar rezultat al unei
poetici simultane cu cea a lui
Nichita Stãnescu. Cuvintele
personajului Alexandru Eliade
descriu o hartã a interiorizãrii lumii
care se potriveºte poeziei lui
Nichita Stãnescu. „Vedem aici în
modul ce mai direct (...) chipul în
care vine poezia pe lume. (...) Îþi
dai seama? continuã. Cerul gurii,
norii care cãdeau, roºii din cer.
Niculae a înlãturat comparaþia a
cãrei funcþie este sã atenueze, mai
mult: sã neutralizeze, ca ceara,
sãlbatica arsurã a arãtãrii fãrã vãl
a esenþelor, dacã asta e poezia,
prin singurul lucru la îndemânã,
aºa, în ploaie, la uºa mea, printr-o
senzaþie fizicã. În loc sã-ºi spunã
cã norii atârnau din cer ca o limbã
jupuitã, ºi-a simþit propria limbã
umplându-i, jupuitã, gura (...) Dar
tu ai înghiþit universul, de unde
senzaþia de îndurerare a gurii, eºti
acum universul, ceea ce este cu
totul altceva, fãptura, fiinþa ta doar
infima lui parte vizibilã.”

Nichita Stãnescu declara la
rândul lui cã „ne mâncãm unii pe
alþii/numai din foame/din adoraþie/
din structurã/din amor” (Ridicare de
cuvinte), iar în Contemplarea lumii
din afara ei, va gãsi stomacul drept
organul comun tututor lucrurilor,
într-un delir al îngurgitãrii „ca
dovadã cã se mãnâncã unele pe
altele/ca dovadã cã sunt”. Aceastã
asumare extremã a lumii þine de un
fel de dragoste pentru toate
lucrurile. Ea ºi gãseºte locul
undeva între cãlugãrul jainist care
strãbate strãzile mãturând drumul
cu pene de pãun, anticul mystes
care cunoaºte în cele din urmã
epopteia, eroul care îºi cautã
mereu drumul spre Ithaca ºi
nervurile unui creºtinism asumat
dureros ºi senzorial, în fantasmele
sfâºierii, strigãtului ºi auto-
consumãrii. Fenomenul este
emblematic în poemul Daimonul
cãtre mine (Epica Magna, 1978) în
care poetul e îndemnat sã se
schimbe în cuvinte. Aºa cum
uneori el însuºi capta substanþa
vitalã a lumii, tot el devine acum
„sacra mâncare” de care vorbea,
fiind absorbit ºi transformat în
cuvinte, aºa cum spiritele locuiesc
obiectele totemice care le-au

închipuit formele cândva
prehensibile. Probabil cã aceasta
a fost ºi una dintre aspiraþiile
misterioase ale poeziei sale. Le
vom gãsi ºi în Omul-fantã (11 elegii,
1966), unde imaginea traduce
tocmai un destin care se apropie
de locurile misterioase din cosmos
care absorb materia. Omul-fantã
„manâncã o frunzã,/dar o mãnâncã
pe dinlãuntru/El este în afarã
pântec/ºi înlãuntru gura cu dinþi./Nu
se ºtie cine îl mãnâncã pe cine.” Pe
de altã parte, în Transformarea în
perlã, poetul se apropie de una
dintre materiile cele mai dificile.
Femininã în aparenþã, perla devine
pentru Nichita Stãnescu întâlnirea
dramaticã dintre irizaþiile metafizicii
ºi fantasmele înglobãrii ºi învãluirii.
Acelaºi lucru îl fãcea, în picturã,
Sever Frenþiu. Mai puþin invocat,

Golem

pictorul crea adesea tablouri în
care pânza pare desprinsã,
sfâºiatã sau inundatã de perle, într-
o întâlnire organicã dintre mituri,
viziunea poeticã oniric-realã ºi
corporalitatea modernã. Venind,
cum o spunea într-un interviu, din
afara poeziei cãtre poezie, Nichita
Stãnescu rãmâne  însã un mare
cãutãtor al stãrilor de graþie.
Procesul este dramatic ºi
depãºeºte limitele vremii sale. În
numele spaþialitãþii cuvintelor, pare
ca destinul acestei poezii se
apropie de cel al corpurilor care
plutesc în univers. Condamnate
aparent sã pluteascã mereu între
fragmente de strãlucire ºi întuneric,
pe care le-au acumulat ºi cãrora
le-au modificat determinarea, ele
vor crea periodic un impact
hotãrâtor.
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Elegie

Mã grãbesc înspre moarte
fãrã un înþeles anume,
fãrã rochie de mireasã

fãrã zestrea de aur.
Fãrã mine.

Mã grãbesc seninã
ºi amarã

de-a latul patriei.
Parcã ar fi fost mâine.

(Din volumul Zestrea de aur,
2002)

Este cu adevãrat sufocant sã
citeºti astãzi dosarul din numãrul
14 pe 2003 al revistei România
Literarã, “In memoriam Mariana
Marin”. De aceea, a scrie despre
poezia Marianei Marin la zece ani
de la moartea poetei nu poate fi
decât o experienþã tulburãtoare.
În primul rând, deºi îi cunoºteam
poezia, revenirea la textele ei ºi la
exegezele care, deºi insuficiente,
o imortalizeazã ca pe una din cele
mai importante poete ale ultimelor
decenii, filtrate de ars poetica unei
morþi anunþate, am fost surprins sã
redescopãr poeta ingenuã: “Încerc
sã spun ceva acolo unde nu mai
sînt cuvinte de spus. Madi a trãit
ca o poetã ºi a murit ca o poetã.”
(Mircea Cãrtãrescu). O biografie
a autodistrugerii (dereglarea
rimbaudianã), o congruenþã
impecabilã între artã ºi viaþã,
susþinerea categoricã ºi completã
a colegilor de generaþie au
contribuit major (evident, alãturi de
poetica însãºi) la ceea ce astãzi
poate fi uºor numit “mitologia
Mariana Marin”.

Una din zonele încã neexploa-
tate critic substanþial ale literaturii
române este lirica femininã (luatã
ca entitate) de dupã ’70. Situaþie
cel puþin ciudatã, din moment ce
anii ’90 ºi 2000 au dat poeþi care s-
au inspirat major din versul celor
douã poete care au început deja
sã contureze o nouã paradigmã
literarã: Mariana Marin ºi Angela
Marinescu. Însã pentru ca discuþia

Neo-modernismul cinic
ªtefan  Baghiu

criticã sã nu fie tradusã ca o
dihotomie forþatã a categoriilor de
gen, trebuie sã menþionãm câte-
va aspecte principale: modulul
psihanalitic textual este mult mai
spectaculos în cazul liricii feminine
(devoalarea traumei, fragilitatea,
emotivitatea sau – dimpotrivã –
lupta directã ontologicã dusã cu
acestea), iar veºmântul textual nu
este niciodatã elementul principal
al poeticii. Poete din aluatul Sylviei
Plath ºi a lui Anne Saxton (cum s-a
tot repetat), ele au devenit astãzi
aproape singurele modele viabile
pentru noile curente poetice. Asta
pentru cã, vitalizând o nouã

paradigmã existenþialã, autoarele
au reuºit sã întoarcã o logicã a liricii
feminine (ºi, în fapt, nu numai):
caracterul slab, artificial (sau
supralicitat) al meditaþiei. O tradiþie
a mainstream-ului literar în aceste
zone poetice a fost mereu vãzut
de grupurile literare (cercuri etc.)
ca o fazã depãºitã a nostalgiei
feminine ºi o inutilã sondare a
sentimentalismului. De aceea,
poete ca Ana Blandiana sau Ileana
Mãlãncioiu chiar ºi cu tot arsenalul
liric la vedere (a se citi central), sunt
astãzi aproape expediate din toate
discuþiile canonice actuale.
Inovaþia Angelei Marinescu a fost
reevaluarea situaþiei autoreflexive:
duritatea conceptualã, schisma ºi
repulsia, autoflagelarea poeticã –

toate filtrate de neoexpresionismul
dur – au fãcut ca poetica nouãzeci
ºi douãmii sã fie schimbatã radical.
Apoi, venind pe aceeaºi direcþie
(deºi cu mult mai multã “delicateþe”
ºi prizã voitã la versul înalt – cum
observa Manolescu – pe linia
Magdei Cârneci), Mariana Marin a
contribuit la inversarea unei logici
a poeziei româneºti: poeta ca
militant vizionar, poezia femininã ca
refulare post-traumaticã. Puþine
vor mai fi, mai ales dupã 2000,
autoare care sã dispunã de o aºa
tenacitate polivalentã.

Parcursul Marianei Marin este
unul “ca la carte”: premiul USR la
debut, alãturi de Ion Mureºan, în
1981 ºi, publicând apoi aproape la
fel de rar ca autorul “Cãrþii de iarnã”,
devine vizibil din ce în ce mai
incontinentã în expresia liricã. De
la “Un rãzboi de o sutã de ani”,
volum supraevaluat de critica
literarã ºi de congeneri (pe alocuri
chiar banal, ineficient ca structurã
ºi intens poetizat) pânã la
“Mutilarea artistului la tinereþe” (de
departe un tur de forþã atât ca ars
poetica – mã refer mai ales la
comentariul referitor la “eºecul
generaþiei” – cât ºi ca puternicã
declaraþie ontologicã), talentul
evident al poetei a fost dublat, în
crescendo, de controlul tot mai
mare asupra versului ºi de
renunþarea – treptat, treptat – la
artificiile discursive ºi la precon-
cepþiile structurale (rezultând,
implicit, incontinenþa). Desigur,
este corectã observaþia (surogat
al textului însuºi) pe care Marin
Mincu o fãcea referitor la volumul
de debut al autoarei: “cititorul nu
mai este singur, nu mai este
abandonat în faþa instanþei
transcendente a discursului, mai
exact a textului, cãci acesta, nu-i
aºa?, se scrie singur pe mãsurã
ce se deruleazã lectura”, însã
tocmai aceastã scriere autoge-
nerativã fãcea atunci un mare de-
serviciu conþinutului conceptual.
Pentru cã priza ontologicã era – în
fapt – esenþialã în poemele de
debut: ”Sã lupþi împotriva acelei
pãrþi din tine/ unde morþii familiei au
numai cuvinte de laudã/ pentru felul
subtil în care le-ai înþeles dispariþia/
(ºi ei, ei, înnebuneau de atâta
frumuseþe a minþii)/ Iatã ce am
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aflat:/ - Tot ceea ce ating începe
sã-mi semene,/ Nu mizeria din
afarã, cea dinãuntru trebuie
strivitã./ Acolo unde o groapã sapã
altã groapã/ ºi unde hai sã o
recunoaºtem, moarte,/ ne
dispreþuim în egalã mãsurã.”.

Deºi trãdau încã de la
începuturile poetice marile obsesii
ale autoarei (moartea, dragostea
ca fatalitate, abisul ca finalitate a
tuturor acþiunilor – zãdãrnicia),
versurile nu reuºeau sã surprindã
poezia la aceleaºi cote la care au
fãcut-o, spre exemplu, în
“Scrisorile lui Emil” – fãrã rezerve,
o capodoperã a deceniului. Iatã,
exemplificând, cum aratã tran-
sformarea discursivã a autoarei,
cum suportul conceptual este
neatins, însã discursul se rafineazã
(variaþiuni pe aceeaºi temã): “Viaþa
ta ºi a mea nu sunt atât de bogate:/
- O femeie, un hotel ºi un somn de
50 de lei/ în care visezi de 20/
(restul apã caldã/ restul ceaiul
sãlciu,/ restul “dar noi ne-am iubit”,/
restul l-ai uitat, moarte)/” (Un rãzboi
de o sutã de ani, 1981); “Elegiile
de la întretãierea drumurilor
comerciale, iubire/ ºi viaþa, lipsitã
de noroc./ Tu spui aici e locul unde
pierind se scrie/ acelaºi vers
hrãnindu-se din sine ºi barbar./
Hilarã mi se pare azi rãtãcirea ta./
Hilarã ºi viaþa, lipsitã de noroc.” (din
Aripa secretã, 1986). Deºi forþatã,
aceastã împãrþire menitã sã
evidenþieze maturizarea vizibilã a
tratamentului textual aduce în faþã
câteva lucruri, acum evidente:
poezia Marianei Marin – obscurã,
puþin ermeticã în primele poeme,
intens metaforizatã ºi folosindu-se
de motive textuale alunecoase –
devine, odatã cu depãºirea
avântului juvenil (foarfeca autoarei
nu funcþiona atât de bine), o
expresie cinicã a inutilitãþii. A râde
în faþã morþii, a se resemna în faþa
dezamãgirii permanente (lumea ca
sanatoriu), acestea par sã facã
parte din noul program al autoarei:
neo-modernismul cinic. Retorica,
odatã înaltã ºi încifratã, devine
acum ustensila perfectã ca anti-
retoricã, fapt anunþat intra-textual:
“Sã vrei înapoi carnea ºi sângele
ficþiunilor tale,/ – iatã prostia,/ iatã
demenþa.”. Acestor transformãri li
se va alãtura formula de manifest

activ, netextualizat, poemul de
(clar)viziune socialã.

Mai existã un parametru esen-
þial însã: poblema cenzurii ºi
schepsis-urile textuale care au
fãcut ca un volum ca Aripa secretã
sã fie publicat. Manolescu
povesteºte detaliat procesul de
compunere ºi oferã importanþã
accentuatã episodului legat de
introducerea referinþelor la Anne
Frank în text. S-a discutat mult
asupra acestui compromis (deºi,
personal, sunt sceptic cu privire la
valabilitatea termenului, din
moment ce nu a fost nimic acoperit
– ci poate chiar potenþat – de
aceast pact livresc), tocmai da-
toritã faptului cã – în aparenþã –
biografiile lucrau în oglindã (fapt
anunþat deja la debut): “Sfântã
mizerie ºi viaþa la 24 de ani!/ ...da
ce melodramã, peronul!/ ºi ce
prejudecatã ºi liniºtea din mersul
meu/ deasupra liniilor de tren,/
deasupra liniilor din palmã!”. Pe
acest construct va lucra mai
departe Mariana Marin la ceea ce
va fi “The Munich Mannequins”-ul
românesc. Alonja vizionarã –
asumatã ºi declaratã chiar în
interiorul poemelor – ºi soluþia
puternic-biograficã vor scoate la
ivealã mizele reale ale poeticii
“Mariana Marin” – în economia ºi
structura care se autoregene-
reazã, poemul ca organ compact
al viziunii: “Vremea poemului înalt,
ameþitor/ a trecut./ Gândul negru ºi
sârma ghimpatã/ vor þine minte
doar aceste elegii// ºi o feroce
singurãtate,/ ameþitoare, înaltã...”.
Din acest punct de vedere este
relevantã o relecturã a antologiei
Zestrea de aur, apãrutã în 2002.
Pentru cã “developarea” completã
a poeticii aduce în faþã câteva
momente esenþiale: elegia,
manifestul ºi “textul despre text”.
Aceste motive esenþiale pentru
poezia Marianei Marin vor apãrea
în regia antologiei astfel: elegia ca
expresie a inutilitãþii ºi, în acelaºi
timp, ca regret al neputinþei de
acceptare a acestei inutilitãþi,
manifestul ca sustragere dintr-o
istorie compromisã ºi ars poetica
a fragilitãþii teoriilor despre
literaturã. Desigur, aceste teme
majore (sateliþi în jurul obsesiei
thanatice) sunt traduse textual

printr-o altoire a expresionismului
cu meditaþia ocultã: “Te trezeºti cu
toate organele alãturi./ Priveºti dar
nu se întâmplã nimic./ E o casã
fãrã oglinzi – þi se spune./ Cineva
care îþi seamãnã se apropie
de fereastrã.”, “Ziua în care
descoperi/ nesfârºita bunãtate a
morþii/ ºi valul de sânge începe sã
inunde o parte a lumii./ O, tinerii
morþi ºtiu desigur mai mult./ Sub
pielea de trandafir se aflã
rãspunsuri./ Aminteºte-þi:/ pe o
plajã murdarã,/ trupul unei femei
adus pe ape/ ºi sufletul ei sãlbãticit
lovindu-ne faþa/ Aminteºte-þi:/ ziua
în care am descoperit nesfârºita
bunãtate/ ºi valul de sânge din
care tinerii morþi/ fac semne celor
de pe þãrm...”. ªi aici se poate
vedea capacitatea poetei de a
construi atmosfera poeticã
autenticã, talentul de a crea cadre
puternice ºi de a le imobiliza
(instantanee) în interiorul
discursului elegiac. Lamentãrile
discursive ºi transformarea
sexualitãþii într-un barometru al
singurãtãþii sunt, astfel, manevre
inevitabile. Aici versul capãtã cu
adevãrat greutatea expediatã atât
de uºor la debut prin cãutarea
poeticitãþii: “De multe ori
înþelegerea realitãþii/ devine atât de
stângace,/ încep sã cred cã
mintea mea/ (pânã mai ieri
sãnãtoasã ºi la locul ei)/ ar fi fost
acoperitã/ de un uriaº lipom de
prostie./ Ce sã înþelegi, Kitty, când
nu e nimic de înþeles?/ - mã
bruscheazã amintirea cãþilor citite./
Aº, eu rãmân paralizatã ºi
gângavã/ umedã aidoma unui
întreg azil de bãtrâni,/ de parcã
niciodatã n-aº fi trãit,/ de parcã
niciodatã n-am s-o mai pot face.”.

Obsesia thanaticã (ºi cât de
previzibilã va fi mereu trimiterea la
titlul Cronica unei morþi anunþate),
elegiile inconfundabile ºi imaginea
singularã pe care o are Mariana
Marin în lirica femininã româneas-
cã prin poetica multiplã fac ca
utilarea artistului la tinereþe sã fie
una din cele mai importante ºi
autentice lecþii de literaturã pe care
deceniile trecute le-au avut de
oferit.

ª
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De-a lungul timpului, Echinoxul
a fost definit în mai multe feluri: ca
o grupare literarã, ca o miºcare de
idei (mai degrabã în genul Junimii
decât al Cercului Literar de la
Sibiu), ca o stare de spirit. Toate
au devenit istorie. Pentru mine,
Echinoxul a fost (este încã) ºi o
casã comunã. Aceastã definiþie
pune accentul mai mult pe partea
administrativã, pe cadrul pe care
Echinoxul îl oferea studenþilor care
au fost, rând pe rând, redactori ai
revistei, aspect care nu trebuie
neglijat fiindcã în absenþa lui, nici
starea de spirit, nici miºcarea ºi nici
gruparea nu s-ar fi putut manifesta.

O casã comunã acumuleazã
multã istorie. Ea trece prin mai
multe perioade ºi are mai mulþi
proprietari, mai multe generaþii
de locatari. Dacã ea este
construitã de cãtre o primã
generaþie, dupã o vreme,
constatãm cã aceastã generaþie
a plecat, s-a mutat în altã parte,
iar în casã vin locuitori noi, care
o reamenajeazã, fac modificãri,
îi schimbã înfãþiºarea.

Problema care apare este cum
are loc trecerea de la o generaþie
la alta, cum recepteazã fiecare
dintre cei care au plecat ºi cei care

le-au luat locul aceastã schimbare,
aºadar cum se organizeazã
raportul dintre predecesori ºi cei
care au venit dupã ei. Vrând-
nevrând, atunci când o nouã
generaþie se mutã într-o casã ea
trebuie sã facã, într-o formã sau
alta, curat. Unii pot sã o facã într-
un fel mai tandru faþã de ceea ce a
fost, încercând sã pãstreze
mobila-stil din perioadele
anterioare, alþii sunt mai radicali,
vor sã renoveze ºi sã introducã
propria lor mobilã care þine de o cu
totul altã epocã. Lucrurile acestea
sunt inevitabile ºi sunt inerente, ele
þin de normalitate. Dar tocmai acest
lucru înseamnã Echinox!
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5 Echinox –
grupare literarã,
miºcare
de idei, stare de
spirit, casã
comunã
Corin  Braga

De câte ori se iveºte o aniver-
sare a revistei Echinox (ºi implicit a
echinoxismului), mãrturisesc cã nu
îmi mai vine neapãrat sã vorbesc
ori sã scriu despre lucrurile serioase
întâmplate odinioarã acolo ºi pe
care le-am trãit, între 1981-1985, ca
studentã la Facultatea de Litere (de
Filologie, cum i se spunea atunci),
ci despre latura hâtrã, amuzantã,
de trickster, a revistei, reprezenta-
tã de cel puin jumãtate dintre
echinoxiºti. Pentru cã latura gravã,
academico-literarã a revistei, a fost
întotdeauna flancatã de o laturã
jucãuºã, ºugubeaþã. Nu ºtiu dacã
era vorba de ceva compensatoriu
faþã de regimul comunist autoritar
ºi cenzurant (probabil cã da); însã,

Ruxandra  Cesereanu

mai degrabã, pe lângã acest aspect
socio-politic real, echinoxiºtii se
amuzau nespus, practicau ironia,
parodia ºi caricatura, dintr-un
instinct de castã care avea sã
devinã marcã de castã înãuntrul
echinoxismului. Umorul era o so-
luþie intelectualã, în acea perioadã
(ºi nu numai), nu doar pe linia unui
umor de tip caragialian, ci ºi pe
aceea a unuia bulgakovian. De aici
veselia echinoxiºtilor (din anii
optzeci ºi nouãzeci ai defunctului
secol ºi mileniu), chiar ºi atunci când
se discutau chestiuni literare de
anvergurã, cu impact ideatic.
Polemicile între echinoxiºti, pe
vremea în care am fost eu redactor
al revistei (nu ºtiu dacã lucrurile mai
stau la fel astãzi) erau amuzante ºi
delicioase, cu ironii tandre de
ambele pãrþi, în care dueliºtii se
tachinau, non-belic (de fapt),
acordându-ºi unul altuia dreptul la
replicã, într-o manierã zeflemitoare
doar pânã la o anumitã limitã.

Prin acest mic text omagial nu
vreau decât sã spun cã, dincolo de

sensul serios al echinoxismului,
înãuntrul ºi în jurul revistei ºi al cena-
clului (ori al trupei de teatru care a
funcþionat, intermitent) s-a mate-
rializat continuu o voioºie colectivã
aproape nativã, care nu este de lepã-
dat în contextul aniversãrilor ºi bifã-
rilor calendaristice.

Echinoxul
anecdotic, hâtru,
ludic
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Machetând
Echinox-ul timp
de 13 ani
Virgil   Mihaiu

Când am fost cooptat în
redacþia Echinox aveam vreo 20
de ani. Aºadar, nici jumãtate din
cei 45 pe care venerabila publica-
þie îi aniverseazã la finele lui 2013.
La apariþia revistei eram încã
liceean, dar  implicarea lui Marian
Papahagi   botezãtorul ei – în
destinul Echinox-ului îmi dãdea
speranþe cã voi putea accede la
statutul de redactor. Deºi „fãcea
naveta” între Cluj ºi Roma, pe baza
unei burse de patru ani, generosul
meu amic din copilãrie nu ºi-a uitat
promisiunea. Beneficiind de reco-
mandarea sa, am pãtruns pentru
prima datã în camera redacþionalã
cu boltã mãnãstireascã, într’un
moment de relativã acalmie din
anno Domini 1971. „Conducerea
superioarã” a redacþiei absenta în
acea zi. Aºa se face cã primul viitor
coleg cu care dãdui mâna fu Ovidiu
Mureºan, aflat în compania re-
dactorului paginii de limbã ger-
manã, Werner Söllner. Pe acesta
din urmã îl cunoºteam deja, fiindcã
amândoi studiam la Secþia de limbi
germanice a Facultãþii de Litere.
Celor doi amfitrioni aveau sã li se
alãture, dupã scurt timp, alþi stu-
denþi cu excelente performanþe
poetice: Ioan Moldovan, Al.
Cistelecan, Dan Damaschin.
Atmosfera de liberã creaþie ce
domnea în redacþie cultivatã ºi
menþinutã timp de 15 ani de cãtre
triumviratul Marian Papahagi, Ion
Pop, Ion Vartic – avea sã-mi faci-
liteze integrarea în aceastã
minusculã dar efervescentã
„republicã a literelor” (utilizez
termenul republicã în sensul pe
care-l au confreriile studenþeºti din
strãvechiul centru universitar al
Portugaliei, Coimbra).

Pe bunã dreptate, mãrturiile
echinoxiºtilor ce s’au format inte-
lectualiceºte în acel mediu (în
perioada cât numele meu a figurat
în caseta redacþionalã   din 1971
pânã în 1983) se referã, cu prio-
ritate, la caracterul de exemplarã

oazã spiritualã al Echinox-ului, la
modul cum asta se reflecta în
conþinutul publicaþiei. Însã, în
ceea ce mã priveºte, asemenea
aspecte se conjugau permanent
cu preocuparea de a conferi revis-
tei ºi o înfãþiºare graficã de înaltã
þinutã. Pentru mine îngemãnarea
celor douã planuri avea motivaþii
intime, pe care îmi voi permite sã
le devoalez în textul de faþã.

E de presupus cã, de la bun în-
ceput, am fost interesat de fru-
museþea care transcende limitã-
rile impuse de rigide diviziuni între
arte. Înainte de a înelege scrisul
frumos în sens literar, eu l-am
perceput în sensul sãu literal. Din
timpurile imemorialei copilãrii
fusesem acaparat de pasiunea
pentru literele frumos configurate.
Abia în zilele noastre, când scrisul
de mânã e utilizat tot mai rar ºi mai
neglijent, am realizat cã fãcusem
parte din ultimele generaþii care

aveau încã în programa ºcolarã
ore de caligrafie. Interesul faþã
de procesul scrierii ºi tot ceea
ce-l înconjoarã (hârtie, ustensile –
toc, peniþã, cernealã – sau faþã de
paginile tipãrite, devenite modele
demne de admirat ºi... de imitat
etc.) mi s’a înfiripat din perioada
preºcolarã. Refuzasem sã merg la
grãdiniþã, aºa încât aveam timp
suficient pentru a mã deda plãcerii
de a desena literele, de a le face
sã semene cât mai mult cu cele
din cãrþi sau reviste, de a le
„standardiza”, conferindu-le un
aspect cât mai „tipografic”.
Retrospectiv privind lucrurile, cred
cã aceea a fost prima mea iniþiati-
vã conºtientã de autoperfec-
þionare. Pare-se cã îmi oferea mai

multe satisfacþii decât banalele
jocuri copilãreºti, ºi reuºea chiar
sã concureze genuina mea înzes-
trare fotbalisticã.

Cert este cã am perseverat pe
linia aceasta, ajungând ca prin-
cipala mea activitate comple-
mentarã obligaþiunilor ºcolare din
gimnaziu ºi liceu sã fie conceperea
unor reviste scrise de mânã. Pânã
în 1970, când am intrat la Facultate,
am redactat ºi paginat inumerabile
publicaþii într-un singur exemplar
(nici urmã de xerox, pe atunci!).
Fiindcã simþeam necesitatea îm-
pãrtãºirii unui asemenea viciu so-
litar, îmi creasem un „public þintã”
constând în familia verilor mei de
la Craiova  – Mihai ºi Valentin
Drãgoescu   cãrora le expediam
prin poºtã plicurile voluminoase,
cu inscripþia: „a nu se îndoi” (de
asemenea, în interiorul revistelor
plasam din loc în loc anunþul: „vã
rog sã nu ºifonaþi revista ºi sã mi-

o returnaþi când ne reîntâlnim”).
Principalul lector pe care îl aveam
în minte când îmi alcãtuiam publi-
caþiile-unicat era medicul Mihai
Drãgoescu, cãsãtorit cu sora
mamei, cea mai îndrãgitã dintre
mãtuºile mele, Elena. Unchiul Miºu
reprezenta instanþa supremã, de
care þineam cont în perfecþionarea
conþinutului ºi mai ales a aspectului
acelor reviste, cãrora le-am dedi-
cat majoritatea timpului meu liber
din anii adolescenþei (1963-1970).
Mã concentram cu maximã dedi-
caþiune înfãþiºãrii grafice, pe când
conþinutul reflecta gusturile celor ce
aveau sã constituie „generaþia
ºaizecioptistã”. Fãceam tot posi-
bilul pentru procurarea de fotografii
preþioase referitoare la The
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Beatles, Rolling Stones, The Who
ºi celelate formaþii care schim-
baserã sensibilitatea muzicalã a
lumii. Pe aceeaºi linie, decupam
imagini din reviste strãine obþinute
cu imense sforãri, referitoare la
evoluþiile de ultimã orã din uni-
versul cinematografiei, al modei, al
arhitecturii etc. Revista Cinema de
la Bucureºti era o bunã sursã de
imagini; din pãcate mai ales în pri-
mii ani dupã înfiinþarea ei, în 1963
rãmânea aproape la fel de intru-
vabilã precum suratele sale din
RDG, Iugoslavia, Ungaria,
Cehoslovacia... Dupã o minuþioasã
selectare lipeam fotografiile pe
pagini, conform unei elaborate
machetãri, iar articolele le cali-
grafiam direct printre ele, astfel
încât produsul final arãta de parcã
ar fi fost imprimat la o tipografie.
Toatã acea experienþã aveam s’o
valorific ulterior în postura de re-
dactor artistic al revistei Echinox,
funcþie pe care am îndeplinit-o – cu
un entuziasm invers proporþional
faþã de (inexistentele) beneficii
lucrative – între 1971-1983.

În momentul când s’a decis
includerea mea în caseta re-
dacþionalã, am insistat sã fiu trecut
sub sigla: prezentarea graficã.
Motivaþia era pur personalã,
întrucât rãmãsesem impresionat
de performanþele atinse în acest
domeniu de Vlad Muºatescu la

revista Cinema. ªi, cum el deþinea
exact acest portofoliu în redacþia
bucureºteanã, n’am avut ezitãri
sã-i emulez postura în noul mediu
intelectual unde fusesem coop-
tat. Presupun cã ex-colegii mei
echinoxiºti îºi vor fi amintind de
mine ca despre un tip mereu în-
cãrcat cu cel puþin douã serviete
(sau genþi): una cu caiete ºi mate-
rial bibliografic, iar cealaltã
conþinând teancuri de hârtii for-
mat A3 (pe care concepeam
macheta), plus dactilogramele
textelor ºi ilustraþiile ce urmau
sã intre în proximul numãr al re-
vistei. Misiunea mea implica ºi o
componentã quasi-arhitecturalã:
calcularea numãrului total de
semne dintr’un articol, alegerea
corpului de literã, distribuirea pe
coloane (cu ajutorul inestimabilei
rigle tipografice!), amplasarea
fotografiilor sau lucrãrilor plastice,
inserarea titlurilor, „negocierea”
spaþiilor albe º.a.m.d.

Probabil cã admiraþia mea
ascunsã pentru arta arhitecturii
era oarecum satisfãcutã printr’o
asemenea acþiune demiurgicã.
Certamente însã, timpul petrecut
în redacþie nu-mi era suficient ºi,
în plus, unele materiale erau pre-
date cu întârziere de cãtre autori.
Prin urmare, se impunea trans-
portarea tuturor acestor texte,
imagini, foi volante, ustensile de

scris, rigle, radiere etc. pânã la
mine acasã, sau în alte locuri, astfel
încât macheta sã poatã fi desenatã
ºi dusã la tipografie în timp util. Zic
desenatã, mai curând în sensul
desenului tehnic, întrucât lucram
totul la scarã unu pe unu. Ca opera-
þiune pregãtitoare, înfigeam ace
de gãmãlie în colþurile paginilor,
exact pe dimensiunile standard
ale revistei. Apoi cream oglinda
paginii, unind colþurile prin linii
trasate cu rigla. Spaþiul pe care
urmau sã-l ocupe viitoarele arti-
cole era marcat prin linii ondulate,
iar fotografiile erau semnalate
prin X-uri. Originalele ilustraþiilor
puteau fi mãrite sau micºorate
proporþional, în funcþie de nece-
sitãþile estetice cãrora le acordam
prioritate în demersurile mele.

Am avut fericirea juvenilã de a
concepe astfel întreaga colecþie a
Echinox-ului dintre anii 1971-1983.
Ceea ce într’o redacþie obiºnuitã a
acelei epoci ar fi devenit poate o
activitate de rutinã, potenþialmente
fastidioasã, pentru mine era o în-
cununare a unei pasiuni cultivate

încã din copilãrie. ªi pentru ca
mulþumirea sã fie completã, în tot
acest timp mi-am perpetuat ºi
statutul de membru deplin al
redacþiei, la ale cãrei decizii
participam cu aceleaºi drepturi
precum ceilalþi colegi. Nu pot
decât sã sper cã în pofida vicisi-
tudinilor epocii – aspectul grafic al
Echinox-ului din acei ani îi va
permite sã facã o frumoasã figurã
în colecþii sau biblioteci, supra-
vieþuitoare într’un viitor ce nu se
anunþã deloc favorabil culturii
scrise.
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În România, opera lui I. P.
Culianu a devenit cunoscutã abia
dupã moartea acestuia, adicã
dupã 1991. Pânã în acel moment,
se cunoºteau destul de puþine
lucruri despre acest savant român
care trãia în SUA. Interviul din
1984, luat de Andrei Oiºteanu lui I.
P. Culianu, este, probabil, singurul
material în limba românã care ar fi
putut da socotealã, într-o oarecare
mãsurã, în perioada comunistã,
despre autorul lui Eros ºi magie în
Renaºtere. 1484. Saga publicãrii
interviului este povestitã de Andrei
Oiºteanu într-un scurt text apãrut
în 1991 în Cotidianul, reluat apoi în
volumul Ioan Petru Culianu: omul
ºi opera. Nici dupã 1991, în ciuda
unei scurte perioade de interes din
partea cititorilor români – interes
stârnit mai degrabã de titulatura lui
Culianu de „discipol al lui Mircea
Eliade” –, opera sa nu a suscitat,
în România, un interes deosebit,
aºa dupã cum ar fi meritat. Un
lucru, însã, e cert: I. P. Culianu ºi-
a format un public aparte de cititori,
un public dacã nu numeros, mãcar
constant. Cea care a depus ºi
depune în continuare cele mai mari
eforturi în a menþine viu interesul
pentru opera lui Culianu este sora
acestuia, Tereza Culianu-Petrescu.
Din 1991 încoace, sub tutela aces-
teia, au apãrut, mai întâi la Nemira,
apoi la Polirom, numeroase volu-
me, multe dintre ele inedite, din
opera lui I. P. Culianu – misiune ca-
re a devenit pentru sora savan-
tului român un scop în sine. De
asemenea, despre opera lui
Culianu au apãrut în colecþia
„Biblioteca Ioan Petru Culianu”,
colecþie iniþiatã de Editura Polirom
ºi îngrijitã de Tereza Culianu-
Petrescu, câteva studii ºi evocãri
ce îl au în centru, bineînþeles, pe
acelaºi Ioan Petru Culianu.
Majoritatea acestor studii ºi
evocãri aparþin unor autori români,
cu toate cã I. P. Culianu ºi-a

construit ºi consolidat cariera în
afara graniþelor României. Deºi cu
o oarecare notorietate în timpul
vieþii, Culianu a fost, dupã asasinat,
dat uitãrii destul de repede de cãtre
colegii ºi prietenii sãi europeni sau

americani. De ce? Greu de
rãspuns. Inteligent, provocator,
incisiv, contestatar, Culianu, ce e
drept, a incomodat prin cãutãrile
sale prea puþin convenþionale.
Ocultismul, de exemplu, a fost una
dintre preocupãrile de bazã ale
acestuia, amãnunt care nu a
scãpat amatorilor de senzaþional.
Nici metoda sa, dezvoltatã de-a
lungul mai multor ani, nu era în
mãsurã sã-l avantajeze în branºa
istoricilor religiei, din moment ce
metoda cu pricina propunea drept
unicã origine a tuturor credinþelor
religioase mintea omeneascã,
ceea ce limita un întreg domeniu
la un singur teritoriu, cel cognitiv.

Toate aceste tribulaþii –
intelectuale ºi nu numai – ale unui
destin defel comod au fost foarte
bine surprinse în texte mai mult
sau mai puþin ample, mai mult sau
mai puþin aplicate la opera lui

Culianu, de cãtre diverse nume,
printre care Matei Cãlinescu,
Andrei Oiºteanu sau Horia-Roman
Patapievici.

1. 1996. O investigaþie
jurnalisticã

În 1994, Elémire Zolla publica,
în Italia, volumul Ioan Petru
Culianu. Era prima apariþie
editorialã dedicatã savantului
român. În octombrie 1996, în SUA,
Ted Anton publica volumul de
investigaþie jurnalisticã Eros,
magie ºi asasinarea profesorului
Culianu, un volum care, în ciuda
unei literaturizãri evidente,
propunea o viziune pertinentã – ºi
prima, de altfel – asupra vieþii lui I.
P. Culianu. Ted Anton a reuºit sã
creeze un portret heteroclit,
derutant pe-alocuri, portret bazat,
dupã cum mãrturiseºte uºor
stângaci autorul, pe o metodã
recomandatã de însuºi Culianu
studenþilor sãi: „În alcãtuirea
acestui portret compozit, poate plin
de ambiguitãþi ºi contradicþii am
recurs la o teorie a ºtiinþei sau a
istoriei care se numeºte com-
plexitate ºi pe care Culianu o
recomanda noilor savanþi. Astfel,
în timp ce un tradiþionalist se
întoarce în timp ºi, ºtiind finalul,
potriveºte fiecare piesã ca într-un
puzzle care îi o oferã o explicaþie,
savantul care adoptã metoda
complexitãþii ia în considerare
diferite versiuni, din unghiurile de
vedere ale mai multor jucãtori, ºi
acþioneazã înainte, privind fiecare
acþiune ca pe un produs al ºansei
ºi al mereu schimbãtoarelor
posibilitãþi de a opta.”

Dincolo, însã, de aceste
elemente, Ted Anton ia în consi-
derare – deseori la modul
amatoristic – ºi opera celui despre
care scrie. Se poate afirma cã, din
acest punct de vedere, Eros,
magie ºi asasinarea profesorului
Culianu este, într-o oarecare
mãsurã, ºi un op teoretic, de
analizã, din perspectivã biograficã,
a operei lui I. P. Culianu. Încã din
primele pagini sunt dezvãluite – la
modul senzaþional, însã, aºa cum
stã bine unei investigaþii jurnalistice
– bazele metodei lui Culianu, totul
asezonat cu citate bine alese din
operele savantului român. Iatã un

Raul  Popescu

Receptarea critica
a operei lui I. P. Culianu
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exemplu, cu un citat din The Tree
of Gnosis, volum apãrut în 1992,
la HarperCollins, în care este
promovatã ideea unui destin
prestabilit, destin de care Culianu
ar fi fost conºtient, lucru care
reiese, de altfel, ºi din semnele mai
mult sau mai puþin evidente pe care
acesta le-a strecurat în opera sa:
„Aidoma mentorului sãu (Mircea
Eliade, n. m.), misticilor sau
poeþilor romantici, Culianu simþea
cã detaliile existenþei noastre,
precum ºi coincidenþele care o
puncteazã, oferã un rãspuns celor
mai profunde întrebãri referitoare
la propria noastrã identitate. Iar
vizionarismul scrierilor ºi comen-
tariilor sale politice a imprimat
cazului o dimensiune în plus dintre
cele mai stranii. Cãci, într-adevãr,
Culianu a scris despre evenimente
politice care au avut loc peste luni
sau ani, despre secte secrete, ºi
despre crime extraordinar de
asemãnãtoare cu cea cãreia el
însuºi i-a cãzut victimã. Aceastã
moºtenire oferã indicii tuturor celor
care se ostenesc sã le caute –
referitoare lan logica universului
nostru, la procesele noastre
psihice, ºi poate la identitatea
ucigaºilor sãi... Considera (I. P.
Culianu, n.m.) cã fascinaþia
secolului XX pentru «arhetipuri,
formalism ºi structuralism» de-
monstreazã cã în momentele de
crizã, cum ar fi o revoluþie, putem
vedea cu mare claritate procesele
care opereazã în straturile
profunde ale istoriei. El scria cã
asemenea convulsii reveleazã
sisteme de gândire care func-
þioneazã, fiecare, aproape ca «un
obiect ce ar veni dinafarã ºi ar
intersecta propriul nostru spaþiu
într-un mod aparent la întâmplare,
ascunzând însî o logicã pe care o
putem revela doar dacã suntem în
stare sã ieºim din spaþiul nostru».”

2. O nouã paradigmã
epistemicã – pro ºi contra

Despre opera lui I. P. Culianu,
cu excepþia unor prefeþe sau
postfeþe, nu s-a scris prea mult în
România pânã pe la începutul
anilor 2000. Volumul lui Nicu
Gavriluþã, Culianu, jocurile minþii ºi
lumile multidimensionale, apãrut în
2000, este primul în care opera

savantului român are parte de o
prezentare integralã. Considerat
de Sorin Antohi „cel mai prolific
autor român inspirat de ideile lui
Ioan Petru Culianu”, profesorul
universitar ieºean Nicu Gavriluþã,
în cele douãsprezece capitole ale
lucrãrii sale, propune scurte
prezentãri ale principalelor teme din
textele teoretice ºi literare ale lui I.
P. Culianu. Nu exhaustivitatea este
atuul cãrþii lui Nicu Gavriluþã, ci,
dimpotrivã, caracterul sintetizator
al prezentãrii temelor care strãbat
opera savantului român – deºi s-
ar putea susþine ºi contrariul, ºi
anume cã, în acest caz, ar fi vorba
mai degrabã de un inconvenient
decât de un atuu. Nu importã, cred
eu, cel puþin în cazul acestui volum
din 2000 – care a fost, de altfel,
urmat, în 2003, de un altul, Fractalii
ºi timpul social – stufoºenia
teoreticã, bibliograficã, cât
punctarea unor teme centrale,
precum gnosticismul, fantasmele
nihiliste, fractalii, arta memoriei,
magia. În fond, cartea lui Nicu
Gavriluþã îºi propune o prezentare
accesibilã a operei lui Culianu,
constituind, astfel, o bunã
introducere în subteranele
acesteia. Sau, dupã cum
mãrturiseºte însuºi autorul în
Cuvânt înainte: „Distribuite
generos în cuprinsul celor 15
volume de ºtiinþã ºi ficþiune pe care
Culianu a avut rãgazul sã le scrie
în cei 41 de ani, ideile ºi teoriile
sale se cer ordonate tematic,
interpretate convingãtor ºi
explicate într-un limbaj accesibil
publicului larg cultivat.” Demersul
lui Nicu Gavriluþã a fost urmat –
trebuie menþionat – de un altul
asemãnãtor, ºi aici mã refer la
cartea din 2010 a lui Dorin David,
De la Eliade la Culianu care
propune, de asemenea, o
prezentare succintã a temelor din
opera lui I. P. Culianu.

Interesante sunt ºi addendele
1 ºi 2, care conþin un interviu cu
Moshe Idel ºi câteva intervenþii din
dezbaterea de la Iaºi din 1998
„Ioan Petru Culianu. Omul, viaþa ºi
opera”. Moshe Idel sesizeazã pe
bunã dreptate, în interviul acordat
lui Nicu Gavriluþã, cã sistemul lui I.
P. Culianu are la bazã credinþa într-
o plenitudine ontologicã, ceea ce
înseamnã cã „toate variantele

acestui sistem se vor împlini” –
credinþã cu valoare de axiomã, cel
puþin pentru Culianu. Mai departe,
Moshe Idel îºi exprimã, în termeni
deloc evazivi, reþinerile vizavi de
aceastã metodã pe care „ultimul”
Culianu mizase enorm: „Propu-
nând aceastã nouã metodologie,
Culianu o face din pespectiva
istoriei religiilor. Or el este cu
adevãrat un istoric numai dacã
toate variantele sistemului se
vor împlini. Altfel teoria este
problematicã, fiindcã jocul
variantelor nu este în totalitate
întrupat. În acest caz, istoria ar fi
mai importantã decât sistemul. În
ultima sa carte, el îºi prezintã teoria
ca fiind una istoricã. Este greu de
crezut, pentru cã nimeni nu poate
sã ºtie dacã toate variantele vor fi
întrupate.” Argumentul lui Moshe
Idel este unul, de ce sã nu o
recunoaºtem?, de bun simþ ºi
semnaleazã un punct slab în care
metoda dezvoltatã de Culianu în
ultimele sale volume ar putea fi
atacatã.

În cadrul conferinþei din 1998,
„Ioan Petru Culianu. Omul, viaþa ºi
opera”, metoda lui Culianu este
discutatã de pe poziþii mai puþin
critice. Plasat printre gânditorii care,
începând cu cea de a doua
jumãtate a secolului al XX-lea, au
avut un rol major în conturarea
unei noi paradigme epistemice –ca
Thomas Kuhn, Alexandre Koyré,
Max Scheller ºi „epistemologii
anarhiºti” Lakatos ºi Feyerabend
–, I. P. Culianu este perceput ca
un „explorator de frontierã”, aºa
cum îl numeºte într-o intervenþie
ªtefan Afloroaei. Dezbaterea de la
Iaºi din 1998 a pornit, practic, de
la aceastã premizã, justificatã de
atfel. Florin Platon, de exemplu,
considerã metodologia lui Culianu,
prin care evoluþia este conceputã
„ca o succesiune de paradigme
incomensurabile”, una fertilã
„pentru cã ne obligã sã fim mai
prudenþi faþã de propriul nostru
trecut”. ªtefan Afloroaei remarcã,
la rându-i, cã, în cazul lui Culianu,
„nici metafizica ºi nici hermeneu-
tica nu-ºi mai pãstreazã graniþele
lor tradiþionale”, iar prin metoda sa,
savantul român a impus un nou
mod de a percepe istoria religiilor
– ºi nu numai –, prin aceea cã nu
se mai poate vorbi „de o singurã
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culturã originarã, de un singur loc
privilegiat în lume sub aspect
spiritual”. Altfel spus, „fiecare
tradiþie rãmâne în definitiv
ireductibilã”.

Volumul lui Nicu Garviluþã,
Culianu, jocul minþii ºi lumile
multidimensionale, are meritul – nu
mic – de a contura (ce-i drept, prea
puþin critic) profilul unei metodologii
originale, ale cãrei efecte sunt încã
prea puþin conºtientizate, chiar ºi
acum, dupã mai bine de 20 de ani
de la asasinarea lui I. P. Culianu.

3. Eliade versus Culianu

Cartea lui Matei Cãlinescu
Despre Ioan P. Culianu ºi Mircea
Eliade: amintiri, lecturi, reflecþii,
apãrutã în 2002 la Editura ieºeanã
Polirom, are la bazã, dupã cum
recunoaºte însuºi autorul, un eseu
scris pentru un alt volum, Fiction
and History: Essays in Memory of
Ioan Petru Culianu, coordonat de
Sorin Antohi ºi apãrut în 2001 la
Nemira. Modest, Matei Cãlinescu,
îºi numeºte cartea eseu ºi o
considerã un „post-scriptum
subiectiv” la Rereading.

Micile eseuri ale lui Matei
Cãlinescu propun un personaj cu
nimic diferit de acel Culianu din
textele unor Claudio Gatti sau Ted
Anton ºi anume „un fin expert în
istoria teoriilor ºi practicilor magice,
pe care încerca sã le explice prin
teorii ºtiinþifice moderne sau post-
moderne (paradoxuri logice ºi
enigme fizico-matematice, anumite
aspecte ale ºtiinþei cognitive), fiind
el însuºi un autor de povestiri în
maniera lui Borges”. Culianu era,
altfel spus, un „sceptic credul”: „Ca
savant, îndoiala îi stimula dorinþa
de cercetare, îl ghida în labirintul
tot mai vast al propriei erudiþii. Ca
vizionar, în anumite momente de
deschidere faþã de prieteni sau de
studenþi apropiaþi, abandona
îndoiala ca din senin, arãtându-ºi
faþa ascunsã de om în fond
superstiþios. (Superstiþia la
intelectualii creatori e un semn de
prospeþime ºi de vitalitate.) Oricum,
mi se pãrea amuzant ºi bizar sã
aflu cã practica, de pildã, divinaþia
ºi cã-ºi ghicea viitorul în cãrþile de
tarot. Pe de altã parte, în discuþiile
despre religiile constituite, ºi în
primul rând despre creºtinism,

putea fi de o luciditate negativã care
se apropia de cinism. Citea
disputele teologice ca pe niºte
confruntãri tactice, mascate ºi
calculate, înscrise într-o luptã
pentru putere – dar o putere care
niciodatã nu începea, deºi sfârºea,
prin a fi politicã. Preferinþele lui
mergeau spre misticisme sau
erezii (gnozele ºi dualismele au
fost o preocupare majorã), în
opoziþie cu bisericile creºtine,
dintre care judeca sever, cãtre
sfârºitul scurtei sale vieþi (a murit
înainte de a împlini 42 de ani), mai
ales ortodoxia rãsãriteanã, cu
reflexele ei ideologice antimoderne
(«ortodoxismul)».” Portretul realizat
de Matei Cãlinescu propune un
personaj, iatã, incitant, provocator
– personaj regãsibil ca atare, repet,
ºi în câteva texte de ficþiune scrise
dupã asasinarea savantului
român. Nu scapã evocãrii nici
perioada în care Culianu se afla
într-o situaþie dilematicã, destul de
delicatã, dupã ce aflase despre
trecutul cu iz legionar al lui Mircea
Eliade. Fidel maestrului sãu,
Culianu l-a apãrat o perioadã
destul de lungã, deºi se simþea
prins oarecum la mijloc, între
datorie ºi dorinþa de a cunoaºte
adevãrul despre „derapajul” politic
al lui Eliade din anii 30. A aflat
despre cele câteva articole din
Buna Vestire semnate de tânãrul
Mircea Eliade, însã credea în
continuare în nevinovãþia acestuia,
dând vina pe contextul unor
vremuri tulburi. Mai mult, a plãnuit,
împreunã cu Matei Cãlinescu, sã
publice articolele cu pricina într-un
volum cu o prefaþã scrisã de
Culianu însuºi: „Este evident –
precizeazã Matei Cãlinescu – cã
poziþia în care se afla Culianu era
foarte delicatã. El voia, desigur, sã-
l disculpe pe maestrul sãu de
bãnuieli de «antisemitism»...”

Deloc densã, cartea lui Matei
Cãlinescu poate constitui, în schimb,
prin evocãrile ei, un bun punct de
plecare pentru un mai amplu studiu
comparatist Eliade-Culianu.

Proiectul lui Matei Cãlinescu,
acela de a-i evoca în paralel, cu
evidente tendinþe comparatiste, pe
Mircea Eliade ºi I. P. Culianu a fost
reluat ºi de Andrei Oiºteanu în
volumul din 2007 Religie, politicã
ºi mit. Texte despre Mircea Eliade

ºi Ioan Petru Culianu. În cartea lui
Andrei Oiºteanu, diferenþele dintre
cei doi istorici ai religiilor sunt ºi mai
evidente. În capitolul „Un cãlãtor în
lumea de dincolo” ele sunt bine
punctate. Astfel, observã Andrei
Oiºteanu, „Mircea Eliade s-a
ocupat de «istoria generalã a
religiilor» (era un «generalist», cum
l-ar fi numit Culianu), avându-l ca
«maestru» ºi «model» pe savantul
italian Raffaele Pettazzoni”.
Viziunea lui Eliade a fost, aºadar,
una de sintezã, macroscopicã. În
schimb, „I. P. Culianu s-a remarcat
mai mult prin lucrãri analitice, de
microscopie, specializându-se în
câteva teme majore (gnosticismul,
religiile ºi mitologiile dualiste,
extazul ºi ascensiunea sufletului,
magia ºi filozofia renascentistã), pe
care le-a sondat în profunzime”.
Distanþarea lui I. P. Culianu de
Mircea Eliade era, în atare situaþie,
de neevitat. A. Oiºteanu dã ºi un
exemplu – în afara prefeþei lui
Culianu la Dicþionarul religiilor,
dicþionar scris în colaborare cu
Mircea Eliade –, care ilustreazã
foarte bine detaºarea de „maestru”.
În parantezã fie spus, Culianu, de
la bun început, în ciuda admiraþiei
pentru Eliade, a privit cu
circumspecþie opera acestuia,
neezitând, de câte ori a avut
ocazia, sã-ºi exprime dezacordul
în legãturã cu diverse aspecte ale
acesteia. Mai mult, ca sã revin la
exemplul lui A. Oiºteanu, I. P.
Culianu ezitã sã-l menþioneze în
cãrþile sale pe Eliade, aºa cum s-
a întâmplat în Cãlãtorii în lumea de
dincolo, unde ideologiile ºi
practicile ºamanice ocupã un loc
important. Volumul despre
ºamanism al lui Mircea Eliade nu
este deloc menþionat de I. P.
Culianu, deºi, dupã cum bine
observã ºi A. Oiºteanu, Culianu
considerã viziunile extatice ºi
cãlãtoriile extramundane ca
aparþinând categoriei fenomenelor
ºamanice – ceea ce nu exclude
abordarea lui Eliade, dimpotrivã.

Interesant se dovedeºte, la
rându-i, ca ºi în cazul cãrþii lui Nicu
Gavriluþã, dosarul de la finalul
volumului care conþine intervenþii
din cadrul unei dezbateri cu tema
Eliade versus Culianu, dezbatere
din 2002, organizatã sub egida
Grupului pentru Dialog Social.
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Interesantã ºi la obiect este, cred
eu, cu privire la aceastã temã,
intervenþia lui Moshe Idel. În
privinþa lui Mircea Eliade, Moshe
Idel considerã cã – nici mai mult,
nici mai puþin – istoricul român al
religiilor, deºi a scris despre toate
religiile, s-a referit mereu doar la
una singurã: acea religie apãrutã
la sfârºitul anilor  20 ai secolului
trecut, „ca un efort de a unifica
România Mare prin religia satului”:
„Eliade este omul unei misiuni care
a rãmas singura lui misiune de
bazã, de a arãta, de fapt, marea
luminã care vine dinspre Carpaþii
de Est. N-aº vrea sã fiu
reducþionist, dar cred cã e foarte
uºor de argumentat acest punct,
chiar dacã avem un scriitor care a
fost extraordinar de prolific ºi a
scris despre toate religiile din lume.
A scris, dar, de fapt, centru de
gravitaþie a rãmas unul. Cred cã
Eliade nu s-a schimbat din punctul
acesta de vedere de la începutul
anilor 30. Mai clar, cred cã s-a
format la mijlocul anilor  30 ºi, de
fapt, din eseurile pe care le-a scris
despre Meºterul Manole ºi Mioriþa
puteþi vedea toate ideile de bazã,
care au devenit universale în
câþiva ani”.

Cât despre I. P. Culianu, pãrerea
lui Moshe Idel este, de asemenea,
mai mult decât pertinentã. Tendinþa
deconstructivistã – remarcã
acesta – este evidentã, în cazul
lui Culianu, încã din primele sale
studii, nu doar în ultima sa fazã.
Moshe Idel vorbeºte despre un
Culianu aplicat, textualist, adept,
spre deosebire de Eliade, al
fenomenologiilor multiple: „Din
primele studii pe care le-a publicat,
deºi sunt orientate spre probleme
care l-au preocupat ºi pe Eliade –
psihanodia ºi lucruri foarte
asemãnãtoare ºamanismului –,
tânãrul Culianu începe cu o
viziune care este foarte
tipologicã..., dar este ºi foarte
textualã. Din acest punct de
vedere, el face un fel de tipologie
care este de fapt un fel de
deconstrucþie a atitudinii
cercetãtorilor religioase de dinainte.
Acesta este primul Culianu, care
este deja foarte diferit de
monoliticul Eliade. Este textualist,
este, cel puþin la început, foarte
istoric ºi aici aproape n-am gãsit

influenþa lui Eliade.” O altã
observaþie interesantã este ºi
aceea cã, spre deosebire de
Mircea Eliade, Culianu s-a aflat
într-un continuu proces de
schimbare, de evoluþie: „Dupã
moartea lui Eliade, ºi eu l-am
cunoscut pe el atunci, s-a
schimbat, iar asta nu i s-a întâmplat
lui Eliade. Pentru cã diferenþa mare
este cã I. P. Culianu, care a murit
la 41 de ani, s-a schimbat infinit mai
mult decât Eliade, care a murit la
79 de ani. Culianu s-a schimbat
într-o direcþie care cred cã nu are
nimic de a face cu pro ori contra
lui Eliade... În ultimele studii el a
evoluat spre o viziune care este
viziunea contemporanã lui Culianu,
nu pentru cã el a încercat sã se
debaraseze de Eliade, pentru cã
Eliade nu mai era aºa de mult în
structura lui... Culianu a fost, de
fapt, un cosmopolit clasic... Culianu
cred cã a încercat, ºi cred cã a ºi
reuºit, sã devinã o figurã
cosmopolitã, care înseamnã
postmodernã, care înseamnã joc
mental, care nu crede, poate, în
structuri profunde ale realitãþii...”

Volumul lui A. Oiºteanu, prin
viziunea sa comparatistã, se
înscrie în siajul cãrþii lui Matei
Cãlinescu din 2002, însã, spre
deosebire de aceasta din urmã,
este mai aplicat, urmãrind cu mai
multã atenþie liniile de dezvoltare
ale celor doi istorici români ai
religiilor.

4. Ioan Petru Culianu: omul
ºi savantul. Ultimul Culianu

În 2001, la Editura Nemira, a
apãrut, sub coordonarea lui Sorin
Antohi, o primã lucrare colectivã în
douã volume, Religion, Fiction and
History. Essays in Memory of Ioan
Petru Culianu, despre omul ºi
savantul I. P. Culianu. Printre autorii
prezenþi în antologie s-au numãrat
Andrei Codrescu – cu un fragment
din romanul Messiah –, Paul
Richard Blum, Bruce Lincoln,
Dumitru Radu Popa, Dan Alexe.
În 2002, pe lângã volumul
coordonat de Nicu Gavriluþã, Ioan
Petru Culianu. Memorie ’i
interpretare (Editura T, Iaºi, 2002)
– cu eseuri semnate de Nicu
Gavriluþã, Daniela Dumbravã, Liviu
Antonesei, Adrian Porciuc,

Mihaela Veronica Miron, Aurel
Codoban, Petre Dumitrescu sau
ªtefan Afloroaei –, a apãrut la
Nemira o altã antologie,
coordonatã, de asemenea, de
Sorin Antohi, antologie cu eseuri,
de data asta, în limba românã ºi
conceputã pentru un public mai
larg. Autorii textelor din aceastã
ultimã antologie – dintre care îi
numesc pe Tereza Culianu-
Petrescu, Mircea Martin, Andrei
Pleºu, Gianpaolo Romanato,
Giovanni Casadio, Andrei
Oiºteanu, Matei Cãlinescu, John
Crowley, Moshe Idel, Dorin
Tudoran, Michael Alloca, Ted
Anton, Umberto Eco – propun
cititorului un portret compozit, însã
cu atât mai intrigant, al celui care a
fost Ioan Petru Culianu.

În aceastã antologie, Horia-
Roman Patapievici este ºi el
prezent cu un text reluat apoi în
Ultimul Culianu (Humanitas,
Bucureºti, 2010). Volumul din
2010, Ultimul Culianu, mai conþine,
de altfel, ºi alte texte deja publicate,
articole, postfeþe la volume de
Culianu ºi conferinþe þinute între
1993 ºi 2004. Opul lui Horia-
Roman Patapievici, în ciuda
contestãrilor, este unul aplicat, care
surprinde esenþialul metodologiei
din ultimele texte ale savantului
român. Opera lui I. P. Culianu este
privitã, dupã cum suntem avertizaþi
încã din titlu, din perspectiva
„ultimului Culianu”, a celui care îºi
cristalizase, în 1990, dupã câþiva
ani de tatonãri, metoda. Abordarea
metafizicã, numitã astfel de chiar
H.-R. Patapievici, din aceastã
carte este una nu puþin riscantã –
aºadar ºi vulnerabilã – ºi mizeazã
pe ipoteza blagianã a cenzurii
transcendente: când un creator se
apropie de un secret teribil – legat,
de obicei, de alcãtuirea acestei
lumi –, „ceva de dincolo de el îl
amuþeºte”. Cenzura nu poate
exista fãrã cezurã, fãrã acea
„fisurã în normalitatea inofensivã a
cunoaºterii”. Scenariul, în acest
context, este unul simplu ºi pe baza
acestuia H.-R. Patapievici îºi
construieºte demonstraþia din
Ultimul Culianu: „Un creator
talentat devine, la un moment dat,
neverosimil de înzestrat. Acest
eveniment îi împarte viaþa ºi
creaþia în douã. O cezurã
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neaºteptatã îl face alt om.” În cazul
lui Culianu, cezura s-a manifestat
printr-o anume revelaþie, aceea a
unei scheme universale de
cunoaºtere. În funcþie de aceastã
cezurã, H.-R. Patapievici propune
urmãtoarea periodizare a evoluþiei
lui I. P. Culianu: „tânãrul Culianu”
(cel din Iocari serio, 1979, carte
neterminatã, dar esenþialã în
evoluþia savantului român), „primul
Culianu” (cel din Eros ºi magie în
Renaºtere. 1484), un Culianu
intermediar (cel din Arborele
gnozei, volum în care accentul
cade nu pe informaþie, ci pe
metodã) ºi „ultimul Culianu” (cel din
Cãlãtorii în lumea de dincolo).

Viabilitatea volumului semnat
de H.-R. Patapievici þine ºi de
acceptarea, de cãtre cititor, a unei
convenþii riscante, care are
legãturã, în cele din urmã, cu
domeniul speculativ. Aceastã
convenþie are în centru un scenariu
care anuleazã normalitatea realului
prin inserarea unei posibilitãþi
fantastice, incredibile: cea a
cenzurii transcendente. I. P.

Culianu apare, astfel, în postura
unui privilegiat, iese din rândurile
oamenilor obiºnuiþi. Totuºi, este
vorba, repet, doar de un simplu
scenariu, ceea ce nu anuleazã
justeþea observaþiilor legate de
metoda lui Culianu. Mai mult,
autorul însuºi face, la un moment
dat, distincþia dintre real ºi planul
ideilor, cel în care acþioneazã, de
fapt, ºi ipoteza sa de lucru: „Am
folosit deci ipoteza cenzurii
transcendente ca pe un cifru al
misterului ºi al inacceptabilului.
Cititorii însã nu trebuie sã uite nicio
clipã cã Ioan Petru Culianu a fost
asasinat ºi cã acest om
excepþional a fost smuls din viaþã
printr-o crimã îngrozitoare, comisã
de un scelerat care nu a fost
niciodatã adus în faþa justiþiei.”

Receptarea criticã a operei lui
I. P. Culianu nu este una prea
vastã, densã. Nu e de mirare. Ideile
lui Culianu, cãrþile sale, nu au avut
încã timpul necesar pentru a prinde
rãdãcini într-o culturã încã
neaºezatã, care, dupã mai bine de
20 de ani de la revoluþia

anticomunistã, îºi mai cautã
reperele. Iatã, chiar ºi acum, în
2013, mai apar volume inedite de
I. P. Culianu cu prefeþe ºi postfeþe
– ce-i drept – bine scrise, bine
documentate. Cu toate acestea,
adevãratele cãrþi despre opera lui
I. P. Culianu încã nu s-au scris, încã
se mai lasã aºteptate.
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Prin excelenþã un om al cãrþii,
Petru Poantã se aratã, în ultimul
deceniu al vieþii, din ce în ce mai
preocupat de ideea unui localism
creator. Clujul, oraºul care l-a
adoptat cu atâta cãldurã pe tânãrul
nãscut în 1947, la Ceriºor devine
principalul subiect al preocupãrilor
sale. Clujul e celebrat în mai multe
cãrþi, fãrã ca autorul sã-ºi fi pierdut
simþul valorilor sau sã decadã în
encomiastic. Deºi nu ºi-a pãrãsit
interesul pentru literaturã, Petru
Poantã începe, în aceºti ultimi ani
ai existenþei, sã dea la ivealã o
serie de lucrãri dedicate oraºului
pe care-l strãbate la pas, cãruia îi
scotoceºte arhivele cu o pasiune
de istoric, de veritabil ºoarece de
bibliotecã: Clujul meu. Oameni ºi
locuri (2006), Clujul meu. Anii
ºaptezeci (2007), Clujul meu.
Radiografii (2011). Toate aceste
titluri enumerate sunt lucrãri
monumentale prin rigoarea
informaþiei, prin obiectivitate ºi
eleganþa scriiturii. Seria se încheie
brusc prin recenta apariþie Clujul
interbelic. Anatomia unui miracol
(Editura Eikon, Cluj-Napoca,
2013). Dupã cum aflãm dintr-un
scurt text introductiv, acest volum
e doar primul dintr-un triptic, ce ar
fi urmat sã fie desãvârºit în anii
urmãtori. Din pãcate, timpul n-a mai
avut rãbdare cu acest om de
aleasã nobleþe spiritualã.

Prezentul volum al proiectatei
trilogii e structurat într-un mod
foarte original, autorul ezitând între
libertatea eseului ºi exactitatea
studiului de istorie culturalã. În
capitolul liminar al cãrþii, Petru
Poantã descrie un seducãtor
tablou al oraºului vãzut în contextul
amurgului unui imperiu, ca un oraº
ce se dovedea a  fi „cel mai
exclusivist din Transilvania,
dominat de o aristocraþie
conservatoare ºi reacþionarã, dar
etalând ºi o viaþã universitarã ºi
artisticã de prestigiu”. Cu

obiectivitate, criticul descrie euforia
începuturilor de dupã Marea Unire
de la 1918, o perioadã în care
românii „nu trãiesc cu sentimentul
cuceritorului unui teritoriu strãin, ci
cu cel al întoarcerii acasã ºi al
vecinãtãþii cu populaþia de altã
etnie”. Oraºul continuã sã rãmânã
cosmopolit, cu o comunitate
tolerantã, activã ºi fidelã tradiþiilor
central-europene.

 Cu o voluptate de estet, Petru
Poantã descrie geografia oraºului,
dar ºi frenezia unui Cluj al

întreprinzãtorilor, al comercianþilor
ºi meseriaºilor, al sistemului
bancar. Criticul pare sedus de
tabloul pestriþ al unui oraº deschis,
descriind cu lux de amãnunte
imaginea economicã, socialã ºi
comercialã a Clujului perioadei
interbelice. Cu acribie, cercetãtorul
apeleazã la studiul unor docu-
mente de arhivã ºi la memo-
rialisticã, cercetând adeseori
paginile unor documente în
aparenþã aride, cum ar fi un studiu
al ºefului Biroului populaþiei, Paul
Mihnea, studiu intitulat Tabloul
locuitorilor oraºului Cluj. Criticul
deseneazã, cu exactitate, un

tablou al Clujului administrativ, în
care funcþionarii maghiari lucreazã
în numãr mare, situaþia fiind
similarã în învãþãmânt ºi
magistraturã. Pagini consistente
sunt dedicate Universitãþii clujene,
cu evocarea unor figuri tutelare,
cum ar fi imaginea fascinantã a lui
Vasile Bogrea, calificat drept „un
monstru de erudiþie ºi de
cuprindere enciclopedicã”. De o
privire atentã ºi pasionatã se
bucurã ºi tabloul ºcolii medicale
clujene, cu o impresionantã
evocare a pionierilor ºi mentorilor
ei, Facultatea de Medicinã fiind
remarcatã pentru „concentrarea
de celebritãþi”.

În descrierea vieþii academice a
Clujului interbelic, Petru Poantã
întârzie cu privirea asupra unor
fenomene specifice, cum ar fi
apariþia Enciclopediei „Minerva”,
într-un context cultural de excepþie,
criticul subliniind modalitãþile prin
care Clujul devine „un centru
polarizant al românitãþii”. De un
farmec ºi interes aparte sunt
paginile dedicate lumii literare,
instituþiilor artistice ale oraºului
(Teatrul Naþional, Opera), dar ºi
miºcãrii sportive. Petru Poantã
descrie convingãtor modul în care
pãrinþii fondatori ai Universitãþii
Daciei Superioare, Onisifor Ghibu
ºi Iuliu Haþieganu, susþin ideea
educaþiei integratoare, adaptând
principiul latin al minþii sãnãtoa-
se într-un corp sãnãtos, în care
„educaþia armonioasã ºi plenarã
nu-i posibilã decât prin conjugarea
fortificãrii fizice cu cea intelectu-
alã”. În acest context cultural, se
formeazã mitul local al Clubului
„ºepcilor roºii”, funcþionând pe baza
unor valori romantice, în care
sportul e un mijloc de formare a
caracterului, iar onoarea devine o
valoare fundamentalã a codului
sportiv universitar. În acest context
socio-cultural, tinerii clujeni „de-
prind o eticã de învingãtori ºi sen-
timentul valorilor comunitare”.

Desigur, nu am relevat decât o
infimã parte din farmecul acestei
cãrþi de excepþie, ce-i asigurã, ea
singurã, lui Petru Poantã un loc în
panteonul culturii clujene. Prin
dispariþia sa, Clujul devine mai
sãrac, iar peisajul cultural autohton
pierde una din cele mai luminoase
figuri, un intelectual ce s-a ilustrat

Ion  Cristofor

,,anatomia unui miracol
Petru Poanta si ,,
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cu strãlucire în domeniul criticii ºi
eseului. Am fi nedrepþi dacã nu am
aminti ºi faptul cã marele critic a
fost, cu modestia ce-l caracteriza,
un funcþionar de excepþie în cadrul
unei administraþii clujene ce
continuã sã creadã în valorile
acestui proiect de civilizaþie ºi
culturã, descris atât de convingãtor
în volumele dedicate de Petru
Poantã oraºului sãu de suflet.

L-am vizitat de câteva ori la
sediul vechii primãrii clujene, din
Piaþa Unirii,  unde criticul muncea
în cadrul Direcþiei Judeþene pentru
Culturã ºi Patrimoniu. Petru

Poantã nu avea nimic din morga
unui „ºef” sau „inspector”. Rãmã-
sese acelaºi om modest, pe care
îl cunoscusem ca tânãr redactor
la revista „Steaua”. Cerea se-
cretarei, pentru musafirul care
eram,  o cafea, cu oarecare timi-
ditate, ca ºi cum ar fi deranjat-o de
la treburi cu mult mai importante.
Omul era înconjurat mereu de cãrþi,
de teancuri de volume ºi de
documente. Uscat ºi palid, cu o
privire ce te scruta, binevoitoare,
din dosul ochelarilor, Petru Poantã
avea în fiinþa sa ceva de personaj
faustic, veºnic cutreierat (ºi

cutremurat) de idei. Ca ºi J. L.
Borges, omul acesta ºi-a „imaginat
întotdeauna paradisul sub forma
unei biblioteci”. Sunt convins cã
acolo sus, în ceruri, Petru Poantã
continuã sã rãsfoiascã tomurile
unei biblioteci, sã cerceteze, din
dosul ochelarilor sãi, manuscrise
ºi documente. Nu pot sã mi-l
imaginez pe Petru Poantã altfel
decât fericit, retras într-o bibliotecã
în care cãrþile ºi manuscrisele nu
se îngãlbenesc ºi nu pot fi
distruse de ignoranþii vizitatori, de
rãtãciþii ce se înmulþesc printre
noi, cei de jos.

Roata vieþii
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Primii care ºi-au desfãcut centurile au fost cei
trei bãieþi care împãrþiserã tuturor drajeuri cu cola
înainte de plecare. S-au ridicat ºi, în momentul când
au primit permisiunea, au þâºnit primii afarã pe scarã.
Dupã ei au urmat ºi ceilalþi, unul câte unul. Silvia nici
nu trecuse pe culoar; încã se chinuia cu cele douã
bagaje de mânã, al ei ºi al bãrbatului de pe scaunul
din dreapta; le dãduse jos cu greu ºi, proptitã de
mânerul fotoliului, muta lucruri dintr-unul în celãlalt.
Bãrbatul de pe scaunul din dreapta rãmãsese aºezat
ºi-o privea. Era un individ slab ºi pãrea ºi mic de
staturã, aºa, îmbrãcat numai în negru. Ar fi putut trece
neobservat, însã cei care nu-l cunoºteau dinainte îl
observaserã de cum apãruse. Se încãlþase cu niºte
mocasini de piele întoarsã sau catifea sau velurã ºi,
cu adevãrat neobiºnuit, cu doar câteva ore mai
devreme, în momentul în care ºi-a ridicat uºor
pantalonii aºezându-se picior peste picior pe scaunul
din sala de aºteptare, toþi au vãzut cã purta ºosete
subþiri de mãtase albastrã. Îi alunecaserã pe gambã
dezvelindu-i pielea piciorului, formând falduri delicate
deasupra încãlþãrilor. Ca ºi acum, ºi atunci la
îmbarcare la fel – privea în jur atent ºi puþin absent în
acelaºi timp, iar fata îi cãra geanta. Îºi petrecuse
cordonul de piele pieziº peste umãr ajutându-se
totodatã de mâna stângã, în timp ce cu dreapta trãgea
dupã ea un troller. Trollerul acela, desigur, trollerul ei;
i-l remarcaserã toþi când a coborât din taxi, din pricina
culorii ºi a imprimeurilor cu care era decorat. Geanta
de piele cu cordon lung pentru umãr era însã a lui.
Dar el avea doar grija camerei foto, pe care ºi-o agãþase
de gât ºi mai þinea în mânã un pachet de þigãri; ºi-l
muta dintr-un buzunar într-altul, îl scotea, îl rãsucea,
apoi iarãºi la loc. Se juca încontinuu cu pachetul de
þigãri, cu ochii dupã Silvia, mergând în urma ei.

Au coborât în ºir indian ºi din câþiva paºi au ajuns
în sala bagajelor. Cei trei puºti care ieºiserã primii nu
aveau bagaje de calã. Se grãbiserã, ºi acum aºteptau
izolaþi într-o parte. Ca ei puteau fi ºi alþii; în fond, pentru
numai trei zile oricine îºi poate înghesui strictul necesar
în bagajul de mânã. Iar copiii de obicei nu-ºi aduc
multe haine. Dintre toþi, Silvia ºi tipul în negru care o
urma tãcut pãreau singurii adulþi. Ea ar fi putut avea
în jur de treizeci; el cu siguranþã mai mult, greu de
spus cât. Aºa mãrunt ºi firav, ras proaspãt probabil
chiar în dimineaþa plecãrii, tuns scurt ºi fãrã niciun fir
de pãr alb, cu ghetuþele lui impecabile ºi o uriaºã
camerã foto atârnându-i de gât, uºor distrat dar în
acelaºi timp adulmecând cu sfinþenie paºii fetei ãsteia
care-i cãra bagajul, putea fi tatãl ei sau soþul sau fratele
ei. Dupã cum probabil ºi un coleg mai stingher, un
simplu coleg cu care ea împãrþea în timpul sãptãmânii
acelaºi birou.

Când fata i-a terminat de numãrat pe toþi, sã vadã
dacã sunt toþi, ºi da, erau toþi, i-a întrebat dacã ºi-au
recuperat bagajele ºi dacã totul e în regulã. A întrebat
apoi dacã mai are cineva nevoie de ceva ºi, dacã nu,
atunci ar fi bine sã grãbeascã paºii cãtre ieºire.

— Abdul are orarul autobuzelor, le-a zis,
încercând sã se facã auzitã pânã în spate, în zona în
care cei trei puºti fuseserã racolaþi de alþi trei, de fapt
douã fete grãsuþe ºi un bãiat, dar n-a mai continuat
pentru cã i s-a pãrut cã vocea îi sunã spart, nefiresc.

Trecuse de miezul nopþii ºi aeroportul era pustiu.
O salã cu plafon de sticlã sprijinit pe patru coloane
imense, înaltã de aproximativ douãzeci de metri ºi
cât un bazin olimpic de mare, cu o pardosealã lucioasã
ce reflecta lumini de neon ºi de monitoare, paºii,
râsetele ºi vocile tuturor. Abdul, pentru cã acesta era
numele bãrbatului cu haine negre ºi vârstã incertã, a
dat sã rãspundã ceva, dar s-a rãzgândit ºi-a încercat
sã zâmbeascã. Gura i s-a schimonosit asimetric
dezvelind un ºir de dinþi nu tocmai perfecþi, iar mâna
în care pânã atunci þinuse pachetul de þigãri a extras
din buzunarul interior al jachetei, tremurând uºor, o
bucãþicã de carton.

— E pânã dimineaþa non-stop, a zis totuºi, privind
cartonul, ºi cu aceeaºi mânã le-a fãcut tuturor un semn
indefinit spre uºile automate, acolo, da, acolo unde
scrie „Salida / Exit”.

— La cât e urmãtorul? a întrebat cineva, o fatã
care îºi þinea o eºarfã turcoaz prinsã de geantã.

— Dar era pe panou la bagaje sãgeatã spre un
tren subteran, a zis alta.

— V-aþi potrivit ceasurile? i-a întrebat Silvia. E
unu noaptea la noi.

— Poate sunt la fiecare jumãtate de orã. Bus-
urile astea aºa pleacã de obicei, la jumãtate de orã, a
rãspuns singurã tot ea, fata cu eºarfã turcoaz.

— E pânã dimineaþa non-stop, a mai zis Abdul,
în timp ce ieºeau.

Timp de mai bine de-o orã au putut numãra din
mers nouãsprezece sensuri giratorii pânã la capãt în
piaþa centralã. Au coborât cu ochii împãienjeniþi lângã
o fântânã artezianã abandonatã, poziþionatã pe latura
lungã a pieþei. Aerul era cald ºi apãsãtor, umezeala
se lãsa grea pe piele ºi pãtrundea pânã în inima
caselor. Unele aveau ferestre deschise ºi întuneric
în camere; altele nu, ºi dinãuntru se ghiceau câteva
lumini slabe alternând ritmic prin fantele de lemn ale
obloanelor trase. Silvia i-a fãcut un semn lui Abdul,
însã acesta nu s-a miºcat ºi a continuat s-o priveascã
tãcut. Fata cu eºarfã turcoaz în jurul poºetei s-a
desprins de grup ºi s-a apropiat, zicând:

— Putem, totuºi, sã mergem...?! Vrem în camerã,
sã ne schimbãm. Ale ºi Ema ziceau sã ieºim...

Salida / ExitSalida / ExitSalida / ExitSalida / ExitSalida / Exit
M.  DUÞESCU
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Cei trei bãieþi se urcaserã deja într-un taxi. Hotelul
nu era în centru, aveau de mers zece minute în
condiþiile unui trafic de noapte. Lãsând geanta jos
sprijinitã de buza fântânii, Silvia l-a fixat din nou pe
Abdul cu privirea ºi i-a spus ceva – mulþimea de glasuri
ºi þipete ºi grupurile de tineri trecând din toate sensurile
pe lângã marea fântânã fãceau imposibil dialogul dintre
ei doi – ºi el a încercat din nou sã zâmbeascã, cu
aceeaºi expresie fatalã, contorsionatã, cu dinþi mari
ºi neregulaþi. Apoi s-a întors ºi a plecat singur înainte
pe un pietonal plin de lumini ºi saltimbanci ºi vânzãtori
ambulanþi; toþi ceilalþi ºi-au luat atunci genþile ºi l-au
urmat în liniºte.

Dacã dimineaþa a fost mai rãcoroasã dar la fel
de umedã, aducând chiar ºi câþiva stropi de ploaie
dinspre est, acolo unde marea întâlneºte oraºul, pe
la orele prânzului temperatura a crescut iarãºi.
Cãutând umbrã, pe o stradã situatã undeva în cartierul
gotic, lângã un zid plin de graffiti ºi icoane ºi candele
ºi afiºe de tot felul, Silvia s-a oprit ºi s-a întors cãtre
cei aproximativ douãzeci de copii, le-a zis ceva ºi a
început sã-i numere. O parte din grup lipsea. Cei trei
bãieþi nedespãrþiþi nu-ºi fãcuserã apariþia de dimineaþã
în hol ºi, pânã a treia zi, la plecare, nimeni nu avea
sã-i mai vadã, nimeni n-a ºtiut în tot acest timp de ei.
Sau, celor care au ºtiut nu li s-a pãrut important sã
transmitã ceva mai departe. Abdul îi cunoºtea bine;
ei fuseserã primii care veniserã la curs, ºi cei mai
entuziaºti, de la bun început. Apoi, datoritã bolii, el
fusese nevoit sa întrerupã cursul un an. Când s-a
întors, i-a gãsit altfel; crescuserã.

— Ce zonã vrei sã alegem, l-a întrebat Silvia.
— Aici e bunã...
— Vãzusem o curte mare înapoi, putem sã-i

numãram mai bine. ªi putem sã ne ºi împãrþim.
— A, acolo, cu portocali.
— Da, unde era?
Era curtea unui fost convent, însã au hotãrât sa

treacã mai întâi prin bazar ºi sã cumpere fructe ºi
fructe uscate, migdale decojite la cornet ºi neapãrat
câte o sticlã de apã, fiindcã apa de la þâºnitorile din
oraº era caldã ºi avea gust dulce. Abdul i-a arãtat
Silviei un ºir de tarabe cu cãrnuri proaspete, carcase
de porc ºi iepuri întregi fixaþi cu capul în jos ºi cu ochi
negri sticloºi atârnând scoºi din orbite; vitrine frigorifice
cu bucãþi imense de muºchi roºu fãrã niciun fir de
grãsime, boluri pline cu osânzã translucidã, curatã;
burþi ambalate perfect ºi perfect curãþate, albe, sau
albe-trandafirii; caserole mici, cu organe mici ºi
lucioase.

— Uaa, coaie de miel… i-a zis el, dar ea a trecut
mai departe ºi el, schimonosit într-o încercare de
zâmbet, a mai rãmas câteva secunde în urmã, privind.

— Abdul, unde e curtea cu portocali? l-a întrebat
din nou, când au ieºit pe aceeaºi strãduþã de unde
veniserã mai devreme.

— Era o intersecþie cu sens unic cu parcare de
scutere, a rãspuns cineva din grup, dar ceilalþi ronþãiau
migdale ºi-ºi fãceau fotografii lângã zidul cu firide ºi
afiºe ºi candele roºii, ºi nu s-au miºcat.

— Noi intrãm acolo, s-a auzit o voce din spatele
Silviei.

Fusese una dintre cele doua fete grãsuþe, care,
împreunã cu bãiatul care le însoþea peste tot, au
traversat strada ºi au intrat într-un magazin.

— E un magazin de hamace, vã prindem din
urmã, a strigat bãiatul, întorcându-ºi capul din mers.

— ªtiþi unde sã veniþi, da? Abdul, mai bine rãmâi
tu cu ei ºi veniþi dupã, a spus Silvia.

— E zona bunã aici, i-a rãspuns el rãguºit, iar
ea a înþeles; le-a fãcut celorlalþi un semn, sã aºtepte,
ºi s-a apropiat.

Aºa, unul lângã altul, pãreau de aceeaºi înãlþime:
ea purta sandale simple cu talpã subþire; el, în ciuda
cãldurii, aceleaºi haine negre ºi aceleaºi ghetuþe de
piele întoarsã. Cu mâna dreaptã ºi-a atins camera
care îi atârna de gât, iar Silvia a apucat-o imediat ºi l-
a ajutat sã desfacã fermoarul, apoi clapeta de
protecþie. A pornit-o ºi i-a arãtat pe ecran:

— Abdul, nu ai încãrcat camera.

— O panoramã aici..., i-a rãspuns.
În timp ce ea îi þinea aparatul, el se apleca sã

poatã privi ecranul ºi apãsa de câteva ori, la fiecare
miºcare de-a ei.

În curtea cu portocali au stat cu toþii înºiraþi pe
treptele unei scãri de piatrã care ducea sus pe terasã.
Unora care au ºi urcat li s-a pãrut o curte frumoasã,
ºi au coborât sã le spunã ºi celorlalþi, ºi le-au spus cã
de acolo de sus se poate intra ºi într-o bibliotecã. În
colþul cel mai umbros al curþii era un bistro unde Silvia
ºi Abdul s-au aºezat sã fumeze ºi au comandat câte
o infuzie de mentã cu gheaþã; copiii s-au împrãºtiat ºi
unii au fãcut fotografii timp de jumãtate de orã, cât a
durat pauza. Un bãiat strãin s-a apropiat atunci de
câþiva dintre ei ºi le-a arãtat o cutie neagrã îmbrãcatã
în piele. A scos apoi trei tuburi argintiii dinãuntru, le-a

Limb
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asamblat ºi a început sã cânte ceva. Îl ascultau ºi
fãceau fotografii cu el; era un bãiat brunet ºi frumos
care împlinise de curând ºaisprezece ani ºi le-a spus
cã are nevoie sã gãseascã de lucru; le-a spus cã e
din Venezuela ºi apoi i-a întrebat dacã le place cum
cântã.

— Am descoperit un adãpost de pisici pe teren,
a zis una din cele douã fete grãsuþe, care între timp
îºi fãcuserã apariþia la masa Silviei.

— Facem ºi noi unul… îl relocãm, le-a rãspuns
Abdul. Ca niºte sertare de lemn suprapuse...

— Da, peste parcarea de scutere, a rãspuns
repede fata.

— Ce beþi acolo? a întrebat cealaltã.
— Bem ceai, a zis Silvia, privind într-o parte, ºi

ºi-a aprins o þigarã. Abdul, îþi curãþ un mãr? a mai zis,
în timp ce-ºi bãga bricheta ºi pachetul de þigãri înapoi
în geantã.

Dupã-amiaza ºi seara ºi toatã ziua de dupã au
mers în aceeaºi formulã ºi pe aceleaºi strãzi înguste;

în ultima searã, epuizaþi, cei doi adulþi au decis sã
dea liber copiilor ºi s-au dus în port, unde nu reuºiserã
sã ajungã nici cu o zi în urmã, nici cu douã. Harta
traseului din zilele acelea acoperise o zonã destul de
restrânsã, clar delimitatã, cu multe plombe ºi insule
urbane destructurate, iar portul se afla la capãtul opus
al pietonalului ce lega oraºul vechi de fosta platformã
industrialã din est. Cu ei au venit ºi cele douã fete
grãsuþe, împreunã cu bãiatul care le însoþea peste
tot, care s-a dovedit a fi foarte impertinent ºi agitat ºi a
vorbit încontinuu ºi a insistat sã vadã uriaºul acvariu
de pe mal, luminat, noaptea.

Într-un film clasic, ar fi putut sta toþi cinci la o masã
ºi ar fi comandat o cinã cu peºte-spadã la grãtar, cu
piper proaspãt, sos de capere ºi jumãtãþi de lãmâie
aºezate pe farfurii mari cu ornamente albastre. Ar fi bãut
prosecco din pahare subþiri, în timp ce pasagerii de pe o
navã de croazierã ce tocmai a acostat ar fi coborât
gãlãgioºi de pe punte în ºir indian, pierzându-se în bezna
fierbinte printre ceilalþi muritori, sub privirile lor.
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Intelectual activ ºi conºtient
politic, Albert Camus a ales vocea
împotriva tãcerii pentru eveni-
mentele care þineau de etosul
moral-politic al societãþii primei
jumãtãþi a secolului XX. ªtiind cã
tãcerea nu putea fi o forþã a de-
nunþãrii ºi cã establishement-ului
îi convine nonverbalizarea, a de-
mascat prin eseurile filosofice ºi
unele romane alegorice, atrocitãþile
epocii în care a trãit. S-a alãturat
rândului activiºtilor alãturi de alþi
intelectuali ai acelei perioade,
scriitori, ziariºti precum Arthur
Koestler, Hannah Arendt, Karl
Kraus ºi mulþi alþii. A trãit într-o lu-
me suprasaturatã de violenþele
celor douã rãzboaie mondiale ºi
ascensiunile totalitarismelor,
sovietic ºi nazist. Probabil, similar
cu ceea ce trãim astãzi, exista o
mizã a acþiunilor grupurilor de
intelectuali, o bunã ierarhie a
gravitãþii problemelor puse pe
tapet din acea perioadã. Deºi o
ierarhie a cruzimilor poate genera
polemici (pentru cã ele nu pot fi
evaluate cantitativ), în lipsa acestei
orientãri receptivitatea socialã
poate degenera în insensibilitatea
datoratã hipersaturaþiei aºa cum
aratã ºi Susan Sontag în cartea ei
Privind la suferinþa celuilalt. Nimic
nu mai produce o impresie vie. Ca
sã devinã impresionabilã, socie-
tatea trebuie provocatã inegal dar
continuu, trebuie privilegiatã
existenþa anumitor idei ºi probleme
sociale grave, deoarece atenþia
este flotantã, iar excedentul de
acþiuni nu-ºi mai are efectul
scontat. Dincolo însã de aceste
tehnici, preferinþele anumitor
intelectuali pentru ceea ce au ales
sã denunþe ne spun ceva despre
identitatea lor (originea semitã a lui
Arthur Koestler ºi a lui Walter
Benjamin sau suferinþa fizicã ºi
capitalul de existenþã la Camus).
În Reflecþii asupra ghilotinei din
volumul Reflecþii asupra pedepsei
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Andreea  Heller – Ivancenko

Camus si actualitatea
revoltei

cu moartea, Camus ne vorbeºte
despre un caz din anul 1914 al
unui condamnat la moarte care a
mãcelãrit o familie de fermieri,
filosoful  (ºi scriitorul) lansându-se
într-o amplã analizã eticã a
problemei. Dacã în romane ºi
eseuri Camus recurge la o

contemplare filosoficã ºi eticã a
suferinþei, în Ciuma apãrutã în
1947 concentreazã o alegorie a
ascensiunii nazismului, iar în Omul
revoltat apãrut în 1951 vorbeºte
despre revoltã ca posibilitate de
schimbare a individului, în textele
ºi scrisorile cu fundal etic ºi politic,
face o pledoarie a necesitãþii
acþiunii. “Poþi rãscoli tãciunii în
crematorii la fel de bine cum te poþi
dãrui îngrijirii leproºilor”, scrie în
Omul revoltat. Revolta la Camus
devine una dintre dimensiunile

cardinale ale individului, însã nu
doar ca individ solitar, ci ºi ca spirit
solidar cu omul în afara mitului, a
sacrului sau a întrebãrilor
metafizico-teoretice. Omul sã-ºi
punã voinþa ºi vigilenþa în acþiunea
unor cauze bune. Prin ceea ce a
pledat, Camus a apãrat nonvio-
lenþa la fel ca alþi intelectuali ºi
iniþiatori ai unor miºcãri de
revoltã.

În Revoltã ºi crimã Camus
pune în opoziþie crimele anticilor
(care sanctificau viaþa provocând
o oroare sacrã, având prin aceasta
o valoare sacramentalã), cu tipul
de crimã din timpurile moderne
(care a devenit o crimã familiarã,
lipsitã de prestigiu, cum ar fi crima
logicã sau raþionalã). Dacã în
revoluþie sau revoltã violenþa îºi
recunoaºte caracterul provizoriu,
chiar dacã nu este legitimã ca
mijloc în sensul distrugerii vieþii, ea
poate fi justificatã în perspectiva
lui Camus prin apelul la
fundamentul de la care se
revendicã. Ea trebuie totuºi sã fie
provizorie, sã-ºi gãseascã
expresia într-o situaþie imediatã,
fiind conºtientã de caracterul ei
infracþional. Elanul revoluþionar
sau entuziasmul revoltatului nu-ºi
pot gãsi expresia într-o crimã
logicã sau raþionalã chiar dacã
acest elan se revendicã de la o
ideologie, fiind animat de emulaþia
pasiunilor, a solidaritãþii umane ºi
a schimbãrii epocale.

În ce mãsurã ideile despre
revolta omului la Camus mai sunt
astãzi valabile, m-am întrebat,
þinând cont de diferenþele de
certitudini, prejudecãþi, ideologii ºi
modurile de cunoaºtere ale acelei
epoci, altele decât cele de astãzi.
Actualitatea lui Camus poate fi
valabilã, eventual, prin conºtiinþa
eticã ºi vigilenþa cu care face critica
status-quo-ului, prin felul în care se
face auzit în ceea ce priveºte
problemele de vârf dezbãtute pe
scena politicã ºi socialã a acelei
perioade, filosoful fiind conºtient cã
orice simþ al realitãþii se erodeazã
ºi fiecare spectacol, pentru a fi
auzit, trebuie sã fie reprezentat
diferit, adus la zi ºi verbalizat în
diverse forme, care, ºi acestea
repetate, ajung astãzi din ce în ce
mai repede sã se transforme în
platitudini.
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 „Her stories do not ask for our
praise, but for our attention. We
fell, when we read them, less
lonely than we were before”

(Anne Enright, The
Guardian)

În ultimii ani, premiul Nobel
pentru literaturã ajunge la scriitori
mai puþin cunoscuþi sau consacraþi,
aºa cã votul juriului nu ar trebui sã
mai suprindã pe nimeni. Alice
Munro este prima scriitoare
canadianã care a luat premiul
Nobel pentru literaturã, aducând în
atenþia lumii literare arta prozei
scurte. În aceastã zonã de niºã,
Munro este o voce consacratã ºi
apreciatã aproape unanim. Printre
scriitorii apropiaþi ca dispoziþie

creativã, scriitoarea îi aminteºte pe
Anton Cehov, Katherine Ann
Porter, Carson McCullers sau
Flannory O’Connor.  În douã
articole din The Guardian, AS
Byatt, Anne Enright  ºi Colm Tóibín
vorbesc cu entuziasm  despre
premiul primit de Alice Munro, iar
Margaret Atwood îi dedicã un elogiu
aparte. Pe de altã parte, Bret
Easton Ellis spune într-un mesaj
trimis pe Twitter (preluat de The
Guardian) cã e supra-evaluatã.

Scriitoarea care a împlinit anul
acesta 82 de ani scrie povestiri
încã din anii ’60 ºi are peste 13
volume de prozã scurtã pentru
care a primit premii importante:
Man Booker Prize (Marea Britanie),
Governor General’s Literary Award

(Canada) sau National Book
Critics Circle Award (SUA). Proza
ei este foarte apropiatã de
realismul minimalist, departe de
þara minunilor, o scriiturã care
dubleazã, mai degrabã, complicata
realitate cotidianã, din care nu
existã evadãri spectaculoase. În
universurile narative nu existã
turnuri grandioase, doar zone
instabile în care anumite trãiri sau
alegeri personale se transformã
într-o mutare importantã pentru
destinul personajelor. Un minus
care se simte chiar ºi dupã lectura
câtorva povestiri e senzaþia unor
structuri narative în care
personajele par de multe ori
manifestãri ale aceluiaºi eu
identitar, aºa cum remarcã ºi
Harold Bloom în prefaþa cãrþii
Bloom’s Modern Critical Views:
Alice Munro, Infobase Publishing,
2009.

Nu ºtiu dacã în România proza
lui Alice Munro îºi va gãsi cititori
dincolo de cei interesaþi temporar
de premianþii Nobel. Proza scurtã
se aseamãnã cu poezia, Tomas
Tranströmer a rãmas în umbrã
chiar ºi dupã câºtigarea premiului
Nobel, Mo Yan, câºtigãtorul de
anul trecut, a spart cumva
reticenþa cititorilor ºi a convins prin
lumi ficþionale dense ºi inedite.
Singurul volum de Alice Munro
tradus  în româneºte (Prea multã
fericire, Litera, 2011) este acum în
topul vânzãrilor  alãturi de Inferno,
romanul lui Dan Brown. În
aºteptarea altor volume care
urmeazã, probabil, sã aparã în
curând, online-ul rãmâne o sursã
de încredere. Începeþi cu
povestirile din The New Yorker.

Lavinia  Rogojinã

Alice Munro – departe de
tara minunilor
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Dana  Bizuleanu
(Re)cunoscute ºi aclamate, ro-

manele Hertei Müller sunt pentru
critica internaþionalã un soi de nara-
þiuni-emblemã ale unei perioade
din istoria Europei, care este, în
continuare, tratatã cu mãnuºi
chirurgicale. Emblematic este
subiectul romanelor: existenþa în
statul totalitar ºi experienþele trau-
matice, dar totalizatoare, dintr-un
lagãr de concentrare. Astfel de
experienþe sunt consecinþele unor
dezastre istorice, care au creat un
vid ontologic; ele sunt momente
decisive care au condus la des-
figurarea Europei ºi au instaurat
moartea ca literã de lege. De aceea,
un cult al memoriei nu trebuie sã aibã
în vecinãtatea sa doar gesturi care
sanctificã iertarea, ci trebuie sã
pãstreze „privirea” martorilor, tot mai
disparã, în formele ei posibile.

Departe de a fi doar martorã la
evenimentele totalitare care au
marcat spaþiul european, Herta
Müller scrie o prozã ca simptom al
acestui vid existenþal, ca marcã a
vieþii deposedate ºi autoflagelante.
Romanele ei sunt construcþii cvasi-
poetice, cu o substanþã violentã,
nãscutã din experienþe ºi stãri-limitã.
Astfel de experienþe ºi trãiri sunt
fabricate nu doar tematic, ci ºi la
nivelul suprafeþelor textuale, prin
mecanismele unui limbaj proteic.

Proza Hertei Müller, scrisã în
limba germanã, cu o limbã românã
mereu alãturi (cum însãºi autoarea
afirmã), sparge reþeaua semni-
ficantã ºi semnificativã dintre cele
douã puncte-pivot ale existenþei: „a
înþelege” ºi „a vedea”. Înainte de a
explica aceastã demontare a
semnificaþiilor tari, este necesar sã
investigãm ceea ce a însemnat
receptarea romanelor Hertei Müller
în România ºi Germania. Încadrând,
de cele mai multe ori, proza autoarei
germane într-o miºcare nomadicã,
ceea ce pierde critica din România
sunt construcþiile pur autentice ale

unui imaginar românesc. Tentaþia de
a submina, în mod categoric, faptul
cã autoarea germanã transpune un
astfel de imaginar, întrucât ea nu
scrie în limba românã, este fãrã
doar ºi poate un punct nevralgic al
criticii. O literaturã scrisã în comu-
nism, postcomunism, democraþie,
trans-pusã prin lentila migraþiei ºi
ataºatã deziluziei postmodernitãþii
deschide posibilitatea oricãrui

imaginar, legat sau nu de un spaþiu
concret, construit prin limbã, oricare
ar fi aceasta.

Ataºatã prin ambele extreme ale
lui „ius sanguinis” ºi „ius solis” de
spaþiul românesc, proza Hertei
Müller nu e doar o oglindã a trecutului
comunist, scheletul din dulapul
fiecãruia (indiferent de generaþie), ci
vine sã întâmpine acea voce a „cum
sã spui ceea ce nu poate fi spus”. ªi
glasul se face, astfel, auzit, multiplicat
ºi recunoscut, asemenea unui
„corpus delicti” al conºtiinþei.

Herta Müller, atunci când vorbeºte
despre romanele sale, subliniazã
circumstanþele unei realitãþi care a
servit ca materie narativã. Ea
numeºte atât catastrofele individuale
cât ºi pe cele generale, reclamând
trecutul într-un stat totalitar ºi, impli-
cit, transformând creaþia sa literarã
într-un act politic în sine. Dacã
Animalul inimii este o confesiune

despre moarte, trãdare ºi prietenii
captive într-un stat opresiv, Leagãnul
respiraþiei continuã pe linia individu-
lui captiv într-un sine cenzurat ºi
într-un lagãr de concentrare. Ambe-
le romane trateazã prizonieratul
ca formã de tabu: experienþele în
comunism, lagãrele, deportarea
etnicilor germani dupã cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial, homosexu-
alitatea ºi destinele intelectualitãþii,
ca minoritate ºi ameninþare într-un
stat totalitar. Cupola sufocantã nu
sunt doar controlul ºi imaginile
puterii ca omnia anima al spaþiului,
la care se face referire, ci experienþa
punctului zero al existenþei. Cele
douã romane apar la o distanþã de
16 ani unul de celãlalt (1993,
respectiv 2009), fiind premiate
tocmai datoritã tematicilor-simptom
pe care le trateazã. Mai precis,
romanele Hertei Müller nu fabricã sau
reconstruiesc trecutul, ci vin sã
întâmpine ºi sã exprime ceea ce
rãmâne accesibil prezentului –
simptomele traumei colective, de
vreme ce traumele nu pot fi
recuperate sau transpuse în mod
direct.

Asociatã mereu miºcãrii no-
madice a autorilor europeni cãtre
Germania reunificatã, proza Hertei
Müller este supusã unui dublu
registru de interpretare: socio-politic
ºi estetic. Aflatã, însã, la punctul de
contact între cele douã perspective,
majoritatea interpretãrilor semna-
leazã complexul traumei personale,
legat de circumstanþele autobio-
grafice a autoarei.

Fiind parte a miºcãrii nomadi-
ce, operele acestor autori sunt
interpretate, preponderent, cu
accente (auto)biografice. De aici
s-ar putea porni o analizã a statutului
pe care proza Hertei Müller îl poate
prelua: o proza a disidenþei politice.
Dar ficþiunea (auto)biograficã devine
o evidenþã ºi o posibilitate pentru
ilustrarea unui complex al traumei,
generator de experienþe conco-
mitente: prelucrarea narativã a tra-
gediilor individuale declanºeazã
trauma, în cazul romanelor Anima-
lul inimii ºi Leagãnul respiraþiei.
Hartmut Steinecke, de exemplu,
porneºte în interpretarea romanului
Leagãnul respiraþiei de la o crono-
logie a evenimentelor care au condus
la apariþia acestuia, pentru a identi-
fica punctele nodale ale naraþiunii, pe

Leaganul si lagarul
respiratiei
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când Michael Braun identificã funcþiile
memoriei în romanul omonim. Braun
indicã experienþele lagãrelor ºi ale
rãzboiului ca fiind indicatorii existenþei
unei memorii colective într-un spaþiu
european unit.

Existã însã ºi interpretãri conform
cãrora scopul scrierii, atât pentru
autoare cât ºi pentru cei care
argumenteazã pe aceastã linie, nu
cautã sã apropie cititorul de universul
strict interior al prozei autoarei
germane (Ralph Köhnen), ci
îndepãrteazã cititorul prin felul în care
limbajul este demontat tocmai pentru
a produce imagini complexe,
anterioare posibilitãþii iterãrii lor.
„Privirea strãinã” sau „percepþia
inventatã” (folosind din nou cuvintele
autoarei) sunt esenþiale pentru
analiza Paolei Bozzi sau a lui
Friedmar Apel. Pentru aceºtia
„privirea strãinã” asigurã, pe de-o
parte, o concomitenþã în percepþia
imaginilor construite, iar pe de alta
„percepþia inventatã” vine sã confirme
paralizia limbajului ºi incapacitatea
acestuia de a exprima traume, tabuuri
sau violenþa fizicã ºi psihicã. Pentru
a trasa imaginarul autoarei germane
din România este necesarã o privire
mai atentã asupra legãturilor care
existã între metatextele Hertei Müller
(eseuri, articole, înregistrãri) ºi opera
ficþionalã.

Menghina sistemului totalitar
Critica adoptã ºi linii care

semnaleazã consecinþele pe care
statul totalitar, controlul individului ºi
captivitatea impusã sau asumatã le
au asupra prozei Hertei Müller (vezi
Herta Haupt-Cucuiu). Astfel creaþia
literarã este perceputã, interpretatã
ºi receptatã pe o linie (auto)biograficã
ºi esteticã, prin analiza funcþiilor pe
care metatextele le pot îndeplini. De
altfel, autoarea practicã în spaþiul
public o interpretare asupra creaþiei
sale care reuneºte toate cele trei
direcþii. Herta Müller pledeazã pentru
o literaturã angajatã, inspiratã de
adevãruri chinuitoare ºi personale,
traversate de procesele ºi legile unor
lumi ficþionale, þesute într-un discurs
narativ în toate formele sale, aflate în
zone de trecere, între real ºi ficþional
(eseuri, articole, interviuri etc.). Dacã
Herta Müller practicã o literaturã
angajatã (aºa cum o defineºte Stuart
Taberner), cu o anumitã deschidere
înspre confruntarea deschisã cu

pretenþiile de adevãr – în cazul
memoriei colective –  ºi cu experienþa
traumaticã a trecutului, de ce
romanele autoarei devin simptomul
unui vid ontologic?

Critica din România abordeazã o
perspectivã preponderent tematicã,
cu incursiuni identitare. Consideraþi
a fi noii nomazi ai literaturii române,
autorii germani din România nu sunt
emigranþi, ci sunt parte a genera-
þiilor mute, predecembriste, care
prelucreazã un imaginar românesc
mut(il)at de menghina unui sistem
totalitar ºi creat într-o limbã insularã
(enclava satului german nu este doar
o metaforã, iar limba germanã vorbitã
de cãtre etnicii germani din România
este, în sine, o enclavã lingvisticã).
În timp ce critica germanã aplicã
instrumente biografice ºi sociologice
pentru a defini literatura germanã din
România, critica autohtonã adoptã un
instrumentar care pune accent pe
esteticul creaþiei literare. Sanda
Cordoº, chiar dacã nu o trateazã în
mod predilect pe Herta Müller,
reuºeºte sã sublinieze în cartea sa,
Lumi din cuvinte, felul în care
nomadismul (o miºcare care nu
implicã doar traversarea de spaþii
transfrontaliere) hrãneºte ºi despicã
imaginarul autorilor. Astfel imaginarul
românesc din literatura germanã
este, prin excelenþã, despre Celãlalt
sau despre alte spaþii, decât cele
individuale sau private. Sanda
Cordoº identificã, în primul rând, un
topos românesc, apoi, ca o con-
secinþã naturalã a acestui efort de
reconstruire a spaþiilor mentale, un
topos al revenirii permanente.
Aceastã revenire conþine imagini
recurente ºi totalizatoare, cu
semnificaþii iniþiale. Aceste imagini
sunt în primul rând, în cazul Hertei
Müller, semantizãri ale unor soma-
tisme individuale prezente într-o
societate de control, în lipsa oricãror
forme de libertate. În al doilea rând,
astfel de imagini creeazã o matrice
somaticã activã în momente-cheie
de creaþie literarã pentru autorii
germani din România: comunism ºi
postcomunism. Ce semnificaþii are
ruptura dintre un „înainte” ºi un
„dupã”? Aceastã matrice a
somatismelor impune o distanþã
necesarã ºi caracteristicã tranzitului,
respectiv nomadismului, o miºcare
care nu creeazã, în cazul Hertei
Müller, un nou spaþiu de referinþã. La

autoarea germanã avem de-a face
cu un univers elementar, singular ºi
personal, cu un ataºament faþã de
ceea ce dubleazã scriitorul: expe-
rienþa biograficã (cum aflãm într-un
interviu cu Rodica Binder).

Dacã Sanda Cordoº opteazã
pentru o incursiune în construcþiile
unui imaginar românesc al scriitorilor,
hrãnit de convulsii stereotipice ºi
heterostereotipice, depistând:
„Imaginarul românesc al scriitorilor
germani originari din România
[având] o acuitate ºi concreteþea date
de înstrãinarea (distanþa) faþã de o
lume familiarã” (Lumi din cuvinte, p.
124), Mihai-Bogdan Dascãlu
deschide discuþia în textul sãu, „Held
und Welt in Herta Müllers
Erzählungen”, de la ipostazele
Celuilalt ºi de la relaþia sa cu lumea
creaþiei ºi cea creatã. Pornind de la
proza scurtã, Dascãlu descoperã
lumile ficþionale ale autoarei germane
ca fiind populate de contraste
individuale, diferenþe interne ºi
externe, care au permis emergenþa
unor tipuri de naratori ºi strategii
narative specifice prozei scurte a
Hertei Müller. Astfel de analize,
precum cea a lui Dascãlu, permit
incursiuni naratologice în proza
autoarei. Þinuturile joase, o colecþie
de povestiri care marcheazã debutul
autoarei, prezintã lumea arhaicã a
satului bãnãþean. Departe de a fi
exclusiv o criticã la adresa a ceea
ce mulþi au numit „o enclavã germanã
în mijlocul României”, colecþia de
povestiri este o primã descindere într-
un univers malforma(n)t ºi
traumatizant pentru toate
personajele autoarei. Dascãlu
propune, pe de-o parte, o trecere în
revistã a tipurilor de narator din proza
scurtã a autoarei, pe de altã parte
încearcã sã schiþeze o structurã
naratologicã, caracteristicã
povestirilor din Þinuturile joase. În
primul rând poate fi identificatã, în
volumul de debut, vocea unui narator
omniscient, deºi în cazul prozei
Hertei Müller omniscienþa este
simulatã ºi stimulatã de ceea ce ºi
Dascãlu identificã ca fiind „o
subiectivitate programaticã”. În al
doilea rând, omniscienþa naratorului,
în cazul romanelor de exemplu, se
suprapune vocilor unor personaje
singulare, numite ºi nu descrise
(Adina, Leopold Auberg, Irene –
personajele care apar în romanele
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care succed seria de prozã scurtã).
Astfel, subiectivitatea de care Müller
alege sã se ataºeze prin opera sa
deschide posibilitatea naraþiunii la
persoana I, pentru a suprapune
universul imaginat cu personajele
sau vocile care îl exprimã, reflectã ºi
construiesc. Mai precis, este vorba
de o concomitenþã a construcþiei
lumilor ficþionale din proza autoarei
germane: vocile sau personajele
privesc, extind, respectiv multiplicã
senzaþii ºi experienþe succesive. În
mod analog, universul personajelor
este configurat doar prin astfel de
filtre subiective, de aici ivindu-se ºi
limbajul ermetic, sacadat ºi proteic
din proza autoarei germane. În al
patrulea rând, pornind de la ceea ce
Dascãlu numeºte în studiul sãu
„pseudo-narator”, proza scurtã
asigurã o viziune caleidoscopicã,
multiple iradieri ale naraþiunii care
apar ºi în eseurile autoarei. Mai
precis, fragmentarea perspectivei ºi
concomitenþa percepþiilor permit o
multiplicare a descrierilor, o înlãnþuire
de procese ºi apariþii, cum întâlnim
în romanul Leagãnul respiraþiei, fãrã
semnalele unei centralitãþi interne a
naraþiunii.

Poveºti cu tâlc
Dacã romanul Herztier (Animalul

inimii) este o capodoperã a
universului individual, sugrumat
(ºtreangul vizibil ºi lizibil din roman)
ºi deposedat într-un stat totalitar,
romanul Atemschaukel (Leagãnul
respiraþiei) a stârnit admiraþie, mai
ales datoritã greutãþii estetice a unei
asemenea proze. O poveste cu tâlc,
o epopee cu finalul la început
(supravieþuirea din lagãrul de muncã
silnicã capãtã formele ºi vorbele
eroului din „Cel mai iubit dintre
pãmânteni”), o figuraþie epuizantã a
unei voci care este incapabilã sã
detalieze altceva decât plãsmuiri,
Leagãnul respiraþiei a prilejuit apariþia
în cel mai titrat ziar din Germania, Die
Zeit, la secþiunea Feuilleton, douã
cronici despre romanul omonim.
Evident, cele douã cronici, una
pozitivã ºi alta negativã, intrã într-un
dialog interesant cu opera autoarei
germane din România. De fapt, este
printre puþinele dãþi în care doi dintre
cei mai renumiþi cronicari ai secþiunii,
Michael Naumann ºi Iris Radisch,
aleg sã nu dialogheze neapãrat cu
opera, ci sã brodeze ºi sã justifice

adevarata funcþie ºi efectele literaturii
autoarei germane. Este vorba despre
o dezbatere premergãtoare decer-
nãrii premiului Nobel (articolele
dateazã din 29 august, 2009) ºi
ilustreazã felul în care, actualmente,
critica germanã (ºi mondialã) explicã
ºi interpreteazã opere care
prelucreazã un material istoric
propriu-zis. Departe de a vorbi de
privirea documentarã sau de
simularea acesteia, cei doi critici
încadreazã mai ales tematic
Leagãnul respiraþiei, în curentul
literaturii despre Holocaust sau
Gulag. Dacã Naumann identificã,
drept leit-motivice, urletul foamei ºi
întruchipãrile Îngerului Foamei sub
ipostazele unui gardian, cãlãu ºi sfânt
duh al experienþei lui Leo Auberg, Iris
Radisch reclamã tocmai instrumen-
tarul autoarei, mai precis limbajul care
nu reinventeazã, rememoreazã sau
exprimã trãiri din sisteme con-
centraþionare, ci imitã (mult prea
evident) ºi recicleazã aceleaºi
structuri imaginare. Dezbaterea este
un fel de cal troian, alcãtuit din opera
ºi metatextele autoarei, deoarece
ambii cronicari scapã esenþa prozei
Hertei Müller: literatura ca act politic
în sine nu are nevoie de broderii,
comparaþii sau extracþii de adevãr,
ci este menitã sã irite, revolte ºi sã
reconfigureze permanent aºteptãrile
publicului. Proza Hertei Müller nu
cautã, în mod imperios, apropierea
ºi empatia cititorului, ci serveºte unui
scop mult mai subtil, mai degrabã
epifanic: hrana terorii individului este
tocmai imaginaþia sa, mai precis
ficþiunea în forme total separate de
o realitate nu existã, iar Herta Müller
afirmã acest lucru în toate
interviurile ºi eseurile sale poetice.
Pentru a explica o astfel de legãturã
activã prozatoarea se foloseºte de
ter-menul de „autoficþiune” ºi
„percepþie inventatã” – „erfundene
Wahrnehmung”.

Leagãnul respiraþiei este un
roman apãrut în anul 2009, la trei ani
de la moartea poetului Oskar Pastior.
Iniþial, cei doi autori ºi prieteni au
început proiectul la roman împreunã,
autoarea germanã având încã de la
începutul anilor 2000 intenþia de a
scrie despre deportarea etnicilor
germani din România, la finele celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial. La
început, motivaþia pur personalã
(mama Hertei Müller fiind ea însãºi

deportatã) a îndemnat-o pe
scriitoarea germanã sã intervevieze
o parte a populaþiei din satul natal.
Din dialogurile purtate cu poetul Oskar
Pastior, deþinut într-un lagãr de
concentrare din Ucraina timp de 5
ani, Herta Müller a putut continua ºi
definitiva romanul. Moartea lui Pastior
în 2006 a curmat planurile celor doi
de a scrie, în colaborare, romanul.

Felul în care Leagãnul respiraþiei
ajunge sã vadã lumina tiparului este
relevant din douã puncte de vedere:
textul se bazeazã pe experienþele
lui Pastior ºi descrie o perioadã relativ
necunoscutã a istoriei recente.
Depor-tãrile etnicilor germani din
toatã Europa a intrat, de fapt, în sfera
culpabilitãþii naþiunii germane.
Romanul este o filã neagrã într-o
istorie personalã, o confesiune a
traumei ºi a violenþei ºi o modalitate
de expresie a unei existenþe sfã-
râmate. Leo Auberg este deportat la
începutul anului 1945, alãturi de
majoritatea populaþiei germane din
România, într-un lagãr de
concentrare sovietic, aflat pe teritoriul
Ucrainei. Romanul parcurge mai
degrabã în etape, decât cronologic,
cei cinci ani de detenþie a tânãrului
de 17 ani. Prin ochii supravieþuitorului
Leo Auberg, romanul desface doar
„necesarul” ºi „elementarul”, nu ºi
evenimenþialul. Între baraca
deþinuþilor, munca silnicã, carcera,
mina de cãrbune ºi foamete, moarte
sau justiþia pâinii se frânge vocea
narativã, care descrie impecabil un
cotidian al proceselor muncii. Ca spirit
omnipotent, omniprezent ºi de
nestãvilit, Îngerul Foamei se ridicã
deasupra celor din lagãr. Romanul
este un conglomerat de scene-
cheie, imagini plãsmuite despre ceea
ce înseamnã „punctul zero al
existenþei”.

Finalul Leagãnului respiraþiei
seamãnã cu aria lui Canio, din opera
lui Ruggero Leoncavallo, „Pagliacci”,
în care masca arlechinului cade,
dupã crima sãvârºitã, asupra soþiei
infidele ºi asupra iubitului acesteia,
în timp ce arlechinul strigã „Comedia
s-a terminat”, un deznodãmânt ºi o
dezlegare care, în cazul protagonis-
tului, nu se iveºte. Sub masca limba-
jului ermetic se ascunde un spaþiu-
timp al lagãrului, care creeazã un
negativ fotografic ºi multiplicã trãirile
provocate de perioada de detenþie ºi
de existenþa tãinuitã.
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Numele lui Augustin Buzura îmi
aduce instantaneu în faþa ochilor
imaginea Librãriei Universitãþii din
Cluj într-o zi seninã de varã din anii
optzeci, printr-o asociere care
aproape cã înlãturã figura bi-
necunoscutã a romancierului. O
legãturã pînã la urmã extrem de
fireascã – cîþi dintre autorii români
se pot lãuda cã la un moment dat
cãrþile lor se vindeau pe sub mînã
sau la pachet? Augustin Buzura
ºi-a cîºtigat în anii comunismului o
glorie care, chiar dacã astãzi a pãlit
puþin, continuã sã fie o elegantã aurã
de nobleþe.

Privind acum, retrospectiv, din
spatele unor falii sociale ºi istorice
contorsionate, care par sã mar-
cheze în timp momente mult mai
lungi decît cele scurse efectiv,
istoric, putem spune cã, dintre
prozatorii majori ai anilor 70 ºi 80,
Augustin Buzura apare drept cel
mai reprezentativ, mai simptomatic
ºi mai fascinant. Destinat iniþial
unei cariere medicale, dupã cum
bine se ºtie, ardeleanul s-a
consacrat total prozei, ajungînd
rapid un nume cunoscut, apreciat
ºi comentat. Un volum de prozã
scurtã ºi ºase romane (pînã în 89)
au conturat un traseu literar în care
scriitura modernã s-a aflat în
permanenþã în conglomerat cu
simþul etic ºi atitudinea socialã. Nu
îmi dau seama în ce mãsurã
literatura acelor ani mai poate fi
cititã de un lector care nu are
experienþa vieþii în comunism, nu
îmi dau seama în ce mãsurã
volumele de atunci mai pot
funcþiona decontextualizate, dar
pentru noi, cei care încã mai purtãm
vie acea experienþã, o regãsim prin
aceste pagini. Astãzi poate pãrea
uºor hilar sã vorbim despre curajul
unui roman cu apropouri, ºopîrle ºi
ambiguitãþi bine lucrate, dar suc-
cesul enorm de public din acei ani
atestã faptul cã volumele lui
Augustin Buzura au rãspuns unei
imense necesitãþii existente la
nivelul întregii societãþi româneºti.
Artistul a reuºit sã fie editorialist,
politician de opoziþie, moralist ºi

debuºeu pentru enorme frustrãri
înãbuºite în propaganda oficialã. ªi
astãzi, romanele sale sînt, pesem-
ne, oglinda istoricã cea mai fidelã
pentru atmosfera ultimelor decenii
comuniste, vehicolul ideal de în-
toarcere în timp.

Iar tot acest succes de public
extraordinar era cîºtigat de un
autor cu un stil extrem de dificil,

refractar oricãrei lecturi uºoare sau
superficiale. Un autor care a evitat
consecvent principiul plãcerii în
favoarea principiului responsa-
bilitãþii. Parcurgerea romanelor
sale este o muncã, un travaliu care
te solicitã, dar care e menit sã
ofere purificare. Augustin Buzura
este ca prozator fascinat de uman
ºi umanitate. Naraþiunile sale sînt
fresce sociale – ample, critice, cu
accente de diagnostic ºi puseuri
de satirã în cel mai clasic spirit cu
putinþã – dublate de sondãri ale
unor psihologii individuale –
individul e disecat pînã în cele mai
întortocheate unghere, cu o privire
rece, echilibratã pasionalã în
obiectivitatea afiºatã. Solid,
nespectaculos în detaliu, dar atent
la construcþia mare, preocupat de
moralã, cu un umor învins de
seriozitate, cu apetenþã faþã de
burþi narative ºi considerînd cã cea
mai uºoarã modalitate de a spune o

poveste este de a nu pãstra musai
firul narativ, Augustin Buzura este
un excelent produs al ºcoli ardelene
de prozã, chiar în lipsa unei definiþii
clare a acesteia.

Cred cã una dintre cele mai
frumoase laude pe care le poþi
aduce unui autor este sã constaþi
cã este prezent în aproape fiecare
bibliotecã din România (ºi mã refer
la cele personale, nu la cele
publice). Cãrþile sale cu cotoare
groase le recunoºti peste tot,
pesemne Orgolii  ºi Refugii conduc
ca popularitate, deºi, personal, aº
favoriza Feþele tãcerii. Cele douã
romane publicate dupã 89,
Recviem pentru nebuni ºi bestii în
1999 ºi Raport asupra singurãtãþii
în 2009 nu au mai reuºit sã atingã
spectaculoasa cotã de popularitate
ale precedentelor, dar, pe de altã
parte au arãtat un prozator mult
mai conºtient de propria creaþie, de
propriul drum literar ºi mult mai
disponibil pentru schimbare faþã
de toþi colegii sãi de generaþie.

Dar academicianul Augustin
Buzura nu este un reper al vieþii
culturale doar prin volumele sem-
nate. Lunga sa activitate de redac-
tor al revistei Tribuna a fost urmatã
de eforturile depuse ca preºedinte
al Fundaþiei Culturale Române, iar
între 2003-2004 al Institutului Cul-
tural Român. Astãzi prozatorul este
directorul uneia dintre cele mai
influente ºi prestigioase reviste
literare româneºti, Cultura.

Augustin Buzura a împlinit
recent 75 de ani. Revista Steaua îi
ureazã un cãlduros la mulþi ani unui
mare prieten, unui mare prozator
ºi unui mare om al culturii române.

Augustin Buzura – 75
Victor  Cubleºan

Eva ºarpe
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Octavian  Soviany

rodica

Rodica era
cea mai mãrunþicã
fetiþã din clasã.
Negricioasã.
Probabil
þigancã.
Nici nu-i crescuserã
încã þâþele.
Într-o zi,
pe la opt ani,
am încercat
sã facem amor,
dar eu nu ºtiam,
vai,
cum se
procedeazã
exact.
Acum la bãtrâneþe
e la fel ca-n
copilãrie.
Sexul devine
o
problemã grea de algebrã
ºi
fãrã soluþie.

timp liber

Nu poþi sã
scrii toatã ziua
aºa cum nu poþi
sã bei toatã ziua

ai ºi timp liber

atunci te
scarpini în fund
ºi urli
din adâncul bojocilor:
viva la vida!

Lasã, stai liniºtit.
La noapte
poate te mãnâncã
pãianjenii.

ce poate fi mai obscen

Eºti singur,
bãiatule,
singur.

Ai uitat
mirosul sãpunului
ºi gustul
pastei de dinþi,
iar viaþa
îþi  mai dã
o scatoalcã.

Gura ta fãrã
dinþi
morfãie un
covrig.
Dumnezeule,
ce poate fi mai obscen
decât
bãtrâneþea?

Cu o mutrã ca a ta
arhiducele rudolf
nici mãcar
nu ºi-ar ºterge
posteriorul.

muza din telciu

Nu  mã iubi, mai degrabã
dispreþuieºte-mã.
Uitã-te la fãlcile mele cãzute ºi la
ochii mei lãcrimoºi
de atâta horincã.
Nu mã iubi, cumpãrã-mi mai
degrabã un pachet de þigãri,
Cumpãrã-mi mai degrabã o sticlã
de bere ºi uitã-mã.
Singurul meu blazon de nobleþe a
fost pânã acum declasarea.
Port o cãmaºã murdarã,
Dimineaþa am arsuri la stomac.
Rîgâi, tuºesc, am bube pe
degete din cauza scrisului
ºi o inteligenþã greoaie ca un
buldozer,
Nu mã iubi, mai degrabã înfige-mi
niºte ace în ochi,
mai degrabã reteazã-mi
testiculele.
Nu mã iubi. ªi, ca sã sfârºim
odatã cu poezia, mai degrabã ia-
mã de cap,
vârã-þi degetul  mijlociu  în gâtul
meu pârjolit de atâta horincã
ºi ajutã-mã sã vomit.

gardul roºu

Când vorbim
parcã am numãra
scândurile unui
gard roºu,
parcã am sãruta
scândurile
unui
gard roºu.

Tu bei vin,
eu beau bere,
apoi gardul dispare.

Rãmân
doar spaþiile
mici dintre scânduri,
prin care

intrã mereu
ceva ca
respiraþia
unui om de
prisos

Eu beau vin
Tu bei bere.

De sus,
de pe acoperiºul de tablã,
o pisicã
se uitã la noi,
curioasã.

oamenii de succes

Oamenii de succes
au în loc de picioare
ºenile
ºi poartã
pe creºtetul capului
o turelã de
tanc.
Iau parte la
traininguri
ca o
turmã de
elefanþi
tineri
ºi viguroºi,
iar în visele lor
erotice
fac sex cu
america.

mrl

Pe terasa de la
muzeu
este liniºte
ca în stepa calmucã,
iar chelnerul
semãnã cu un
corb,
mare ºi negru.
Te strâng tare de degete
ºi  urlu la tine:
Hai sã le smulgem
împãraþilor bãrbile.
Hai sã furãm perucile literaþilor.
Hai sã scriem un
interminabil eseu
despre imposturã.
Hai sã împuºcãm
drept în inimã
poezia.
Hai sã mâncãm
cioburi de sticlã,
piuneze,
andrele!
Ce bine mi-ar sta,
nu-i aºa,
cu peruca lui
la fontaine!
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“Mã’, Cocainã, tu ºtii sau nu ºtii? Ori vrei sã faci pe
prostu’?”
“Ce, Alifie?”
“Lumea asta-i fãcutã în mai mult de ºapte zile!”
Îºi ºterse cu mâneca nasul ascuþit ºi privi în sus.
“Chiar?” fãcu Alifie. “De unde ºtii?”
“Ce te roade? Uite cã ºtiu!”
Alifie îl privi cu alþi ochi. Adicã, doar cu unul, cel
bun, pe celãlalt îl þinea mereu închis, sã-l protejeze
de lumina soarelui.
De fiecare datã când îl deschidea, încã mai simþea
pumnul ce nu avusese alt loc sã se opreascã decât
între pomet ºi sprânceana cu fire albe înainte de
vreme, pe care trebuiserã sã-i punã câteva copci.
„Ca ºi când fãceam box la clubul Metalul!”, se lãuda.
ªi acum îi mai rãsunau în creier scrijelatul pielii
strãpunse de ac ºi singura rugãciune pe care ar fi
vrut sã o spunã, dacã ar fi putut, adresatã Celui de
Sus.
În cartierul Marmelada, nu departe de Lacul Sãrat,
cei doi se strãduiau sã termine al doilea litru de vin
primit de la Cerebel, drept platã pentru cã-i
sãpaserã un ºanþ lung de vreo ºapte metri, sã lege
la reþeaua orãºeneascã waterul gãsit pe groapa de
gunoi. De care Cerebel era foarte mândru.
O fãcuserã noaptea, pe rãcoare, clandestin.
Cerebel nu avea baie în casã ºi ei îl instalaserã
într-o îngrãditurã de scânduri, în grãdinã, unde era
un rezervor de apã, din plastic, în care toamna se
puneau la fermentat strugurii de-abia tocaþi.
Cocainã se ridicã cu greu în picioare. I se pãruse
cã aude motorul unei maºini ºi era curios sã vadã
cine se încumeta sã treacã pe acolo. Se mirã când
vãzu cã nu se înºelase ºi cã din ea cobora Cerebel,
însoþit de o femeie. Era îmbrãcatã într-o hainã în
carouri largi, de culoare deschisã, ºi îºi fãcea vânt
cu un evantai! Cocainã se rupse imediat în douã,
de parcã ar fi vrut sã nu fie zãrit.
“Ce ai?” zise Alifie. „Te doare la splinã?”
Cocainã se fãcu ºi mai mic.
“Ce ai, mãi, omule?” insistã Alifie.
“Taci!”
Neprimind alt rãspuns, Alifie se ridicã ºi el în
picioare ºi rãmase cu gura deschisã ºi buza de
jos atârnându-i ca o râmã, când îl vãzu pe Cerebel
ajutând femeia sã coboare din maºinã. Fãcu numai
“aha!”, semn cã înþelesese ºi se lãsã pe fund,
apucând sticla ca ºi cum nu ar fi vrut deloc sã dea
atenþie celor ce se întâmplau în jur. ªi Cocainã fãcu
la fel, þinându-se de sticlã, ca de un par înfipt în
pãmânt. Apoi traserã câte o duºcã ºi Alifie zise,
continuând un dialog ce nu avusese loc, cu un ton
care îl mirã pe Cocainã: “Aºa cum ai vãzut, numai

noi putem sã rezolvãm asemenea lucruri. Aº fi vrut
sã-i vãd pe alþii în locul nostru!” Nu mai apucã sã-
ºi frece mâinile, cum avea obiceiul. Pe vorbele lui,
uºa de la intrare scârþâi ºi se deschise: Cerebel o
împinse uºor pe femeie în faþa lui ºi ea îi privi,
fãcând o grimasã. Tãietura din obrazul ei captã o
razã de soare, care pãru sã i-o adânceascã. Sau,
cel puþin aºa i se pãru lui Alifie.
“Ei sunt oamenii mei”, zise Cerebel. “Ea e Marcela!”
Marcela le întinse mâna ºi ei i-o strânserã între
degetele butucãnoase, obiºnuite cu lopata ºi
târnãcopul.  Ea avu impresia cã peste piele îi trecea
o bucatã de ºmirghel.
De câteva ori pe sãptãmânã aveau de lucru: sãpau
gropile în cimitir, la înþelegere cu preotul ºi cantorul
de la biserica greco-catolicã. Câºtigau câteva sute,
dar nu îndestul ca sã se întreþinã. Dar mâncarea ºi
bãutura nu le lipseau fiindcã dupã înmormântare
se fãcea pomana ºi la uºa cimitirului, ºi la casa
defunctului. Acolo ei aºteptau rãbdãtori sã plece
preotul pentru ca sã fie serviþi: ºi aºteptau momentul
când þuica ºi vinul ajungeau sã le întunece altora
vederea, sã le descleie limbile: la început încet, apoi
tot mai tare, unii începeau sã horeascã, aºa, ca la
daci, spuneau ei. ªi-apoi, mai erau ºi pomenile la
ºase sãptãmâni, la care nu erau invitaþi, dar erau
întotdeauna prezenþi, ºi nimeni nu îndrãznea sã nu
îi bage în seamã. Mulþi simþeau cã cei doi gropari
emanau o teamã ce nu avea nimic sfânt, fiindcã în
sfinþenia morþii nu mai credeau nici preoþii, nici
mirenii, ºi toþi ºtiau cã vor avea nevoie de ei mai
devreme sau mai târziu.
În cartierul Marmelada erau mai cunoscuþi chiar
decât fostul director al ºcolii, cel care nu reuºise
sã-i facã sã treacã dincolo de clasa a patra. Dupã
care nu mai putuserã sã-ºi  completeze studiile
decât acolo, la Institut, cum le plãcea sã spunã cu
o nuanþã de mândrie caldã în vocile arse de vodcã.
Acolo îl cunoscuserã pe Cerebel ºi, dupã cei câþiva
ani de instruire, la ieºire, îl determinaserã sã vândã
apartamentul mamei sale de pe bulevardul principal
al oraºului ºi sã-ºi cumpere casa din cartierul
Marmelada, cu jumãtate din preþul apartamentului.
Cealaltã jumãtate o cheltuise pe nimicuri, dar mai
ales pe chefurile care îngroziserã strãzile
învecinate. Ei erau chiriaºii lui Cerebel ºi seara,
din grãdina plinã de lãstari crescuþi anapoda,
mârâiturile lor se auzeau ca un zgomot de fond
departe, în curþile vecinilor.
„Am prins grãsanul de urechi!” fãcu ºoptit Cerebel.
„Unde?”
„N-ai putea sã iei niºte apã sfinþitã în gurã?”
Alifie tãcu dintr-odatã. Dar fãcea un mare efort sã
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se stãpâneascã, îi bãteau tâmplele din pricina
tensiunii.
Cerebel o luã pe Marcela pe dupã umeri ºi o
conduse în casã. Dupã câteva minute se întoarse
fãrã ea ºi zise grãbit: „Tatãl fetei!”
Cei doi înþeleserã din zbor.
„Cât?”
„Oooh!”
Nu mai apucã sã rosteascã altceva fiindcã Marcela
era deja în pragul uºii. Îºi pusese în pãr o bentiþã
neagrã, care o fãcea ºi mai atrãgãtoare.
„Ei, bãieþi! Merge treaba?”
Prin glasul ei ºerpuia o undã moale, o senzualitate
de care nu îºi mai aduceau aminte.
Alifie se uitã la Cocainã ºi rânji mulþumit. „Cum sã
nu meargã?” fãcu cu gura pânã la urechi. „Câtã
vreme avem de lucru, merge! ªi de lucru nu ducem
lipsã, slavã Domnului!”
„Lucraþi de mult!”, fãcu Marcela pe un ton neutru.
„Se vede!”
„E prea cald, de-aia se vede!” o întrerupse Cocainã
ºi îºi aprinse un chiºtoc ce-i rãmãsese atât de tare
lipit de buzã încât nu îi cãdea nici când bea direct
din sticlã.
Între timp Cerebel adusese din spatele casei o
bucatã de lemn ºi o invitã pe Marcela sã ia loc. Se
aºezã lângã ea ºi îi cuprinse spatele.
„Þi-am spus cã am prieteni de nãdejde!”, zise. „Tot
cartierul e la picioarele lor!”
„Nu ºi ale tale?”
„Þi-am mai zis cã eu le caut de lucru, ei sunt oamenii
mei, le dau de lucru, nu-i aºa? Înþelegi ce vreau sã
spun: sunt om de afaceri, antreprenor, ce mai!?
Sigur cã ºi cartierul mã respectã, nu trece unul pe
stradã fãrã sã mã salute, fie cã vreau, fie cã nu
vreau!”
Marcela îºi ridicã uºor fusta, aºezându-se mai bine
pe butuc. Îºi scoase oglinjoara ºi rujul, trecându-
ºi-l cu un gest reflex peste buzele bine conturate.
Cerebel se duse repede în casã ºi aduse un pahar
de plastic, capturã de la pomeni, ºi îl umplu cu vin.
O invitã sã bea printr-un gest, ºi ea se supuse fãrã
sã scoatã un cuvânt.
Cei trei o privirã în timp ce înghiþea vinul ºi fãcea o
strâmbãturã.
„E o porcãrie!” zise. „O sã vã ia dracu’ dacã mai
beþi dintr-ãsta!”
„Oricum ne ia, nu-i aºa, Cocainã?” fãcu Alifie.
„Mai devreme sau mai târziu!, filosofã celãlalt. „Da’
nici cã mi se rupe!”
„Mie, da!”, interveni Cerebel. „Þineþi minte: sã nu
vã calce ºopârla pe gât sã faceþi vreo prostie!”
„Noi? Noi nu, ºefu’, stai liniºtit, nu te aia grija!”
Cerebel fu mulþumit cã i se spusese „ºefu’” de faþã
cu Marcela. Chiar atunci pe chipul ei apãru o
umbrã, ca a unui fluture de noapte. Ea chiar avu
impresia cã era acolo ºi îºi trecu mâna, sã-l alunge.
Cocainã îºi rãsuci o þigarã din hârtie de ziar ºi o lipi
cu salivã. Marcela scoase din poºetã un pachet
sclipicios, cu un cap de mort ºi douã oase în cruce
ºi i-l întinse. Cocainã o refuzã.
„Nu mã satisfac, stimatã doamnã!”, se auzi de sub

mustaþa galbenã, rãsucitã uºor în sus, dar nu
îndestul încât sã îi lase gura descoperitã. Rãmase
el însuºi mirat de sunetul glasului, care nu mai pãrea
al lui. Se uitã nedumerit sã vadã unde îi dispãruse,
parcã îi venea sã fugã dupã el, sã-l caute, sã-l
prindã ºi sã ºi-l îndese în gât, ca sã hârâie, aºa
cum fãcuse pânã atunci. Dar prezenþa acelei femei
tinere îl fãcuse sã ºi-l piardã ºi sã regãseascã cu
altul, strãin.
Cerebel îºi dãdu seama din zbor cã vinul îºi fãcuse
efectul, doar auzindu-i felul de exprimare: „ªtii cã
nu-i frumos sã refuzi o domniºoarã!” zise insistând
pe cuvântul „domniºoarã”.
„Scuzaþi!” fãcu Cocainã. „N-am avut intenþia sã vã
jignesc, dar mie îmi face plãcere sã-mi rãsucesc
singur þigaretele!” Acelaºi fel de a vorbi, ca mai
înainte. Ceva se întâmpla acolo, în dupã amiaza
târzie de varã.
Alifie îl privi într-un mod curios. Pentru o clipã îºi
aduse aminte ca prin ceaþã de anii când fuseserã
muncitori la Fabrica de Mobilã ºi fumau pe ascuns,
în spatele unui cazan în care se fierbea lemnul
pentru dormitoare stil. Dar asta fusese înainte, nici
nu mai ºtia de câþi ani fuseserã daþi afarã dupã
privatizarea fabricii ºi îºi gãsiserã de lucru la cimitir.
ªi de când se apucaserã de bãut, parcã la întrecere
cu speranþele de care se despãrþiserã fãrã ca
mãcar sã doreascã sã le reîntâlneascã.
„Nu insista!” zise Cerebel. „E într-o pasã proastã!
Azi e ca ºi catâru’!”
Pentru Marcela „catâru’” era o denumire genericã,
dar pentru cei trei avea ºi un sens concret: era
vorba de catârul cu care se transportau morþii de
la platforma de beton pe care se fãcea slujba la
locul de înmormântare ºi care, de multe ori, când îl
apucau nãbãdãile, nu se miºca din loc nici dacã i
s-ar fi pus o flacãrã între picioare. De parcã ar fi
vrut sã-l mai þinã pe mort afarã, în lume, atât timp
cât avea el chef. Alteori o lua la goanã, trebuiau
sã-l struneascã, sã nu rãstoarne carul. ªi ei,
vãzând toanele catârului, ziceau pe marginile gurii:
„Ãstuia i-a fost dragã viaþa, nici acum nu vrea sã
se lepede de ea!” Sau: când l-au înmormântat pe
unul dintre maiºtri lor: „Te cam grãbeºti, Ionele, ne
scoþi ºi acuma sufletele!”
Alifie goli ultimele resturi din sticlã ºi o aruncã pe
un strat de iarbã, dar sticla se sparse lovindu-se
de o piatrã ascunsã. „No!”, fãcu el, „fir-ai a’ dra’!”
„Adunã cioburile, cã ne facem ciur tãlpile!” zise
Cerebel. „Nu le lãsa pe mâine, cã mâine ai de lucru!”
„Da?!” se mirã Alifie. „Cum aºa?”
„Ei, uite-aºa, hocus-pocus!”
Auzind cã aveau de lucru, sprâncenele groase ale
lui Cocainã se ridicarã pe jumãtate, devenind
circumflexe, apoi se strânserã ca lovite de lumina
încã puternicã a soarelui ce scãpãta dincolo de
gardul din spate al grãdinii. Ochii îi devenirã apoºi,
ca de peºte mort.
„Ce-avem de fãcut, ºefu’?”
„Mãi, dar curios mai eºti! N-ai pic de rãbdare. Uite,
o sã-þi spunã Marcela.”
Marcela scoase iar pachetul, îºi luã o þigarã.
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Cerebel i-o aprinse ºi i-o puse între buze. Delicat,
ca pe un fel de iubire nerostitã. Dupã ce scoase
câteva fumuri, Marcela zise:
„Ãl bãtrân. N-a mai vrut ºi gata!”
„Da’, ce?”
„ªi-a pus frânghia.”
„Când? Cum?”
„Ce-þi pasã þie când?” îl apostrofã Cocainã. „ªi nici
un cum! Important e cã a fãcut-o! Cã a avut curaj!”
„ªi eu am curaj!” se mândri Alifie.
„Tu? De unde, pânã unde?”
„Mã’, tu eºti hãbãuc? Ai uitat?”
„Am uitat, ei, ºi? A fost numai o mâscãtealã!”
„Ce-a fost?” nu înþelese Marcela.
„A fost numai în joacã, de formã!”
„Când simþi frânghia cum alunecã ºi cum se
strânge nodul”, zise Alifie ºi înghiþi vrând parcã sã
o îndepãrteze chiar atunci, „nu-þi mai vine sã zici
cã e în joacã!”
„Ei, gata cu prostiile!” îi întrerupse Cerebel. „V-am
spus cã mâine aveþi de lucru, ar fi bine sã mergeþi
la culcare!”
„Noi?” fãcurã ei într-un glas. „Noi? Dacã vrem, stãm
treji pânã mâine dimineaþã! ªi când iese soarele,
ne ducem la lucru!”
„Mãi, a dracu’, iar o sã fiþi tari ca ºi cravata!”
Pe feþele boþite nu se putea citi nimic. Le crescuserã
bãrbile ca la cãlugãrii ortodocºi. Adunau în ele
soarele ºi le rãmânea acolo ca o amintire a unor
zile când tinereþea se mai lupta cu ºarpele ce îi
rodea pe dinãuntru.
„Ascultã, ºefu’, mai am ceva de adus!” zise Alifie
ºi se duse spre water. Scoase din el o altã sticlã,
cu un lichid gãlbui, ce o umplea cam pe trei sferturi.
„Al dra’!” exclamã Cocainã, „când naiba ai pus-o
acolo? Am cãutat-o toatã dimineaþa!”
În loc de rãspuns, Alifie trase dopul ºi turnã în
paharul Marcelei, îndemnând-o sã bea. Dar
Cerebel îi luã paharul de la gurã, gustã, scuipã, ºi
i-l înapoie. „Dacã îþi place, treaba ta!”
Marcela înghiþi bãutura pe nerãsuflate ºi simþi
imediat nevoia sã tuºeascã. Apoi ceru apã. I-o
aduse Cerebel, din cana de pe masã. Era caldã ºi
ea îºi clãti numai gura, turnându-ºi-o apoi pe
picioarele dezgolite. Soarele se jucã în ele ca într-o
oglindã. Niciunul nu le bãgã în seamã.
„De ce-a fãcut-o?” i se adresã Alifie.
„Naiba ºtie!”
Marcela îºi masã tâmplele, cu un oftat uºor. „Te
masez eu”, zise Cerebel.
Alifie râse. „Dacã-mi pun lopeþile astea pe ea, îi
rup gâtul dintr-odatã!”
„Dar nu te roagã nimeni s-o faci!” i-o întoarse
Marcela, pe un ton neutru.
„Aºa-i! Dar, dacã-mi vine…”
Cocainã se miºcã, rezemându-se într-un cot.
Înþepenise sã stea mereu în fund, pe pãmântul tare.
„Sã nu-þi vinã! Mai bine te duci sã-mi aduci un ziar.
Îþi dau mahorcã de-o þigarã…”
Alifie rãmase câteva clipe pe gânduri, se ridicã alene
trãgându-ºi piciorul drept, ºi se duse spre casã.
De pe grinda de sub acoperiº scoase un ziar ºi

când îl despãturi pe prima paginã era un anunþ al
Tribunalului ºi fotografia preºedintelui. „Ia-l, mã,
poate þi-o da pensie!”
Cocainã rupse o bucatã din ultima paginã ºi îºi
rãsuci þigara, îi dãdu ºi lui Alifie câteva fire de tutun
ºi începu sã pufãie. Între timp Marcela luase ziarul
ºi se dusese spre water.
„Mâine începeþi, de dimineaþã!” zise Cerebel. „Pânã
seara trebuie sã fie gata totul, dar ºtiþi cum? Aºa
cum mi-aþi face-o mie!”
„Stai, ºefu’, cã încã mai ai loc pe-aici!” rânji Cocainã.
„Nu-þi dã nimeni cu picioru-n fund sã te
grãbeascã… Sunt alþii la rând!”
„Ce ºtii tu, Cocainã?!”
„Nu te du!” fãcu ºi Alifie, smiorcãindu-se. „Nu ne
pãrãsi!”
Cerebel îi râse în nas. „Te-a cam bãtut soarele-n
cap, dupã câte vãd!”
„Ei, pãi de-aia ne-am chinuit aici toatã ziua, sã ne
batã soarele-n cap!” zise Alifie cu o încetinealã
exasperantã. „De-aia!”
„ªi cât ne vine nouã?” îl întrerupse Cocainã.
„Cum, cât? Ca de obicei! Plus mâncare ºi bãuturã.
ªi ceva haine, cã sunt destule… Oricum, Marcela
nu are ce face cu ele…”
„Da’ de dimineaþã, nimic?”
„Cum, nimic? Una de un litru, dar aveþi grijã, cu
soarele ãsta… Oricum, dacã nu terminaþi pânã
seara staþi toatã noaptea, dormiþi acolo ºi dimineaþa
începeþi din nou! Pãmântu-i cam tare, n-a plouat
de-atâta vreme…”
„Cum, ºefu’? Sã dormim în cimitir? Ferit-a sfântul!”
Scuipã într-o parte, ca de deochi.
„Dar locul, locul cine ni-l aratã? E trasat?”
„Da!”, fãcu Cerebel, „l-am însemnat împreunã cu
Marcela.”
„Da’ nouã sã ne spui exact cât de lung ºi de lat, sã
nu trebuiascã apoi sã îndreptãm… Sã nu mai pãþim
ca atunci când au trebuit sã þinã sicriul afarã, cã nu
avea loc…”
„V-am spus cã l-am mãsurat, da, cu sfoara. Ia, uite!”
ºi scoase din buzunar un ghemotoc. „M-am întins
pe pãmânt ºi Marcela m-a mãsurat, apoi a pus câte
un bulgãre, sã îl vedeþi mâine. E ultimul pe partea
dreaptã, o sã-l gãsiþi sigur!”
Tãcurã în timp ce Marcela revenea de la water. Nu
mai avea ziarul în mânã. „Bun la ceva ºi
preºedintele”, zise cu un fel de mulþumire obiditã.
„L-ai dat gata?” zise Cerebel ºi aºteptã sã ia loc.
Dar Marcela rãmase în picioare. „Sã mergem!”,
zise. „Ne aºteaptã tata!”
„Ai rãbdare! Pe jos nu mã duc!”, se trezi vorbind
Cerebel.
0fi trecut orice urmã de chef, acesta se ridicã ºi
întinse mâna. Cerebel scoase din buzunarul din
spate al pantalonilor o bancnotã de cincizeci ºi i-o
întinse.
„În zece minute vine taxiul!” zise Cocainã ºi se
îndreptã spre stradã.
Alifie râse.
„Ce te-apucã? De unde ºtii? Te-a muºcat musca
þeþe?” fãcu Cerebel.
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„De þâþe!” morfoli vorbele Alifie.
Îºi turnarã ºi ultimele resturi de vin. Erau nerãbdãtori
sã se întoarcã Cocainã.
Acesta veni mai repede de cum se aºteptau. „N-am
gãsit nici un taxi liber!” zise cu o grabã neaºteptatã.
„Dar am gãsit astea!” Avea o plasã de rafie plinã cu
sticle cu vin vãrsat pe care o aruncã cât acolo, cu
nonºalanþã. „Mã gândeam sã facem prohodul
mortului!” i se adresã Marcelei. „Cã nici un preot n-
o sã-i deie dezlegarea. O sã i-o dãm noi!”
Cerebel îl privi cruciº. Dar femeia nu spuse nici
da, nici nu. Începea sã simtã o durere puternicã în

tâmple ºi nevoia sã se apere de ultimele raze ale
soarelui. Se îndreptã spre casã, cu paºi nesiguri,
urmatã îndeaproape de Cerebel.
Peste câteva minute acesta reveni în grãdinã. „S-a
culcat, pânã mâine o sã-i treacã! Sã nu vã punã ãl
cu coarne sã o deranjaþi, cã daþi de mama lui!”
Desfundarã o sticlã, apoi altele, pânã când din
glasurile rãguºite nu se auzirã decât câteva
bocete, apoi niºte cântece de petrecere, ºi
Hora Unir i i  care se pierdu încet-încet în
murmurul frunzelor miºcate de vântul uscat ºi
înroºit al serii.
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Am scris pânã acum despre
toate cãrþile lui ªtefan Manasia,
poet al cãrui profil liric mi s-a pãrut
cã se distinge ferm în contextul
“promoþiei” sale zise “douãmiiste”.
Într-un peisaj scriptural aproape
fãrã excepþie cenuºiu, aglomerat
de obiecte ºi substanþe reziduale
ºi cu o scriiturã în genere ”mi-
nimalistã”, cultivatã în exces de
congeneri, autorul Amazon-ului
aducea o notã de frapantã
originalitate. Cãci, între repere
ale unui univers imaginar ase-
mãnãtoare (lume perifericã, de
triste blocuri “socialiste”, cu veci-
nãtãþi de maidane imunde pline
de resturi, ape poluate, fierãrii
ruginite ºi altele asemenea), el
deschidea priviri proaspete, cu
pâlpâiri de luminã adolescentinã,
gata sã descopere impulsurile
de vitalitate încã neafectate de
nãvala unei civilizaþii îndoielnice,
grav alterate, alienante, ori opu-
nând o energie vitalã celularã,
primitivã, noxelor care asediazã
viul în vremea noastrã. Com-
param cândva silueta acestui
subiect liric cu personajul devenit
emblematic al Lui Mircea
Cãrtãrescu, Mendebilul, copilul/
adolescentul în stare sã simtã
miraculosul ºi viul ºi în cele mai
sordide spaþii ale cartierelor
HLM, cum le-ar spune francezii,
ºi, pânã la un punct, trimiterea s-
ar putea face ºi la lumea lui
Salinger. Ostrovenii, cartierul-
reper simbolic al lui Manasia, a
dat, de fapt tonul întregii sale
poezii, care a continuat sã evoce
asemenea parcele de univers
rezidual, marginal, de o modestie
a “þinutei” prea puþin poeticã în
principiu: prestigiosul Amazon
sud-american apãrea, în replicã
minorã aici, ca biet pârâu infestat
de periferie urbanã, din preajma
lui nu lipseau cloºarzii, traduºi ca
“boschetari” sau înregistraþi, din
raþiuni de modã americanã, ca
homeleºi. Un pisoi strangulat cu
cruzime, mormoloci ºi larve,
mâluri, ierburi sãlbãticite, pata
câte unei flori de mac pe margini

Marca Manasia
Ion Pop

de baltã stãtutã compuneau
acest decor de o sãrãcie
devenitã foarte expresivã,
contemplatã cu un soi de
tandreþe ºi compasiune la li-
mita elegiei, dar stârnind ºi
protestele unei sensibilitãþi
rãnite, tot mai acute ºi mai acide
în expresia ei.

Cartea micilor invazii, apoi, în
2011, Motocicleta de lemn,
dãdeau seamã despre aceastã
creºtere a tensiunii protestatare
pe un fond de continuitate
tematico-stilisticã, ce atesta în
destule pagini, o economie de
mijloace mergând pânã la
notaþia seacã, linia tãioasã a
desenului, deplasat adesea cãtre
grotesc, pentru a recompune
sumar “peisaje setate” conform
civilizaþiei virtuale ºi reproduse în
serie, date ale realitãþii imediate
(româneºti sau strãine – de pildã
Antwerpen-ul belgo-flamand)
puse sub emblema redusã la
alfabet CSVD, dupã tehnica
rapidã ºi lipsitã de vibraþie a
calculatorului, lume higienizatã,
pe de altã parte, la modul asasin,
cãreia i se mai putea opune doar
simbolica bicicletã de lemn a
congolezului, belgian ºi el în felul
sãu, dar stârnind o emoþie ana-
cronicã, amintind de o elemen-
taritate ºi frusteþe tot mai
îndepãrtate.

Bonobo sau cucerirea spa-
þiului, titlul celei mai recente cãrþi
de poeme a lui ªtefan Manasia
(Ed. Charmides, Bistriþa, 2013) e,
de fapt, o nouã secvenþã dintr-un
proiect vizionar cu amprentã
individualã foarte bine marcatã
pânã acum. Cum se ºtie,
Bonobo e o specie de cimpanzei
africani, poate cele mai apropiate
maimuþe de specia umanã,
organizate într-un fel de societate
matriahalã primitivã, capabile sã
exprime mai bine decât alte
soiuri sentimente ce le aduc în
pragul omenescului. Nu e lipsit
de semnificaþie faptul cã în
Motocicleta de lemn, evocarea
oraºului flamand dominat de

tehnica sterilizantã actualã
includea ºi imaginea de grãdinã
zoologicã ce închide în þarcuri
stricte natura elementarã; aici
«doarme (ºi) cimpanzeul autist /
în «Le Jardin Zoologique» ºi
«freamãtã întreaga fire / între
firele gardurilor electrice /
arhipelaguri ºi mlaºtini hi-hi /
grãdinile viitorului / supremaþia
maºinilor metrosexuale»…

Or, în cartea de acum cim-
panzeul devine referinþã cen-
tralã, sinecdocã a lumii încã
nefalsificate de civilizaþia
agresivã de ultimã orã, dar  ºi
obiect al agresiunii expreri-
mentelor de tot soiul. O Notã a
autorului (împotriva sa) care
deschide volumul, îl prezintã ca
pe un mic «roman-poem s.f», în
care s-ar evoca ceva înrudit cu
experienþele «hibridizare om-
maimuþã» încercate de un biolog
rus sovietic, Ilia Ivanovici Ivanov
(personaj real, contemporan cu
Pavlov dar ºi cu Lenin, prilej de
a face o trimitere ironicã la
«proletarii» apãruþi, la scurtã
vreme dupã moartea numitului
biolog, având «trãsãturile
urangutanilor sau de chimp».
Importantã e, însã,  în acest text
explicativ ºi intenþia de a schiþa
«un portret al artistului la
maturitate în chip de spartan»,
care «cântãreºte poemele
(verificã principiile de viaþã,
funcþionalitatea, rezidualismul
endemic)», mãrturisindu-ºi
«ranchiuna, ferocitatea» de om
revoltat.

Mãrturisesc cã am avut,
iniþial, rezerve faþã de afiºata
dimen-siune «SF» a cãrþii, însã
mi-am dat seama apoi cã ea e
propusã tocmai pentru a deran-
ja, ca intervenþie, ca sã fo-losesc
o expresie-definiþie ºtiutã, a
mecanicului pe viu. Aici, cu mizã
deloc comicã, ci mai curând cu
una dramaticã, subliniind rece
agresiunea contra viului au-
tentic. E semnificativ, astfel, cã
poemul liminar, Vis de maimuþã,
schimbã fizionomia subiectului
ce revine în «Ostrovenii» ºtiuþi,
cu masca unui android, în urma
unui proces de acceleratã
îmbãtrânire, programat  sã
reviziteze un spaþiu altãdatã de
o anumitã vitalitate, fie ºi
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vulneratã; iar al doilea, Febra,
noteazã reportericeºte, cu mare
economie, o vânãtoare de…
unicorn, de cãtre niºte personaje
cvasirobotizate, cuprinse de
excitaþia primei vânãtori – buck
fever… Mediul rezidual, de bãltiri
ºi mâluri cu bolboroseli celulare
de vietãþi larvare, e din nou
prezent în textele cu prizã
puternicã la concretul material
degradat, precar-supravieþuitor,
ca într-un acvariu poluat, în suita
de «visuri de maimuþã», în care
alterneazã secvenþe de realitate
imediatã cu repere de periferie
urbanã mizerã, spaþii deza-
fectate, mal de pârâu murdar, iaz
stãtut, mlaºtinã duhnind, copil
paraplegic purtat în braþe de un
substitut fratern, pisoi suferind
care va muri ros de o boalã urâtã
într-un poem de la altã paginã…
Numai cã aceastã ambianþã în
descompunere ºi alterare apare
ca un paradoxal, foarte relativ
remediu la sfidãrile lumii din jur,
fundamental degradate, are loc
un soi de reabilitare elegiacã a
unui mic nunivers în care alþi
confraþi vãd numai mizeria ºi
degradarea, complãcându-se
cumva morbid în ele. De unde ºi
starea de panicã (e ºi titlul unei
poezii), în care «apocalipsului»
generalizat  i se opune  aceastã
vitalitate elementarã: «soarele
cratiþa cu gãluºte explodatã /
peste gurile care au mâncat
atâta cãcat / peste pãmântul pe
care marcel moreau / l-a vãzut
infestat de oameni // am cordul
chircit / înapoi, înapoi la mlaºtinã
/ cãtre ochii ei verzi / perfid de
reali».

Stilul  nervos, casant, apare
mereu într-o simbiozã tensionatã
cu micile deschideri nostalgice,
de un lirism discret-dureros, cãtre
imagini ale vieþii modeste –
cutare secvenþã oriental-asiaticã,
cu perechea de îndrãgostiþi în
decor agresiv consumist,  copiii
exploataþi sãlbatic din alte pãrþi
ale lumii. Pe pagini apropiate,
scurte, tãioase secvenþe numesc
vieþuitori ai canalelor imunde,
muncitori abrutizaþi ºi vulgari din
familiarul cartier clujean Mã-
nãºtur, lume de maneliºti de un
pitoresc trivial… Manasia are
forþa inciziei dure în materia vie

(un avion low cost  lasã pe cer o
dungã «ca bisturiul peste ab-
dome»), un fel de cruzime
exercitatã elegiac, dacã se poate
spune aºa, un mic cinism imediat
contracarat de duioºie contra-
riatã. În cutare poem «miroase a
petrosin ºi melancolie», decoruri
artificiale, traducând în þinuta
lor asepticã dezumanizarea,
alienarea, metamorfozele ne-
gative ale umanului alterat.
Vocabularul extras din registrele
tehnicii, medicinei, ºtiinþelor
naturale, e excelent exploatat
pentru a sugera sau numi direct
stãri de spirit neliniºtite, un
inconfort al insului atacat în
trãirile lui cele mai autentice:
lume de catalog, sistematizatã,
constrânsã de un soi de ordine
birocratizatã la dimensiuni
cosmice. Extrema acestor
tensiuni se traduce în secvenþe
de lume post-apocalipticã,
remarcate deja în câteva
recenzii, ori în viziuni de laborator
aseptic ce ordoneazã sub-
stanþele vitale cu rãcealã de
chimist, sau de perspective
deschise spre lume de privirea
unui cosmonaut cvasirobotizat,
ce culege doar probe pentru
analize la rece, complet indi-
ferente la orice vibraþie afec-
tivã. Se poate înþelege de ce
«poeþii» trebuie sã disparã
dintr-un asemenea univers ori
sã devinã doar eºantioane de
«observat de pe modulul se-
curizat», recuperându-li-se
«literele de steroizi», de «crio-
genizat» în «pereþii Depozitului
Galactic Comun»… Cultivat
programatic în câteva poeme,
acest limbaj de ºtiinþe pozitive,
rebarbativ pentru discursul liric,
are tocmai efectul de ºoc urmãrit.
În contrapondere, doar câte-un
«vis de maimuþã» readuce
reperul semi-uman viu, trimiþând
la blânda ºi rãbdãtoarea specie
«Bonobo»…

Cele câteva poeme mai
întinse din ciclul Zmeie pe cer
travestesc într-un discurs epico-
decriptiv  de voitã simplitate o
puternicã stare elegiacã –
precum în Daniela, evocând
moartea unei prietene doctoriþe,
ori în poezia ce dã titlul ciclului,
unde un moment de priveghi ale

rudelor indiferente la cãpãtâiul
bunicii moarte e asociat, într-o
expresivã simetrie, cu imaginea
dintr-un film nordic, cu o altã
bunicã ce moare lângã nepotul
ei dupã ce înãlþaserã în vãzduh
zmeie cu tremur de peºtiºori
aurii… Sau, în micul poem
Csilla, tandra evocare a morþii
unui motan lovit crunt de
boalã… ªi încã, în poezia
Cumergetreaba, unde «înºu-
rubarea în sistem» a omului
prins de timpuriu în convenþii
sterile provacã un strigãt de
revoltã ºi un apel la smulgerea
din inerþiile colective… Un mic
poem în prozã, din finalul cãrþii
(Dupã Akira Kurosawa), ne
reîntoarce în universul rezidual
de genul Ostrovenilor, ca unicã,
precarã zonã (de ecou
tarkovskian) de refugiu din calea
«urmãritorilor robocopizaþi»,
refãcând un cerc al viziunii
puternic individualizate a
poetului. Fãrã sã se repete,
ªtefan Manasia rãmâne, iatã, ºi
în aceastã carte, consecvent cu
sine, lucreazã, aºadar, ºtiind
precis ce vrea sã facã, la o
construcþie care se va putea
numi foarte curând operã, cu
toate atributele organicei
articulãri a unei viziuni per-
sonale asupra lumii.

Pomul vieþii
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Am avut o micã strângere de
inimã când am aflat de apariþia unei
noi cãrþi de poeme semnate ªtefan
Manasia. Pe de o parte, pentru cã
mi se pare cã poezia lui, ermeticã
ºi vizionarã, se preteazã prea puþin
la discursivitate ºi, implicit, la ritmul
publicãrii câte unui volum la doi ani.
Riscul diluãrii e mai ridicat în cazul
unei atari formule decât în cazul
unei scriituri prozaice. Pe de altã
parte, Motocicleta de lemn,
penultima carte, echivala, de nu cu
o modificare radicalã a viziunii,
mãcar cu o subtilã schimbare de
macaz. De altfel, la Manasia nu s-
ar putea vorbi de o reinvenþie get-
beget din simplul motiv cã avem
de-a face cu un „poet obsesional”,
care transformã în laitmotiv
personal cam tot ce atinge. De
aceea, dacã se poate constata o
evoluþie de la un volum la altul, ea
e mai degrabã o asimilare pe
orizontalã, a unor noi teme ºi
teritorii poetice. În Motocicleta de
lemn, poetul pãrãsea periferia
subliminalã a Ostroveniului ºi a
Amazonului pentru a se extinde
imaginar asupra geografiei post-
industriale a Antwerpenului (ºi, în
general, a oraºelor industriale). Cu
un amestec indisociabil de
nostalgie & sarcasm à la Manasia,
poetul se aventura de data aceasta
în regnul consumerismului. Un
consumerism trãdat ºi detestat (de
aici, notele de criticã socialã, mai
accentuate decât în volumele
anterioare), însã resemantizat
poetic prin inventarierea acelei
proliferãri monstruoase, cvasi-
vegetale, a deºeurilor.

Bonobo sau cucerirea spaþiului,
cartea cea mai recentã, reflectã
prelungirea (a se citi: acutizarea)
preocupãrilor sociale din volumul
anterior. Intenþia de antiutopie
socialã e evidentã din primele

pagini, întrucât Manasia spe-
culeazã vizionar povestea unui
cercetãtor sovietic faimos pentru
experimentele pe maimuþe:
„Contemporan cu Lenin ºi Pavlov,
biologul sovietic Ilia Ivanovici
Ivanov atâta a visat hibridizarea
om-maimuþã, crearea maºinilor
dezirante care sã domine viitorul
luminous. În Africa francezã
încearcã – fãrã success –
inseminarea femeilor locale cu
spermã de cimpanzeu; tot astfel,
la întoarcere-n URSS. Lenin va fi
murit un pic scârbit ºi din pricina
lui. Ilia Ivanovici Ivanov o mierleºte
deportat, încât fiziologului ºi
prietenului Ivan Pavlov nu-i mai
rãmâne decât sã întocmeascã un
splendid ferpar”. Notei introductive
a autorului, în fond primul poem al
volumului, i se rãspunde contra-
punctic prin citate din Kurt Cobain,
Pixies sau Beck, menite toate sã
problematizeze ironic ºi grav
aceeaºi hibridizare.

Pe de altã parte, ªtefan
Manasia încearcã, dupã cum
mãrturiseºte în aceeaºi „notã”, sã

dea acestui story despre dezu-
manizare forma unui „poem sf”.
Chiar în poemele de aºa-zisã
criticã socialã sau de empatizare
cu marginalul, însã, privirea
rãmâne agãþatã de cele mai
pitoreºti imagini sau expresii. De
aceea, chiar scenariile sociale cele
mai previzibile încep sã capete, în
imaginarul lui Manasia, un aer
ermetic. Mai mult: se poate spune
cã Bonobo sau cucerirea spaþiului
reprezintã, în mod paradoxal,
accentuarea celor douã laturi opu-
se ale poeziei lui Manasia: emfa-
tizarea anti-utopiei comunitare
(personaje central ale poemelor
sale sunt, în afarã de subiectul cu
„vise de maimuþã”, bãiatul taiwanez
cu cod de bare pe tricoul roz”,
„retardaþii periferiei industriale,
„oamenii coborâþi în canal” etc) se
ciocneºte aici de vizionarismul
dens care l-a consacrat pe Manasia
de la început. Numai cã acest vi-
zionarism – de aici, noutatea vo-
lumului – e pus în scenã, în cazul
de faþã, printr-o diversitate stilisti-
cã ameþitoare. ªi nu mã refer aici
doar la intertextele livreºti, din
cultura „înaltã” ºi din cultura grunge,
ci la acel mixaj inexplicabil, însã fur-
nizor de nostalgii ºi anxietãþi, între
obiectele cele mai umil-concrete
ale consumerismului ºi, de cealaltã
parte, vehiculele de „cucerire a
cosmosului”. Volumul pune în act
ciocnirea improbabilã dintre
„neoanele roºii ºi galbene de la
BILLA”, „scuterul”, reclamele
Coke”, BMW-ul, WIZZAIR, „ghiºeul
bãncii Transilvania” ºi „naveta
Columbia”, „staþia orbitalã”, „drona
meschinã”, „modulul selenar” º.a.m.d.
Rezultã, din aceastã ciocnire, o
vegetaþie postindustrialã, post-
apocalipticã, de nerecunoscut din
unghiul umanitãþii – ºi o poezie
hibridã, rece, antiretoricã.

Nu ºtiu dacã avem în faþã cel mai
bun volum al poetului, însã Bonobo
sau cucerirea spaþiului ridicã mizele
poeziei lui ªtefan Manasia tocmai
prin capacitatea de a construi „o
viziune a sentimentelor” (sau, mã
rog, a post-sentimentelor) apelând
la limbajul sci-fi ca la un grad zero
al exprimãrii poetice. Pas mic pen-
tru formula lui Manasia, adevãrat
salt pentru poezia actualã, care
ºi-a pierdut de ceva vreme curajul
experimentului.

Alex Goldiº

O viziune a
post-sentimentelor

ªtefan Manasia, Bonobo sau cucerirea
spaþiului, Editura Charmides, Bistriþa, 2013,
78 p

P r i m i m
l a  r e d a c þ i e
n u m ã r u l  2
pe 2013 d in
C a i e t e l e
avanga rde i ,
revistã edita-
tã de Muzeul
Naþional al Li-
teraturii Ro-

mâne, îngrijitã ºi conceputã de
profesorul Ion Pop. În dosarul
centenarului Gherasim Luca
semneazã autori ca Michel
Déguy, Paul Cernat, Andrei
O iº teanu,  George  Ach im,
Michael Finkenthal ºi alþii. De
asemenea corespondenþa lui
Gherasim Luca la Paris este
prezentatã de Mona Þepeneag
ºi compilatã într-un excurs
biografic de Mãdãlina Lascu.
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Cartea Andreei Rãsuceanu,
Bucureºtiul lui Mircea Eliade.
Elemente de geografie literarã
(Humanitas, 2013), oferã cititorului
român o dublã surprizã plãcutã.
Autoarea abordeazã cu o maximã
acribie ºi seriozitate opera lui
Mircea Eliade care confruntã orice
lector avizat cu o serie de dificultãþi
ºi o bibliografie temeinicã ºi
considerabilã, iar pe de altã parte
integreazã aceastã operã într-un
nou câmp de cunoaºtere menit sã
o repunã în discuþie avantajos.
Termenul de geografie literarã nu
este nou în literatura ºtiinþificã
româneascã, o accepþie a sa fiind
datã de cãtre Cornel Ungureanu cu
privire la spaþiul mitteleuropean,
însã autoarea realizeazã valoarea
de câmp teoretic a sintagmei, felul
în care geografia literarã s-a
dezvoltat ca disciplinã ºi
conexiunile relizate într-un spaþiu
devenit în cele din urmã
interdisciplinar. Cu alte cuvinte, nu
este vorba despre vehicularea
unui termen cu accepþiile sale, ci
de utilizarea unor teorii în analiza
operei lui Mircea Eliade. În cele din
urmã, aceastã cercetare este
orientatã pornind de la o dublã
viziune teoreticã privitoare la
geografiile literare cea a lui Franco
Moretti ºi a lui Michel Collot sub
îndrumarea cãruia autoarea a
lucrat ca doctorandã, viziune care
are drept constatare fundamentalã
faptul cã formele literare sunt
dependente de spaþiul propriei
acþiuni, sau cu termenul lui Franco
Moretti, ortgebunden. Geografie
literarã, geocriticã, geopoeticã sunt
termeni relativ noi, corelaþi reflecþiei
asupra raportului dintre spaþiu ºi
literaturã în termenii unei geografii
preponderent urbane, care îºi aflã
corespondenþele în spaþiul literar.
Utilizarea cât se poate de concretã

a noþiunilor de hartã, statisticã,
atlas, topografie în relaþie cu spaþiul
literar a generat nu doar un câmp
nou de reflecþie, ci a oferit date
surprinzãtoare pe care, pânã nu
demult, doar sociologia literarã,
istoria mentalitãþilor ºi antropologia
culturalã pãreau îndreptãþite sã le
furnizeze. Locul ºi peisajul oferã la
rândul lor coordonatele unei duble
perspective asupra spaþiului, în
aceeaºi schemã binarã care
ghideazã abordarea literaturii
lui Elaide de cãtre Andrea
Rãsuceanu. Mircea Eliade însuºi
furnizeazã concepte utile în
abordarea operei sale, precum
acela de geografie sacrã, geografie
miticã,  de aceea lectura pe care
autoarea o face operei este una
integratã unui imaginar deopotrivã
informat teoretic ºi creator sub
raport mitologic în sensul
observaþiei pe care o realizeazã
Ioan Petru Culianu în monografia
consacratã lui Mircea Eliade ºi
anume cã acesta asumã rolul de
hermeneut descifrând mituri, dar ºi
rolul de mistagog, creând altele noi,
noi mistere. Meritul inconstestabil
al cãrþii este acela de a desfãºura,
pentru prima oarã, harta spaþiului
literar eliadesc prin suprapunere pe
hãrþilor reale ale Bucureºtiului
interbelic ºi nu numai. Autoarea
urmãreºte pas cu pas personajele
lui Eliade pe strãzi ºi bulevarde, în
cafenele ºi restaurante, stabilind
trasee ºi recurenþe viatice, noduri
ºi semne ºi circuite predilecte,
veritabile lieux de mémoire, în
termenii lui Pierre Nora, într-un
Bucureºti pe care-l recupereazã ºi
din fotografii ºi documente. Din
corelarea hãrþilor acestor deplasãri
fie ele deambulaþii sau cãlãtorii cu
tramvaiul, în special tramvaiul 14,
din diverse romane ºi nuvele,
autoarea desprinde o serie de

semnificaþii noi în contextul operei.
Într-o primã instanþã, opera însãºi
dobândeºte un relief ºi o con-
creteþe surprinzãtoare pe care
însãºi utilizarea în exces a
termenului de fantastic, – pe care
Tzvetan Todorov îl socotea chiar
un gen literar – , în legãturã cu
opera lui Eliade le plasa într-un plan
secund, periferic, de fundal.
Bucureºtiul lui Eliade, chiar ºi cel
al unor articulaþii fantasmale,
redevine cumva „concret”, chiar
dacã în plan virtual, un fel de 3D,
recuperându-ºi nu doar geografia
intimã ºi întrucâtva specularã, ci
ºi istoricitatea, într-un cuvânt, cu
un termen bahtinian, cronotopul.
Un Bucureºti „violent”, un
Bucureºti „insular”, un altul
„epileptic” dezvãluie ceea ce
Wunenburger numeºte „atlasul
interior”, Julien Gracq „geografia
trãitã”, J.P.Richard „adevãrata
geografie” sau „imginea lumii”, iar
Mircea Eliade „geografia interioarã”
sau „geografia miticã”. Între oraº
ºi imaginea oraºului ca „geografie
sentimentalã” sau cu un termen al
lui Bertrand Westphal „imagine
mentalã” se dezvoltã o reþea de
tensiuni ºi armonice pentru care
opera stã ca un permanent spaþiu
de mediere. Maidane, pieþe, staþii
de tramvai etc. alcãtuiesc repere
esenþiale pe harta unor existenþe
care-ºi relevã mai clar motivaþia din
analiza diagramelor lor viatice. Pe
de altã parte, traseul personajelor
le repune în discuþie dintr-o altã
perspectivã, suprapusã celei
psihologizante, unde zonele de
care aparþin sau pe care le
frecventeazã la un anumit moment
dat sunt în mãsurã sã legitimeze,
sã confere semnificaþie în funcþie
de o anumitã dinamicã a spaþiului
social.

O analizã serioasã care
nuanþezã ideea de geografie
literarã este cea conferitã de
studiile despre peisaj confruntate
aici cu relevanþa deopotrivã a
antropologiei durandiene a
imaginarului ºi a topologiei ei
bachelardiene. Abordarea din
perspectiva geografiei literare a
romanului Domniºoara Christina
þine de reinvestirea ferestrei nu cu
o funcþie proprie imagiarului
bachelardian, ci cu una care revine

Angelo  Mitchievici

Guide du routard: harta
literara a Bucurestiului lui
Mircea Eliade

(continuare în pag. 59)
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O altã mare prejudecatã, un alt
tip de ochelari de cal este ideea
cã un artist n-ar putea crea decât
într-una, hai douã specii sub-
sumate unui gen ori douã genuri.
Aº vrea sã mã pot enerva din
acest motiv, însã pentru cã scriu
într-o grãdinã la 1 km de Cheile
Turzii faptul îmi este imposibil.

În douã lumi, Cartea româ-
neascã, este un roman al cãrui titlu
spune tot despre situaþia Vioricãi
Rãduþã, constant simultan poetã ºi
prozatoare. Mereu mixând genurile
pentru a obþine o scriiturã ner-
voasã, surprinzãtoare ºi poeticã,
autoarea a perfectat o expre-
sivitate inimitabilã. Deopotrivã
exact ºi sugestiv, realist ºi me-
taforic, scrisul ei fotografiazã, dar
ºi picteazã, tremurând imaginea.

Titlul are multe valenþe, printre
ele regãsindu-se viaþa ºi moartea,
libertatea ºi supravegherea, viaþa
ºcolii ºi ºcoala vieþii. Toate aceste
teme sunt prezente ºi în volumele
ei anterioare, dintre care amintesc
Cam toþi murim (2010), Hidrapulper
(2007) ºi Mamamea moarte
(2008).

Latura orwellianã transpare în
ciclul Hruba de sticlã – felul în care
autoarea a imaginat oraºul
contemporan sticlos, transparent,
în aparenþã confortabil ºi luminos,
în realitate lipsit de intimitate ºi
caracter. De altfel, aceste structuri
de sticlã vor funcþiona ca obiect-
simbol în scrierile prozatoarei.
Omul revoltat al lui Dostoievski se
ascundea în subteranã, în timp ce
omul secolului XXI locuieºte în
luminã, ca o insectã sub lentila
microscopului.

Multiplele înþelesuri sunt
semnalate ºi în titlurile capitolelor.
Înainte de cruce indicã viaþa de
dinainte de sacrificiu, dar ºi
apropiata moarte a mamei.
Celelalte sunt la fel de sugestive:
Zilnice, Cu Rada Bobe peste
mormânt, Moarta peste gãoaze,
Amintirile au vise, Ziua pe care o
þii la piept, Spre haznaua de
deasupra, Ziuã de nimic, Moartea

îngropatã etc.
ªcoala, ca lagãr de muncã

întemeiat pe birocraþie hârþogarã,
contribuie eficient la crearea unei
atmosfere beckettiene ºi pin-
teriene (deºi englezii preferã
”pinteresque”). Începutul de roman
este ameninþãtor: „Camerele de
veche nu mai stãteau în beznã,
stãteau la vedere în vremea Radei
Bobe”. Descrierile urgente, în
rafalã, pigmentate cu monolog in-
terior – marcã a luciditãþii ce
dubleazã interacþiunile cotidiene -,
se intersecteazã cu flash-back-uri
onirice sau parabolice. Uneori se
simte suflul lui Dumitru Þepeneag:
„Sã vedeþi, m-am dus la stânã,
aveam 13 ani. Iau oaia de funie ºi
când sã apuc pe potecã, înainte
de Cruce, oaia se propteºte în
picioarele dinainte. Nu merge. Nu
vrea. O bat, o iau cu biniºorul, oaia
nimic. Se fãcuse caprã! Plâng.
Oaiacaprã face doi paºi. Se
opreºte. O iau în braþe, e grea.
Caprã nenorocitã! Dãm dupã un
timp pe drum bãtãtorit. E din nou
oaie. A naibii!” Fãrã nicio legãturã,
gândul meu a fugit la Imnul oaiei
mute ºi surde de Ioan Alexandru.
De la oaia simbol creºtin pânã la
capra cu profil diabolic, derdeluºul
parabolic trece prin clãdirea ºcolii,
unde întâlnim aceiaºi hibrizi cu
caractere dubioase. De exemplu,
secretara-sefã: „Lângã mersul ei
stãtea ºi umbra directorului-ad-
junct, purtatã la sãrbãtori pentru cã
era mic ºi chel, o pasãre care
ciugulea pe la spate ºi care nu
pãrãsea niciodatã holul. Doar nu e
loc de veci”.

O altã metodã de schimbare
continuã a perspectivei este
personificarea sau decuparea
simþurilor ºi senzaþiilor – una dintre
jucãriile preferate, cândva, ºi ale
lui Nicolae Breban: „Vocea lui
Horea, din ultima bancã, trecea
singurã spre ecran”. Sau: „Gân-
dul, nu profa, se uita pe fereastrã,
vârfurile brazilor pornesc dupã
vântul care taie strada cu
papagali, cerul e dincolo de

clãdirea Poºtei Centrale”.
Cum se vede, când se

apeleazã la fraze, nu la propoziþii-
glonte, acestea sunt construite
prin juxtapunere. Efectul este de
confuzie, de pierdere a preciziei.
Imprecizia controlatã este un
binecunoscut procedeu. Acelaºi
tip de surprizã se poate obþine
prin asambalarea într-o frazã a
douã propoziþii care nu se
potrivesc nici gramatical, nici
logic: „Când mama a fost moartã,
cum ea însãºi povestea dupã
prima spitalizare”.

Peisagistica are ºi ea funcþie
precisã, contribuind la eºafodajul
când sumbru, când caraghios al
romanului: „Un stol de ciori se
opreºte în nucul desfrunzit. Acu
mãnâncã nucile rãmase pe vârf”,
„Omul priveºte mereu strada ºi
o margine de trotuar umflatã.
Cum dau rãdãcinile afarã din
asfalt. ªi în burtã îi cresc
rãdãcini”.

Nici portretistica nu este
reprezentaþionalã, ci bazatã pe
sugestie dinamicã: „Rada Bobe
arãta foarte tânãrã din cauza
capului. Umerii, când mergea, nu
mergeau”; sau mama: „Vorba
mamei, ºi noaptea e singurã, ºi
ziua e singurã. Tare e târziu,
spune. ªi e tânãrã la faþã când
spune”.

Nenumãrate sunt fragmentele
care are putea fi extrase spre a
exemplifica tot ce am evidenþiat
pânã acum. Fãrã îndoialã, Viorica
Rãduþã a valorificat din plin filonul
acestui tip de scriiturã, filon
sintetic într-o limbã analiticã. A
continua în aceastã manierã ar fi
fãrã îndoialã superfluu. La fel de
fãrã îndoialã, scritoarea îºi poate
permite sã dezvolte fondul în
defavoarea formei, întrucât este
un om trãit ºi deloc cu pudi-
bonderii, aºa cum o aratã frag-
mentul urmãtor: „Din faþã, Radului
nu i se vede vârsta în picioarele
lui scurte. Poate fiindcã te priveºte
insistent. E o chemare acolo,
privirea þi se lipeºte de sâni.
Secretara ºi profa de românã ºi
Tere sunt împreunã când le duce
el în garsoniera din apropiere. Le
face capre, bãrbatul!”

Felix  Nicolau

Între specii, ca din pusca
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Cartea lui Mircea Anghelescu,
Poarta neagrã: scriitorii ºi
închisoarea (Cartea Româneascã,
Bucureºti, 2013), sintetizeazã o
istorie a închisorii în care “numitorul
comun” “nu este atât suferinþa, pe
care fiecare puºcãriaº o suportã
potrivit filosofiei ºi mai ales
constituþiei sale fizice, ci moartea”,
fãcând apel la o serie de surse
literare ºi istorice.

Modul de lucru al cercetãtorului
poate fi comparat cu cel al unei
disecþii a fenomenului, operaþiune
care poate fi pusã în paralel cu
declaraþia lui N. D. Cocea legatã
de obiectivele scrierilor sale: “Ca
un anatomist cu scalpelul în mânã,
voi diseca trupul închisorii, voi
urmãri arterele vitale ºi corpurile
parazitare pânã în profunzimea
organismului naþional, voi controla
ce am vãzut, voi spune ce am
constatat, nu voi îmbrobodi
adevãrul ºi nu voi înfrumuseþa
realitatea hidoasã decât în limitele
îngãduite de ficþiunea formei
literare”.

În spatele alegerii subiectului
cercetãrii minuþioase se aflã pe de
o parte o curiozitate legatã de faptul
cã “în literatura noastrã tema este
rareori atinsã pânã la adevãrata
explozie a memorialisticii foºtilor
deþinuþi politici din perioada
comunistã”, iar pe de altã parte se
gãseºte o dorinþã de “confruntare
a imaginii pe care ºi-o face omul
obiºnuit despre pãcat ºi despre
pãcãtosul abstract cu aceea
despre infractorul întâlnit în propria
lui viaþã”. În acest context,
închisoarea este perceputã de
cãtre autor drept un microcosmos,
un loc de reflecþie al jocului de
putere ºi totodatã un punct de
redefinire al individului, în tradiþia
dedicatã studiilor de acest tip de
cãtre Michel Foucault ºi Nils
Christie.

Obiectivele studiului sunt
precizate clar de la bun început ºi
stau sub semnul unei modestii ºi a
unei pasiuni oneste pentru
subiectul abordat: “Departe de a
încerca sã impunã concluzii, fie cu

privire la problemele morale sau
politice pe care asemenea teme le
presupun, fie doar pentru a schiþa
o evoluþie a literaturii care li se
consacrã, ºi eventual o diagnozã
a acesteia, cercetarea noastrã nu-
ºi propune decât sã contureze
datele problemei, sã identifice
principalele texte aflate în circulaþie
ºi sã provoace un interes de
naturã sã atragã asupra lor ºi alte
priviri”.

Structura cãrþii este una efici-
entã, de tip bipartit: în timp ce în
prima parte autorul panorameazã
imaginea închisorii aºa cum apare
ea de la cronicari pânã în secolul
XX (divizatã în trei subcapitole:
“Temniþe ºi deþinuþi la cronicari ºi
în alte documente”, “Secolul al
XIX-lea”, “Puºcãria politicã în
secolul al XIX-lea ºi la începutul
secolului XX”), în a doua parte
acesta realizeazã o serie de studii
de caz dedicate unor figuri precum
Ioan Slavici, Tudor Arghezi, N. D.
Cocea, Mircea Damian, Geo
Bogza, Dragoº Protopopescu ºi
Zaharia Stancu.

Motivaþiile care se aflã în
spatele detenþiei variazã în funcþie
de epoca istoricã, însã cel mai
adesea, în subsidiar, acestea sunt
legate de mercantilism: la început
boierii sunt închiºi fie “pentru a lãsa
domnului averile”, iar mai apoi “în
Principate [...] erau închiºi, în ge-
neral pentru scurt timp, prizonierii
aflaþi sub anchetã, suspecþii de
delicte criminale sau adversarii
politici, de la care ofiþerii, judecãtorii
sau cãlãul încercau sã obþinã – ºi
nu prin metode ortodoxe –
informaþii, mãrturisiri, ºi chiar bani
de rãscumpãrare” (cu precizarea
cã “pentru delicte civile, pentru
înºelãciune, mofluzie (faliment)
etc. se aplicau în general pedepse
corporale infamante [...] ºi sancþiuni
financiare precum confiscarea
averii”).Timpul petrecut în închi-
soare ºi pedepsele efective sunt
direct proporþionale cu statutul
social al celui învinuit: “pentru
delincvenþii care erau domni
sau os domnesc, sau mãcar

pretendenþi la tron, închisoarea
este doar un popas”, în timp ce
“pentru boierii intriganþi, închisoa-
rea putea lua uneori forma unei
cãlugãrii silite”. Totul depinde de
“bunul plac al domnului”, sau altfel
spus existã o prevalenþã a puterii
acestuia asupra unui verdict, fie cã
e vorba de bãtaie, de schilodire, de
prizoneriat ori de moarte, ºi de
schimbarea regimului care în-
semna de obicei “suspendarea
automatã a tuturor pedepselor în
curs de executare”.

În direct raport cu motivaþiile
diverse pentru detenþie, funcþia
acestei instituþii suferã la rândul
sãu de-a lungul istoriei o anumitã
fluctuaþie prin care se înlocuieºte
treptat rolul preventiv cu unul de
naturã punitivã: astfel, dacã “pânã
târziu în Evul Mediu detenþia pãs-
treazã acest caracter tranzitoriu în
care e vorba de fapt de stabilirea
unor condiþii care sã-l facã pe
prizonier sã mãrturiseascã tot ce
voia deþinãtorului sãu, sau ca
decidentul […] sã stabileascã
natura pedepsei imediate, inclusiv
rãscumpãrarea, ºi deci sã permitã
trimisului care trebuie sã vinã cu
suma convenitã sã ajungã la timp”,
mai apoi ea devine un “mijloc de
pedeapsã sau de disuasiune, de
izolare a factorilor de risc sau de
reeducare”.

Din punct de vedere al modului
de structurare al instituþiilor
carcerale  de-a lungul istoriei
putem vorbi despre trei tipuri
de aºezãminte: ocna, “închi-
sorile penitenþiare” ºi “închi-
sorile politice”.

În epoca modernã dominante
sunt “închisorile penitenþiare” ºi
“închisorile politice” (care din
motive de economie de spaþiu
ajung adeseori sã se demarce
doar spaþial în cadrul uneia ºi
aceleiaºi instituþii). Diferenþele
principale între cele douã forme din
punct de vedere al tratamentului
aplicat “beneficiarilor” sãi au drept
sursã reglementãrile în vigoare:
astfel, în timp ce pentru deþinuþii
primei forme existã un regulament
clar, pentru politici nu existã nimic
care sã menþioneze limpede modul
în care aceºtia trebuie trataþi, motiv
pentru care de cele mai multe ori
ei ajung la bunãvoinþa celor care
administreazã puterea în acel loc

Cristina  Vidruþiu

Scriitorii si inchisoarea
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ºi în acel moment. Cu toate aces-
tea, deþinuþii politici beneficiazã în
general de un tratament superior
celorlalþi (pot sã se plimbe liber, sã
se dedice studiului, sã primeascã
vizitele celor apropiaþi, sã mãnânce
bine, sã primeascã cãrþi ºi obiecte
din afarã) în ciuda faptului cã acesta
stã sub semnul capriciului. Ra-
portul între deþinuþii de drept comun
ºi deþinuþii politici este cel mai ade-
sea unul de vasalitate sau unul de
tip profesor-elev: cei dintâi intrã în
slujba celor politici, iar aceºtia în
schimb le oferã protecþia ºi o parte
din cunoºtiinþele lor. Adeseori
regimul drastic la care sunt supuºi
deþinuþii de drept comun îi sen-
sibilizeazã pe politici care iau
atitudine.

Cei care fac închisoare politicã
sunt la început “gazetarii care
displac puterii pentru cã îºi fac
meseria, care dezvãluie adicã
abuzuri, încãlcãri ale legii, acte de
corupþie, sau doar le ironizeazã”,
un exemplu în acest sens este cel
al lui N. T. Orãºanu (care pe durata
pedepsei sale se bucurã de dreptul
la vizite, de un servitor, de o masã
bogatã, de dreptul la liberã
circulaþie ºi la vânãtoare); mai apoi
sunt “grupurile de tineri, grupuri
considerate uneori ca fiind
influenþate de ideile socialiste cu
care tinerii au venit în contact în
strãinãtate” ºi “militanþii socialiºti,
dar ºi naþionaliºti, din Basarabia,
care au activat în cercurile
socialiste sau narodnice din
Rusia”, un exemplu în acest sens
este cel al lui I. Gherea, dar ºi
“diverºi activiºti români aflaþi în
puterea unor autoritãþi strãine, de
pildã naþionaliºtii români din
Transilvania aflatã sub stãpânire
austro-maghiarã”.

Funcþia scrierilor politicilor
închiºi este diferitã: în general
este vorba de necesitatea de a
depune mãrturie, de a vorbi des-
pre o etapã din viaþã ºi despre
influenþa acesteia în ansam-
blul vieþii, ca în cazul lui Slavici
(“Rânduri ca aceste nu s-ar fi ivit,
iubite amice, în mintea mea dacã
nu m-aº fi luminat petrecând zile
mie plãcute în puºcãria de la
Vãcãreºti, ºi nenorociþii care m-au
þinut acolo ºi-ar face cele mai
amarnice mustrãri dac-ar fi în stare
sã-ºi deie seama despre binele ce

mi-au fãcut prin fapta sãvârºitã de
cãtre dânºii din cel mai rãu
îndemn”), dar existã ºi cazuri în
care aceasta serveºte drept nouã
dovadã de slugãrnicie faþã de noua
putere, ca în cazul lui Geo Bogza
care reia ºi modificã “o mãrturie cu
valoare politicã din complezenþã
interesatã faþã de noua ordine” sau
cazul lui Zaharia Stancu ale cãrui
memorii legate de perioada de
detenþie devin “un simplu material
propagandistic, integrat într-o
activitate inspiratã ºi dirijatã de
cãtre propaganda partidului
comunist ºi, probabil, a experþilor
strãini care o monitorizau”.

Modul în care este perceputã
închisoarea se schimbã de-a
lungul timpului: pentru Inchiziþie ea
este o instituþie dedicatã torturii,
pentru romantici ea este “un simbol
al însingurãrii, al suferinþei ºi al
ispãºirii, un spaþiu al claustrãrii care
este uneori ºi acela al unei mari
libertãþi interioare, inclusiv al
creaþiei de artã”, pentru Slavici ea
este un bine neaºteptat (“Te
încredinþez însã cã am petrecut ºi
la Vãcãreºti multe oare plãcute,
pentru care m-ar fi pizmuit
nenorociþii care m-au trimis acolo.
Era, ce-i drept, murdãrie, aer
îmbâcsit, fumãraie, fel de fel de
mirosuri, erau ploºniþe, pãduchi ºi
râie, era o lume plinã de febrã
recurentã, de vãrsat ºi de
tifos...toate aceste sunt adevãrate,
dar eram numai noi între noi, colegi,
toþi ziariºti, unii ºi scrietori, toþi
intelectuali din aceeaºi tagmã,
deºtepþi, plini de duh, ºtiutori
fiecare în felul lui, oameni în
mijlocul cãrora nu þi se ureºte
niciodatã”), pentru Arghezi ea
este “cel mai solid criteriu de
selecþiune” (“Un om care n-a
trecut prin puºcãrie nu mai inspira
nicio încredere ºi nu mai pare bun
de nimic”) ºi pentru N. D. Cocea
“închisoarea este un adevãrat
eºantion al þãrii întregi, care
include nu numai oamenii, cu
calitãþile ºi cu defectele lor,
dar ºi cu instituþiile sale, cu in-
strumentele de coerciþie, sis-
temele de recompensare, reþelele
de informaþii ºi agenþii de influenþã
sau de manipulare, care tind sã
se reproducã ºi aici într-o formã
sau alta”.

Studiul solid ºi bine ancorat în

surse realizeazã totodatã un po-
melnic interesant al deschizã-
torilor de drumuri în literatura
închisorilor:  primul text scris de un
deþinut este cel al lui Cocriºel,
“soldat luat prizonier de cãtre saºi,
probabil în urma bãtãliei de la
ªelimbãr”, redactat în 1599/1600,
în care cere pãrinþilor sã-i trimitã
bani pentru rãscumpãrare; Alecu
Russo realizeazã “prima mãrturie
modernã a unui prizonier politic
român”; Cialâc este “primul scriitor
venit dintr-un mediu infracþional,
care a devenit poet sub impulsul
sentimentului ºi constrângerii
puºcãriei”, iar Macedonski este cel
care inaugureazã “în literatura
noastrã toposul descrierii locului
de detenþie, introducerea pre-
monitorie pentru calvarul care-l
aºteaptã pe deþinut”.

Cartea lui Mircea Anghelescu,
în ansamblul ei, ispiteºte atât un
neofit, cât ºi un studios al instituþiei
carcerale. Articulatã limpede,
concis ºi folosindu-se consecvent
de puterea exemplului, cercetarea
merge dincolo de o simplã
inventariere, pentru a suscita
întrebãri legate de relaþia dintre
politic ºi social, de raportul privat-
public ºi mai mult decât atât, de
funcþia scriiturii ca metodã de
supravieþuire pe durata regimurilor
opresive.

Peºtele
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Perioada comunistã din spaþiul
românesc rãmâne o ranã
bandajatã democratic, dar care
supureazã: dovadã (ºi) literatura
românã a ultimilor ani, care
vorbeºte tot mai mult, de pe diferite
paliere, despre comunism. Ultimul
volum al lui Varujan Vosganian,
Jocul celor o sutã de frunze ºi alte
povestiri (Editura Polirom, 2013),
a fost anunþat drept „iniþierea în
realismul magic al unei Cãrþi a
ºoaptelor a poporului român”, aºa
cã nu e de mirare cã multe dintre
povestiri rãscolesc trecutul
comunist ºi prezentul postcomu-
nist totodatã.

Volumul conþine ºase povestiri,
ale cãror personaje au, în mare
parte, o trãsãturã comunã: sin-
gurãtatea. Majoritatea rãmân în
carapacea lor, chiar dacã
relaþioneazã cu alþii ºi par sã ajungã
foarte apropiaþi, singurãtatea
planeazã deasupra tuturor.
Personajul principal al primei
povestiri, La Judecata de Apoi a
statuilor, se încadreazã foarte bine
în aceastã categorie. Petrache,
îngrijitor al unui castel devenit
muzeu, ajunge sã aibã o relaþie
neobiºnuitã cu o statuie, un cãlãreþ
pe un cal de bronz, care, dupã
cum deja sugereazã titlul, prinde
viaþã. Deºi uneori povestirile par
previzibile, o lecturã mai atentã
dovedeºte cã alta este miza
textului, indiciile sunt bine plasate,
fãrã stridenþã ºi, odatã descoperite,
scot la ivealã noi semnificaþii. De
exemplu, Petrache e singurul care
poate vedea rãsãritul din satul sãu,
el pare sã fie cel care învie statuia
ºi, în finalul povestirii, îºi pune o
coroanã de spini pe cap, luând
asupra lui întreaga lume de dupã
1989, încã bolnavã.

Scriitorul a dovedit deja, prin
Cartea ºoaptelor, cã este un
povestitor desãvârºit, afirmaþie de
netãgãduit ºi în ceea ce priveºte
cartea de faþã. Descrierile sunt
migãloase, pline de detalii, ritmul e
domol, dar, compoziþional,
povestirea e densã, cu fire
narative þesute atent ºi mãrunt. Al

doilea text, Iacob, fiul lui Zevedei,
este cea mai bunã povestire din
volum, având o abordare
excelentã a temei morþii.
Personajele sunt bântuite de
moarte, de demoni (printr-o Voce,
cu care ei vorbesc fãrã teamã,
sfidând-o), de o moarte care stã
sã vinã, care e aºteptatã ºi pe care
ei o numesc „nemoarte”. Bunicul
Cosminei este un excelent
exemplu, în acest sens, întrucât
toate acestea i se întâmplã atât în
prezentul narat, dar ºi în trecutul
sãu (din închisorile comuniste),
care e la rândul sãu povestit,
pentru cartea sa de memorii.
Aceste douã paliere se întretaie,
se suprapun, uneori firele narative
merg în paralel, strategie folositã
ºi în celelalte povestiri din volum.

A treia povestire, Când lumea
era întreagã, e o pauzã de respiro
de la elementele de realism magic,
aducând în prim-plan un bãiat
nãscut fãrã mâini ºi fãrã picioare,
Coltuc, de care are grijã sora sa,
Melania, ºi care are rara abilitate
de a vedea lumea întreagã, chiar
dacã, de multe ori, nu e aºa. Textul
acesta te face sã-i îndrãgeºti
personajele ºi sã suferi alãturi de
ele, pentru cã, oricât ar fi de buni,
cei doi fraþi suferã din cauza
iubitului Melaniei, Golea, care o
maltrateazã ºi o violeazã ºi care îl
trimite pe Coltuc la cerºit. Aici,
descrierile, cu detaliile violente ºi
crude, sunt dureroase ºi stop
cadrele înfãþiºeazã o realitate
agresivã.

Legãtura de leuºtean îi aduce
împreunã pe un miner din 1990 ºi
pe victima acestuia, Rada, dupã
20 de ani de la mineriadã. Existã
douã fire narative, unul legat de
trecut ºi altul de prezent, care merg
în paralel o bunã bucatã de vreme
ºi care ajung sã se apropie, pânã
când se suprapun, Rada
ajungând sã-ºi resimtã rãnile ºi
durerile de odinioarã. Se stabileºte,
astfel, un raport aparte între un
trecut violent ºi un prezent cãruia
îi e greu sã ierte ºi sã uite. Totuºi,
se apeleazã excesiv la pedala

melodramaticã, Rada nu doar îºi
pierde copilul, dupã bãtãile primite,
dar nici nu mai poate sã rãmânã
însãrcinatã, detalii irelevante, din
punctul de vedere al tensiunii ºi al
conflictului, care sunt foarte bine
întreþinute de dialogul celor doi.

Dincolo de lumea de dincolo e
povestirea cu cele mai pronunþate
nuanþe de realism magic,
personajele sunt fie centauri,
bãtrâni de sute de ani sau proroci
deloc sfinþi, care locuiesc lângã o

groapã de gunoi ºi prin care se
realizeazã o foarte bunã parodie
a Vinerii Mari, cu numeroase
trimiteri biblice plasate în contexte
triviale.

Ultima povestire, Jocul celor o
sutã de frunze, reia tema istoriei ºi
a memoriei, ilustrând transfor-
marea prezentului în trecut ºi a
trecutului în viitor, prin încercarea
a trei prieteni de a-l rãzbuna pe
prietenul lor ucis de securiºti. Jocul
cu timpul, cu frunzele, personajele
puternice, bine conturate fac din
text o excelentã încheiere pentru
acest volum.

Cea mai recentã carte a lui
Varujan Vosganian vine sã
reafirme talentul scriitorului, sã
creeze lumi neobiºnuite inserate
în real, personaje puternice care
nu-ºi lasã trecutul în urmã, printre
pasaje descriptive extrem de
frumoase, dar, mai ales, vine sã
ne aducã aminte cã nu suntem
vindecaþi, boala e tot aici ºi rãnile
nu sunt de ignorat.

Jocul cu trecutul
Sonia Wincentowicz

Graal
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Poate cã aici,
în paginile Ste-
lei, unde debuta
în urmã cu 54 de
ani, figura lui
Vasile Fanache
ar trebui evocatã
în primul rînd prin
prisma celui ca-
re a fost unul din-
tre criticii ºi croni-
carii importanþi ai
revistei, prin pris-
ma celui care a
adãugat destule
cãrãmizi la edifi-
ciul publicaþiei. ºi
totuºi, pentru mine,
Vasile Fanache

rãmîne în primul rînd profesorul ex-
traordinar pe care l-am avut la Lite-
rele clujene.

Nãscut în 1934, în comuna
Ghirdoveni, judetul Prahova, pro-
fesorul, eseistul, criticul a fost in-
disolubil ºi definitiv legat de viaþa
literarã clujeanã. Aici, în oraºul din
inima Transilvaniei, Vasile Fanache
a devenit una dintre figurile
emblematice ale urbei culturale.

Într-un fel, biroul sãu aflat în
capãtul aripii stîngi a clãdirii
facultãþii îl oglindea. O uºoarã pe-
danterie, o uºoarã cochetãrie, un
aer familiar ºi primitor în care
puteai tãifãsui în tihnã, eventual în
compania unei ceºti de cafea sau
a unui pahar pentru atmosferã.
Vasile Fanache avea o aureolã de
boier rupt din saloanele unui alt
veac. Amabil, discret în gesti-
culaþie, politicos ºi stilat, avea o
permanentã ironie în surdinã
care-i dubla, abia perceputã, con-
versaþia vie. Causeur prin definiþie,
profesorul avea o amabilitate de
senior cu care se lansa în discuþie
în compania oricui. Sclipitor cu
discreþie, erudit, spumos fãrã a fi
bombastic, Vasile Fanache
cucerea prin spiritul critic niciodatã
reþinut, dar întotdeauna supus unui
infailibil gust estetic. Criticul a fost
un contemplativ lipsit de melan-
colie, specie rarã ºi fascinantã. Eru-
diþia nu era în aceste conversaþii o

paradã, ci un element obligatoriu.
Cursurile sale mã atrãgeau prin

vocea vãtuitã, rotundã, elegantã,
puternicã fãrã nici un efort aparent.
Profesorul vorbea cu aerul cuiva
care îþi face confidenþe sau îþi
istoriseºte o pãþanie de demult,
pentru ca brusc sã sublinieze o
idee cu claritatea aceea a tonului
pe care o mai întîlneºti la cei care
au avut revelaþii. Vasile Fanache
îºi conducea discursul cu eleganþa
reþinutã a oratoriei unor alte
vremuri. Fãrã a se numãra printre
cei care îºi fac un titlu de glorie din
a aduce o viziune cît mai modernã
în sistemul critic pe care îl propun,
Vasile Fanache s-a numãrat printre
novatorii criticii noastre. Ceea ce
l-a distins întotdeauna nu a fost
instrumentarul, ci viziunea ºi simþul
înnãscut al valorii. Deopotrivã critic
ºi cronicar, el a fost o excelentã
exemplificare a spiritului promovat
permanent la Steaua, cel al
cultivãrii ºi recunoaºterii valorii,
înainte de a adera principial la un
curent sau o modã.

Dacã volumele sale îl impun în
principal ca un cercetãtor al lui
Caragiale, Blaga, Bacovia sau

Beniuc, intensa sa activitate pu-
blicisticã l-a consacrat ºi ca unul
din-tre criticii bine conectaþi la con-
temporaneitate, Vasile Fanache
numãrîndu-se printre cei care, cu
generozitate ºi pasiune au în-
curajat ºi îndrumat permanent
tinerii scriitori. De altfel, chiar da-
cã, îmi amintesc, ca studenþi, îl
percepeam, nu în ultimul rînd ºi
datoritã alurei sale studiate ºi
distinse, ca un reprezentant al unei
alte vîrste literare, era printre puþinii
profesori cu care ne simþeam în
largul nostru sã abordãm cele mai
moderne ºi trãznite subiecte. Deºi
exigent, Vasile Fanache era
generos ºi cu o inteligenþã mobilã,
dispusã sã se adapteze ºi în-
totdeauna dornic de a comunica ºi
de a-l aduce pe interlocutor la un
numitor comun.

Pesemne cã în istoria literarã
locul sãu este asigurat de inte-
ligentele studii asupra comicului lui
Caragiale ºi a poeziei lui Blaga ºi
Bacovia. Viziunea originalã ºi
demonstraþia seducãtoare con-
tinuã sã facã din aceste explorãri
critice o lecturã obligatorie pentru
orice cercetãtor din domeniu. Pe
de altã parte eu continui sã cred
cã o bunã parte a magnificei sale
moºteniri e datã de generaþiile de
studenþi ºi doctoranzi pe care i-a
ghidat cu atîta cãldurã pe cori-
doarele literaturii române.

Vasile Fanache – In memoriam
Victor  Cubleºan
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Ceea ce numim îndeobºte crizã
a culturii ar trebui înþeles mai
curînd la plural decît la singular.
Pentru cã existã mai multe
varietãþi ale acestui fenomen
devenit aproape proverbial, mai
multe aspecte ºi zone în care el
se manifestã de o manierã mai
accentuat specificã. Limitat la do-
meniul culturii, reprezentativ de
altminteri, în cea mai mare parte,
pentru ansamblul psiho-social, el
poate însemna fie o crizã de
producþie spiritualã, iar uneori
dimpotrivã chiar de suprapro-
ducþie, fie una de consum, între ele
figurînd nenumãrate grade ºi
nuanþe, care influenþeazã im-
portante segmente ale creaþiei
culturale. Oricît de diferite în fiecare
caz, crizele sînt adeseori globale
ºi afecteazã, oricît de puþin, fiecare
formã de existenþã umanã, dincolo
de autonomia care o defineºte.
Exemplul cel mai semnificativ îl
constituie literatura. Deºi crizele
se concretizeazã endemic, regã-
sim în fiecare dintre ele destule ele-
mente comune. Se considerã cã
rãdãcinile crizei care se va declan-
ºa cu brutalitate în secolul XX pot
fi descoperite cu cîteva decenii
mai devreme, foarte probabil
amorsate sub impulsul epocii
napoleoniene. Deja cãtre finalul de
secol XIX, semnele de mutaþie ºi
de înnoire se vãdesc din ce în ce
mai limpede în literaturã, într-o
deplinã concordanþã cu metamor-
fozele sociale. Creaþia artisticã in-
tuieºte cu fineþe ºi suficientã preci-
zie miºcarea istoriei generale ºi o
exprimã în felul ei cu o incontesta-
bilã coerenþã. Literatura trãieºte o
crizã care nu e alta decît cea a
ansamblului social, dar o întruchi-
peazã în forme care îi sînt proprii.

Ne-a sugerat asemenea idei
lectura recentã a unei cãrþi,
datorate subtilului ºi eruditului
eseist George Steiner, În castelul
lui Barbã-Albastrã, cu subtitlul

Florin  Mihãilescu

Literatura si crizele
culturii

clarificator Cîteva însemnãri pentru
o redefinire a culturii. Tradusã
acum în limba românã (Editura
Humanitas, 2013, din englezã de
Dumitru D. Solonar), deºi dateazã
din 1971, ea pare a nu-ºi fi pierdut
actualitatea, ci chiar a ºi-o fi
consolidat, þinînd seamã de faptul
uºor de remarcat cã marile
confruntãri pe care le evocã
autorul au rãmas aceleaºi.
Originalitatea interpretãrii pe care
ne-o propune Steiner vine de la
opinia lui cã izvoarele rãului epocii
noastre se ascund subterane în
înseºi marile împliniri ale epocii
anterioare: „Teza mea este cã
anumite cauze particulare ale
subumanului, ale crizelor din
vremea noastrã care impun o
redefinire a culturii se regãsesc în
liniºtea îndelungatã a secolului al
XIX-lea ºi în miezul structurii
complexe a civilizaþiei.” (p. 17).

„Grãdina culturii liberale” se
înfãþiºeazã ca o adevãratã
rezervaþie paradiziacã dintr-o
„epocã de aur”, însã imaginea este
în realitate o contrafacere, o
ficþiune, o invenþie, avansatã de
Dickens sau Renoir (p. 17),
întrucît – dincolo de aparenþele
strãlucitoare – istoricii dezvãluie o
cu totul altã lume: „Este imposibil
sã nu recunoaºtem cã bogãþia
intelectualã ºi stabilitatea vieþii
clasei mijlocii ºi a straturilor
superioare din clasa mijlocie din
timpul lungii veri liberale depindea
(sic), în mod direct, de dominaþia
economicã ºi, în ultimã instanþã,
militarã asupra unor porþiuni vaste
din ceea ce în prezent înseamnã
Lumea a Treia sau lumea
subdezvoltatã.” (p. 15). Soarta
culturii ºi civilizaþiei occidentale
apare, în lumina acestor
consideraþii, drept una foarte
problematicã, ameninþatã iminent
de o distrugãtoare, dacã nu
catastrofalã implozie. George
Steiner o comparã cu o stare

preliminarã apariþiei unei „gãuri
negre” (fãrã a folosi formula lui
Hawking) în urma atingerii pragului
de acumulare a unei periculoase
mase critice. Sã fie oare – se
întreabã Steiner – civilizaþiile
condamnate la autodistrugere,
cînd au ajuns la un anume grad
de complexitate? Rãspunsul
pare a fi afirmativ. Deja dupã
1815, se instaleazã acea stare de
spirit, „marele ennui”, în care
Schopenhauer a vãzut boala
dominantã a epocii. Numeroase
Cassandre prevesteau o cata-
strofã apropiatã. Pînã atunci, s-a
consumat ceea ce eseistul nos-
tru numeºte „distrugerea forme-
lor interioare” (p. 65). Cu timpul,
centralitatea europeanã occiden-
talã s-a pierdut, culpabilitatea ei s-
a evidenþiat prin „subjugarea altor
rase ºi continente” (p. 68): „chiar
în cadrul civilizaþiei clasice ºi
europene, numeroase împliniri
reprezentative – de ordin literar,
artistic, filosofic – sînt inseparabi-
le de mediul absolutist, de
nedreptatea socialã dusã la
extrem, de violenþa, chiar flagrantã,
în care au înflorit” (idem).
Coexistenþa dintre marea culturã
ºi actele de barbarie constituie
paradoxul care se cere explicat ºi
asupra cãruia George Steiner
insistã obsesiv. Recurgînd la
perspectiva determinist-istoricã,
dar ºi la cea biologist-psihanaliticã,
autorul nostru implicã într-o
cauzalitate directã sau indirectã
monoteismul, creºtinismul primitiv
ºi socialismul mesianic, factori
modelatori ai culturii ºi civilizaþiei
europene (p. 49). Cultura ºi
educaþia n-au eliminat barbaria,
evoluînd în paralel cu lagãrele de
concentrare. Se poate vorbi chiar,
pe drept cuvînt, de o contradicþie
între culturã ºi societate, încît
„extreme precum isteria colectivã
ºi sãlbãticia pot sã coexiste cu o
conservare în paralel ºi cu o
dezvoltare în continuare a instituþii-
lor, birocraþiilor ºi codurilor profe-
sionale ale culturii înalte. Cu alte
cuvinte, bibliotecile, muzeele,
teatrele, universitãþile, centrele
de cercetare, în ºi prin care, de
regulã, ºtiinþele umaniste ºi
celelalte ºtiinþe se transmit, pot
sã prospere alãturi de lagãrele de
concentrare.” (p. 80).
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A fost o eroare a iluminismului
credinþa cã se poate realiza un
transfer „de la civilizaþie la buna-
creºtere, dinspre umanism spre
omenie” (p. 82). Educaþia ºi cultura
au eºuat în aspiraþia lor de a
ameliora societatea. Paralelismul
dintre o culturã superioarã ºi
nedreptatea umanã s-ar explica,
dupã Steiner, prin faptul cã cea dintîi
este opera marilor personalitãþi
creatoare (p. 90). Pe plan general,
se înregistreazã însã o decãdere
a moºtenirii clasice ºi religioase
(pp. 110 etc.), un declin al „lecturii
naturale” (p. 101), o trecere de la
„verbalismul” sau logosul anterior
la postculturã ºi contraculturã (pp.
114, 117), de la scriere la audiþie,
de unde o „muzicalizare” a
publicului, constrîns de toate noile
circumstanþe sã parcurgã o altã
„alfabetizare”, cum calificã Steiner
impactul educativ al culturii
contemporane. Pe lîngã muzicã,
un alt limbaj care se impune decisiv
este acela al matematicii ºi al
ºtiinþelor naturale (p. 127 etc.), care
influenþeazã mai multe „zone de
presiune maximã, puncte în care
ºtiinþa purã ºi realizãrile tehnice
vor transforma structurile de bazã
ale vieþii private ºi sociale” (p. 128).

ªtiinþa priveºte spre viitor, arta
spre trecut, cãci prima ºtie cã o
aºteaptã mereu noi progrese, în
vreme ce a doua crede cã
realizãrile care o preced vor fi ºi
vor rãmîne întotdeauna superi-
oare celor din prezent. Dar
supravieþuirea prin artã ºi, în
genere, prin cultura umanistã, se
dovedeºte un eºec. Mitul dura-
bilitãþii prin creaþie se cuvine
reevaluat, iar dacã reevaluarea se
aratã radicalã conceptul însuºi de
culturã se dizolvã (p. 96). Inutil a
mai spune cã, în contextul atîtor
crize pe care le-a generat mo-
dernitatea, cãreia azi îi putem
adãuga ºi postmodernitatea, pe
care Steiner deja o presimte ºi
chiar o prefigureazã, literatura
împãrtãºeºte aceleaºi avataruri ºi
acelaºi destin ca ºi celelalte forme
de culturã. Cu toatã miza pe
transcendenþã sau mai curînd în
absenþa ei, arta nu mai poate
înfrînge durata ºi nici reface
temeliile culturii clasice, trãind
numai în marginile noii „alfabetizãri”
ºi ale noului limbaj.

Dar nici progresul ºtiinþific nu se
mai menþine scutit de serioase
îndoieli. El însuºi nu mai pare a se
bucura de continuitate. ªi totuºi,
spiritul cercetãtor, ca ºi cel creator
nu cedeazã, împinse fie de
curiozitate, fie de o nevoie
materialã sau spiritualã. Trecem
mereu dintr-o fazã în alta, ca prin
misterioasele încãperi ale
castelului lui Barbã-Albastrã, din
basmul lui Perrault ori din
versiunea lui Béla Bartók:
„Deschidem uºile succesive din
castelul lui Barbã-Albastrã
deoarece sînt acolo, deoarece
fiecare dintre ele conduce cãtre
urmãtoarea, printr-o logicã a
intensificãrii care este cea a
conºtiinþei spiritului cã existã. Sã
laºi o uºã închisã nu ar însemna
doar o lipsã de curaj, ci ºi o trãdare
– radicalã, automutilantã – a
atitudinii cercetãtoare, curioase,
concentrate pe viitor, a speciei
noastre. Sîntem vînãtorii realitãþii,
oriunde ne-ar conduce aceasta.

Riscurile, dezastrele la care ne
expunem sînt flagrante” (pp. 138-
139). Spre a trimite ºi la un alt
simbol, am putea spune cã
pericolul care ne pîndeºte este
oarecum acela care l-a lovit pe
„ucenicul vrãjitor”, sau dacã nu
cumva, din nefericire, ºi mai rãu cel
care o ameninþa pe ultima soþie a
lui Barbã-Albastrã. Este chiar
mesajul cu care se încheie cartea
lui George Steiner, o carte
îngrijorãtoare prin destule dintre
perspectivele pe care le deschide,
ca ºi prin multitudinea de implicaþii
neaºteptate ºi perverse, aºadar un
avertisment responsabil ºi
necesar, dar din pãcate (sau din
fericire?) unul care nu schimbã
nimic. Nu ne rãmîne în consecinþã
decît sã mergem mai departe, cu
orice temeri ºi cu orice preþ. Ceea
ce, cu siguranþã, vom face, ca ºi
pînã acum. Mai conºtienþi însã
decît înainte, mulþumitã ºi luciditãþii
acestui mare ºi incomparabil spirit
umanist.

Himere
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Ovidiu  Pecican

acest punct de vedere.
Lucrarea lui Ioan Pop-Curºeu manifestã ambiþii

cel puþin la fel de mari ca ºi cele ale faimoºilor sãi
precursori, dar pariul este onorat – datoritã
condiþiilor de studiu ºi al avansurilor metodologice
contemporane – mai consistent. Între timp, arhivele
de folclor au ajuns sã depoziteze ºi sã claseze mult
mai mult material chiar ºi decât în perioada
interbelicã, iar antropologia culturalã, care asigurã
un ancadrament nuanþat ºi bogat în sugestii de
metodã, poate reuni atât abordãrile istorice, cât ºi
exegeza ce implicã literarul ºi mentalitãþile care
prezideazã la transmiterea ºi modificarea specificã
a elementelor de culturã tradiþionalã. Totodatã, prin
contribuþii de vârf româneºti ºi strãine – le notez
aici pe cele ale lui Mircea Eliade ºi Ioan Petru
Culianu -, joncþiunea dintre istorie, religie, folclor ºi
literaturã s-a fãcut, pe parcursul sec. al XX-lea,
netezind calea interdisciplinarã pe care studiul
autorului clujean se înscrie.

Cele douã pãrþi ale cercetãrii se referã la
vrãjitorie ºi magie în istoria (partea I) ºi, respectiv,
în arta româneascã, cu o privire specialã asupra
literaturii (partea secundã). Dintru început autorul
observã, cu dreptate, cã „Deºi cultura europeanã
modernã ºi contemporanã, universal diseminatã
prin diverse imperii media, se defineºte drept
raþionalistã ºi tehnologicã, eficientã ºi birocraticã,
ea vehiculeazã totuºi în continuare numeroase
forme de trãire ºi înþelegere a supranaturalului, licit
ºi ilicit” (p. 11). În acest condiþii – incontestabile –
subiectul investigaþiei este departe de a vorbi
despre lucruri îndepãrtate ºi exotizate de distanþa
temporalã, având o importanþã substanþialã pentru
înþelegerea actualitãþii imediate.

Ar mai fi de adãugat ºi contextul actual al
cercetãrii: subiectul este marginal în cercetarea
europeanã, dar beneficiazã de contribuþii de relief
în cercetarea româneascã, deºi majoritatea
acestora privesc latura folcloric-antropologicã, ºi
nu pe cea istoricã, rãmânând, pe de altã parte, niºte
abordãri deficitare teoretic. În concluzie, autorul
asumã programatic remedierea, mãcar parþialã, a
unora dintre aceste stãri de fapt, propunând un
model teoretic interpretativ ºi acordând atenþie
istoricitãþii magiei ºi vrãjitoriei documentate din
perspectivã etnologicã. Astfel, cartea lui Ioan Pop-
Curºeu apare ca fiind una dintre acelea care
încearcã ºi reuºesc depãºirea limitelor tradiþionale
ale istoriografiei noastre recente, ca ºi a folcloristicii
din ultima perioadã, prin reamplasarea discursului
într-o zonã deopotrivã teoreticã ºi de discutare a
cazuisticii, dar ºi prin dublarea registrelor, prin
includerea consecventã a dimensiunii istoricitãþii
într-o zonã socotitã, prin practicile majoritãþii
autorilor români, mai curând greu de încadrat
cronologic.

Un cuvânt despre perioada în care autorul
situeazã majoritatea cazuisticii legate de vrãjitoria
din spaþiul românesc: 1463 – 1777. Primul an
priveºte întâia atestare scrisã a unui termen din
sfera vrãjitoriei: deocheat (v. p. 38). De fapt, însã,

Unul dintre dezidera-
tele ºtiinþifice formulate de
Lucian Blaga – cel referitor
la necesitatea cercetãrii
ºtiinþifice a magiei ro-
mâneºti – stã, progra-
matic, la baza volumului
Magie ºi vrãjitorie în cultura
românã. Istorie, literaturã,
mentalitãþi (Iaºi, Ed. Poli-
rom & Cartea Românea-
scã, 2013, 512 p.) de Ioan
Pop-Curºeu. Este impor-
tant de constatat acest

lucru pentru cã, destulã vreme, s-a crezut cã
demersurile filosofului Blaga nu au urmaºi. Dacã
în poezie moºtenirea lui a avut continuatori
recunoscuþi (o amintesc, acum ºi aici, doar pe Ana
Blandiana), ºi dacã marile teme ale discursului sãu
etnofilosofic s-au regãsit uneori – ºi parþial – în
orizontul anumitor explorãri ale lui Constantin Noica,
interesul blagian pentru magie a rãmas, o vreme,
suspendat, poate ºi datoritã circumstanþelor
ideologice nefavorabile de pânã în 1989, când
folcloriºtii ºi cercetãtorii religiozitãþii populare
româneºti au socotit mai prudent sã continue
culegerea folclorului de pe teren ºi abordarea
preponderentã a culturii populare materiale.
Adevãrul este însã cã programul explorãrii
universului de reprezentãri tradiþionale pentru
elucidarea chestiunilor spirituale a fost formulat cu
mult înainte de perioada dintre rãzboaie, odatã cu
cercetãrile lui B.P. Hasdeu din studiile lui de folclor
ºi din Cuvente den bãtrâni ºi apoi odatã cu atât de
îndrãzneaþa ºi de imprudenta Dacie preistoricã a
lui Nicolae Densusianu (publicatã postum, în 1911).
La baza acestui program pot fi identificaþi marii
gânditori preromantici ºi romantici, Herder ºi
Giambattista Vico, ca ºi interesul romantic mani-
festat de Goethe faþã de folclor ºi de culegãtorii lui
(de la colecþiile false, precum baladele lui Ossian,
bardul celt, scrise de fapt de McPherson, pânã la
cele autentice, precum culegerea lui Vuk Karadjici
din folclorul sârb). La noi, un precursor important
în domeniu rãmâne D. Cantemir, nu doar prin mai
bine studiata Descriptio Moldaviae, ci ºi prin
nestematele reþinute în romanul Istoria ieroglificã,
departe de a fi fost valorificat, deocamdatã, din
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Hronicul bulgãresc transcris de Cantemir – ºi tradus
din mediobulgarã de el însuºi ori de autorul anonim
al izvodului folosit de principe pe când îºi alcãtuia
Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor (dupã
1714) – este mai vechi, datând din finalul sec. al
XIV-lea ºi fiind compus undeva în Parþiu (Banat-
Bihor). Acolo (ºi repet ceea ce scriam, nu de mult
ºi într-un comentariu la volumul de studii de folclor
al lui Andrei Oiºteanu), o legendã despre regele
Vladislav ºi Sfântul Sava al sârbilor menþioneazã
ºi rugãciunea sfântului cãtre Dumnezeu, care „sã
fie poruncit nuârilor sã nu mai ploae, iarã soarelui
sã verse cãldura, oamenilor ºi dobitoacelor
nesuferitã”. Odatã seceta instalatã asupra
adversarului regelui Vladislav, „Atuncea Sava,
tocma ca Ilie, iarãºi lui Dumnãzãu rugându-sã, sã
fie poftit sã sloboazã nuârii piatra în chip de gheaþã
(subl. O.P.), care peste toatã faþa pãmântului sã
cazã; iarã în tabãra lui Laslãu nici un grãuntu sã nu
pice”. Acþiunea de solomonar atribuitã patronului
bisericii sârbeºti, þine de utilizarea rugãciunii
creºtine ca instrument magic. Creºtinarea vechilor
practici ºi credinþe magine nu ascunde încã suficient
substratul precreºtin al acestora.

În acelaºi context, Vladislav este vãzut ca
„fiind el denainte eretic ºi mag, adecã vrãjitoriu, sã
fie vinit la pravoslavie, ºi mai pre urmã ºi sfânt sã
fie ieºit”, fiind numit în alt loc „Laslãu vrãjitoriul, apoi
ºi sfântul”. Acelaºi Vladislav/ Ladislau/ Laslãu este
consemnat de Cantemir ºi ca „vâlhovnic”, alt
sinonim – de origine slavã – pentru mag, vrãjitor. În
Alexandria româneascã (pãstratã în cel mai vechi
manuscris al sãu din primele decenii ale sec. al
XVII-lea), în schimb, Netinav, magul-faraon, este
numit „fermecãtoriu” ºi face „farmece”.

Cazuistica româneascã – în înþelesul
contextului teritorial-istoric, ambiental, ºi nu
exclusiv lingvistic – este deci mai veche ºi mai
bogatã, meritând noi explorãri. Ansamblul cãrþii lui
Ioan Pop-Curºeu se dovedeºte însã consistent ºi
echilibrat, demn de tot interesul, semnalând o
prezenþã reprezentativã nouã într-un câmp în care
îndrãzneala cognitivã ºi apetenþa teoreticã nu dau
pe dinafarã.
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Debutul unui
heteronim?!
Marius  Conkan

NINA COMAN

Charmides, 2013

GHINGA PE
ÎNÞELESUL
TUTUROR

Heteronimii nu sunt o noutate în literaturã, iar când
depãºesc simpla funcþie ludicã ºi histrionicã, ei pot
indica abisalitatea ºi complexitatea unui anume
scriitor. Cazul cel mai spectaculos este al lui Fernando
Pessoa care, pe fondul unei schizoidii simbolice, ºi-a
multiplicat ºi transformat în aºa mãsurã felul de a scrie
ºi a gândi despre lume, încât poeþii de hârtie pe care

i-a creat ºi-au pus între
paranteze creatorul. De
aceea, esenþa poeziei lui
Fernando Pessoa însuºi
trebuie cãutatã acolo unde
identitatea multiplã a
acestuia, corelatã cu poetici
distincte ºi viziuni diferite
asupra aceleiaºi lumi,
emanã un cosmos scindat,
fiecare fragment al acestuia
fiind o oglindã a întregului.
Sã chestionezi
autenticitatea scriiturii

heteronime, în cazul lui Pessoa ºi în altele mai puþin
celebre, este o pistã greºitã, atâta vreme cât, de la
Rimbaud încoace, poezia trecutã prin filtrul modern
ºi postmodern e scrisã de alþii, iar nu de cei pe care îi
putem întâlni în carne ºi oase.

În poezia româneascã, heteronimii sunt puþin
frecventaþi, mai ales cã poeþii care dobândesc o
oarecare consacrare ºi intrã în vizorul rareori
deformant al criticii simt nevoia fireascã, de altfel, de
a-ºi propaga/perpetua stilul poetic (ºi prin acesta
propriul nume) în mentalul ºi timpanele cititorilor. Ce
ne facem, însã, cu un recent volum de poezie, intitulat
Ghinga pe înþelesul tuturor (Charmides, 3013) ºi
semnat de debutanta Nina Coman, volum care ne
trimite, în mod fãþiº, la Ghinga scrisã de cunoscutul
Dan Coman? Maniera cea mai facilã de a citi acest
volum constã în semnalarea similitudinilor ºi
diferenþelor de tehnicã poeticã ºi imaginar care leagã
heteronimul Nina Coman de Dan Coman, ºi astfel în
a-l deconspira, cu satisfacþie detectivistã, pe
adevãratul autor al cãrþii. Din pãcate, o astfel de lecturã
ar prejudicia tocmai poezia din Ghinga pe înþelesul
tuturor, întrucât strategia folositã de Dan Coman, în
confecþionarea ºi promovarea Ninei Coman, este
inteligentã ºi cu mize mult mai adânci, decât le-ar
putea indica o receptare cvasi-superficialã. Ca
într-un scenariu de policier, poetul bistriþean imprimã
în titlul volumului ºi în heteronimul Nina Coman toate
urmele necesare ca el sã fie numit fãptaºul cãrþii. Or,
acesta nu este decât un joc regizat cu instrumentele
la vedere, pentru a dezorienta cititorii ºi criticii literari
ºi pentru a le da o lecþie meticulos gânditã. În ce
mãsurã este mai relevant numele consacrat al poetului
ºi gravat pe frontispiciul unei cãrþi, în detrimentul
poeziei pe care o scrie? Unei poezii valabile estetic i
se recunoaºte valoarea dincolo de numele celui care
a scris-o? Critica ºi cititorii sunt mai îngãduitori cu un
volum slab, publicat de un poet cunoscut, ºi mai
intransigenþi cu un debutant? Dacã Dan Coman ar fi
semnat Ghinga pe înþelesul tuturor, alta ar fi
receptarea acestei cãrþi?

Dincolo de caracterul ludic al heteronimilor, scriitorii
care semneazã cãrþi cu alte nume, fãrã sã recunoascã
neapãrat public lucrul acesta, cautã în fond o
reinventare continuã a propriei literaturi. Când
asemenea proiecte sunt duse la bun sfârºit, iar
literatura scrisã sub heteronimi rezistã oricãror rigle
estetice pe care, în mod vigilent, i le-am aplica, este
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irelevant sã microscopãm raþiunile care au condus
spre o astfel de literaturã. De aceea, poezia Ninei
Coman trebuie înþeleasã ºi receptatã strict ca poezie
a Ninei Coman, aºa cum Ricardo Reis este singular
ºi are o identitate clar definitã sub patronajul poetic al
lui Fernando Pessoa. Dacã procedãm în caz contrar
ºi prioritarã este regãsirea/suprapunerea poeziei lui
Dan Coman în/peste universul Ninei Coman, riscãm
sã cãdem în ispitã ºi sã trecem cu vederea forþa de
necontestat a poemelor din Ghinga pe înþelesul tuturor.

Fãrã sã epateze ºi sã întindã coarda registrelor
confesive, Nina Coman scrie o poezie în contrast cu
violenþa ºi afectarea poetelor douãmiiste. Nici mãcar
cu Livia ªtefan, Teodora Coman ºi Krista Szöcs,
debutante de calibru ale ultimilor ani, nu prea are nimic
în comun, întrucât mecanismele simplitãþii din Ghinga
pe înþelesul tuturor funcþioneazã la cote maxime: „într-
un loc în care se aud tot mai tare/ copiii/ cineva mã
numeºte nina./ am 40 de ani/ ºi nu vreau sã-mi beau
cafeaua cu un mort.” (p. 16).  Uneori cu cinism ºi cu
frondã, alteori plusând ironic pe delicateþe, Nina
Coman construieºte un univers casnic, unde literã
de lege este repetarea zilnicã a aceloraºi miºcãri ºi
gesturi (sufocante), transcrise însã fãrã patetism ºi
convulsii: „pînã se întoarce fetiþa de la grãdiniþã/ trebuie
sã fac curat,/ azi-noapte tatãl ei a suflat confetti/ printr-
o þeavã albastrã/ ºi a dansat cu un prosop legat la
ºold/ fãcînd-o sã se prãpãdeascã de rîs./ [...]
zgomotul se ascunde sub covor./ zgomotul se
ascunde întotdeauna sub covor.” (p. 24). Tocmai
simplitatea echilibrat gestionatã ºi lipsa de stridenþã a
imaginilor scot din banalitate poezia Ninei Coman:
„stau cuminte pe un scãunel, lîngã geam,/ ºi aºtept
primãvara./ chiar acum mã aºez mai bine pe scãunel/
ºi-mi pun lacãt pe gurã/ ºi aºtept primãvara.” (p. 37).
Fãrã sã fie minimalist, acest volum juxtapune flash-
uri nãucitoare peste cadre intime redate circumspect,
într-o lume aparent aplatizatã, care orbiteazã în jurul
familiei ºi conþine o mecanicã precisã a dragostei (vezi
poemul Grãdina cu flori). Acestei mecanici îi este
opus spaþiul de dincolo de fereastrã, unde natura este
atent investigatã ºi erotismul redevine un punct de
fugã: „o nouã tehnicã în care/ deschid ochii/ sã-l vãd
cum miºcã pe deasupra mea/ ca un cal încercînd sã
se ridice în douã picioare/ la o fereastrã deschisã” (p.
27), dar vezi ºi poemul final în grãdinã. Vãdit ataºatã
unei poezii care tulburã ºi îºi apropie cititorul, fãrã a
face exces de tehnicã în defavoarea conþinutului, Nina
Coman foloseºte tãieturile în vers, acolo unde e nevoie
de ele ca sã transpunã o anume pulsaþie interioarã,
iar când simte cã reveriile suprarealiste nu
prejudiciazã poemul, nu se sfieºte sã le transcrie: „mã
aplec peste pervaz:/ un fluture cît un cîine pluteºte
prin parc” (p. 41) sau „prin livezile mici/ am vãzut
pentru o clipã/ delfinii înãlþîndu-se din pãmînt ºi/ lovind
cu cozile lor/ cîteva mere.” (p. 53).

 Lumea ºi poezia din Ghinga pe înþelesul tuturor
sunt atât de migãlos create, cu o mânuire deopotrivã
raþionalã ºi senzorialã a versului, încât cititorul nu
poate scãpa neelectrizat din paginile acestei cãrþi,
„pânã la capãt” ºi de „la capãt”. Sunt, de fapt, poeme
fãrã cusur care, paradoxal, ating cu uºurinþã

adâncimea ideaticã ºi afectivã, printre rufãria, cafeaua
bãutã zilnic ºi þigãrile fumate în exces de Nina Coman,
soþie de poet. Cititorului i se oferã securitate în acest
volum, fiind, în acelaºi timp, permanent provocat sã-ºi
problematizeze într-o nouã luminã viaþa de cuplu ºi
de familie. Doar cei care cautã simplitatea în alt gen
de poezie (ºi, poate, un alt fel de simplitate) ar putea
sã gãseascã hibe acestui volum care mizeazã pe o
punere ineditã în scenã a sensibilitãþii, reuºind astfel
sã absoarbã chiar ºi ultimul gram de empatie. Douã
sunt poemele de rezistenþã, cu un rafinament rar
întâlnit în poezia actualã (grãdina cu flori ºi în grãdinã),
cel din urmã fiind aproape o Cântare a Cântãrilor,
reformulatã cu un limbaj poetic care nu e la îndemâna
oricui: „pentru a ieºi din dragoste nu existã/ decît
metode didactice/ aºa cã lasã-þi pãrul pe umeri ºi
vino./ umblã desculþã. Nu încetini în dreptul casei,/ te
du mai încolo,// unde-au crescut margarete, iar
cãldura de varã/ stã ca o cîrpã-ntre buruieni,/
jumãtate-n pãmînt, jumãtate uscatã ºi plinã de urme.”
(p. 69).

Este inutil sã speculãm asupra autenticitãþii acestui
volum ºi asupra felului în care Dan Coman (ºi cine,
alãturi de el, a realizat acest proiect) reuºeste sã
contruiascã verosimil identitatea femininã a Ninei
Coman. Mai ales cã asemenea speculaþii sunt un
impediment în a degusta realmente poezia din Ghinga
pe înþelesul tuturor, câtã vreme autenticitatea în
literaturã este un concept gol, pe care nici mãcar
realismul brut nu are fundament sã ºi-l revendice.
Spuneam cã heteronimii sunt un prilej de reinventare,
sau cel puþin de transformare, a poeticii unui scriitor.
Iar aceastã nevoie de-a te reinventa ca poet nu e doar
consecinþa unui impas creator, cât mai ales tentaþia
irezistibilã de-a nu plonja în manierism. Iatã cã prin
Nina Coman, Dan Coman & Co au lansat o poetã
care, în spiritul jocului, încã de la debut a atins o
maturitate poeticã, fabricatã, conþinutã ºi vizatã de
chiar scenariul heteronimic.
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Romanul lui Ioan T.
Morar, Negru ºi roºu, ar
trebui sã fie interesant ºi
provocator. Pentru cã, de la
bun început, lectura sa
evidenþiazã o serie de idei,
de direcþii, în jurul cãrora a
fost construit. Într-un mo-
ment în care recuperarea ºi
reanalizarea istoriei Ro-
mâniei din secolul XX con-
tinuã sã alimenteze discuþii
aprinse ºi sã delimiteze
tabere ideologice, o poveste

care aduce în prim-plan dictatura Mareºalului,
campania din Crimeea ºi politica naþionalistã a statului

Polirom, 2013

NEGRU ªI
ROªU

IOAN T. MORAR

Monocrom
Victor  Cubleºan
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Ã român din timpul rãzboiului e de naturã sã fie una cu
prizã la public. Dacã adãugãm ºi discriminarea
þiganilor ºi o poveste despre integrare ºi identitate
etnicã creionãm o altã dimensiune cu prizã la discuþiile
publice recente. Desigur, condimentãm totul cu un
mic excurs despre instaurarea comunismului ºi avem
un cocteil numai bun de aprins spiritele ºi pregãtit sã
alimenteze discuþii dintre cele mai profunde ºi mai
înverºunate. Un roman care, foarte explicit, îºi
propune sã fie la modã.

Negru ºi roºu nareazã povestea lui Georgian
Nicolau (nãscut Nicolae), þigan cu pielea albã, ochi
albaºtri, voinþã de fier ºi inteligenþã peste medie care,
disimulîndu-ºi originea etnicã în spatele unei inventate
poveºti cu o descendenþã greacã, urcã treptele
parvenirii sociale graþie carierei militare ºi ajunge în
poziþii cheie în aparatul de conducere al þãrii ºi de
purificare etnicã. Traseul spectaculos al eroului are
similitudini evidente cu cel al eroilor romantici propuºi
de romancierii secolului XIX, cu cel al personajelor
stendhaliene sau balzaciene. Povestea primeºte
astfel un ciudat aer de vetusteþe. Desigur, genul de
traseu spectaculos al eroului nu este strãin romanului
modern sau postmodern, chiar din contrã, dar ludicul,
accentul pus pe derizoriu, elementele de fantastic sau
refuzul de a considera evenimenþialul altceva înafara
unei ºanse de a sonda un personaj special, de a
rescrie istoria prin prisma unei viziuni interne, aduc
veridicitate ºi sincronizeazã povestea cu gustul
contemporan care acceptã spectaculosul doar prin
prisma mimãrii credibilitãþii istorice sau a recursului la
doza de ludic ascunsã în fiecare cititor. Ioan T. Morar
îºi construieºte romanul sec, aproape mecanic, destul
de evident demonstrativ ºi tocmai din acest motiv mult,
excesiv de livresc.

Prozatorul, înainte de a-ºi propune sã
povesteascã, îºi propune sã construiascã o tezã, iar
acest aspect este din pãcate foarte vizibil. În momentul
în care înþelegi ceea ce vrea sã demonstreze Ioan T.
Morar cu romanul sãu – ºi pentru un cititor cu o oarecare
experienþã asta ar trebui sã se întîmple pe la pagina 30
– poþi anticipa fãrã greº întregul parcurs al romanului,
ceea ce fie plictiseºte, fie enerveazã. Georgian Nicolau
este un personaj plat ºi unidimensional. Pur ºi simplu
nu reuºeºte sã convingã cã psihologia care îl animã
este altceva decît mîna forte a autorului care îl conducee
pe trasee prestabilite. Existã cîteva puncte în care
coerenþa personajului se fãrîmiþeazã cu totul. Modul în
care Georgian evolueazã pînã în momentul masacrului
de la Odesa nu justificã acþiunile din timpul rãzboiului,
cariera sa de la Centrul Naþional de Românizare pare
mulatã pe o altã psihologie, iar uºurinþa trãdãrilor ºi
schimbãrilor de tabere din final propun un profil
psihologic total diferit. Prozatorul încearcã sã expliciteze
totul prin atribuirea unui comportament cameleonic, pe
care Georgian ºi-l recunoaºte apãsat. Dar ºi acest tip
de comportment nu susþine personajul ca figurã umanã
coerentã. Acceptãm în cele din urmã cã eroul
evolueazã în salturi inexplicabil, rãspunzînd nece-
sitãþilor autorului de a-l vedea acþionînd într-un anumit
fel într-o situaþie datã. ªi citim romanul ca o suitã de
scene în care redescoperim noi personaje în spatele

vechilor nume. Dar, pe de altã parte, în Negru ºi roºu
Ioan T. Morar nu mai reuºeºte magia de a anima o
lume istoricã. Scenele sale sînt ºabloane, ilustrãri ale
unei suite de idei preconcepute despre anii rãzboiului.
Singurul episod care are culoare, intensitate ºi
originalitate este cel al masacrului. Obsesia atrocitãþilor
de la Odesa reuºeºte sã-l motiveze pe narator ºi sã-l
împingã spre pagini de prozã excelente. Oraºul prinde
culoare, oamenii prind viaþã, existã tragism, abjecþie,
noroi ºi disperare. Din pãcate aici se opreºte izbucnirea
prozatorului care se reîntoarce apoi, cuminte la o
scriiturã uºor mecanicã, uºor detaºatã. Evocarea lumii
Bucureºtiului din timpul rãzboiului, a Transnistriei sau
a administraþiei e una platã. ªi-ar gãsi locul la fel de
bine într-un roman proletcultist, într-unul din anii 70 sau
în oricare altã prozã contemporanã. De altfel este destul
de evident cã Ioan T. Morar are ºi ambiþia unei mici
panoramãri a epocii, a unei micro-fresce, dar scenele
suplimentare pe care le insereazã în acest scop mai
mult deruteazã ºi fragmenteazã. Episodul microistoriei
prefectului civil, cel al inspecþiei sau al cinei þigãneºti
mai mult paraziteazã naraþiunea principalã ºi nu o ajutã
în nici un fel. ªi o ultimã observaþie. Înspre finalul
romanului autorul aparent nu mai are rãbdare ºi începe
sã concentreze în cîteva pagini scene care, cu o sutã
de pagini mai înainte, s-ar fi lãfãit pe cîte un capitol. Ai
senzaþia cã prozatorul galopeazã înspre final, plictisit.

Pe de altã parte, discuþia pe care o propune
romanul este extrem de serioasã. Dar nu poþi discuta
despre situaþia þiganilor din România pornind de la un
personaj atît de puþin veridic precum Georgian
Nicolau. Ioan T. Morar este foarte vizibil în spatele
personajului ºi, oricîtã inteligenþã ºi trimiteri culturale
ar pune la bãtaie este destul de evident cã nu reuºeºte
sã empatizeze cu propriul erou, cã-i este strãinã
trãirea de minoritar persecutat. Georgian este vectorul
unei demonstraþii de political-corectness a rebours
(pentru a alãtura nouã neologisme pretenþioase). Or,
pentru ca un roman sã convingã, trebuie sã o facã nu
prin ideile sale, ci prin execuþia sa.

Negru ºi roºu este un roman care vrea foarte
mult ºi promite pe mãsurã, dar care nu reuºeºte sã
convingã tocmai acolo unde ar trebui sã strãluceascã.
Scris mediocru ºi fãrã pasiune nu spune o poveste,
ci propune o discuþie în marginea unor idei la modã.
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Amintirile unui bãtrîn înþelept

Eram un bãtrîn foarte înþelept.
Acum nu mai sînt acelaºi, chiar puteþi sã

consideraþi cã nu mai sînt. Dar a fost o vreme cînd
oricare dintre voi ar fi venit la mine ºi, orice greutate i-
ar fi sfîºiat sufletul, oriºice pãcate i-ar fi chinuit gîndurile,
eu l-aº fi îmbrãþiºat ºi i-aº fi spus: „Fiul meu, liniºteºte-
te, cãci nici o greutate nu-þi istoveºte sufletul ºi nu
vãd nici un fel de pãcate în trupul tãu”, iar el ar fi plecat
de la mine bucuros ºi fericit.

Eram mare ºi puternic. Întîlnindu-mã în stradã,
oamenii o tuleau în pãrþi ºi eu treceam prin mulþime
ca un fier de cãlcat.

Mi se pupau adesea picioarele, dar eu nu
protestam: ºtiam cã-s vrednic de asta. De ce sã-i
lipsesc pe oameni de plãcerea de a mã venera? Eu
însumi, avînd o elasticitate deosebitã, am încercat
sã-mi sãrut piciorul. M-am aºezat pe scaun, am luat
în mîini piciorul drept ºi l-am tras spre faþã. Am reuºit
sã-mi sãrut degetul mare al piciorului. Eram fericit. ªi
am înþeles fericirea oamenilor.

Toþi se închinau în faþa mea! ªi nu numai oamenii,
chiar ºi animalele ºi gîngãniile de tot felul se tîrau în
faþa mea ºi fîþîiau din coadã. Dar pisicile! Pisicile pur
ºi simplu erau nebune dupã mine ºi, cînd mergeam
pe scãri, fugeau gudurîndu-se în faþa mea.

Pe vremea aceea eram într-adevãr foarte înþelept
ºi ºtiam totul. Nu exista nici un lucru care m-ar fi pus în
încurcãturã. Un minut de concentrare a creierului meu
minunat ºi cea mai complicatã întrebare se rezolva în
cel mai simplu mod. M-au dus chiar ºi la Institutul
Creierului, ca sã mã arate profesorilor savanþi. Ãia au
mãsurat, cu ajutorul electricitãþii, inteligenþa mea ºi pur
ºi simplu au rãmas mascã. „Niciodatã n-am mai vãzut
ceva asemãnãtor”, au spus ei.

Eram cãsãtorit, dar o vedeam foarte rar pe
nevastã-mea. Ei îi era fricã de mine: grandilocvenþa
înþelepciunii mele o sufoca. Ea nu trãia, ci pîlpîia, ºi
dacã mã uitam la ea, o apuca sughiþul. Am trãit mult
împreunã, însã, dupã aceea, ea se pare cã a dispãrut
undeva, nu ºtiu sigur unde.

Eu am fost totdeauna cinstit ºi n-am bãtut pe
nimeni pur ºi simplu, fiindcã atunci cînd baþi pe cineva,
îþi pierzi capul ºi poþi sã întreci mãsura. Pe copii, de
exemplu, niciodatã nu trebuie sã-i baþi cu cuþitul sau,
în genere, cu ceva de fier, iar pe femei, din contra:
niciodatã nu meritã sã le baþi cu picioarele. Animalele,
se zice, suportã. Dar eu am fãcut experimente în
acest sens ºi ºtiu cã nu-i întotdeauna aºa.

Datoritã elasticitãþii mele puteam face lucruri pe
care nimeni nu le-ar fi putut face. Astfel, de exemplu,
o datã am reuºit sã scot cu mîna dintr-o þeavã foarte
întortocheatã verigheta fratelui meu, care a lunecat
acolo întîmplãtor. Puteam, sã zicem, sã mã ascund
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într-un coº destul de micuþ ºi sã închid dupã mine
capacul. Da, indubitabil, eram fenomenal! Fratele meu
era opusul meu sutã la sutã: în primul rînd, era mai
înalt, apoi – mai prost. N-am fost niciodatã prieteni.
Deºi, de fapt, eram prieteni, chiar prieteni foarte buni.
Aici am confundat ceva: n-am fost niciodatã prieteni
ºi ne sfãdeam tot timpul. Ne-am certat astfel: stãteam
eu lîngã magazin; se vindea zahãr ºi eu stãteam în
rînd ºi mã strãduiam sã nu ascult ce se vorbeºte în
jur. Mã durea un piculeþ un dinte ºi nu prea aveam
dispoziþie. Afarã era foarte frig, fiindcã toþi erau
îmbrãcaþi în ºube groase ºi cu toate astea îngheþau
de frig. ªi eu eram îmbrãcat în ºubã groasã, dar nu
prea îngheþam, însã îmi îngheþau mîinile, fiindcã
trebuia sã le scot din buzunare ºi sã-mi îndrept valiza
pe care, ca sã nu-mi disparã, o þineam strîngînd-o
între picioare. Deodatã cineva mã loveºte în spate.
Mã cuprinse o mînie de nedescris ºi, cu viteza
fulgerului, am început sã mã gîndesc la o pedeapsã
pentru agresor. În acel moment din nou am fost lovit
în spate. Mi-am concentrat toatã atenþia, dar am hotãrît
sã nu întorc capul ºi sã mã fac cã n-am observat
nimic. Doar, pentru orice eventualitate, am luat valiza
în mînã. Au trecut vreo ºapte minute, apoi am fost
lovit în spate a treia oarã. Atunci m-am întors ºi am
vãzut lîngã mine un bãrbat înalt îmbrãcat într-o ºubã
destul de învechitã ºi totuºi încã bunã.

– Ce doriþi de la mine?- l-am întrebat cu o voce
sobrã ºi rece.

– Dar tu de ce nu te întorci cînd te cheamã
cineva? - a zis el.

Eu am cãzut pe gînduri în legãturã cu înþelesul
cuvintelor sale, cînd el iar a deschis gura ºi a zis:

– Ce-i cu tine? Nu mã recunoºti sau ce? Doar
sînt fratele tãu.

Eu iarãºi m-am gîndit la cele spuse de el, iar el
iarãºi a deschis gura ºi a zis:

– Ascultã, frate, mi-a zis. Nu-mi ajung pentru
zahãr patru ruble ºi îmi pare rãu sã pierd rîndul.
Împrumutã-mi cinci ruble, am sã þi le înapoiez mai
tîrziu.

Am încercat sã mã gîndesc din ce motiv fratelui
meu nu-i ajung patru ruble, dar el m-a înºfãcat de
mînecã ºi mi-a zis:

– Ei, îi împrumuþi fratelui tãu niºte bani? - ºi cu
aceste cuvinte el însuºi mi-a deschis nasturii de la
ºubã, ºi-a bãgat mîna în buzunarul interior ºi a scos
portofelul.

– Iatã, a zis, eu, frate, am sã împrumut de la tine
o anume sumã, iar portofelul, uite, þi-l pun înapoi în
hainã. - ªi el mi-a strecurat portofelul în buzunarul
interior al ºubei.

Eu eram, fireºte, uimit, întîlnindu-l atît de pe
neaºteptate pe fratele meu. Un timp am tãcut, apoi
l-am întrebat:
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– Da’ unde-ai fost atîta vreme?
– Acolo, mi-a rãspuns fratele ºi a mãtãhãit din

mînã.
Eu am cãzut pe gînduri: unde-i asta „acolo”; dar

fratele m-a împins dintr-o parte ºi-a zis:
– Uite: au deschis magazinul.
Pînã la uºã am mers împreunã, iar în magazin

m-am trezit singur, fãrã frate. Am ieºit pentru o clipã
din rînd ºi m-am uitat, prin uºã, în stradã. Dar fratele
nu era nicãieri.

Cînd am vrut sã-mi reiau locul, nu m-au lãsat ºi
chiar m-au împins, încet, spre ieºire, pînã am fost
scos în stradã. Eu, fãrã a mã indigna pe proastele
obiceiuri, am pornit spre casã. Acasã am descoperit
cã fratele mi-a luat din portofel toþi banii. Atunci m-am
supãrat foarte tare pe fratele meu ºi de atunci nu
ne-am mai împãcat.

Trãiam singur ºi-i lãsam la mine numai pe aceia
care veneau dupã sfaturi. Dar din aceºtia erau mulþi
ºi se întîmpla cã n-aveam liniºte nici ziua, nici noaptea.
Uneori oboseam în aºa hal cã adormeam direct pe
podea. Stãteam pe podea pînã mi-era rece, iar cînd
mi se fãcea frig sãream ºi începeam sã fug prin
camerã, ca sã mã încãlzesc. Apoi din nou mã aºezam
pe scaun ºi dãdeam sfaturi celor care aveau nevoie
de ele.

Ei intrau la mine unul dupã altul, uneori fãrã a
deschide sau închide uºa. Mã amuza sã privesc feþele
lor chinuite. Vorbeam cu ei, dar în acelaºi timp
de-abia mã abþineam sã nu izbucnesc în rîs.

Odatã n-am rezistat ºi m-a bufnit rîsul. Ei au þîºnit
îngroziþi, care spre uºã, care pe fereastrã, care di-
rect prin perete.

Rãmînînd singur, m-am ridicat în toatã înãlþimea
mea falnicã ºi am zis:

– Prim tim pram.
Dar ceva a trosnit în mine ºi puteþi sã consideraþi

cã de atunci nu mai exist.

(1935–1936)

Soarta soþiei profesorului

Odatã un profesor a mîncat ceva, dar nu ce
trebuia, aºa cã i s-a fãcut greaþã ºi a început sã
vomite.

Vine nevastã-sa ºi zice: „Ce ai?” Iar profesorul
zice: „Nimic”. Nevastã-sa s-a întors înapoi, de unde
venise.

Profesorul s-a întins pe sofa, a stat, s-a odihnit
un pic, apoi a plecat la serviciu.

Iar la serviciu - surprizã - i s-a tãiat din leafã: în
loc de 650 de ruble i s-au lãsat doar 500. Profesorul
spune aia, aia, dar nu-l ajutã nimic. Profesorul merge
la director, iar directorul -a dat un ºut. Profesorul
merge la contabil, iar contabilul zice: „Întrebaþi-l pe
director”. Profesorul a urcat în tren ºi a plecat la
Moscova.

În drum spre Moscova profesorul s-a pricopsit
c-o gripã. A ajuns la Moscova, însã nu poate ieºi pe
peron. L-au pus pe profesor pe targã ºi l-au dus la

spital.
A stat profesorul în spital nu mai mult de patru

zile ºi a murit.
Au ars trupul profesorului în crematoriu, au pus

cenuºa într-un borcãnel ºi l-au trimis soþiei lui.
Iatã cã soþia profesorului stã ºi bea cafea.

Deodatã aude soneria. Ce este? „Aveþi colet”.
Nevasta profesorului se bucurã, rîde cu toatã

gura, strecoarã cinci ruble în mîna poºtaºului ºi
deschide iute coletul.

Priveºte, iar în colet e un borcãnel cu cenuºã ºi
lîngã el - o scrisoricã: „Asta e tot ce-a rãmas din soþul
Dumneavoastrã”.

Soþia profesorului nu poate sã înþeleagã nimic.
Zgîlþîie borcãnaºul, îl priveºte la luminã, a citit de ºase
ori scrisorica, în sfîrºit a înþeles care-i treaba ºi s-a
tulburat groaznic.

Nevasta profesorului s-a tulburat foarte tare, a
plîns vreo trei ore ºi s-a dus sã îngroape borcãnaºul
cu cenuºã. L-a învelit în ziar ºi l-a dus în parcul
Primului Cincinal, b. Tavriceski.

Nevasta profesorului a ales o aleioarã mai
înfundatã ºi, cînd taman a vrut sã îngroape borcãnelul,
apare ºi paznicul.

– Ei, strigã paznicul. Ce faci aici?
Soþia profesorului s-a speriat ºi zice:
– Da iatã cã vroiam broscuþe în borcãnaº sã

prind.
– Ei, zice paznicul, nu-i nici o problemã, dar vezi

cã e interzis sã mergi pe iarbã.
Cînd paznicul a plecat, soþia profesorului a

îngropat borcãnelul în pãmînt, a bãtãtorit locul cu
piciorul ºi a plecat sã se plimbe prin parc.

Da-n parc s-a legat de ea un marinar. Sã
mergem, hai sã mergem, zice, sã ne culcãm. Ea zice:
„De ce sã te culci ziua?” Iar el o þine pe-a lui: sã ne
culcãm ºi gata.

Si, într-adevãr, soþiei profesorului i s-a fãcut somn.
Merge ea pe stradã ºi i-e somn. În jur aleargã

oameni oarecum albaºtri ºi verzi, dar ea vrea sã
doarmã ºi gata.

Merge ºi doarme. ªi viseazã cã parcã vine în
întîmpinare Lev Tolstoi, care are în mîini o oalã de
noapte. Ea îl întreabã: „Ce-i asta?” Iar el îi aratã cu
degetul la oalã ºi zice:

– Iatã, zice, am fãcut oareºice aci ºi acum îl duc
sã-l arãt la toatã lumea. Lasã, zice, sã vadã toþi.

Se uitã ºi soþia profesorului ºi vede cã parcã
ãsta nu mai e Tolstoi, ci un coteþ, da-n coteþ e o gãinã.

Soþia profesorului încearcã sã prindã gãina, dar
gãina s-a ascuns sub divan, de unde se uitã ca un
iepure.

S-a bãgat soþia profesorului sub divan dupã
iepure ºi s-a trezit.

S-a trezit ºi vede cã, într-adevãr, stã întinsã sub
divan.

Iese soþia profesorului de sub divan ºi vede cã e
în propria ei camerã. Iatã ºi masa cu cafeaua
neterminatã. Pe masã stã o scrisoricã: „Asta e tot
ce-a rãmas din soþul Dumneavoastrã”.

Soþia profesorului a mai plîns încã o datã ºi s-a
aºezat sã termine cafeaua, rece.
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(Fragment dintr-un volum în curs de apariþie.
Traducere de Mihail Vakulovski)

Deodatã aude soneria. Ce-i? Intrã niºte oameni
ºi zic: „Sã mergem”.

– Unde? - întreabã soþia profesorului.
– La casa de nebuni, rãspund oamenii.
Soþia profesorului a început sã strige ºi sã se

revolte, dar oamenii au înºfãcat-o ºi au dus-o la casa
de nebuni.

ªi iatã cã soþia profesorului, absolut normalã, stã
pe un pat din casa de nebuni, þine în mîini o undiþã ºi
prinde niºte peºtiºori invizibili de pe podea.

Aceastã soþie de profesor e doar un trist exemplu
despre cum în viaþã existã o groazã de nenorociþi care
nu ocupã locul care li se cuvine.

21 august 1936

Casieriþa

Maºa a gãsit o ciupercã, a rupt-o ºi a dus-o
la piaþã. În piaþã Maºa a fost lovitã în faþã ºi a fost
ameninþatã c-o sã fie ºi cotonogitã. Maºa s-a speriat
ºi a fugit de acolo. A fugit într-o cooperativã ºi acolo a
vrut sã se ascundã dupã casa de marcat. Iar
administratorul magazinului a vãzut-o pe Maºa ºi a
zis: „Ce ai în mînã?” Iar Maºa spune: „O ciupercã”.
Administratorul spune: „Ia te uitã cît de isteaþã e! Vrei
sã te pun la punct?” Maºa zice: „N-o sã mã pui”. Iar
administratorul zice: „Ba am sã te pun!” ºi a pus-o pe
Maºa sã învîrtã casa.

Maºa a învîrtit, a învîrtit casa ºi deodatã a
murit. A venit miliþia, a întocmit un raport ºi l-a pus pe
administrator sã plãteascã amenda - 15 ruble.

Administratorul întreabã: „Dar pentru ce mã
amendaþi?” Iar miliþia spune: „Pentru omucidere”.
Administratorul s-a speriat, a plãtit repede amenda ºi
zice: „Doar duceþi-o mai repede pe casieriþa asta
moartã de aici”. Iar vînzãtorul de la raionul „fructe”
zice: „Nu, nu-i adevãrat, asta n-a fost casieriþã. Ea
doar învîrtea mînerul la casa de marcat. Iar casieriþa
e acolo, aia care stã acolo e casieriþa”. Miliþia spune:

– Pe noi nu ne intereseazã, ni s-a spus sã
ducem casieriþa, o ducem.

Miliþia s-a pornit spre casieriþã.
Casieriþa s-a întins pe podea, dupã casã, ºi

zice: „Nu merg”. Miliþia spune: „Dar de ce, proasta
dracului, nu mergi?” Casieriþa spune: „O sã mã
îngropaþi de vie”.

Miliþienii au început s-o ridice de pe podea pe
casieriþã, dar n-o pot ridica ºi gata, pentru cã casieriþa
e foarte grasã.

– Dar apucaþi-o de picioare, zice vînzãtorul
de la raionul „fructe”.

– Nu, spune administratorul, casieriþa asta e
pe post de soþie, de aceea vã rog sã n-o dezgoliþi în
partea de jos.

Casieriþa spune:
– Aþi auzit? Sã nu îndrãzniþi sã mã dezgoliþi în

partea de jos.
Miliþia a apucat-o pe casieriþã de subsuori ºi

a tîrît-o din cooperativã. Administratorul le-a ordonat
vînzãtorilor sã aducã în ordine magazinul ºi sã
înceapã vînzarea.

– Da’ cu decedata asta ce sã facem? - zice
vînzãtorul de la raionul „fructe”, arãtînd spre Maºa.

– Oameni buni, zice administratorul, dar noi am
încurcat totul! Acum, într-adevãr, ce e de fãcut cu
decedata?

– ªi cine va sta la casã? - întreabã un vînzãtor.
Administratorul s-a apucat cu mîinile de cap. A

lovit cu genunchiul merele de pe raft ºi a spus:
– A ieºit o porcãrie!
– Ce porcãrie! - spun vînzãtorii în cor.
Deodatã administratorul ºi-a mîngîiat mustãþile

ºi a spus:
– He-he! Nu-i aºa de uºor sã mã pui pe mine în

încurcãturã! O punem la casã pe decedatã, poate cã
cumpãrãtorii nici n-o sã se dumireascã cine stã la
casã.

Au pus-o la casã pe decedatã, i-au bãgat o þigarã
între dinþi, ca sã semene mai mult cu un om viu, iar în
mîini i-au pus ciuperca, pentru veridicitate. Stã
decedata la casã ca un om viu, doar culoarea feþei e
foarte galbenã ºi un ochi e deschis, iar celãlalt e închis
cu totul.

– Nu-i nimic, zice administratorul, e bine ºi aºa.
Iar cumpãrãtorii deja bat la uºã, îºi fac griji ºi-ºi

pun întrebãri de ce nu se deschide cooperativa. În
mod deosebit se agitã o gospodinã îmbrãcatã într-o
hainã de mãtase: strigã, smuceºte de geanta de
cumpãrãturi, loveºte cu cãlcîiul în asfalt ºi trage de
clanþã. Dupã gospodinã e o bãtrînicã cu o ºapcã
împletitã pe cap, care zbiarã, înjurã ºi-l face netrebnic
pe administrator.

Administratorul a deschis uºile ºi a lãsat lumea
sã intre în magazin. Cumpãrãtorii au alergat repede
la raionul de carne, apoi acolo unde se vinde zahãr ºi
piper. Iar bãtrîna s-a dus direct în raionul de peºte,
dar pe drum s-a uitat la casieriþã ºi s-a oprit.

– Dumnezeule, a zis, cu noi e o forþã creºtinã.
Iar gospodina îmbrãcatã în haina de mãtase a

fost deja în toate raioanele ºi se duce direct la casã. Dar
doar a aruncat o privire la casieriþã ºi s-a oprit, tace ºi se
uitã la ea. ªi vînzãtorii tac, tac ºi se uitã la administrator.
Iar administratorul stã dupã tejghea, priveºte ºi aºteaptã
sã vadã ce-o sã se întîmple mai departe.

Gospodina îmbrãcatã în haina de mãtase s-a
întors spre vînzãtori ºi zice:

– Dar pe cine aveþi la casã?
Iar vînzãtorii tac, pentru cã nu ºtiu ce sã-i

rãspundã.
ªi administratorul tace.
Iar cumpãrãtorii se adunã, venind din toate

raioanele vizitate. ªi în stradã s-a adunat mulþimea.
Au apãrut ºi portarii. Mai pe scurt, a început un scan-
dal în toatã regula.

Mulþimea era gata sã stea ºi pînã seara pe lîngã
cooperativã, dar cineva a spus cã pe strada Lacului
cad babe de la balcon. Atunci mulþimea din faþa
cooperativei s-a mai rãrit, pentru cã multã lume de
aici s-a mutat pe strada Lacului.

31 august 1936
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Înainte de a rãsfoi „memoriile”
lui Bogdan Suceavã am avut
ocazia sã citesc, nu tocmai din
întâmplare, un fragment –
rãspunsul pe care autorul îl oferea
în urma unei anchete – din revista
Discobolul, fragment în care
profesorul Suceavã discuta, la
cererea redacþiei, despre relaþia
dintre matematicã ºi literaturã. Nu
dupã mult timp am început sã
„corespondez” cu domnul Suceavã
iniþiind, totodatã, un dialog despre
relaþia dintre ºtiinþele exacte ºi cele
umane. În sfârºit, citind Memoriile
din biblioteca idealã (Editura
Polirom, Iaºi, 2013) ajung sã
constat cã cel de-al doilea capitol
(sau primul, dacã nu luãm în calcul
Prologul) este tocmai textul pe care
îl citisem deja în revista menþionatã
mai sus. Nu peste mult timp,
profesorul Bogdan Suceavã þine o
conferinþã despre „Transformarea
modernistã a matematicilor”, dar ºi
despre modul în care, din unghi
cultural, modernismul marcheazã,
grosso modo, o schimbare de
perspectivã faþã de real.

Matematician, profesor ºi
scriitor, Bogdan Suceavã este,
printre altele, ºi deþinãtorul unor
prestigioase premii literare. Cum
aratã memoriile unei asemenea
personalitãþi? Scris, mai mult sau
mai puþin, sub forma unui eseu,
fiecare capitol spune o poveste
sau conþine o istorie. Iatã de ce
volumul poate fi citit nu doar ca o
auto-biografie, dar ºi ca un
bildungsroman (eroii sunt atât
autorul, cât ºi ideile matematice).
Împãrþit în 21 de capitole, volumul
reprezintã o mãrturie directã a vieþii
sale, intersectându-se, pe alocuri,
cu viaþa unor idei sau noþiuni mate-
matice, dar ºi cu diferite opere
literare: „Dacã visul matematicie-
nilor pursânge e sã demonstreze
teoreme care sã le poarte numele,
visul meu a fost sã înþeleg pânã la
ultima consecinþã nu doar anumi-
te idei matematice, ci ºi de unde
provin aceste idei, filiaþia lor
istoricã, evoluþia lor în timp. Iubesc
cercetarea matematicã, ºi mi se

Tipuri de memorii
Alex  Ciorogar

întâmplã sã fiu captivat în întregime
de ea pentru perioade îndelungate.
Mi se întâmplã sã devin dependent
de bucuria de a descoperi ceva
nou. Dar asta nu înseamnã cã
bucuria întâlnirilor din bibliotecã s-
a diminuat vreodatã. Înþeleg cã
astfel de întâlniri pot fi prilejuite în
egalã mãsurã de literaturã, de
fizicã, de chimie sau de biologie.
Descrierea acestor bucurii e miza
paginilor care urmeazã”. Iatã, chiar
de la prima paginã, scopul declarat
al acestei lucrãri. Putem identifica
aici mai multe aspecte definitorii.
În primul rând, autorul îºi con-
fencþioneazã un anumit ethos
profesional ºi scriitoricesc – el e,
nu un matematician pur-sânge, ci
un matematician-creol, ca sã spun
aºa. Cu alte cuvinte, Bogdan
Suceavã investigheazã ideile
matematice cu fervoarea unui
filolog ºi cu metodologia unui
istoric, renunþând, de cele mai
multe ori, la orgoliul ºi obsesiile
unor ºtiinþe exacte. Mai mult,
volumul pare a fi, din declaraþia
autorului, un pseudo-tratat de
eudemonologie. Nu e de mirare,
din acest punct de  vedere, cã
avem impresia cã citim nu doar
niºte memorii, ci ºi un jurnal intim.
Ultimul capitol, spune autorul, e un
eseu sau un text „pur literar” care
justificã, parþial, dualitatea
autorului, dar ºi a volumului.
Aceastã bicefalitate funcþioneazã,
la rândul ei, pe douã paliere: atât
formarea, cât ºi activitatea sa
„suferã” de aceastã formã rarã de
schizoidie. Aºadar, asemeni celor
care au avut de suferit, Bogdan
Suceavã simte nevoia sã spunã
o poveste despre realitãþile cãrora
le-a fost martor. Dincolo de asta,
autorul se insereazã, conºtient
sau nu, într-o destul de generoasã
tradiþie literarã româneascã:
„Cel puþin în cultura românã, unde
mulþi matematicieni s-au expri-
mat ºi literar ºi unde literaþii au
fost suficient de inteligenþi ca
sã urmãreascã discuþiile im-
portante care vin din spaþiul
ºtiinþelor exacte”.

Multe dintre ideile conþinute între
coperþile acestui volum fac apel la
acea transformare modernistã a
matematicii, transformare care se
resimte în absolut toate domeniile
culturii. În interiorul acestei tranziþii,
haºuratã de tot soiul de legãturi
vizibile sau nu, autorul îºi gãseºte
propria semnificaþie. Care e scopul
matematicii? se întreabã, printre
rânduri, autorul. Matematica e, în
fond, spune Bogdan Suceavã, un
„exerciþiu al esenþializãrii”, un efort
de „retragere spre principiile ulti-
me (sau prime?) ale materiei”. În
paralel, Bogdan Suceavã se
gândeºte ºi la rostul literaturii în
acest sistem. Cum aratã o
asemenea literaturã? Care sunt
mizele sale? Acestea, ºi altele,
sunt întrebãrile la care scriitorul
încearcã sã schiþeze un rãspuns:
„De fapt, cred cã viziunea noastrã
nu e întreagã dacã se concen-
treazã numai asupra literaturii sau
dacã frecventeazã numai una
dintre ºtiinþele exacte. Un drum
întreg ar trebui sã treacã prin
profunzimi din ambele teorii”.
Profesorul recunoaºte, chiar dacã
didactic (existã ºi câteva capitole
de o asemenea naturã), dificultãþile
implicate în acest proces. Fãcând
abstracþie de criteriul plãcerii, sunt
amintite aici ºi alte câteva noþiuni
necesare în cadrul încercãrii de a
„descoperi” câteva puncte comune
celor douã domenii, precum
utilitatea ºi frumuseþea sau, altfel
spus, etica ºi estetica. Chiar dacã
pe alocuri discursul poate deveni
dificil (jargonizant) pentru un
necunoscãtor (risc pe care autorul
îl semnaleazã ºi ºi-l asumã încã
de la bun început), volumul face
tocmai ceea ce Chomsky le
reproºa „vedetelor” culturale
pariziene cã n-ar fi capabile sã
facã, ºi anume sã-ºi traducã
propriile „teorii” sub forma unor idei
ºi principii clare, uºor inteligibile,
având o aplicabilitate imediatã în
viaþa realã. Iatã, deci, cum sunã
una dintre axiomele teoreticianului:
dacã scopul matematicii, dar ºi al
literaturii e luciditatea, atunci, spune
Bogdan Suceavã, ficþiunea (a se
citi esenþializarea) este soluþia
oricãrei „probleme”.

ª
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Cãlina  Bora
Luându-ne doar dupã titlul

volumului, semnat de Florica
Bodiºtean, Eroicã ºi eroticã. Eseu
despre imaginile feminitãþii în
eposul eroic (Pro Universitaria,
Bucureºti, 2013), suntem tentaþi
sã credem cã avem în faþã încã
un volum de studii de gen.

Volumul nu este însã doar un
discurs despre femeie, nici unul
doar despre bãrbat, ci este o ana-
lizã a feminitãþii, a ceea ce este
rupt din femeie ºi atribuit bãrbatu-
lui. Masculinitatea acestuia din
urmã va fi ocheanul cu lentile de
pâclã prin care va fi privitã femi-
nitatea interioarã ºi exterioarã figu-
rii eroului, rolul cercetãtoarei fiind
acela de a scoate lentilele acestui
ochean ºi de a le supune studiului
comparatist.

Aºadar, cãutând invarianþii în
operele lui Homer, Vergiliu,
Cervantes, Hemingway, Manzoni,
Rebreanu etc., autoarea observã
ºi evidenþiazã, apoi transformã în
motor al întregii lucrãri, urmãtorul
aspect: „(...) eroismul, în sensul lui
propriu, e monopol masculin, dar
toatã literatura lumii mãrturiseºte
cã nu poate fi vorba de eroic fãrã
erotic pentru ca iniþierea sã fie
profundã ºi completã, pentru ca
puternicul bãrbat sã nu ucidã ca o
fiarã sau ca o maºinã de rãzboi”
(p. 11). Florica Bodiºtean încearcã
sã demonstreze prin aceasta
douã lucruri: faptul cã dedesubtul
macismului ºi ferocitãþii eroului,
bate coarda sensibilã femininã,
coardã pe care se sprijinã, practic,
întreaga constituþie a acestuia ºi,
în acelaºi timp, faptul cã erotismul
este una din probele de foc pe care
eroul trebuie sã o treacã.

Trecând figura eroului prin
societãþile antice, pânã în secolul
XX, reuºind cu aceastã ocazie sã
stabileascã ºi câteva tipologii
feminine, specifice fiecãrei
perioade în parte, Florica
Bodiºtean reuºeºte sã ecografieze
Eroul, punându-i în valoare
complexitatea ºi capacitatea
tranzitorie. Aºadar, dacã la Homer

ºi la Vergiliu existã o barierã bine
definitã între masculin ºi feminin,
în cadrul constituþiei lui, pe mãsurã
ce ne apropiem de secolul XX
aceastã barierã se transformã într-
o pojghiþã din ce în ce mai greu de
vizualizat, pojghiþã care, la un
moment dat, este estompatã:
„Dacã existã un “etern feminin”,
formulã prestigioasã, dar simplã,
ce acoperã tocmai contradictoriul,
ambiguitatea ºi ambivalenþa
femeii, adicã „elementele produ-
cãtoare de mister”, atunci existã ºi
un “etern masculin”, descoperire
a modernitãþii literare, care
zdruncinã steriotipiile sexului tare,
introducând aspecte precum
nevoia de consolare, lipsa de
rezistenþã în faþa seducþiei ori pur
ºi simplu intoleranþa la durere, de
orice fel ar fi ea” (p. 13).

Practic, avem de-a face,
conchide autoarea, cu fenomenul
de disoluþie arhetipalã, aspect care
impune gãsirea unei modalitãþi, a
unei strategii prin care sã poatã fi
analizate hibridãrile din cadrul
modelelor ontologice, mai ales cele
servite de societãþile moderne.
Strategii prin care „polistratificarea
ºi nedefinirea”, aduse în discuþie
de volumul Floricãi Bodiºtean, sã
nu fie considerate erori în cadrul
figurii arhetipale, ci sã fie apreciate
la justa valoare, cu toate cã lucrul
conduce cãtre ceea ce Corin
Braga numeºte anarhetip. Un
anarhetip nu înseamnã însã doar
deconstrucþia arhetipului, nu este
nici tragicul lui sfârºit, ci,
dimpotrivã, înseamnã „ambreierea
ºi echilibrarea” structurii intrinsece
lui. Datoritã acestei echilibrãri
intrinsece, eroismul, definit pânã
acum ca temã cu precãdere
masculinã, devine prin teza de faþã
ºi o temã femininã.

*
Urmãrind douã direcþii, una

istoricizantã ºi alta estetizantã,
Ioan Fãrmuº îºi propune prin
volumul Privind înapoi, cititorul.
Ipostaze ale lectorului în proza

româneascã (Cartea Românea-
scã, Bucureºti, 2013) sã aducã în
prim-plan figura cititorului,
discutând-o însã nu într-un context
universal, ci într-unul naþional.
„Limitându-ne la o anumitã parte a
istoriei literaturii române (aceea
preocupatã de identitatea unui
anumit tip de cititor), dar ºi la un
anumit spaþiu ficþional – proza,
studiul de faþã, fascinat de propria-
i ipotezã, ca de altfel orice edificiu
teoretic, cautã sensurile pe care
ceea ce a pornit la drum ca „simple
studii de caz” le poate institui la
întrepãtrunderea „demonului
teoriei” cu acela al scepticismului
postmodern care, vrem, nu vrem,
ne condiþioneazã scrisul” (p. 10).
Prin aceasta Ioan Fãrmuº propu-
ne, pe de-o parte, reevaluarea
poziþiei marginale a lectorului
român, pe de altã parte, ca un
verdict al acestei reevaluãri,
intenþioneazã un adevãrat demers
prin care marginalitatea acestuia
sã fie fãrâmiþatã.

Miza principalã a volumului
este aceea de a pune în discuþie
ceea ce identificã drept „tradiþie a
ficþionalizãrii lectorului” în litera-
tura românã, propunând drept
puncte-þintã ale acestui demers:
deconstruirea identitãþii cititorului
(„în momente determinate de
contexte diferite ale literaturii
române” (p.9)) ºi etalarea stra-
tegiilor narative prin care lectorul
îºi asumã jocul literaturii.

Câþiva dintre autorii pe care Ioan
Fãrmuº îi abordeazã, în vederea
decorticãrii acestei tradiþii, sunt Al.
Odobescu (Pseudo-cynegeticos),
I. L. Caragiale, Camil Petrescu
(Patul lui Procust), Mircea
Cãrtãrescu (Nostalgia) etc. Ceea
ce-l intereseazã pe Ioan Fãrmuº
este analizarea textelor din
corpusul lucrãrii, urmãrind pers-
pectiva „jocului propus cititor-ului,
a poziþiilor de lector pe care textul
le actualizeazã, a strategiilor
narative ºi metaficþionale” (p. 11),
a problemelor pe care textele le
ridicã la contactul cu cititorul
(teoriile receptãrii). Pilonul principal
al acestui demers este acela cã,
de la paºoptism încoace, trecând
prin junimism ºi modernism, apoi
prin postmodernism, textele au o
altã coloraturã, fiind modelate
diferit.

Eroica, erotica si cititor
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Octavian ªchiau (1930-2013)
- filolog ºi istoric literar român,
profesor la universitãile din Cluj,
Alba Iulia, Leipzig ºi Tübingen.

S-a nãscut în familia unui învã-
þãtor, într-o vreme în care locuinþa
dascãlilor de þarã þinea loc ºi de
clãdire a ºcolii. Acest lucru a avut
o puternicã influenþã asupra sa,
cãci toatã viaþa ºi-a dedicat-o
formãrii generaþiilor de filologi.
A studiat filologia românã ºi rusã
la Facultatea de Litere a Univer-
sitãþii Babeº-Bolyai din Cluj, cu
profesori de marcã ce reuºiserã sã
pãstreze nealterat spiritul univer-
sitar interbelic. A devenit doctor în
filologie cu teza Circulaþia vechii
cãrþi româneºti (1971).

În anul 1954 Octavian ªchiau
a activat ca lector român perma-
nent la Universitatea din Leipzig,
când cursurile de românã erau o
parte integrantã a studiilor de
licenþã ale filologiei romanice. Ba-
zele studiilor române la aceastã
universitate fuseserã puse de
Gustav Weigand (1860-1930),
fondatorul Institutului de Limbã
Românã de la Leipzig. Profesorul
Octavian ªchiau a activat la
Leipzig ºi la Tübingen mai bine de
un deceniu. Din 1993, la Univer-
sitatea din Leipzig, s-a studiat
filologia românã (ca disciplinã
secundarã) ºi traductologia de
limbã românã pentru nivelul de
licenþã (ca disciplinã principalã
sau secundarã), cursurile ºi semi-
nariile fiind predate mai ales de
Sabine Krause ºi Octavian ªchiau.

În perioada cât a predat la Uni-
versitatea din Tübingen, profeso-
rul Octavian ªchiau a cunoscut
familia Mitei Kremnitz ºi a des-
coperit importante documente ºi
manuscrise semnificative despre
relaþiile dintre aceasta ºi Mihai
Eminescu. La Berlin a gãsit ºi fon-
dul de manuscrise Mite Kremnitz,
pe care l-a ºi adus la Cluj, prin
bunãvoinþa membrilor familiei
Kremnitz.

Profesorul Octavian ªchiau s-a
dedicat mai ales punerii în valoare

a textelor vechi româneºti, fiind un
deschizãtor de drumuri în cerce-
tarea circulaþiei vechilor tipãrituri
de la noi. De asemenea, a fost im-
plicat în cele mai importante
proiecte culturale legate de acest

domeniu: Biblia de la Bucureºti
(ediþia jubiliarã a Patriarhiei din
1988), Palia de la Orãºtie etc.

Octavian ªchiau a fost director
al Institutului de Lingvisticã ºi Istorie
Literarã Cluj (1976–1990) ºi decan
al Facultãþii de Litere din Cluj. În
primii ani dupã cãderea comu-
nismului, profesorul ªchiau a pus
bazele învãþãmântului filologic
universitar la Alba Iulia.

 Era în toamna anului 1949, la
un an dupã admiterea promoþiei
noastre la Facultatea de Filologie
a Universitãþii “Victor Babeº”. Ad-
miterea era ºi va rãmîne pentru
noi, cei de atunci ºi pentru cei care
pleacã, aºa cum ne pãrãseºte
acum Octavian ªchiau, anotim-
pul aromelor teilor de pe strada
Kogãlniceanu. Umanioarele erau
vitregite în acei ani. Ne cunoºteam
între noi, filologii, sãlile Bogrea ºi
Pârvan ne erau familiare. Atunci
l-am cunoscut pe Octavian ªchiau,
venit de la Liceul din Dumbrãveni,

Era în toamna
anului 1949

tînãr decis sã facã studii temeini-
ce. Un om admirabil, pomenit ade-
sea de membri ai Cercului literar.
Dumitru St. Petruþiu, ºef de secþie
la Biblioteca Universitarã, ne-a
reunit pe cei pasionaþi de teatru ºi,
din nou, ne-am regãsit  împreunã
pe scena Casei Universitarilor în
distribuþia “Scrisorii pierdute”, în
care îi  mai aveam parteneri pe
scenã pe prof. Nicolae Pârvu, pe-
dagogul, ºi pe Eta Boeriu, admi-
rabila poetã ºi traducãtoare a lui
Dante... Era aºa-numitul “Teatru în
amfiteatru”.

Anii ne-au apropiat; familiile,
copiii, cãsãtoria lor, nepoþii, sãrbã-
torile de neimaginat fãrã reunirea
colegilor din Catedra de literaturã
românã.

Au fost zile tinere ºi fecunde, au
fost ani grei, încercaþi adesea grav,
iar familia ªchiau a descoperit se-
cretul echilibrului ºi al bunului simþ.
Au fost ºi anii decanatului lui
Octavian ªchiau, anii colaborãrii
noastre fireºti, deºi timpurile erau
adesea neîndurãtoare.

Semnele vîrstei,  semnele ame-
ninþãtoare ale providenþei nu ne-au
ocolit.

...Îl ascult pe colegul nostru
Octavian ªchiau vorbind la festivi-
tãþi, totdeauna emoþionat. Îl ascult
la întîlnirile  unor promoþii care au
fost.  ªtiind unde se gãsea în clipa
fulgerãtoare a morþii, am sã-mi aduc-
aminte de întîlnirile de luni care în-
cepeau pe coridorul Rectoratului!

Adio, dragã prietene, Bubu ªchiau!

Ion Vlad

Angelus. Cuplu

Octavian Schiau –
In memoriam
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El tiempo es la sustancia de la que estoy
hecho.

                                           Jorge Luis Borges

La început a pãstrat un minut. Nu s-a mai oprit
sã miroasã trandafirii din cocheta grãdiniþã din
centru, ºi-a notat pe-un bileþel cã i-a rãmas de folosit
pentru altãdat’ ºi a trecut mulþumit mai departe.

Pe searã, n-a mai tras obiºnuita-i þigare pe
balcon ºi ºi-a mai pus cinci deoparte.

A doua zi a strâns încã unsprezece întorcându-
se cu tramvaiul de la plictisitoarea aniversare a unui
amic, iar pânã la sfârºitul sãptãmânii avea mai mult
de-o orã în buzunar.

Parcul prin care, în drum spre casã, îºi
petrecea agale paºii, acuma îl traversa rapid, în doar
trei minute ºi douãzeci de secunde, trei patruzeci
ºi cinci dacã era gheaþã.

Nu mai stãtea la rând. La pâine, bilete, achitat
facturi, administraþia financiarã sau alte felurite
ghiºee. Ori se bãga în faþã – acceptând sudãlmile,
ghionturile sau mizeriile concetãþenilor sãi –, ori
trecea mai târziu pe acolo, dac-avea drum.

Cert este cã nimeni nu ºtie exact ce l-a
determinat pe Tijd Vaksürinen sã adune timp.
Probabil, examenul de admitere la Academia de Arte
Frumoase fusese de vinã – nu reuºise sã modeleze
decât un braþ dupã codana bãlaie ce stãtuse
nemiºcatã preþ de patru ceasuri încheiate într-o
posturã mai mult decât indecentã – , poate cei zece
ani în care-o urmãrise pe Regiana Fék încercând,
fãrã succes, sã-i spunã cã are ceva sentimente
alese pentru ea… sau pneumonia severã ce-l
þintuise trei sãptãmâni la pat fusese ceea ce-i
declanºase preocuparea originalã.

Vreo douã zile nici nu mâncase; de trei ori
coborâse (ºapte minute ºi cinci, adunat) ºi vãzuse
cã la mãcelãrie sunt trei-patru persoane la rând.
De atunci, îºi crease o nouã obiºnuinþã, dacã nu
vedea coadã, cumpãra cu sacul. Cartofi, praz,
brânzã, peºte, saleuri, orez, linte, mãlai, hârtie
igienicã, orice…

În mijloacele de transport se aºeza mereu
lângã uºã, ca sã nu fie nevoit sã parcurgã cei câþiva
paºi în plus pânã ºi de la cine ºtie ce scaun
îndepãrtat.

La muncã, începuse sã verifice piesele de pe
bandã mai întâi din douã în douã, apoi din cinci în
cinci, pânã ajunsese sã verifice doar una din lot. În
timpul rãmas, citea pe ascuns, sub bancul de lucru,
„Dupã-amiaza timpului”, „Elemente de
temporalogie”, „Fiinþarea ºi tiimparea”, „Disipaþia
timpului în conºtiinþele primare”, „Cronosofia” lui

Adrian  Buzdugan

Valaskakis, încercase chiar ºi Prelegerile lui
Husserl privitoare la fenomenologia conºtiinþei  in-
terne a timpului. La început interesat, apoi din ce în
ce mai plictisit.

Ba noi sãrãceam spaþiul, extrãgându-i timpul,
ba timpul era însãºi sudoarea spaþiului. Ba cã timpul
era quadratura existenþei, numãrul miºcãrii,
instrumentum ordinis, ba nici nu exista, el fiind cel
mult o iluzie. Ba cã noi dãdeam timpul Fiinþei, ba cã
Fiinþa ni se internaliza prin Timp…

Pânã la urmã, conchise cã toate erau niºte
aiureli, nimeni nu ºtia cu adevãrat ce-i timpul! La fel
de bine putea sã spunã ºi el cã timpul e ca un
gumilastic. Cine l-ar fi putut contrazice? Avea douã
capete, era maleabil ºi se rupea dacã trãgeai prea
tare de el. Aºa cã verifica o piesã din întregul lot, la
întâmplare, iar în rãstimp calcula timpul economisit
în ziua respectivã, se uita (aparent) tâmp la zidul
scorojit pânã se termina ziua de lucru, ponta ºi
pleca.

Nu se mai bãrbierea demult. ‘apte minute. Nu
mai folosea veselã – n-o mai spãla – nouã minute.
Nu mai folosea încãlþãri cu ºiret, ºaptesprezece
secunde, la cât ieºea el, cam un minut pe zi.

Nu se mai oprea sã salute sau sã rãspundã la
salut, douã minute ºi ceva. Un gest a lehamite, din
mers, era mai mult decât suficient…

Renunþase la ficus, diffenbachia ºi celelalte
flori. Curãþatul ºi udatul – cinci minute economisite.

Nu mai citea nimic – trei ore pe sãptãmânã.
Vânduse patinele ºi aparatul de radio, o

economie uriaºã! Peste douãsprezece ore! În timpul
rãmas, calcula secundele, minutele puse deoparte
peste zi, le reorganiza, fãcea balanþa, iar dacã nu-
i ieºea inventarierea clipelor economisite, mai tãia
din somn.

Dupã ce umpluse vreo cinci registre mari, de
contabilitate, cu calculele sale, îi venise ideea cu
biletele de timp.

Mai întâi le fãcuse manual, dar observase cã
aceastã operaþie era cronofagã. De exemplu, ca
sã facã un bilet de Douã Minute îi lua (pânã tãia
hârtia, pânã desena o clepsidrã, pânã scria, înseria
ºi semna) cam cincisprezece minute. Chestia asta,
inacceptabilã din punct de vedere temporal, o
remediase uºor: dãduse la tipãrit bilete de 1, 5 ºi
30 de minute ºi bilete mari de-o Orã, o Zi ºi o Lunã
(cele mai valoroase, ore în ºir fãcuse modelul pentru
ele copiind cât de bine se pricepuse turnul cu ceas
al Prefecturii dintr-o carte poºtalã). Acum era mult
mai simplu, doar numerota ºi semna biletele.

Avea o micã avere. Într-un geamantan vechi
adunase în ºapte ani aproape trei ani în bilete mici

Cum si-a pierCum si-a pierCum si-a pierCum si-a pierCum si-a pierdutdutdutdutdut
Tijd VTijd VTijd VTijd VTijd Vaksürinen timpulaksürinen timpulaksürinen timpulaksürinen timpulaksürinen timpul
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ºi patru de-o Lunã.
*

Lui Tijd Vaksürinen nu-i veni sã-ºi creadã
ochilor! Stupefiat, se uitã din nou în calendar. Era
IARÃªI 20 mai! O zi cãzutã din cer pomanã! ªi
duminicã pe deasupra. Zi liberã, cu-atâtea ore ºi
minute la dispoziþie…

Se uitã pe geam. Vãzu lumea bunã ieºitã la
promenadã, locotenenþi înfipþi lângã domniºoare
îmbujorate, bãtrâni funcþionari mustãcind, copii
fugãrindu-se ori jucându-se cu cercul. Cireºele date-n
pârg prea îi fãceau cu ochiul, aºa cã ºi Tijd Vaksürinen
fãcu ce nu mai fãcuse de atâþia ani: îºi puse pantofi cu
ºiret, îºi cãlcã o cãmaºã ºi ieºi la plimbare.

Mirosi flori, mâncã o vatã de zahãr pe bãþ, se
uitã la cer ºi înaripate, bãu o halbã de bere la
cârciuma unde se-oprea odinioarã ºi unde acum
patronul, om cu credinþã în Dumnezeu, îl crezuse
o stafie, îºi petrecuse paºii alene prin parc, într-un
cuvânt, dupã atâþia ºi atâþia ani, se înfruptã cu nesaþ
din culorile, sunetele ºi gusturile care ne fac, clipã
de clipã, sã uitãm de noi înºine.

Ajuns acasã, mâncã în tihnã douã ochiuri cu
ºuncã ºi-ºi permise chiar ºi o micã siestã. Pe la
patru, când se dezmetici, calculã cât timp putea sã
mai punã deoparte pânã la-nserat. Trei ore ºi
douãzeci ºi cinci de minute. Trei bilete de-o Orã ºi
cinci mici, de 5 Minute. Înserie, semnã ºi dãdu sã
punã notele de timp în geamantan, numai cã acesta
nu era la locul lui.

Înmãrmurit, Tijd Vaksürinen se uitã din nou sub
pat. Rãscoli toatã camera, celelalte odãi, bucãtãria,
cãmara plinã de saci ºi panere, pivniþa. Nimic! Cu
buzele tremurând ºi bubuituri puternice în urechi,
se scurse pe covor.

CINEVA ÎI FURASE TIMPUL!
Când îºi reveni în simþiri, cãutã, rãvãºi întreaga

casã afurisind încontinuu ziua cãzutã din cer. Cu
priviri disperate îi întrebã pe vecini care îi
rãspunserã temãtori cã nu ºtiau nimic de
geamantanul sãu de marochin. Pe searã, sfârºit
tot, ajunse la poliþie ºi reclamã cã tot timpul strâns

îi fusese furat. „Mai precis, patru bilete mari, de-o
Lunã, patru sute cincizeci ºi opt de Zile, trei mii douã
sute douãzeci ºi ºapte de 30 Minute, peste o sutã
douã mii de-alde 5…”. Vãzându-l destul de bine
îmbrãcat, cei doi agenþi mâzgâlirã ceva într-un caiet
rufos, îºi fãcurã cu ochiul, apoi îl asigurarã cã totul
va fi bine. Îl vor prinde pe rãufãcãtor.

N-aveau sã se intereseze ºi nici n-aveau sã
afle vreodatã cã Seanus Hotillion, un pungaº itiner-
ant, un hoþ ordinar, îi scotocise apartamentul
neîngrijit. Negãsind nimic de valoare, însã vãzând
cã geamantanul pitit sub pat e aºa lustruit, închis ºi
sigilat, îl luase cu sine. Dezamãgit pânã peste poate
de conþinut, îl azvârlise pe o stradã mãrginaºã.
Vântul nehotãrât se încurcase puþin în capacul
geamantanului, apoi, curios, luase la fluturat biletele
de timp.

Iniþial, oamenii (ca întotdeauna, mari amatori
de chilipiruri) se bulucirã sã punã mâna pe timpul
lui Vaksürinen. Se dumirirã însã repede cã n-au ce
face cu el… îl aruncarã, îl mãturarã din bãtãturã.
Cam toþi cei trei ani strânºi de Vaksürinen ajunserã
astfel în rigola de pe strada X, suburbia Y. Peste
noapte, ploaia fãcu restul…

*
Cât despre Tijd Vaksürinen, dat afarã de la

serviciu la trei zile dupã fatalul eveniment, ºi acum
stã în faþa orologiului de la Prefecturã. Urmãreºte
cu atenþie unghiurile în continuã transformare ale
celor douã limbi uriaºe ºi îºi tot noteazã ceva într-
un carneþel.

Ofteazã doar când orarul se ascunde sub
minutar.

Trecãtorii îi aruncã un bãnuþ, doi, pe care
Vaksürinen îi primeºte distrat.

O singurã datã, un petec de hârtie dat de-un
fluºturatic l-a fãcut sã tresarã. Umbra biletelor sale
de timp l-a fãcut sã mãsoare uluit oamenii care se
plimbau, vorbeau sau traversau piaþeta cu
nepãsare, fãrã sã-ºi opreascã mãcar o fãrâmã de
timp. Dangãtul ceasului din turn l-a întors însã,
pentru totdeauna, la notaþiile sale bizare.
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J. M. G. Le Clézio – un Nobel
controversat

Jean-Marie Gustave Le Clézio,
scriitorul francez cu originile în
insula Mauritius, colonie francezã,
apoi britanicã, obþine Premiul
Nobel pentru literaturã în 2008,
motivaþia Juriului Nobel fiind: „Autor
al inovaþiilor, al aventurii poetice ºi
al extazului senzual, explorator al
umanitãþii aflate deasupra ºi
dedesubtul civilizaþiei dominante.”
Mesajul Academiei Suedeze
sugereazã, în punctul în care
opera prozatorului atinge o
maturitate a scrisului ca numãr de
volume, dar ºi ca scriiturã, dubla
inovare a romanului francez
aparþinând lui J. M. G. Le Clézio:
la nivelul formelor, o prozã
poematicã, a fragmentarului, care
urmãreºte aventura sentimentalã
a unor eroi ce poartã cu ei obsesia
arhetipurilor ºi, la nivelul viziunii,
prin recuperarea culturii în lupta
spenglerianã cu civilizaþia.
Civilizaþia dominantã este nu atât
colonialismul, care i-a marcat
scriitorului copilãria, cât mai ales o
modernitate sufocantã, care a
înghiþit orice formã de sacru.

Lumea literarã de la noi, însã, a
fost contrariatã. Nu gãsea
justificarea pentru o astfel de
premiere, nu gãsea renaºterea
romanului francez ºi contemporan,
în general, într-o operã de „bun
profesionist, dar superficialã”, cum
aprecia Nicolae Manolescu în
Evenimentul zilei, la o zi dupã
decernarea Nobelului, sau „de
scriitor expirat”, cum susþinea
Mircea Mihãieº. ªi toate acestea
deºi Le Clézio primise premiul
Goncourt în 1963, pentru romanul
Proces verbal, într-adevãr unul
dintre cele mai dense la nivelul

reconstrucþiei lumii pe direcþii
mitice, contrar cerinþelor realului,
impuse de Noul Roman, iar în
1994, revista Lire îl desemneazã,
prin cititorii sãi, drept cel mai mare
scriitor de limbã francezã în viaþã.
Pe plan autohton, opþiunile revin
sau, mai degrabã, se reafirmã
acum, articolul publicat pe
hyperliteratura.ro, în octombrie
2013, de Radu Vancu venind sã
susþinã premierea din urmã cu 5
ani, o poziþie opusã celei avute
atunci de Nicolae Manolescu,
Adriana Babeþi, Simona Sora,
nume amintite de autorul articolului,
dar cu rezerva unei „exemplare
ratãri”, în sensul cã ultimele romane
reprezintã cazul tipic al „ideologului
care devoreazã artistul”. E
adevãrat cã scrisul sãu cunoaºte
modificãri în timp, se înscrie treptat
în simplitatea limbajului care a
ajuns sã caracterizeze epicul din
secolul al XXI-lea, dar temele
dominante care l-au lansat în anii
’60 devin astfel mai transparente,
nu dispar. Prioritarã n-ar fi atât
critica distopiei, a oraºului unde
accentul se mutã de pe puterea
divinã pe un univers antropo-
centric, deci monoton, rece, mãr-
ginit, strict legiferat, cât questa
iniþiaticã propusã de J. M. G. Le
Clézio, care urmãreºte cu
precãdere o cãutare a Fiinþei, a
originii pierdute a scriitorului însuºi,
un continuu exilat al rãzboiului, mai
întâi, al propriilor opþiuni de a se
retrage în spaþii aflate încã sub
incidenþa „gândirii vrãjite”, mai apoi:
Thailanda, Panama, Nigeria,
Japonia, dar se ºi ocupã de
publicarea traducerii textelor sacre
mayaºe. De aceea, ºi în romane
mai noi, precum Raga sau Urania,
mitul existã, aparent doar camuflat
într-un limbaj simplu, mai puþin

poematic decât la începuturi.
Lumea încearcã sã se instituie tot
dupã ordinea celestã, ca ºi în
Cãutãtorul de aur, iar Pãmântul
Fãgãduinþei refuzã sã se arate.
Cãutarea originii, renaºterea în altã
ordine onticã din propria cenuºã
rãmân obsesii ale autorului, desenul
din covor, ºi condiþia însãºi a
scriiturii lui J. M. G. Le Clézio, mai
mult decât orice criticã ideologicã.

Energiile arhetipale ale lumii
lecléziene, în strânsã legãturã cu
obsesia originilor, sunt susþinute
formal, la nivel de construcþie
romanescã, dar ºi ideatic, de „mitul
eternei reîntoarceri”, romanele
prozatorului francez, cu nostalgia
descendenþei mauritiene, având o
structurã ciclicã, spaþial – revenirea
în geografia miticã a locului natal –
ºi temporal – integrarea în fluxul ºi
refluxul mãrii. Mitul din romanul lui
Le Clézio este, pentru Bruno
Thibault, unul dintre exegeþii operei
autorului francez, vehiculul prin
care subiectul uman se defineºte
de la începuturile timpului (cf.
Bruno Thibault în Michel Monique,
Les mythes de création du monde
dans les récits mauriciens de J.
M. G. Le Clézio, 2008, USA, p.
24). Modelul mitic redat de Mircea
Eliade se construieºte pornind de
la conceptele de fiinþã ºi realitate
din comportamentul omului
societãþilor premoderne ºi se
încheie cu viziunea iudeo-creºtinã
a unei unice renaºteri, proiectate
în viitor. Dupã Mircea Eliade, care
sintetizeazã gândirea principalelor
comunitãþi arhaice, „realitatea este
funcþie de imitare a unui arhetip
celest” ºi aceeºi „realitate este
conferitã de participarea la
«simbolismul Centrului»” (Mircea
Eliade, Eseuri. Mitul eternei
reîntoarceri. Mituri, vise ºi mistere,
ªtiinþificã, 1991, p. 15). Lumea
profanã are sens în mãsura în care
ritualurile ºi gesturile „repetã
deliberat anumite acte îndeplinite ab
origine de zei, eroi sau strãmoºi”
(Ibidem). În cosmologia iranianã,
pãmântul este oglinda cerului,
oraºele babiloniene, Ierusalimul îºi
au arhetipurile în constelaþii. Tot
astfel, Urania lui J. M. G. Le Clézio,
Insula Rodrigues din Cãutãtorul de
aur au ca model Pleiadele, grup de
stele întâlnit în toate culturile, în
numãr de 7, care ar fi zilele Creaþiei.

Eterna reintoarcere    in

Nicoleta  Popa

,,
romanele lui
J. M. G. Le Clézio
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Lumea decãzutã poate renaºte în
mãsura în care poate reface
desenul Cerului: „aventura,
cãutarea se petreceau undeva într-
un tãrâm al cerului ºi nu pe pãmânt
adevãrat” (Le Clézio, Cãutãtorul de
aur, Univers, 1989, p. 50). Centrul
acestei realitãþi este Muntele
Sacru, unde, de asemenea, se
credea cã s-ar afla Paradisul
terestru ºi pomul vieþii, prin care
omul îºi poate recâºtiga eternitatea
pierdutã prin cãderea adamicã.
Acesta, fie cã se aflã pe Insula
Preafericiþilor, fie cã este camuflat
în spaþiul profan al oraºului diluvian,
permite accesul la purificare al
protagoniºtilor lui J. M. G. Le Clézio,
iar „regenerarea periodicã a lumii se
produce în creºtinism printr-o
regenerare a persoanei umane”
(Mircea Eliade, op. cit., 1991, p. 98):
„Atunci te îndepãrtezi cu vitezã
redusã de acest centru ºi urci spre
colinele din împrejurimi; urci cu
greutate scãri ºubrede, încadrate
de mimoze, te înalþi, te înalþi
pierzându-þi rãsuflarea. Corbii
formeazã un inel în jurul muntelui.
Treci pe o stradã grudronatã,
tãcutã. Pisicile te privesc trecând,
ascunse în spatele ghivecelor cu
flori. ªopârle guºate se strecoarã
sub grãmezile de pietre vechi. ªi
continui sã urci scãrile dintre etaje;
mai sunt doar nouã înainte de a
ajunge în vârf. Trebuie sã traversezi
strada de patru ori. Sã numeri 63
de stâlpi electrici. Sã zãreºti 400 de
vile, mai aproape sau mai departe,
cu acoperiºuri roºii, cu grãdini de
portocali ºi garduri de laur. Sã
distingi ceilalþi munþi, în flãcãri poate,
ºi domul plutitor al unui observator.
Sã saluþi o bãtrânã cu mâinile
negre. Sã striveºti în picioare mii de
frunze, de furnici, de mãsline. Sã
simþi mirosul obscen al smochinilor.
Apoi, undeva spre vârful muntelui,
între a opta ºi a noua cotiturã de
trepte, retrasã la stânga unei mici
pieþe artificiale pe care o
frecventeazã copiii, se va gãsi o
fântânã cu apã rece” (Le Clézio,
Potopul, Facla, 1982, pp. 20-21).
Devenirea umanã se înscrie în
aceastã realitate mai întâi într-un
sens nietzschean, pãrãsitã de
Dumnezeu, aflatã sub incidenþa
gândirii primitive, unde dominã
voinþa de putere, iar relatarea este
subiectivã, apoi în sensul prefigurat

de creºtinism, cu ºansa unei
mântuiri viitoare, mereu amânate,
punct în care se trece la
obiectivitate, despre personajul
care ºi-a ratat recâºtigarea Vârstei
de Aur vorbeºte o instanþã
exterioarã: „ªtiu cã totul va începe
acum. [...] Totul este calm pe dig,
acolo unde s-a aºezat Esther” (Le
Clézio, Steaua rãtãcitoare, Univers,
2009, p. 237). În acelaºi timp, pentru
a avea acces la spaþiul paradisiac,
personajul urmeazã o iniþiere din
partea unui ºaman, cel care poate
renunþa la sine ºi, prin extaz, sã
ajungã sã imite gesturile
demiurgice, ale zeitãþilor.

Nu doar spaþiul este repetarea
unui tipar mitic, celest, ci ºi timpul
este repetabil. În cele 12 zile dintre
Crãciun ºi Boboteazã, tipar redus
al celor 12 luni ale anului, trecutul
ºi prezentul se suprapun, Haosul
devine Creaþie, Haos întruchipat
prin potop sau excese sexuale,
ambele motive recurente la J. M.
G. Le Clézio, care, din nou, au
dublã accepþiune, pentru creºtini,
catastrofele fiind rezultatul mâniei
lui Yahve, cel care „proiecteazã
salvarea definitivã a poporului ales
într-un illo tempore viitor ºi
mesianic” (Mircea Eliade, op. cit.,
p. 82). Tot la nivelul retrãirii timpul
mitic, primordial, este invocat „mitul
arhetipal de structurã lunarã”,
fazele lunii, „naºterea, «uzura» ºi
destrucþia Universului” (ibidem, p.
87), fiind ºi vârstele identitare ale
personajelor lui Le Clézio:
copilãrie, tinereþe ºi maturitate.

Cãzut în „teroarea istoriei”,
omului modern îi rãmâne ºansa
reiterãrii puterii creatoare a lui
Dumnezeu prin scris, Logos, în
cazul unora dintre eroii autorului
francez. Actul scrisului, în viziunea
lui Michel Monique, constã în a
exprima prin limbaj energiile vitale
ale creaþiei (cf. Monique Michel,
Les mythes de création du monde
dans les récits mauriciens de J.
M. G. Le Clézio, 2008, p. 25). Sunt
scrisori adresate personajelor
înseºi, iar în momentul renaºterii
ceea ce este scris arde,
combustia având în germene
sensul purificãrii ºi al reînvierii.

„Mitul eternei reîntoarceri”
cunoaºte ºi unele actualizãri
moderne prin Michel Foucault ºi
prin Friedrich Nietzsche. Dupã

Foucault, omului contemporan îi
este inaccesibilã atingerea
originarului primordial, pentru cã
„atunci când încearcã sã se
defineascã pe sine ca fiinþã vie,
omul nu-ºi descoperã propriul
început decât pe fondul unei vieþi
care a început, ea însãºi, cu mult
înaintea lui” (Michel Foucault,
Cuvintele ºi lucrurile. O arheologie
a ºtiinþelor umane, Univers, 1996,
p. 387). ªi în acest caz, singura
regãsire a originii se realizeazã prin
scris. Omul este sub stãpânirea
lucrurilor, care au acces la originea
proprie, în lumea lui J. M. G. Le
Clézio, obiectele fiind
antropomorfizate. Ele au viaþã în
sine, dar sunt ºi însufleþite prin
privirea omului, a cãrui devenire
întru eternitate este de prim-plan.

Dupã Friedrich Nietzsche, a
cãrui „eternã reîntoarcere” prinde
contur în opera de maturitate,
publicatã postum, „Totul devine ºi
revine veºnic” (Friedrich
Nietzsche, Voinþa de putere.
Încercare de transmutare a tuturor
valorilor (Fragmente postume),
Arion, 1999, p. 656), însã nu pentru
a redobândi Paradisul de dinainte
de pãcat, ci pentru cã, neajungând
pânã acum la finitudine, înseamnã
cã devenirea este eternã, iar
lumea „nu poate sã «fiinþeze»”
(ibidem, p. 658). De asemenea,
numai ceea ce este pozitiv renaºte,
cãci ºansele rãmân în mâna celor
capabili de putere creatoare.
Eliberarea este spiritualã: „Eterna
Reîntoarcere e Repetiþia; dar
Repetiþia care selecteazã,
Repetiþia care salveazã. Minunata
tainã a unei repetiþii eliberatoare ºi
salvatoare” (Gilles Deleuze,
Nietzsche, All Educational, 1999,
p. 32). Lui Le Clézio îi lipseºte
„supraomul”, forþa eliberatoare, dar
îi rãmâne puterea de a crea ºi de a
renaºte mereu ºi mereu prin scris.
Paradisul terestru este inaccesibil,
dar este posibilã imaginarea lui, din
nevoia descoperirii propriei Fiinþe.
Va fi întotdeauna un alt Adam Polo,
se vor naºte etern alte cãrþi.

Alter-ul intangibil sau
reiterarea vârstei paradisiace
mereu pierdute, mereu
tangibile

Obsesia insulei este tiparul pe
care îl construieºte structura de
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prefacere. Eroul este ºi insula
iniþialã, Paradisul copilãriei, este ºi
Insula Preafericiþilor, unde îºi
sondeazã profunzimile spirituale,
este ºi insula spre care se
întoarce, nimic nemaifiind identic
cu ceea ce a fost cândva. Este
punctul de „dincolo”, în care se
adunã, prin anulare, trecutul ºi
viitorul, cum analiza instituirea
sensului Gilbert Durand. Mai mult,
insula originarã ºi sinele regãsit nu
se mai identificã. ªi, de aici, nevoia
unei alte ºi alte cãlãtorii, aºa cum
valurile distrug ºi refac imaginea
insulei din Raga, a insulelor
Rodrigues sau Sfântul Brendan, în

definitiv, a Insulei Mauritius.
Fluxul ºi refluxul marin închid

cercul cãutãrilor, pulseazã în ritmul
inimii eroului al cãrui ideal se
spulberã. De asemenea, ca într-o
mandala orientalã închisã într-un
pãtrat, ca simbol al celor patru
elemente fundamentale, spaþiul
ideal se încheie. Dar nu definitiv.
Visul lui Le Clézio este la limita
dintre cunoaºterea primitivã ºi cea
creºtinã. Prin urmare, mântuirea
va fi. „Eu sunt altul” într-un proces
mereu ºi mereu reluat, pânã la
identificarea finalã a Fiinþei cu insula
ei. Este un drum spre Centrul
Fiinþei.

geografiei spaþiului privat, ca
frontierã, prag, marcând raportul
interiorului cu exteriorul în cadrul
unui spaþiu restrâns, cel al casei.
Ceea ce putem sesiza numai-
decât, esenþial pentru acest
mapping al geografiilor literare
þine de integrarea ºi corelarea
informaþiei, a bazei de date în
vederea transferului lor înspre
imaginar, în harta mentalã a

operei. Mircea Eliade, într-o
oarecare mãsurã reinventeazã
un Bucureºti de uz personal,
care, aºa cum afirma Mircea
Cãrtãrescu într-un minunat articol
despre identitatea sa europea-
nã, are forma minþii lui. Astfel cã,
Alexandra Rãsuceanu devine
unul dintre cei mai avizaþi ghizi ai
operei eliadeºti, prima care ne
oferã o minuþioasã ºi semni-
ficativã hartã a ei.

Mãrul Evei

(urmare din pag.37)

eschatip (realizarea unui model
primordial la final, prin aglutinarea
unor naraþiuni fragmentare
termenul de „ eschatio“ fiind definit
de Corin Braga în articolul
«Arhetip, anarhetip, eschatip» din
Steaua, nr. 1-2/2004, pp. 28-32 ºi
în volumul De la arhetip la
anarhetip, Polirom, Iaºi, 2006) a
romanelor lui J. M. G. Le Clézio.
Este Insula Preafericiþilor, dar ºi
insula Mauritius, insula originarã,
unde identitatea individului este
alteratã de invaziile colonialiºtilor ºi
de exilul perpetuu din calea
rãzboiului. Calea spre insulã cautã
forme de a recuceri identitatea
pierdutã: cãlãtoriile extraordinare,
utopia, scrisul, cartea, povestea
fãrã sfârºit. Soluþia literaturii sale
este timpul circular, pentru cã orice
finitudine rupe legãtura cu
primitivul, cu existenþa sub
incidenþa mitului.

Abolirea raþiunii face sã triumfe
cultura asupra civilizaþiei, în sensul
în care percepe Spengler acest
raport, iar Noul Roman francez al
lui J. M. G. Le Clézio sã devinã
„Scriu, deci exist.” Aceastã
aventurã a autocunoaºterii se
întâmplã într-un spaþiu ºi un timp
suspendate. Aºa cum remarcã ºi
exegeþii operei lecléziene, timpul
este notat precis, când este cel
istoric, linear, factor de alienare,
dupã Monique Michel, ca în
scrisorile lui Alexis cãtre sora sa,
Laura din Cãutãtorul de aur, ºi nu
cunoaºte termeni de referire exacþi
atunci când sugereazã cãlãtoria
interioarã a eroului, cum este
rãtãcirea pe mare a aceluiaºi
Alexis. Jurnalul sãu de bord este
o prozã subiectivã care nu mai are
timp. La fel se întâmplã ºi cu
spaþiul. Locul natal, insulele
pierdute prin mãrile lumii sunt
semne ale rãtãcirii. Punctul fix este
oraºul monoton din care are loc
evadarea spre toposuri fabuloase.

Dacã eroul se identificã pe sine
dupã regãsirea în altul, cum este
cazul personajului Alexis, în
cãutarea corsarului, ºi care se
raporteazã la lumea pestriþã de pe
corabie prin asemãnãri sau prin
non-identificare, protagonistul
ajunge sã fie chiar insula, spaþiul
acela spre care aleargã mereu ºi
din care sã revinã renãscut în locul
natal, sã îi aducã aceeaºi
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O relaþie unicã, dar ºi unilateralã
– s-ar putea spune – a avut cu Guy
de Maupassant un scriitor originar
din România, care a publicat atât
în româneºte, cât ºi în francezã
sub foarte multe nume (Rudolf
Bernhaut, Rudy Bernhardt, Rudy,
Radu Baltag – nume dat de Gala
Galaction ºi folosit în ziarele din
Bucureºti –, Claude Rodolphe
Bernhaut, C. R. B., Adrian Corbul,
A. C.). În Franþa a fost destul de
cunoscut ca Adrien Le Corbeau,
traducere ad litteram a pseu-
donimului românesc utilizat în
presa din Transilvania. Iniþialele
ALC apar de altfel pe hârtia de
scrisori utilizatã de scriitor în
Franþa, cuplate cu un simbol care
poate sã facã trimitere ºi la corbul
Huniazilor.

Dar nu la gloria politicã ºi militarã
a Huniazilor visa Adrian Corbul, ci
la gloria literarã pe cheiurile Senei.
N-a cunoscut-o întru totul, însã –
în zilele noastre – nu este complet
uitat. A supravieþuit în primul rând
printr-o farsã de proporþii (sã nu-i
spunem imposturã), publicând în
trei articole succesive detalii

picante despre viaþa intimã a
marelui scriitor francez Guy de
Maupassant.

Timp de aproape o sutã de ani,
cele trei articole – de mai mult de
treizeci de pagini fiecare –, scrise
de Adrian Corbul, dar semnate Dna

X, apãrute în La Grande Revue,
în octombrie 1912, martie 1913 ºi
aprilie 1913 – au fost considerate
a fi memoriile unicei iubite de suflet
a lui Guy de Maupassant, despre
care se ºtia cã a avut peste trei
sute de femei, dar fãrã a se lega
sufleteºte de vreuna dintre ele.
Datoritã faptului cã Hermine
Lecomte du Noüy (1854-1915)
deja publicase un roman epistolar
cu titlul Amitié amoureuse în care
apãrea de mai multe ori ºi numele
scriitorului francez, comentatorii au
considerat cã tot ea este ºi
autoarea memoriilor în cauzã, fapt
luat ca atare de toþi specialiºtii,
„mistificarea” românului fiind chiar
ºi citatã, de-a lungul anilor, în foarte
multe lucrãri critice extrem de
serioase, inclusiv în ediþia din
Pléiade a operelor lui Guy de
Maupassant!

Cercetarea din România a dus
la descoperirea a trei articole – ce
constituie baza primei apariþii din

Franþa –, publicate mult înainte în
Tribuna de la Arad, graþie „întâlnirii”
autorului lor cu o doamnã D…:
„Guy de Maupassant intim.
Amãnunte absolut inedite. I. Iubita
scriitorului”, 15/28 noiembrie 1911,
p. 1-3; „Guy de Maupassant intim.
Amãnunte absolut inedite. II. Ernest
Renan”, 24 noiembrie/7
decembrie 1911, p. 1-3; „Guy de
Maupassant intim. Amãnunte ºi
scrisori inedite. III. Maupassant
despre scriitori”, 29 noiembrie/12
decembrie 1911, p. 2-4. Aceastã
farsã literarã i-a adus ceva bani –
însã nu suficienþi – scriitorului
evreu nãscut în România, care o
ducea destul de greu în Franþa ºi,
de aceea, avea intenþia de a mai
scrie ºi niºte memorii ale unui fiu
bastard al povestitorului francez,
dar un conaþional l-a dat de gol în
presã, încheindu-se astfel cam
brusc „legãturile” sale cu Guy de
Maupassant.

Soarta a vrut, în schimb, altceva
de la el: dupã ce era sã moarã în
timpul primului rãzboi mondial (fapt
care i-a schimbat total maniera
ulterioarã de abordare a literaturii),
Rudy Bernhaut a scris în limba
francezã mai multe articole ºi, mai
ales, trei romane semnate Adrien
Le Corbeau: Le Gigantesque
(1922), L’Heure finale (1924) ºi Le
Couple nu (1931), ultimul cu o
prefaþã de Anna de Noailles, ce au
apãrut toate la editura Fasquelle,
unde ºi lucra de altfel, fãcând din
el marele stilist al Franþei pentru un
timp. Aºa cum prea bine se ºtie,
i-a urmat, dupã doar câþiva ani,
Emil Cioran care a fost ºi el
considerat cel mai mare stilist al
limbii franceze. De notat ar fi cã Le
Gigantesque a primit premiul
Montyon (ºi exista chiar o speran-
þã pentru premiul Goncourt)!
Ulterior, volumul a apãrut în limba
englezã, The Forest Giant, în anul
1924, în traducerea lui J. H. Ross,
mai bine zis T. E. Lawrence (cel
ce va deveni celebru sub numele
de Lawrence al Arabiei) care
traducãtor, însã, nu a apreciat
cartea la justa sa valoare în
comentariile fãcute pe marginea ei.
Posteritatea va judeca altfel: se
poate, în sensul acesta, consulta
frumoasa ediþie din 2004, apãrutã
la Castle Hill Press, cu o prefaþã
de Jeremy Wilson...

O farsa literara de
proportii si un destin cel
putin ciudat
Alexandra  Viorica  Dulãu
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Pacientul român

           The English Patient
                                 Michael Ondaatje

A-þi aminti din memorie de memorie?...
Precum de ceva mai curând pierdut, decât prezent,
Amestec de luciditate ºi fantezie,
Jumãtate om deplin, jumãtate – pacient?

A-þi aminti din memorie de memorie
Ca proprie refacere din nerecunoscut,
Deja din neant de vremuri ºi de istorie?

Dar ºi din câte-i afla din nesigurul trecut
Amintindu-þi din memorie de memorie,
Nu uita sã uiþi! – de nu tot, negreºit – cât mai mult!

Sus

Pe culmile Parnasului
ca ºi pe culmile disperãri – zeii
muzele
gheaþa

ºi o concentraþia de poezie în sânge
depãºind nivelul
compatibil cu viaþa…

Deznodãmânt fericit

Aºa
generic ºi generalizator
(cum cândva pionierului þãranului minerului
sau chiar ostaºului necunoscut…)
meritã probabil sã i se înalþe un monument
ºi strãbunicului care a murit
pe când aveau vreun strãnepot pe genunchi
spunându-i bineînþeles strã-
poveºti nemuritoare cu obligatorul deznodãmânt
                                                                             fericit
zis happy end…

Bocet dupã Ana-anA

Ana, anA!! Ana, anA!! – Manole
o boceºte  îndoit pe Ana-anA
AnAnA, AnAnA
Ana, anA!!
pe numele ei adevãrat
dar ºi rostit
de la coadã spre cap.

Extaz

Când cu tine
mi-e cel mai mult
ºi mai bine

mãrul lui Adam
se sfarmã noduri în gât
stãvilind
excesul de sine.

Portretul unui final de secol

Se ducea dracului Uniunea Sovieticã
se risipea! O, ce veste minunatã
se rãspândea!

Finalul de secol XX
bãtea înverºunat la maºina de scris
având atâtea de anunþat
atâtea de spus

finalul de secol de sine însuºi surprins!

Secolul dactilografia ca un apucat
bãtea bezmetic în claviaturã
încât literele cu cositorul din dinþi
ferfeniþa banda maºinii de scris
de zburau din ea zdrenþe-zdrenþe mici
care-i sãreau secolului-dactilograf în faþã
pistruindu-i-o cu negru
pestriþ.

Vã mai amintiþi?...

Paginã facebook

Ce iluzie ºi cu numãrul prietenilor
devalorizaþi pânã la lipsa de importanþã a
statisticii facebook
conform cãreia deja ai avea
peste 3 000 de… (las gol
spaþiul dintre „…”)
când de fapt
necruþãtorul timp nu þi-a lãsat în viaþã
nici mãcar trei prieteni
ºi aproape o
întreagã generaþie…

Leo Butnaru

Santa familia
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În cazul scriitorului Ion Noja,
învãþãmintele experienþei sale de
viaþã (dinainte ºi de dupã 1989)
copleºesc pe cele ale experienþei
sale de lecturã. Viaþa l-a purtat prin
diverse medii ºi îndeletniciri, care
i-au solicitat înzestrarea originarã
de a se întreþine ºi descurca
singur. Acum, la peste 70 de ani, e
îndreptãþit sã-ºi scruteze viaþa cu
o privire criticã, vãzînd cîte a fãcut,
cîte din acestea au fost bune ºi pe
care nu le-ar mai face, dacã ea ar
putea fi reluatã. Pe experienþa lui
de origine þãrãneascã ºi-a clãdit
de timpuriu o vocaþie a libertãþii ºi
a luãrii iniþiativelor sale pe cont
propriu.

Experienþa de viaþã de dupã
1989, bulversantã, l-a reþinut din
timpul creaþiei, el fiind rar prezent
în vitrinele librãriior. Dar, paralel, i
s-au accentuat reflexivitatea ºi
discernãmîntul, fiind obligat, de
puternica lui întoarcere spre viaþã,
la luarea în piept a vicisitudinilor ei.
Însã contactul cu lumea scrii-
toriceascã nu l-a întrerupt, ci a
luat o altã turnurã: Ion Noja s-a
transformat în amfitrion al unor
manifestãri culturale clujene ºi în
distins gãzduitor al unor perso-
nalitãþi literare prezente în burgul
de pe Someº.

În felul lui, Ion Noja a practicat
boema încã din timpul studenþiei,
cînd am fost colegi, dar o formã
de boemã atipicã – o formã de a
cãuta înþelesurile vieþii, deprins
astfel de experienþa ruralã a co-
pilãriei. Aºa s-a întîmplat în anul III
de facultate, cînd a trecut la fãrã-
frecvenþã, ocupînd în paralel
diverse posturi în culturã ºi diverse
funcþii, de partid ºi de stat. Toate
aceastea l-au „pregãtit” pentru o
carte moralistã ºi observatoare de
viaþã, cum este cea din anul 2006,
Manual de tristeþi folositoare,
reapãrutã anul acesta, într-o ediþie
nouã sau în volumul al II-lea, sub
titlul Întãinuiri la vedere – o culegere
de aforisme privind în special
formele succesului în viaþã ºi cãile
ajungerii la el: cel material, spiritual,
social.

Trebuie spus de la bun început
cã aforismele elaborate de Ion Noja
beneficiazã de o distincþie literarã
fãrã cusur, autorul dovedind o mare
sensibilitate la traiectoria lor
distinsã, la aura poeticã în care
cele mai multe sunt îmbrãcate,
þinînd mereu treazã, la lecturã,
conºtiinþa cã vin de la un poet.

Apetitul vieþii îl face tot mai puþin
disponibil pentru odihna lecturii,
fiindcã vrea sã descifreze ade-
vãrurile acolo unde ele se nasc. În
aceastã luptã a aflãrii, el poartã cu
distincþie legãmîntul pe care l-a
fãcut cu sine, cel al sensibilitãþii sale
pentru frumos, prin practicarea lui.
Astfel încît moralistul ºi poetul se
întîlnesc în adevãrul aceleiaºi exis-
tenþe, sau, cum spunea, „în ultima
vreme am ajuns sã seamãn tot mai
mult cu mine însumi”.

Cînd reflecþia se deschide
spre destinul poporului român,
aceasta ia o traiectorie la care
autorul se dovedeºte a fi foarte
sensibil. Moralistul ºi poetul exul-
tã deopotrivã, dar pãstreazã,
împreunã, ºi transmit gustul amar
al unor învãþãminte evidente, nu
tocmai încurajatoare („Din cît
excedent de jale a adunat în exis-
tenþa sa poporul român, ºi-a fãcut
buciume cu care sã-ºi vesteascã
jalea pe toate dealurile. Poetic,
nimic de zis. Dar alte popoare
parcã s-au dovedit mai practice
cu felul în care ºi-au gospodãrit
suferinþa.”)

Aceastã carte dovedeºte talen-
tul polivalent al autorului, ea vine
sã ateste cã între boemã ºi mo-
ralitate existã o rîvnã reciprocã,
alimentatã de sufletul neliniºtit
al protagonistului lor.

Cu volumul Solarele ascunderi
(2013), Ion Noja revine la uneltele
care l-au fãcut cunoscut, cele ale
versului, dovada dãinuirii înzestrã-
rii lui originare. El prizeazã viaþa
prin urmele ei caligrafice, firea în-
demnîndu-l spre acast al doilea
registru, care îl subordoneazã pe
cel dintîi („Vino, scriind, sã ne jucãm
de-a viaþa,/ pînã viaþa realã va
deveni/ o imitaþie a jocului nostru./

Tu vei coborî din litera A,/ pe trepte
de ivoriu, cu paºi inocenþi,/ Eu te
voi urmãri/ din turnul literei I/ ºi-þi
voi ieºi înainte/ dintr-un motiv
oarecare,/ dar tran-sparent, ca prin
el sã se vadã/ iubirea ce-þi port - /
aºa cum un abur se vede/ în vorba
spusã pe frig./ Ne vom plimba de
mînã peste cuvîntul dig/ ºi fericiþi
lîngã cuvîntul mare/ vom cãuta
cuvinte prin care sã ne spunem/
tot ce-am putea vedea în
depãrtare.”).

Ambele laturi ale personalitãþii
sale coexistã, dar în forme spe-
cifice. Lirismul e mai metaforic, iar
moralismul e mai poetic, lirismul e
mai fantezist, iar moralismul e mai
subiectivat, ca în, de pildã, Puterea
speranþei.

Reflecþia, inseparabilã de vîrsta
septuagenarã, este pigmentatã
de zbuciumul traiului sãu cãtre
aceastã vîrstã, cînd „duce în spi-
nare sacul acesta/ plin de iluzii”.
Acest efort alimenteazã dantelãria
versurilor ºi prin ele poetul se
abstrage din vacarm, fãrã a-l putea
ignora: „Trage perdelele ºi ascultã/
cum lucrurile din casã îºi rod/
amãruia lor plictisealã./ Pînã mai
ieri/ îndemnul de-a face acoperea/
mãruntele zgomote./ Pînã mai ieri
pregãteam/ cu trudã ºi cu rãbdare
rãspunsuri/ pe care le aºezam cu
faþa/ spre lumea cea mare./ Dar
adevãrul e cã oamenii vin/ se uitã
ºi pleacã/ ºi nimeni nu osteneºte/
preþ de-o-ntrebare”. Din „frenetica
realitate” apar mereu pãcate care-
l ademenesc. Dar, vorba lui, „a fi”
a fost corupt de „lumea strîmbã”,
la a cãrei vindecare apleazã prin
versuri. Poetul simte cã poate priza
aceastã realitate prin cuvintele
(„ªi-atîtea cuvinte mã aºteaptã/ sã
le jupoi/ pentru pielea lor strãvezie,/
pe care s-o întind în ferestrele/
dintre mine ºi lume.”) cu care îºi
populeazã diferenþele.

Pentru filologul Ion Noja,
moartea  este o „nesfîrºitã albãs-
trime”, autorul fiind un voluptuos al
nuanþãrii...

Sub titluri oximoronice
Titu  Popescu
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Izvorând din cadrul dinamic,
dar, în acelaºi timp, problematic,
al anilor 70 ai secolului al XIX-
lea, chestiunea fradiquianã a
devenit scena pe care evoluþia
rolurilor culturale, sociale, po-
litice, filozofice, religioase ºi
literare a marcat un clivaj ce va
deveni pretext pentru o nouã
generaþie. O generaþie care a
anticipat nu doar aventura poe-
ticã a generaþiei Orpheu, al cãrei
protagonist a fost Fernando
Pessoa, dar care, de aseme-
nea, a intuit dorinþele intime ale
unei Portugalii care avea nevoie
de o „porta-voce”.

Aceastã „porta-voce”, cum o
numeºte Ana Nascimento
Piedade, a rãzbãtut, iniþial, prin
tonalitãþile sale stridente, prin
revolta stârnitã de presiunea
factorului ideologic. Cu toate
acestea, Fradique Mendes, sub
îndrumarea celor trei autori ai
sãi, Antero de Quental, Eça de
Queirós ºi Jaime Batalha Reis,
a constituit nu numai mobilul re-
configurãrii principalelor structuri
literare naþionale, dar, mai mult
de atât, a marcat debutul utilizãrii
unor noi artificii literare. Astfel a
luat naºtere primul proiect de
heteronimie colectivã din istoria
literaturii universale, în umbra
cãruia a început sã se contureze
curentul literar ce va purta numele
de fradiquism.

Aceastã nouã conformaþie
literarã numitã fradiquism ni se
aratã, pentru început, sub forma
unui „oarecare decadentism
de inspiraþie (preponderent)
baudelairianã, cãruia i se adau-
gã recurgerea purificatoare la
«Sfânta» – ºi sceptica – ironie ºi
practicarea unui «ateism» nihilist,
înteþeles, încã de demult, ca o
«necesitate igienicã»” (Ana
Nascimento Piedade, Fradiquismo
e Modernidade no Último Eça,

Carlos Fradique Mendes, un
heteronim colectiv
Cristina  Moraru

Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, Lisboa, 2003, p.140.
Citatele din lucrãrile în alte limbi
decât limba românã apar în
traducerea autorului acolo unde
nu se menþioneazã traducãtorul).
De asemenea, „dandysmul, cultul
genuin al insolitului, critica
exceselor civilizaþiilor liberale
moderne, valorizarea pitorescului
(în special a pitorescului por-
tughez, asumat într-o manierã
oarecum orgoliasã)” (Carlos
Reis, Estudos Queirosianos,
Ensaios sobre Eça de Queirós e
a sua Obra, Editorial Presença,
Lisboa, 1999, p. 35) sunt carac-
teristici ce contribuie la conturarea
unui portret care îºi propune sã
stabilizeze tot ceea ce va de-
construi mai târziu. Dacã aceastã
variantã incipientã a lui Fradique
Mendes, pe care urmeazã sã o
prezentãm, se constituie sub
îndrumãrile factorului ideologic,
ultima variantã a sa, enunþatã de
Eça de Queirós în Corespon-
denþa lui Fradique Mendes, este
marca unei existenþe ghidate de
norme exclusiv estetice. În ceea
ce  p r i veº te  modern i smul,
fradiquismul, lansat odatã cu
publicarea operei mai sus
menþionate, în anul 1900, dar
provocat de aceastã experienþã
a heteronimiei colective, a
constituit, fãrã îndoialã, un motor
al modernismului portughez prin
punerea în discuþiei a dispersiei
subiectului ºi a pluridiscursivitãþii
ideologice, propunând o atitudine
dialogicã în relaþia cu scriitura. ªi,
în cele din urmã, prin asumarea
sindromului cãrþii absente,
fradiquismul ºi-a demonstrat nu
numai actualitatea, ci ºi origi-
nalitatea, prin asocierea statutului
sãu ficþional, de heteronim, cu
acest concept al cãrþii nescrise
care îl transformã pe eroul nostru
într-un reprezentant al absolutului.

Fradique Mendes în contextul
Generaþiei 70

Rãmânând „fãrã un pãrinte pe
care sã se poatã baza”(Joel
Serrão, O Primeiro Fradique
Mendes, Livros Horizonte, Lisboa,
1985, p. 130), condamnaþi la
„abandonul dictat de orfanitate ºi
la singurãtate în faþa stelelor mute
– angajaþi în cãutarea neîncetatã
ºi anxioasã a altor modele, pe care
era nevoie sã le inventeze pentru
ca viaþa sã aibã, din nou, un sens,
dacã acesta a existat vreodatã”
(ibid., p.237), cei trei autori au decis
sã îl creeze pe Fradique Mendes
pentru a compensa, astfel, lipsurile,
lacunele ce ameninþau integritatea
acelei epoci.

Cei trei protagoniºti ai Genera-
þiei 70 au decis astfel sã expe-
rimenteze ceea ce Joel Serrão a
numit „o specie de catharsis
estetico-literar” (ibid.), elaborând o
creaþie colectivã care, fiind la
început o simplã „joacã”, cum o
numea Jaime Batalha Reis, a
reuºit, în cele din urmã, sã modifice
peisajul literar naþional. Geneza
acestui „poet tricefal” (Ibid., p. 156)
a început, conform mãrturiei lui
Jaime Batalha Reis, în urmãtorul
fel: „Într-o zi, gândindu-ne la bogãþia
imensã a fluxului modern al ideilor,
a cãrui existenþã pare sã fie
absolut necunoscutã în Portugalia,
gândindu-ne la apatia chinezeascã
a lisabonezilor, imobilizaþi, pentru
ani întregi, în contemplarea ºi
modelarea ideii mediocre, vechi ºi
indecise, de mâna a doua, utlilizatã
defectuos, ne-am gândit sã
suplinim una din multele lacune
lamentabile creând, cel puþin, un
poet satanic. Astfel a apãrut Carlos
Fradique Mendes” (Apud Jaime
Batalha Reis în Joel Serrão, op.
cit., pp. 155-156).

Prezentat publicului ca un poet
original, Fradique Mendes este, în
acelaºi timp, un produs al ºcolii
satanismului nordic, dar ºi al noii
ºcoli literare franceze, citindu-i pe
Baudelaire ºi Leconte de Lisle ºi,
mai mult de atât, cunoscându-i
personal pe aceºtia. Conform
descrierii lui Antero de Quental,
„Domnul Mendes aparþine unei mari
ºcoli, care, rãspânditã în toatã
Europa, a venit pe de o parte sã
substituie ºcoala romanticã ºi pe
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de altã parte sã se opunã
acesteia.” (Apud Antero de
Quental în Joel Serrão, op.cit,
p.201).

Baudelaire este, pentru cei trei
autori, „referinþã dureroasã, dar
necesarã, pentru cã el a deschis
calea, singura cale rãmasã:
aceea a blasfemiei, moºtenire ce
posedã încã o evidentã conotaþie
satanicã” (Joel Serrão, op. cit., p.
223). Aceastã blasfemie derivã,
în primul rând, din actul de
„provocare a lui Dumnezeu, de
transferare în spaþiul uman a
calitatãþii demiurgice, calitate care,
în cele din urmã, aparþinea
acestuia de drept ºi îl întregea”
(ibid., p. 220). Diferit de acea
creaturã damnatã, grotescã, de
acel avorton pe care Victor Hugo
îl numeºte Satan, dar ºi de acel
produs al antilirismului lui
Lautréamont, acea creaturã lãsatã
în suspensie, fãrã termeni de
comparaþie care sã îl valideze sau
invalideze, acest Satan fradiquian
este fãurit, fãrã îndoialã, dupã
modelul baudelairian. Ca ºi
satanismul lui Baudelaire,
satanismul de tip fradiquian
promoveazã un „simbol al roman-
tismului «modern», un Satan ce îºi
are rãdãcinile în Shelley, care
celebreazã frumuseþea diabo-
licului” (Álvaro Manuel Machado,
Do Romantismo aos Roman-
tismos em Portugal, p. 63).

Creatorii primului Fradique
Mendes

Pentru Antero de Quental,
figura centralã ºi sursa de inspiraþie
a acestei miºcãri, dar ºi prototip al
heteronimului Fradique Mendes,
experienþa fradiquianã a furnizat
spaþiul ºi contextul propice pentru
dezvoltarea tuturor „contradicþiilor
de nerezolvat ale psihicului
anterian” (Joel Serrão, op. cit., p.
69). Dar, în ciuda faptului cã, pentru
el, scriitura era doar un instrument
ce facilita fluxul ideilor ºi a faptului
cã „visul sãu era acela de a crea o
Filosofie, o Formã de Guvern, o
nouã Formã de Societate” (apud
Jaime Batalha Reis în Joel Serrão,
op.cit., p. 246), el a fost, în mod
paradoxal, dintre cei trei autori,
acela care a revoluþionat cel mai
mult lumea literaturii în momentul

formãrii poetului Fradique Mendes,
pentru cã „nici unul dintre cei trei
autori nu a cultivat heteronimia ca
Antero” (Joel Serrão, op. cit., p. 210).
ªi, cu toate cã Antero anticipeazã
ºi duce la extrem viziunea lui
Pessoa, pentru care „literatura, ca
orice altã artã, dovedeºte cã viaþa
nu este de ajuns” (Manuel
Machado, A Geração de 70-Uma
Revolução Cultural e Literária,
p.49), considerând cã nici mãcar
literatura nu poate prelua aceastã
sarcinã de a se lãsa învestitã cu
sens, el este acela care, prin faptul
cã „gândeºte ceea ce simte; simte
ceea ce gândeºte” (apud Oliveira
Martins în Álvaro Manuel
Machado, op. cit., p. 50) lanseazã
nu atât mobilul realizãrii mult doritei
revoluþii, cât instrumentul unei
revoluþii literare, instrument pe care
îl va prelua mai târziu Pessoa
atunci când va afirma cã „ceea ce
în mine simte, gândeºte” (Apud
Fernando Pessoa în Álvaro
Manuel Machado, op. cit., p. 49).

Asemena lui Antero de Quental,
Eça de Queirós a fost subiectul
unor schimbãri care aveau sã
decidã, mai târziu, soarta creaþiei
colective. Fiind, la început, un
cãutãtor de suflete, pentru care „în
artã conteazã numai aceia capabili
sã creeze suflete ºi nu aceia ce
reproduc obiceiuri” (apud Eça de
Queirós în Joel Serrão, op. cit., p.
99), Eça acelei perioade îl
condamna pe Camões ºi apetenþa
operei acestuia pentru acþiune,
avându-l, în schimb, ca model pe
Shakespeare, „cel mai mare
creator de suflete” (ibid., p. 105).
Dar, în contextul Generaþiei 70 ºi
al creãrii lui Fradique Mendes, iese
la ivealã, de asemenea, un alt Eça:
acela care, sub titlul A Nova
Literatura a dezvoltat tema O
Realismo como nova expressão
da arte, unde autorul ne îndrumã
înspre o literaturã încãrcatã de „o
misiune socialã ºi moralizatoare”
(António José Saraiva ºi Óscar
Lopes, História da Literatura
Portuguesa, Porto Editora, 1976,
p. 900).

Jaime Batalha Reis, cel de-al
treilea autor al creaþiei hetero-
nimice, „memorialistul-ºef al
generaþiei sale” (Joel Serrão, op.
cit., p. 200) ºi „provocatorul-ºef al
acestei creaþii heteronimice” (ibid.,

p. 205), unicul dintre cei trei autori
fãrã operã publicatã, a avut, aºa
cum a subliniat Joel Serrão, cea
mai mare responsabilitate în ceea
ce priveºte organizarea acestei
aventuri literare. Lui i-a revenit
sarcina de a descrie felul în care
„Trosnea ºi ardea scandalosul
nostru furnal de revoluþie, de
metafizicã, de satanism, de
anarhie, de boemie feroce” (apud
Jaime Batalha Reis în Joel Serrão,
op. cit., p. 153).

Sinceritate ºi heteronimie în
crearea lui Fradique Mendes

Aceastã nouã configurare a
spaþiului ficþional, dar ºi relaþia
autorului cu personajul sãu deschid
calea înspre noi posibilitãþi de
evoluþie a conceptului de hetero-
nimie. Diferitã de pseudonimie, care
nu urmãreºte decât sã ascundã
adevãrata identitate a autorului,
heteronimia „corespunde unei
dorinþe de dedublare ce presupune
excluderea identitãþii: este, mai
exact, o reprezentare, prin inter-
mediul unor personaje diferite, a
diverselor faþete ale aceleiaºi
individualitãþi originale sau, altfel
spus, expresia diferitelor concepþii
de viaþã ale aceleiaºi personalitãþi”
(João Gaspar Simões, Vida e Obra
de Fernando Pessoa. História de
uma Geração, Bertrand, Lisboa,
1973, p. 240). În viziunea eseistului
portughez Carlos Reis, existã trei
factori ce condiþioneazã existenþa
creaþiei heteronimice ºi anume: sta-
bilirea unui nume ce trimite la o iden-
titate diferitã de cea a autorului,
obþinerea autonomiei în relaþie
cu autorul în plan biografic ºi
ideologico-cultural ºi, nu în ultimul
rând, configurarea unei specificitãþi
discursive care sã dea naºtere unei
dominante stilistice strãine operei
autorului-ortonim.

În cazul heteronimului colectiv
Fradique Mendes, cei trei autori
trateazã chestiunea distanþei într-
o manierã cât se poate de
specificã. Jaime Batalha Reis, pe
de o parte, trateazã aceastã
chestiune ca pe un artificiu ce
propune o distanþã aproape
palpabilã, care are nevoie, pentru
a supravieþui, de un proces
intelectual bine-definit, pentru cã,
ceea ce þi se cere în aceastã
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situaþie este „sã construieºti la rece”
(Joel Serrão, op. cit., p. 207), sã
construieºti „într-o manierã foarte
artificialã” (ibid., p. 199), „plasându-
se adevãraþii autori, în mod
intenþionat, într-un punct de vedere
straniu” (ibid.). Antero de Quental
este, pe de altã parte, acela care,
prin „constituþia sa artistico-
psihologicã” (ibid., p. 210), reuºeºte
sã îºi asume o deper-sonalizare ce
îl determinã pe Joel Serrão sã
afirme cã Antero este, de fapt,
adevãratul predecesor al lui
Fernando Pessoa. Acestui autor
experienþa fradiquianã i-a furnizat
spaþiul ºi contextul propice pentru
dezvoltarea tuturor „contradicþiilor
de nerezolvat ale psihicului anterian”
(ibid., p. 69). Aceastã fragmentare
a personalitãþii sale face din el un
fel de „erou al timpului nostru” ler-
montovian, o personalitate dublã, ce
reuºeºte o depersonalizare atât de
exem-plarã, încât îl face pe acelaºi
autor sã afirme, încã o datã, cã „nici
unul dintre cei trei prieteni nu a
cultivat heteronimia ca Antero”
(ibid.), iar pe Carlos Reis îl de-
terminã sã susþinã cã Antero este
direct responsabil pentru „autono-
mizarea” (Carlos Reis, op. cit., p.
139) primului Fradique Mendes.
Dar, „în atitudinea sa Fradique,
Antero se aratã artificial, în timp ce
Eça nu” (Joel Serrão, op. cit., p. 208).

Evoluþia heteronimului
Fradique Mendes

Dar originalitatea acestui proiect
nu se opreºte aici. Pentru cã acest
heteronim colectiv constituie, aºa
cum am mai spus, nu numai un
proiect inedit, dar ºi cea dintâi
ipostazã a acestui personaj-autor
pe care îl vom reîntâlni ca
personaj în romanul Misterul
Drumului de Sintra, al lui Eça de
Queirós ºi Ramalho Ortigão, ºi ca
autor al Corespondenþei lui
Fradique Mendes, semnatã de
Eça de Queirós ºi continuatã, un
secol mai târziu, de angolanul
José Eduardo Agualusa.

Fradiquismul va deveni astfel
spaþiul optim pentru dezbaterea
unor teme ca: heteronimia,
turismul intelectual, dandysmul,
supraomul estetic, modernismul
(ºi dispersia subiectului aferentã
acestuia) ºi, nu în ultimul rând,

sindromul cãrþii absente. În
problematizarea acestor con-
cepte, fradiquismul se va dovedi
a fi original ºi complex. Varietatea
ºi forþa regeneratoare a unui astfel
de subiect, alãturate conceptului

de heteronimie, care îi este in-
dispensabil, rezultã, aºadar,
într-un proiect literar ce nu mai
necesitã nici un alt fel de
recomandare.
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Serenada lui Satan cãtre Stele
(Fradique Mendes – Eça de Queirós)
I
În nopþile triste ºi fãrã de-alinare,
Cum vã doresc, o, mistice stele!
Bãtrâne camarade, mereu strãlucitoare...
Stropi de luminã ce par a fi ninsoare,
Gura mea ar mai putea sorbi din ele!

II
Nici nu vã mai cunosc. Pe unde m-am lãsat purtat!...
Sã fiþi voi misticele cuie de pe-acea cruce pe care
Cristoase, fost-ai tu pe cer crucificat?...
Cine în ceasu-i trist în zãri v-a dezlegat,
Profunde, convulsive, suspine arzãtoare?!

III
Cãlãtorii în nori, porniri necugetate!
Oh, dulci travalii ale cerului-ntre stele!...
Astãzi numai suspine ºi lacrimi alungate...
Seminþe de luminã, rãu semãnate
Pasãre a cerului, m-aº înfrupta din ele!
............................................................................................

V............................................................................................
Azi sunt bãtrân ºi trist ºi cocoºat.
Mi-e teamã ºi de umbra vreunei cruci de-aramã;
Pieptul mi-e locuit de-un suflu îngheþat:
ªi strãbat lumea-ntreagã înfometat
La vulturii din zãri cerând pomanã.
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Oana Boc a debutat editorial
cu o valoroasã, lucrare intitulatã
Textualitatea literarã ºi lingvistica
integralã. O abordare funcþional-
tipologicã a textelor lirice ale lui
Arghezi ºi Apollinaire (Editura
Clusium, Cluj-Napoca, 2007), care
este, în fapt, teza de doctorat a
universitarei clujene. Dupã cum
sublinia Mircea Borcilã, lucrarea
tinerei cercetãtoare este o
încercare de a „reîntemeia
disciplina poeticii pe bazele
teoretice ale lingvisticii integrale”.
Dupã cum remarcã ilustrul
profesor clujean, volumul amintit
este o „lucrare de pionierat pe plan
internaþional”, constituitã ca o
„reconstrucþie conceptualã a
poeticii”.

De o vastã erudiþie ºtiinþificã,
lucrarea Oanei Boc efectueazã un
studiu riguros al fenomenului literar,
din perspectiva poeticii, prin grila
diverselor orientãri ale lingvisticii
moderne. În ultima parte, vasta
lucrare investigheazã funcþional-
tipologic textele liricii lui T. Arghezi
ºi G. Apollinaire, urmãrind
procedeele ºi modalitãþile pe baza
cãrora se instituie sensul poetic.
Preocupatã sã cerceteze poezia
cu uneltele ºtiinþei, cercetãtoarea
evitã totuºi pericolul de a steriliza
misterul lirismului, de a „strivi corola
de minuni” a textului poetic. E nu
numai un reflex al modestiei
cercetãtorului, conºtient cã orice
univers are ºi pãrþile sale
ascunse, ce refuzã sã-ºi dezvãluie
secretele ultime, ci ºi atitudinea
unui cercetãtor ce e dublat de o
poetã sensibilã.

Recentul volum de poezii al
Oanei Boc, Scara (Editura Eikon,
Cluj-Napoca, 2013), constituie
debutul în poezie al unui poetician
ce recunoaºte complexitatea
lirismului, domeniu ce continuã sã
rãmânã unul al aventurii
imaginaþiei, al dialogului cu misterul
lumii reale ºi al lumii, nu mai puþin
misterioase, a cuvintelor. Aºa cum
remarca Mircea Borcilã în prefaþa
cãrþii, volumul de debut al Oanei
Boc  e scris din perspectiva unei

personalitãþi ce s-a eliberat de
„chingile poeticienei, regãsindu-ºi
spontaneitatea originarã”. Spontan
ºi sentimental, cum pare sã fie,
lirismul acesta nãvalnic nu e lipsit
de un demon ordonator, care
îndreaptã inspiraþia autoarei spre
tipare riguroase ºi muzicale.
Impecabilul poem intitulat Ultimul
sonet al lui VV în descoperirea mea
e o dovadã cã Oana Boc  îºi
supravegheazã cu luciditate
sentimentele, dirijându-le spre o
structurã lingvisticã în care erudiþia
stã într-un echilibru fragil cu
spontaneitatea: „Sub felinarul
nopþii ne zvârcolim visând / Cã-
ntrezãrim în ape o razã de iubire /
ªi adesea-i doar reflexul scân-
teii unduind, / Din felinarul cinic,
eterna risipire. / Dacã-am crezut
vreodatã-n iubirea ta orbeºte / A
fost fiindcã lumina din ea m-a-
mpresurat / ªi mi-a pãtruns în
sânge frenetic, nebuneºte, / Cum
moartea-adânc pãºeºte-n soldatul
împuºcat /ne-am rãstignit pe ruguri
în foc nepãmântesc, / Ne-am
înãlþat cu zeii-n lumina lor divinã /
ªi m-ai privit în suflet cu dorul tãu
ceresc: / Supremã condamnare
pentru suprema-mi vinã./ ªi cum
esenþa morþii e fãrã-mpotrivire, /
Aºa mã legi de tine, cu lanþuri de
iubire”.

Poeta este, în fond, o cerebralã,
ce-ºi elaboreazã scenariile lirice
cu luciditate, chiar dacã, uneori,
configurarea imaginarului sãu pare
sã sugereze o transcriere fidelã a
trãirilor sufleteºti. Tentaþia disi-
mulãrii, înclinaþia spre comentariu
ºi nuanþare accentuat reflexivã a
trãirilor unei fiinþe ce-ºi cenzureazã
revãrsãrile de energie afectivã nu
lipsesc în câteva poeme ce par sã
încerce sã descifreze „semiotica
bizarã”(Tãcere) a sentimentelor. E
cazul unui poem precum Joc, în
care dominã aparenta rãcealã ºi
tentaþia aforisticã: „Iubirea e cerul
din noi./ Nu putem iubi mult sau
puþin. Putem iubi pur ºi simplu sau
putem sã nu iubim./ Când iubim, e
ca ºi când ne aruncãm în cer ºi
experimentãm pe propria noastrã

fiinþã efemerã infinitul, imensitatea,
sublimul terifiant al unei stãri de
imponderabilitate care oricând ne
poate rãsturna sau ne poate
înãlþa.”

Poeta persevereazã în aceastã
atitudine ºi în poeme precum Nau-
fragiu sau Iubire cuanticã, re-
marcabile prin fineþea ºi pro-
funzimea reflecþiei. Dar adevãrata
mãsurã a talentului sãu poate fi
gãsit acolo unde poeta se lasã
prinsã, cu graþie ºi supravegheatã
pasionalitate, în ritualul etern al
iubirii. Sentimentul erotic capãtã
nenumãrate valenþe în „lectura”
tinerei poete, conturându-se uneori
ca absenþã a senzualitãþii ºi ca
ipostazã a despãrþirii ºi dorului,
multiplicat în conºtiinþã, ca în
delicatul scenariu din poezia citatã
aici: „Pune-þi coroana ºi-aºteaptã
/ pe jilþul de dor sã apar / sã ard
lângã tine ca luna / cu trupul vrãjit
lângã jar.// Hai, pune-þi coroana ºi-
aºteaptã! / Nu poþi sã m-atingi cã
te dor, / te mistui ºi carnea þi-o-
ngrop / în mine ºi-n anii ce mor. //
„Pune-þi coroana ºi-aºteaptã! /
Târziul e încã în noi / ºi focul
vegheazã bezmetic / hipnoza
aceasta în doi”. Eroticul e vãzut,
în mai multe ipostaze, ca o
combustie a fiinþei, în revelatoare
metafore ale ignicului, ca în
poemele Regina, Ego, sau
Magicianul, din care ne limitãm sã
citãm doar câteva versuri:”Când o
sã-mi simt trupul arzând / o sã-þi
strig cã o sã te gãsesc curând, /
aºa invizibil cum eºti, / pentru cã
îþi presimt ochii / în preajma focului
meu.”(Dor)

Nu lipsitã de interes e ºi ipos-
taza iubirii materne, celebratã în
poemul Genezã. Fãrã sã fi putut
enumera toate faþetele eroticii
din lirica acestei tinere poete, ce
exceleazã mai ales în ipostaza
arghezianului „timp erotizat al
despãrþirii”, se cuvine sã remar-
cãm faptul cã Oana Boc evitã,
cu abil itate, orice tentativã
frivolã, atât de la modã în ziua
de azi. Mizând pe gravitatea
rostirii, pe un imaginar bine
structurat, poezia Oanei Boc din
volumul Scara (2013) impresio-
neazã prin puritatea senti-
mentelor ºi prin ardenþa rostirii,
prin sinceritatea ce merge direct
la þintã.

Ion  Cristofor

O noua voce lirica
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I. La sfârºitul secolului al XIX-
lea, burghezia occidentalã îºi
pierduse de-acum definitiv
gesturile.

În 1886, Gilles de la Tourette,
ancien interne des Hopitaux de
Paris et de la Salpetrière, a publicat
la editura Delahaye ºi Lecrosnier
Études cliniques et physologiques
sur la marche [Studiu clinic ºi
fiziologic asupra mersului]. Era
prima datã când unul din gesturile
umane cele mai banale era analizat
prin metode strict ºtiinþifice.
Cincizeci de ani mai devreme,
când conºtiinþa burgheziei era încã
intactã, programul unei patologii
generale a vieþii sociale anunþat de
Balzac nu produsese decât cele
cincizeci de pagini, dezamãgitoare
în fond, ale Théorie de la
démarche. Nimic nu aratã mai bine
distanþa – nu doar temporalã – care
separã cele douã încercãri decât
descrierea pe care Gilles de la
Tourette o face pasului uman.
Acolo unde Balzac nu vedea
decât expresia unui caracter
moral, avem aici o privire care e
deja o prevestire a cinema-
tografului:

În timp ce piciorul stâng joacã
rolul de punct de sprijin, piciorul
drept se ridicã de pe pãmânt printr-
o miºcare de înãlþare care se trece
de la cãlcâi la extremitatea
degetelor, care pãrãsesc solul
ultimele; întreg piciorul este acum
dus înainte ºi ajunge sã atingã
pãmântul cu cãlcâiul. În chiar
aceastã clipã, gamba stângã, care
ºi-a terminat miºcarea de revoluþie
ºi nu se mai sprijinã decât pe vârful
piciorului, se desprinde la rândul
sãu de sol; piciorul stâng se
deplaseazã înainte, trece pe lângã
piciorul drept de care tinde sã se
apropie, o depãºeºte ºi ajunge sã
atingã solul cu cãlcâiul în
momentul în care piciorul drept îºi
încheie revoluþia.

Doar un ochi dotat cu o ase-
menea viziune putea sã punã la
punct acea metodã a amprentelor
de a cãrei perfecþionare Gilles de

la Tourette este pe bunã dreptate
atât de mândru. O rolã de hârtie
albã de tapet, lungã de ºapte sau
opt metri ºi latã de cincizeci de
centimetri, este desfãºuratã pe
sol ºi împãrþitã în douã pe lungime
printr-o linie trasatã cu creionul. În
acest punct, tãlpile picioarelor
subiectului experimentului sunt
date cu piliturã de fier care le dã
o frumoasã nuanþã roºu ruginiu.
Urmele pe care subiectul le lasã
umblând de-a lungul liniei di-
rectoare permit o mãsurare per-
fectã a mersului, conform diferi-
tor parametri (lungime a pasului,
distanþã lateralã, unghi de
înclinaþie etc.).

Dacã privim reproducerile
amprentelor publicate de Gilles de
la Tourette, e imposibil sã nu ne
gândim la seria de instantanee pe
care tocmai în acei ani Muybridge
o realizeazã la Universitatea din
Pennsylvania folosindu-se de o
baterie de 24 de obiective
fotografice. „bãrbatul care umblã cu
vitezã normalã”, „bãrbatul care fuge
cãrând o puºcã”, „femeia care
umblã ºi culege o mlãdiþã”, „femeia
care umblã ºi trimite o bezea” sunt
gemenii fericiþi ºi vizibili ai creaturilor
necunoscute ºi suferinde care au
lãsat aceastã urmã.

Cu un an înaintea studiilor
despre mers, apãruse Étude sur
une affection nerveuse carac-
terisée par de l’incoordination
motrice accompagnée d’écholalie
et de coprolalie, care trebuia sã
traseze cadrul clinic a ceea ce a
fost numit ulterior sindromul lui
Gilles de la Tourette. Aici, aceeaºi
punere la distanþã a gestului cel
mai cotidian, care stãtuse la baza
metodei amprentelor, se aplica la
descrierea unei impresionante
proliferãri de ticuri, izbucniri
spasmodice ºi manierisme care
nu poate fi definitã altfel decât ca
o catastrofã generalizatã a sferei
gesticii. Pacientul nu e în stare sã
înceapã sau sã încheie cele mai
simple gesturi; dacã reuºeºte sã
porneascã o miºcare, e întrerupt

ºi tulburat de zguduituri lipsite de
orice coordonare ºi de un freamãt
în care ai impresia cã
musculatura danseazã (chorea)
cu totul independent de scopul
motoriu. Echivalentul acestei
dezordini în sfera mersului este
exemplar descris de cãtre
Charcot în celebrele sale Leçons
du mardi:

Iatã-l cã porneºte, cu corpul
înclinat în faþã, cu membrele
inferioare rigide, parcã lipite unul de
celãlalt, sprijinindu-se pe vârful
picioarelor; acestea alunecã cumva
pe sol, ºi înaintarea se produce
printr-un fel de trepidaþie rapidã…
Atunci când subiectul e lansat astfel
înainte, ai impresia cã în fiecare clipã
riscã sã cadã în faþã; în orice caz, îi
e aproape imposibil sã se opreascã
de la sine. Cel mai adesea trebuie
sã se agaþe de un corp apropiat. Ai
zice cã e un automat miºcat de un
arc ºi, în aceste miºcãri de înaintare
rigide, sacadate, convulsive parcã,
nu e nimic care sã aminteascã
supleþea mersului… În fine, dupã
numeroase încercãri, iatã-l pornit ºi,
conform mecanismului tocmai
indicat, el alunecã mai degrabã decât
umblã, cu picioarele rigide sau, cel
puþin, care abia dacã se îndoaie, în
timp ce paºii sunt cumva înlocuiþi de
tot atâtea trepidaþii bruºte.

Aspectul cel mai extraordinar
este cã aceste dezordini, dupã ce
au fost analizate în mii de cazuri
cu începere din 1885, înceteazã
practic sã mai fie înregistrate în
primii ani ai secolului XX, pânã în
ziua în care, în iarna din 1971, în
cursul unei plimbãri pe strãzile
New Yorkului, Oliver Sacks are
impresia cã surprinde trei cazuri de
tourettism într-un interval foarte
scurt. Una din ipotezele pe care le
putem avansa pentru a explica
aceastã dispariþie este cã ataxia,
ticurile ºi distonia au devenit între
timp norma ºi cã, de la un moment
dat încoace, cu toþii îºi pierduserã
controlul gesturilor lor, umblând ºi
gesticulând frenetic. În orice caz,
aceasta e impresia pe care ne-o
lasã filmele pe care Marey ºi
Lumière încep sã le toarne tocmai
în acei ani.

2. Prin cinema, o societate care
ºi-a pierdut gesturile încearcã sã
reaproprieze ceea ce a pierdut ºi,
totodatã, consemneazã aceastã

Note despre gest
Giorgio  Agamben
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pierdere.
O epocã care ºi-a pierdut

gesturile e, chiar prin asta,
obsedatã de ele; pentru oamenii
privaþi de orice naturaleþe, fiecare
gest devine un destin. ªi cu cât
gesturile îºi pierdeau dezinvoltura
sub influenþa unor puteri invizibile,
cu atât viaþa devenea mai
indescifrabilã. Tocmai în aceastã
fazã burghezia – care abia câteva
decenii mai devreme era în
continuare stãpâna propriilor
simboluri – cade victimã interioritãþii
ºi se dedicã psihologiei.

Nietzsche e punctul în care, în
cultura europeanã, aceastã dublã
tensiune, pe de o parte cãtre
ºtergerea ºi pierderea gestului, iar
pe de altã parte cãtre
transfigurarea sa într-un fapt, îºi
atinge punctul culminant. Gândirea
veºnicei reîntoarceri poate fi
înþeleasã doar ca un gest în care
potenþa ºi actul, naturaleþea ºi
maniera, contingenþa ºi necesitatea
devin indiscernabile – aºadar, în
ultimã analizã, doar ca teatru. Aºa
grãit-a Zarathustra este baletul
unei umanitãþi care ºi-a pierdut
gesturile. Iar atunci când epoca ºi-
a dat seama de asta (prea târziu!),
s-a lansat în tentativa precipitatã
de recuperare in extremis a
gesturilor pierdute. Dansul
Isadorei Duncan ºi al lui Diaghilev,
romanul lui Proust, marea poezie
a Jugendstil-ului de la Pascoli la
Rilke ºi, în fine, în modul cel mai
exemplar, filmul mut traseazã
cercul magic în care umanitatea a
încercat pentru ultima datã sã
evoce ceea ce-i fugea din mânã
pentru totdeauna.

În aceiaºi ani, Aby Warburg
inaugureazã un tip de cercetare pe
care doar miopia unei istorii
psihologizante a artei a putut-o
defini ca „ºtiinþã a imaginii”, când
de fapt în centrul sãu stãtea gestul
în calitate de cristalizare a
memoriei istorice, rigidizarea sa
într-un destin ºi efortul susþinut al
artiºtilor ºi filosofilor (la limita
nebuniei pentru Warburg) de a-l
elibera de acesta printr-o
polarizare dinamicã. Întrucât
aceste cercetãri se realizau în
mediul imaginilor, s-a crezut cã
imaginea este obiectul lor. Însã
Warburg a transformat imaginea
(care încã ºi pentru Jung va

reprezenta modelul sferei
metaistorice a arhetipurilor) într-un
element eminamente istoric ºi
dinamic. În acest sens, atlasul
Mnemosyne, pe care l-a lãsat
neterminat, cu cele aproape o mie
de fotografii, nu este un repertoriu
imobil de imagini, ci o reprezentare
în miºcare virtualã a gesturilor
societãþii occidentale, de la Grecia
clasicã la fascism (aºadar ceva
mai apropiat de De Jorio decât de
Panofsky); în interiorul fiecãrei
secþiuni, imaginile trebuie
considerate mai degrabã ca niºte
fotograme ale unui film decât ca
niºte realitãþi autonome (cel puþin
în sensul în care Benjamin a
apropiat la un moment dat imaginea
dialecticã de acele carneþele,
precursoare ale cinemaului, care,
dacã sunt rãsfoite rapid, creeazã
impresia miºcãrii).

3. Elementul cinemaului este
gestul ºi nu imaginea.

Gilles Deleuze a arãtat cã filmul
anuleazã distincþia psihologicã
falacioasã dintre imagine ca
realitate psihicã ºi miºcare ca
realitate fizicã. Imaginile
cinematografice nu sunt nici poses
eternelles (precum formele lumii
clasice), nici coupes immobiles ale
miºcãrii, ci coupes mobiles, imagini
aflate ele însele în miºcare pe care
Deleuze le numeºte images-
mouvement. Se cuvine sã
extindem analiza lui Deleuze ºi sã
arãtãm cã ea priveºte, în general,
statutul imaginii în modernitate.
Ceea ce înseamnã cã rigiditatea
miticã a imaginii a fost aici anulatã,
ºi cã nu atât de imagini e vorba,
cât de gesturi. De fapt, orice
imagine este animatã de o
polaritate antinomicã: pe de o
parte, ea este reificarea ºi anularea
unui gest (acel imago ca mascã
de cearã a celui mort sau ca
simbol); pe de altã parte, ea
menþine intact dynamis-ul gestului
(ca în instantaneele lui Muybridge
sau în orice fotografie sportivã).
Primul pol corespunde reamintirii
cu care se însãrcineazã memoria
voluntarã, cel de-al doilea – imaginii
care apare ca o strãfulgerare în
epifania memoriei involuntare. Iar
în timp ce prima trãieºte într-o
izolare magicã, cea de-a doua
trimite întotdeauna dincolo de sine,
la un întreg din care face parte. ªi

Gioconda, ºi Las Meninas pot fi
vãzute nu ca forme imobile ºi
eterne, ci ca fragmente dintr-un
gest sau ca fotograme dintr-un film
pierdut, în care abia ºi-ar putea
redobândi sensul lor adevãrat. ªi
asta pentru cã în orice imagine
opereazã întotdeauna un fel de
ligatio, o putere paralizantã pe care
trebuie sã o exorcizãm; e ca ºi
cum toatã istoria artei s-ar ridica
într-o invocaþie mutã cãtre
eliberarea imaginii în gest. Asta e
ceea ce exprimau legendele din
Grecia, conform cãrora statuile s-
ar elibera de legãturile care le
fixeazã ºi ar începe sã se miºte;
dar asta e ºi intenþia cu care
filosofia investeºte ideea, care nu
e deloc, aºa cum susþine
interpretarea comunã, un arhetip
imobil, ci mai degrabã o constelaþie
în care fenomenele se dispun într-
un gest.

Cinemaul readuce imaginile în
patria gestului. Conform frumoasei
definiþii implicite în Traum und
Nacht de Beckett, el este visul
gestului. Sarcina regizorului e cea
de a introduce în acest vis
elementul trezirii.

4. Întrucât îºi are centrul sãu în
gest ºi nu în imagine, cinemaul þine
esenþialmente de ordinea eticii ºi
politicii, ºi nu doar de cea a esteticii.

Ce este gestul? O observaþie a
lui Varro conþine o indicaþie
preþioasã. El înscrie gestul în sfera
acþiunii, însã îl distinge net de faptul
de a acþiona (agere) ºi de a face
(facere).

În realitate, se poate face ceva
fãrã sã o acþionezi, aºa cum poetul
face o dramã, însã nu o acþioneazã
[agere în sensul de „a recita un
rol”]; dimpotrivã, actorul activeazã
drama, dar nu o face. În mod
analog, drama este fãcutã [fit] de
cãtre poet, dar nu e acþionatã
[agitur]; ea este acþionatã de actor,
însã nu fãcutã. În schimb,
imperator-ul [magistratul investit cu
puterea supremã], în legãturã cu
care se foloseºte expresia res
genere [a îndeplini ceva, în sensul
de a lua asupra sa, a-ºi asuma
întreaga rãspundere], în aceastã
privinþã nici nu face, nici nu
acþioneazã, ci gerit, adicã suportã
[sustinet] (De lingua latina VI, VIII, 77).

Ceea ce caracterizeazã gestul
este cã, în el, nu se produce, nu
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se acþioneazã, ci se asumã ºi se
suportã. Astfel, gestul deschide
sfera ethos-ului ca sferã cea mai
proprie a umanului. Dar în ce fel
este o acþiune asumatã ºi
suportatã? În ce fel devine un res
un res gesta, un simplu fapt – un
eveniment? Distincþia varonianã
dintre facere ºi agere derivã, în
ultimã analizã, de la Aristotel. Într-
un pasaj celebru din Etica
nicomahicã, el le opune în acest
fel: „Genul acþiunii [al praxis-ului]
este diferit de cel al facerii [al
poiesis-ului]. Scopul facerii este, în
fond, diferit de facerea însãºi; în
schimb scopul practicii nu poate fi
altul: a acþiona bine este, în sine,
scopul însuºi” (VI, 1140 b). Ceea
ce e nou e însã identificarea, pe
lângã aceste douã genuri de
acþiune, a unui al treilea: dacã
facerea este un mijloc în vederea
unui scop, iar practica este un scop
fãrã mijloace, gestul sparge falsa
alternativã între scopuri ºi mijloace
care paralizeazã morala ºi prezintã
niºte mijloace care, ca atare, se
sustrag sferei medialitãþii fãrã însã
a deveni, prin asta, niºte scopuri.

Astfel, pentru înþelegerea
gestului, nimic nu e mai înºelãtor
decât sã ne reprezentãm o sferã a
mijloacelor îndreptate cãtre un
scop (de exemplu mersul, ca
mijloc de a deplasa corpul din
punctul A în punctul B) ºi ulterior,
ca distinctã de aceasta ºi
superioarã ei, o sferã a gestului ca
miºcare care îºi are în sine scopul
sãu (de pildã dansul ca dimensiune
esteticã). O finalitate fãrã mijloace
nu este mai puþin inadecvatã aici
decât o medialitate care are sens
doar raportatã la un scop. Dacã
dansul este gest, asta e pentru cã
el nu e altceva decât faptul de a
susþine ºi expune caracterul
medial al miºcãrilor corporale.
Gestul este expunerea unei
medialitãþi, faptul de a face vizibil
un mijloc ca atare. El face sã aparã
faptul-de-a-fi-într-un-mediu al
omului ºi, în acest fel, deschide
pentru acesta dimensiunea eticã.
Dar tot aºa cum, într-un film porno,
o persoanã surprinsã în actul de a
sãvârºi un gest care e un simplu
mijloc în scopul de a produce
plãcere altora (sau sieºi), prin
simplul fapt de a fi fotografiatã ºi
expusã în chiar medialitatea sa,

este suspendatã din aceasta ºi
poate deveni, pentru spectatori,
mediul unei noi plãceri (care altfel
ar fi de neînþeles); sau tot aºa cum,
în mimã, gesturile care vizeazã
scopurile cele mai familiare sunt
expuse ca atare ºi, astfel,
menþinute ca suspendate „entre le
désir et l’accomplissement, la
perpétration et son souvenir”, în
ceea ce Mallarmé numeºte milieu
pur; tot aºa, în gest, ceea ce se
comunicã oamenilor nu este sfera
unui scop în sine, ci a unei
medialitãþi pure ºi fãrã scop.

Expresia kantianã obscurã,
„finalitate fãrã scop”, dobândeºte
o semnificaþie concretã abia în
acest fel. Ea este, într-un mijloc,
acea putere a gestului care îl
întrerupe în chiar faptul sãu de a-
fi-mijloc ºi îl expune în aceastã
calitate, face dintr-un res un res
gesta. În acelaºi fel, dacã
înþelegem prin cuvânt mijlocul
comunicãrii, a arãta un cuvânt nu
înseamnã a apela la un nivel mai
înalt (un metalimbaj, el însuºi
incomunicabil în interiorul primului
nivel), pornind de la care am putea
face din el un obiect de
comunicare, ci a-l expune fãrã nici
o transcendenþã în propria sa
medialitate, în propriul sãu fapt de
a fi mijloc. În acest sens, gestul
este comunicarea unei
comunicabilitãþi. La drept vorbind,
el nu are nimic de spus, pentru cã
ceea ce aratã este faptul-de-a-fi-
în-limbaj al omului ca purã
medialitate. Dar, întrucât faptul-de-
a-fi-în-limbaj nu este ceva ce
poate fi spus în propoziþii, gestul
este, în esenþa sa, întotdeauna
gestul de a nu te regãsi în limbaj,
întotdeauna gag în adevãratul sens
al cuvântului, care desemneazã în
primul rând ceva ce
obstrucþioneazã gura ºi împiedicã
rostirea cuvântului, ºi apoi ceea ce
improvizeazã actorul pentru a
depãºi un gol de memorie sau o
imposibilitate de a vorbi. De aici nu
doar proximitatea dintre gest ºi
filozofie, ci ºi cea dintre filozofie ºi
cinema. „Mutismul” esenþial al
filmului (care nu are nimic de-a
face cu prezenþa sau absenþa
coloanei sonore) este, ca ºi
mutismul filosofiei, expunerea
faptului-de-a-fi-în-limbaj al omului:
gesticã purã. Definiþia

wittgensteinianã a misticului, ca
arãtare a ceea ce nu poate fi spus,
este literalmente definiþia gag-ului.
Iar orice mare text filosofic este
gag-ul care expune limbajul însuºi,
faptul-de-a-fi-în-limbaj ca un uriaº
gol de memorie, ca un nevindecabil
defect de vorbire.

5. Politica este sfera mijloacelor
pure, adicã a gestualitãþii absolute
ºi integrale a oamenilor.

Traducere din limba italianã de
Alex Cistelecan

Fragment din volumul Mijloace fãrã
scop. Note despre politicã, în curs de
apariþie la editura Tact
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Întâlnirile Internaþionale de la
Cluj, organizate între 3-6
octombrie 2013 de Teatrul
Naþional, au avut în centru un
musafir îndrãgit: omul de teatru
George Banu – delicat, sfios,
gentil, generos, mizând pe sensul
împãrtãºit al prieteniei ºi triplu
lansat în urbe de editurile Polirom,
Curtea Veche, Nemira.

Spectacolele de teatru ofertate
în cele patru zile de maraton (pe
lângã mese rotunde, expoziþii,
concerte) au fost nuanþate, dar eu
am ajuns doar la douã dintre ele
(din pãcate): mai întâi Ce
formidabilã aiurealã! (piesa
ionescianã fiind regizatã de Silviu
Purcãrete la Teatrul Naþional), apoi
Plugarul ºi moartea (în regia lui
Mihai Mãniuþiu, pe un text medieval
de Johannes von Tepl – spectacol
montat la Teatrul Maghiar).

Manechinele melancolice care
împânzesc scena în Ce
formidabilã aiurealã! declanºeazã
o sintagmã livrescã: sunt niºte
personaje neliniºtitoare precum în
picturile lui Paul Delvaux hibridat
cu Magritte ºi De Chirico.

Manechinele sunt ori par mai reale
decât oamenii, fiindcã, sugereazã
Ionesco ºi implicit Purcãrete,
oamenii ºi-au pulverizat ºi
împuþinat umanitatea. Dar aceste

Puzzle de toamna
Ruxandra  Cesereanu

manechine melancolice alcãtuiesc
un rest de cor antic tãcut, pe
mãsura personajului principal care
e un mut obstinat, iniþiat în faptul
cã limbajul nu mai are ce spune,
este destrãmat ºi încheiat. Dacã
nu vorbeºte neapãrat, personajul
principal raisonneur (totuºi)
priveºte ºi înregistreazã vizual
TOT; testeazã, este antrenat în a
privi ºi a auzi, se iniþiazã ºi este
iniþiat prin ºoc vizual. Silviu
Purcãrete introduce în specta-
colul sãu felii anarhiste de real,
care trimit la scene din România
postcomunistã (de la multiplele
fenomene petrecute în Piaþa
Universitãþii, la miºcarea Roºia
Montanã ori la fobia versus filia
legatã de câinii Bucureºtiului!).
Muzica lui Vasile ªirli introduce o
notã de cabaret în spectacol, iar
decorul lui Dragoº Buhagiar – o
nuanþã de ciné-verité. Trupa
Teatrului Naþional clujean este în
vervã actoriceascã ºi muzicalã ºi
are impactul dorit.

În Plugarul ºi moartea, Mihai
Mãniuþiu ambiþioneazã (ºi
izbuteºte) un spectacol de cabaret

în care Moartea este solist
polimorf, polivocal. Un show în
care trupa Teatrului Maghiar cântã,
danseazã ºi face acrobaþii la
maximum. Metateatru muzicalizat

(muzica este compusã de ªerban
Ursachi) ºi coregrafizat (dansurile
sunt gândite de Vava ªtefãnescu)
care prelucreazã postmodern
motivul medieval al dansului morþii.
Mihai Mãnuþiu gândeºte un
spectacol cerebral ºi percutant, cu
o trupã performantã (toþi actorii
sunt, ca de obicei, în formã
maximã, totuºi, cel care exceleazã
este Loránd Váta).

Poetele la maraton
În Aula Universitãþii

Transilvania din Braºov a avut loc,
în zilele de 11 spre 12 octombrie
2013, vreme de zece ore, un
maraton de poezie femininã,
gândit de poetul ºi managerul
Andrei Bodiu (împreunã cu
decanul Facultãþii de Litere, Adrian
Lãcãtuº, ºi o întreagã echipã de
masteranzi ºi doctoranzi).
Maratonul a fost propus ca un soi
de dicþionar de medalioane poetice
femeieºti ori, poate, chiar ca un
Turn Babel adaptat experimental la
mileniul trei, literar vorbind. Aºa
cum se cuvine, au participat 32 de
poete din diferite generaþii
(polemice) ºi musafire din
strãinãtate (Slovenia, Olanda,
Anglia, Statele Unite ale Americii,
Ungaria, Serbia, Turcia, Polonia).
Experimentul a fost în ralenti, spre
a fi ingurgitat ca atare, prin
degustatare (vinoteca s-a
preschimbat într-o poetotecã!):
poetele au fost introduse ºi
nuanþate de variaþi moderatori (în
majoritatea cazurilor – ei înºiºi
poeþi, dar ºi critici literari ori eseiºti).
În ce mã priveºte, ca participantã
aproape non-stop (am pierdut, din
motive obiective, doar recitalul a
trei dintre poetele maratoniste,
adicã vreo patruzeci de minute din
cele unsprezece ore) m-au
interesat diferenþele ºi alteritatea
dintre autoare, stilistica lor variatã,
viziunea poeticã (dar ºi lipsa
intenþionatã a acesteia). Recitativul
poetelor a fost, la rândul lui, de
fiecare datã altfel: implicat/
dezimplicat, suav/sonorizat
puternic, cursiv/fragmentat,
sacadat/rupt etc. În tot, un potpuriu
provocator, captivant. Din cele 32
de participante, vreo 10 dintre noi
am urmãrit metodic maratonul,
indiferent de obosealã, întrucât
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chiar ºi aceasta, epuizarea, a fãcut
parte din experiment ºi proiect.

Agora ieºeanã: cãrþi ºi
scriitori puhoi

Între 23-27 octombrie s-a orga-
nizat la Iaºi prima ediþie FILIT
(Festivalul internaþional de literatu-
rã ºi traducere), propus ºi ma-

nageriat de Dan Lungu (secondat
de Lucian Dan Teodorovici ºi o
întreagã echipã  agilã, locvace,
performantã, europeanã – de fapt).
În mod cert, oraºul Iaºi îºi va crea
astfel marca stilisticã FILIT, un soi
de TIFF axat pe cãrþi, autori,
lecturi, traducãtori. Anul acesta
au participat douãzeci de tra-

ducãtori (deja cunoscuþi) ºi aproa-
pe cincizeci de autori, români ºi
strãini (îi pomenesc aici doar pe
câþiva dintre cei din urmã: Sadie
Jones, Andrew Cowan, Andrei
Kurkov, David Vann, François
Weyergans, Attila Bartis). A
dominat interesul pentru prozã ºi
traducere, dar poezia nu a lipsit din
peisaj (un maraton nocturn s-a
desfãºurat în trombã, iar recitaluri
poetice diferite au împestriþat
benefic panoplia de autori). Iaºiul
a devenit la final de octombrie o
agora pentru cãrþi ºi scriitori
puhoi, iar publicul avizat ºi doritor
a fost de toate vârstele ºi
generaþiile, totuºi - în speþã public
foarte tânãr, fapt uimitor. Lecturile
au fost secondate de dezbateri,
mese rotunde, concerte (Ada
Milea ºi Alexandru Andrieº),
spectacole (Indiile galante, în
regia lui Andrei ªerban). A fost o
voioºie scriitoriceascã gene-
ralizatã, dincolo de rivalitãþi
literare ºi grupãri de interes (ºi
culise), a fost o comuniune
amicalã plãcutã.
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John Murillo e un poet american cu origini afro-
chicano, cîºtigãtor al premiului Larry Neal în 2002 ’i
2004. Originar din Los Angeles, Murillo a debutat în
2010 cu Up jump the Boogie, carte inclusã, la
momentul apariþiei în lista „Celor  zece cãrþi de poezie
proaspãt apãrute pe care trebuie sã le citeºti“, a celor
de la Huffington Post. Un poet al cãrui simþ pentru
ritm, sunet, rimã ºi a cãrui tãieturã de vers vin din
zona rap-ului ºi a break-dance-ului, practicate de
Murillo înainte de a scrie poezie.

Exersând dispariþii

–dupã Larry Levis

Pe un teren abandonat cu soarele la asfinþit,
Palmele mele înnegrite, driblând
Pe la spate o minge uzatã, de piele, singurãtatea
                                                                              asta
Rãsunã de pe terenul de handbal din apropiere.
Aproape toate marcajele–aruncãri libere, tuºa,
Centrul terenului au fost trasate degeaba.
O crãpãturã în pãmânt strãbate curtea ºcolii,
Zimþatã ca o cicatrice pe obrajii bãieþilor din cor.

Acum douãzeci de ani,
Fugeam prin aceastã curte cu alþi nouã,
Crezându-ne baschetbaliºti. Ne furiºam
Prin ochiuri de plasã, sau sãream
Poarta, ca sã ajungem aici: în Edenul nostru
                                                                     bituminos.
Un bãiat care avea o aruncare ciudatã cu degetele
                                                                          chircite
ªi o voce gravã ca bãtãile clopotelor fredona
cântece religioase
De fiecare datã când marca un coº,
Iar ceilalþi bãieþi se luau dupã el mormãind, râdeau,
Bãteau palma de-a lungul terenului.

ªi un bãiat pe care l-am poreclit Moº Ene,
Pentru cum te adormea fenta de plecare sau
                                                            cu pivotarea,
Peste doi metri în clasa a zecea,
Maestru al conversaþiei, râvnind la iubitele bãieþilor
                                                                      mai mari.
Într-o dimineaþã de duminicã, l-au gãsit înjunghiat
                                                                            mortal
În faþa motelului 6, cu buzunarele neatinse,
Facturile împãturite cu grijã în contrast cu coapsa
                                                    lui frumoasã ºi rece.
ªi Ricky Brown din centru,
A cãrui familie a luat-o spre vest când el avea doi
ani,
Dar încã se credea new-yorkez,
Care nu a tras niciodatã de la mai puþin de nouã metri,
ªi nimerea legat la ochi.
A luat-o cãtre Grambling, ieºindu-ºi din minþi
Din cauza teoriilor conspiraþiei ºi a lichiorului,
A fost vãzut ultima oarã hoinãrind prin Cartierul
                                                         Francez, desculþ,
Bolborosind despre cele ºase sute ºaizeci ºi ºase
                                                      de metode Iluminati

De a subjuga omenirea.

La 16 ani, am descoperit
Plaja Venice, cu miile sale de culturiºti,
Rolleri ºi tanga roºii.
Obiºnuiam sã stau pe margine ºi sã urmãresc
Jucãtorii locali, giganþi din argint viu,
Sãrind ºi þipând, fugind ºi marcând,
Transformaþi deja în corpurile de bãrbat,
Funkadelic rãsunând dintr-un casetofon în nisip.
Tot ce aud acum sunt plasele coºurilor foºnind,
                                                        pe mãsurã ce cad
Dintr-o dispariþie într-alta,
Panoul, bara, aruncând o umbrã întinsã
Pe asfaltul întunecat ºi crãpat.

Ceea ce vor plasele trebuie sã fie aceastã
                                                                    mângâiere,
Aceastã nemiºcare care se rãspândeºte
De-a lungul fiecãrei strãzi, peste curþile
Liceelor ºi terenurilor de joacã,
ªi ºoferii de ambulanþã îndreptându-se somnoroºi
Înapoi spre staþie.
Ce au vrut bãieþii care alergau pe aceste terenuri
                                                                             a fost
O minge cu lob destul de înaltã
Încât sã-i ridice la cer,
Ceva de care sã se agaþe cu ambele mâini
ªi de care sã atârne
Îndeajuns de mult pentru ca sã facã
O pozã, cineva, sã rãmânã acolo,
La limita cerului. Înãlþaþi.

Sherman Ave. Poem de dragoste

Un mãturãtor de stradã dispare
       dupã colþ, lumina farurilor
proiectând silueta unui bãrbat
       pe faþada unei case
cu cãrãmidã roºie. O fereastrã
       se crapã, scârþâie, iese
din balamale ºi o femeie
       pãºeºte înainte, se aruncã

de pe pervaz. Nu se agitã,
       nu þipã, nici nu se agaþã
de cãrãmidã în cãdere. Zbor plin,
       zace nemiºcatã, umbra inflamatã
i se întinde spre
       un hidrant de incendiu.
       E
de netãgãduit. Bãrbatul
       care trece strada, încordat ºi
prevãzãtor, apucã strâns
       Coranul. A citit în închisoare
cã femeile însãrcinate obiºnuiau
       sã plonjeze de pe corãbiile cu sclavi.
S-a gândit atunci ºi crede acum,
       Mai mult ca niciodatã: aceasta e
singura faptã adevãratã.

Traducere de Oana & Alex Vãsieº
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Publicarea lucrãrii lui Anton von
Hammer, Istoria ciumei din Banat
1738-1740, cuvânt introductiv,
traducere ºi note explicative de
Costin Feneºan, cu o postfaþã de
Walther Konschitzky, Editura
Diacritic, Timiºoara, 2011 (în ediþie
bilingvã) se înscrie într-un
“program de recuperare ºi
restituire [...] a valorilor din trecutul
ºtiinþific ºi cultural al Banatului”.

Autorul lucrãrii, Anton von
Hammer (1809-1889), este un
translator oriental din Timiºoara
care realizeazã ceea ce poate fi
numit drept “prima istorie a
metropolei bãnãþene dupã anul
1716” ºi al cãrei merit principal este
acela de a prezenta o serie de
“informaþii inedite”. Pornind de la o
paletã variatã de surse
(documente de arhivã, inscripþii,
informaþii primite pe cale verbalã de
la diferiþi localnici ºi informaþii
deþinute de autor) acesta îºi
articuleazã demersul în trei pãrþi
corespunzând anilor de molimã:
1738, 1739 ºi 1740.

În Informarea preliminarã
redactatã de autor sunt precizate
o serie de detalii legate de geneza
lucrãrii: motivaþiile (“Eu mi-am
propus sã strâng informaþiile aflate
la dispoziþie în legãturã cu
desfãºurarea ºi evenimentele
colaterale funestei întâmplãri,
aceasta deoarece coincide cu cea
dintâi perioadã de renaºtere
înregistratã de provincia noastrã
începând cu anul 1716”), sursele
(“diferite documente oficiale;
Annuae missionis Temesvariensis
Societatis Jesu anno salutis 1716
inchoate; Protocollum historiae
domus RR. PP. Societatis Jesu
Temesvarini; Diarium Gymnasii
Temesvariensis Societatis Jesu”),
prilejul redactãrii (“procesiunea
ciumei”, a fost sãrbãtoritã pentru a
suta oarã la 15 mai 1839),
justificarea pentru focalizarea
geograficã (“Istoria ciumei pe care
am scris-o se referã în mod cu totul
deosebit la Timiºoara, locul cel mai
grav afectat de molimã”) ºi
incertitudinea principalã (“Un lucru

nu am reuºit a-l stabili: numãrul
exact al celor morþi la Timiºoara ºi
în provincie în urma molimei”, cu
precizarea cã el crede cã ar fi
vorba de un raport de unul din
ºase).

Pentru Hammer ciuma este un
“inamic” “care începuse sã
ameninþe monarhia din interior”, un
element important în curgerea
istoriei având un impact puternic
în desfãºurarea evenimentelor
(Pentru mai multe legate de
aceastã viziune vezi lucrare lui
Frederick Cartwright ºi Michel
Biddiss, Bolile ºi istoria, traducere
Gabriel Tudor, Editura All,
Bucureºti, 2005), motiv pentru
care în redactarea lucrãrii
urmãreºte în mod consecvent ºi
minuþios un tipar logic. Astfel, aflãm
cã sursa molimei izbucnite în
octombrie 1737 este trecerea
trupelor imperiale din Armata a III-
aprin partea de rãsãrit a Þãrii
Româneºti, cã mãsurile de
prevedere împotriva flagelului sunt
luate atunci când se aflã cã acesta
este în Braºov ºi Fãgãraº ºi cã în
Februarie 1738 ciuma ajunge la
Timiºoara adusã de un batalion din
Regimentul de infanterie care
venise din Þara Româneascã.

Cel mai vechi raport medical
consemnat al epidemiei dateazã
din 28 februarie 1738, dar datoritã
statutului incert al primelor victime,
diagnosticate de medicii militari ca
suferind într-o primã fazã de “boala
epidemicã prezentând umflãturi,
care bântuie în rândurile batalionlui
Grünne”, iar mai apoi, în urma unei
continue aproximãri a afecþiunii, de
“febrã malignã”, “febrã continuã”
sau “febrã puternicã” însoþitã de
“umflãturi la pântece”, “umflãturi
inghinale”, “furuncule antracoide”
sau “abcese (umflãturi)”, termenul
în sine de ciumã este menþionat
doar mult mai târziu .

Mãsurile luate de autoritãþi
pentru împiedicarea rãspândirii
bolii sunt complexe ºi implicã
separarea celor sãnãtoºi de cei
bolnavi ºi izolarea bolnavilor
ºi suspecþilor, instituirea unor aºe-

zãminte de tratament pentru cei
bolnavi, permiterea accesului în
regiune doar dupã supunerea la
carantinã pentru o duratã de 14 zile
ºi eliberarea unui certificat de
sãnãtate, trecerea corespondenþei
prin fum, distrugerea hainelor ºi
obiectelor celor bolnavi, curãþarea
caselor celor infectaþi, menþinerea
ordinii ºi aprovizionãrii pentru cei
bolnavi ºi încinerarea cadavrelor.

Hammer realizeazã o pano-
ramare a fenomenului epidemic
într-o amplã dimensiune medical-
economicã-soc ia l -po l i t i cã
focalizându-se atent asupra unei
serii de detalii legate de istoria
flagelului de naturã eterogenã:
salariile personalului medical,
preþurile alimentelor pe durata
flagelului, numirea localitãþilor
infectate dintr-o perspectivã
cronologicã, reacþiile oamenilor în
faþa bolii (tâlhãrii, procesiuni) ºi
modul de instituire a douã tipuri de
lazaret (militar ºi civil).

Tratatul dedicat istoriei ciumei
este la un prim nivel o lecturã
interesantã pentru un cititor
neavizat ºi curios, din perspectiva
informaþiilor inedite oferite, iar la un
nivel secundar este o importantã
sursã pentru un cercetãtor
preocupat de dinamica epidemicã,
din punct de vedere al relaþiilor
complexe stabilite între actanþi în
cadrul unui tablou istoric complex.
Însã indiferent de privirea criticã
care îl abordeazã, tratatul serveºte
în primul rând drept depozit al
imaginii unui flagel trecut, dar încã
prezent în mod acut în imaginarul
colectiv al omului secolului XXI la
nivelul scenariilor apocaliptice.

Suzana la baie

Istoria ciumei din Banat
Cristina  Vidruþiu
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Silentia vitae
Stelian Mândruþ

Constituie deja un aleatoriu
reiterat truism faptul cã trecutul
cognoscibil / studiabil (co)-existã
în atenþia ºi memoria specialistului
/ lectorului numai prin intermediul
recreionãrii / rescrierii, prin tocmai
apelul la mãrturii / surse.
Procedura transcede viabil ca
atare datoritã statutului incumbat
de ºtiinþa istoriei întru refacerea
quadraturii ei genuine. Inves-
tigarea procesatã numai în funcþie
de criteriul peiorativ, numit adevãr,
suportã inevitabile consecinþe
imediate ori depãrtate, rãstãlmã-
ciri sau trunchieri din pricina co-
mensurabilitãþii valorii (i)reale,
generatã de tendinþa, specific
umanã, de a nãzui spre un altfel
de veridic, nãscut lãuntric ºi
persistent subiectiv, în prezent ºi
viitor. Astfel încât fazele inerentei
trude interpretative suferã
compulsiuni emergente ingerinþei
suitei de imagini proprii ºi fantezii
incalculabile, prin care trecutul
devine un posibil lesnicios balast,
ori rãmâne, probabil, doar un (ne)
avenit pretext. Îndeosebi atunci
când se omite banala supoziþie cã
istoricul rãmâne îndatorat a
prelucra critic izvoarele, (în) armat
cu precise ºi sigure metode întru
desþelenirea fãgaºului spre un
iminent, poate “virtual”, alt- fel / soi
de adevãr.

Atenta ºi (ne)-pãrtinitoarea
parcurgere a “Ars Magna”
zãmislitã de Nicolae Iorga în
spaþiu ºi timp, inclusã circuitului
istoriografic naþional ºi continental,
viabilizeazã un avenit constant
demers prin tocmai impactul
inculcat, ordinea prefiguratã,
stabila ierarhie dezvãluitã ºi chiar
asumata geometrie spaþialã ori
benefic extinsã în sens inter-
pretativ. Exerciþiul de “discri-
minare pozitivã”, imediat sau de
întâmpinare, sãvârºit îndeosebi
“ad infinitum” cu prilejuri ani-
versare, – reflectând cuvenit ºi
vãdind “suferinþa” / “suportarea”
expresiei judecãþii (im) parþiale ºi
(de) favorabile faþã de OM ºi
OPERÃ, – funcþioneazã ades în

intenþia anulãrii capcanei proprii
cercului vicios, desfãºurat în
palier intern / extern, slujind
împlinirea firescului reclamat de
un perfectibil cadru istoriografic,
marcând ori generând oportune
diferenþieri de opticã ºi opinie,
uneori / deseori punctând
imprevizibile verdicte finale.
Meditaþia originatã singular /
colectiv a fixat ºi persistã amiabil
în cuantificarea seriei de repere
paradigmatice privind existenþa ºi
acþiunea necesarei ºi viabilei
auctoritãþi intelectuale, “ludus
globi”, definind istoria ca ºtiinþã,
stabilind obiectul propriei cercetãri
ºi menirea incumbatã în re-
constituirea trecutului specific.

Polihistorul omagiat (1871-
1940) disemina vizibilitatea
domeniului aprofundat în douã
dimensiuni, acceptate în des-
fãºurare ºi reprezentare, deloc
constrâns numai la simpla ordo-
nare ºi inventariere cronologicã a
faptelor supuse cercetãrii. Metoda
folositã, exclusiv pozitivistã dpv.
“ºtiinþific”, apãrea deseori amen-
dabilã în percepþie ulterioarã ori
actualã, incriminându-se anumite
distorsiuni privind linearitatea ºi
opacitatea analiticã, disciplina
trecutului fiind suspectatã de
“autism”, ºi pentru cã înfãþiºa
obiectul numit istorie, conform
unor legice ºi logice criterii
lucrative. Istoria figura echivalatã
sau dimpotrivã, distonantã, drept
unicã modalitate transparentã de
interpretare a faptelor, specialistul
fiind singurul în mãsurã, drept
completã entitate umanã, sã
acþioneze ºi mijloceascã geneza
rezultantei marcate de clivajul
între evadarea din prezentul
istoric, “alterat” de profanul
contingenþei, ºi contribuþia la
devenirea trecutului, prin însãºi
clamatul “ritual al destinului”. N.
Iorga conºtientiza ºi concretiza
profetic teza cã studiul istoriei îºi
propunea întocmai urmãrirea
evoluþiei macro – ºi micro
sistemelor, cercetãtorul proce-
dând la necesare operaþii de

descriere ºi interrelaþionare, sur-
prinse în dinamica lor dimensiune.

În spaþiul ºi timpul exprimat,
constant dihotomic, de absenþa ori
debordanþa solidaritãþii profe-
sionale ºi umane, cetãþeanul de
sfârºit de secol XIX ºi debut de
veac XX ,  dar mai cu seamã omul
interbelic, Nicolae Iorga, a încercat
sã “submineze”, în haosul social
existent ºi nu numai, distanþa dintre
el ºi ceilalþi, prin ceea ce a intuit ºi
validat, eficient de prompt,
edificarea unei aparte ºi imponante
subiectivitãþi. Nu atât prin ductul
constructului de profil adecvat, ci
mai ales prin simþãmântul de a
însuºi ºi exprima un anume fel de
specific, în momentul în care
DASEIN-ul propriu se dedica unei
deziderabile emancipãri prin
intermediul cunoaºterii istorice.
Mai ales când sentimentul a
încetat sã mai însemne un minim
/ maxim capriciu lumesc, iar re-
cunoaºterea nu mai putea fi deloc
subsumatã insignifiantei con-
fruntãri, lipsitã de însãºi cadenþa
echilibrului de sine profesional.
Savantul izbândise temerar sã
anihileze persistenþa fiinþãrii trãi-
rii “vidului”, singurãtatea sa ma-
nifestatã colectiv, augmentând
sigure participãri ºi certe / durabile
interacþiuni sociale. Crezul propriu
afiºat continuu nu învedera
nicicum coexistenþa “EU”-lui
romantic disociat de “electivitatea”
generatã de starea de “ales /
primus inter pares”, acceptând ºi
reunind valorile altora / celorlalþi,
traversând ca un ecou ºi rãtãcind
în speranþa regãsirii capacitãþii de
auto-control. Istoricul nu a tins ºi
nici nu a eliminat ori abdicat de la
ºtiinþa ºi conºtiinþa de a contribui
la benefica auto-construcþie în
folosul comunitãþii, fiind deplin
conºtient de faptul, dedus, cã
raþiunea dominantã ºi deplin
autonomã, apãrea ºi sublima doar
ca un exerciþiu de modelare a
mitului sublim privind “fiinþa(rea) de
sine”. Contactul sãu cu neantul,
mult mai relativ cãtre sfârºitul
epocii interbelice, masca vizibil
nevoia de fuziune care, în extrem,
se virtualiza drept irecuperabilã
disoluþie.
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Editura Bru-
mar propune
în încheierea
acestui an edi-
torial un volum
elegant de po-
eme inedite ce
aparþine dis-
cretului poet
ºaizecist Petre
Stoica. Este

vorba despre Unsprezece ad-
notãri lirice la covoarele ªerbanei,
carte îngrijitã de Marcel Tolcea
care rezumã în cuvântul înainte
povestea acestui manuscris de
poezie de circumstanþã: poemele
au fost concepute de autor ca
rãspuns la lucrãrile artistei
ªerbana Drãgoescu fiind recitate
odatã cu expoziþia lucrãrilor
inspiratoare în 1981. Aspectul
grafic indicã extrem de elegant
originalul: paginile reprodu-
când atât  fo i le  bãtute la
maºinã cât ºi corecturile fireºti
inserate de mâna autorului la
momentul respectiv. Cu toate cã
e vorba despre un volum de

circumstanþã în care se simte
raportarea constantã la lu-crãrile
artistei – apar ºi aici imagini ºi
versuri specifice prolificului
poet, scurte bijuterii lirice ce ne
evocã al sãu O nuntã de cenuºã

Dupã o îndelungatã ºi masivã
acumulare de vexaþiuni ºi ne-
dreptãþi atît personale, profe-
sionale, cît ºi instituþionale (lipsã
de sediu, Jurnalul literar exclus de
la orice subvenþie), în ziua de 7
noiembrie a trecut în nefiinþã unul
dintre cei mai de seamã istorici
literari ai þãrii, Nicolae Florescu.

Ca istoric literar, el a desfãºurat
o muncã amplã de informare
corectã, fie în cazul interpretãrii
datelor, fie în cazul eradicãrii
petelor albe care mai existau în
domeniu. Atitudinea lui a fost
exemplarã prin slujirea adevãrului
mai presus de orice deformãri
conjuncturale. Slujirea neabãtutã a
adevãrului a dat direcþia unei ºcoli
literare ale cãrei consecinþe se vor
vedea de aici încolo.

Cãrþile pe care le-a publicat
formeazã o impresionantã colecþie
de aporturi disciplinare irevocabile,
de care trebuie þinut cont, fie cã se

referã la Nicolae Cartojan, Anton
Holban, fie cã analizeazã atentatul
de la Berna, din 1955, ºi-l
portretizeazã pentru posteritate pe
eroul lui, Oliviu Beldeanu.

Munca lui de o viaþã s-a ma-
terializat desãvîrºit în paginile
Jurnalului literar, pe care l-a condus
printre vitregiile vremii, cu un
discret aplomb.. A reuºit sã aducã
cea mai substanþialã contribuþie la
unificarea culturii române, fals ºi
tradiþional divizatã între cea din
interior ºi cea din exterior, între
cea produsã în afara þãrii ºi cea
produsã în interior. Dupã 1990,
fãcea în fiecare an o cãlãtorie de
studii ºi documentare în Occi-
dent, la Biblioteca românã de la
Freiburg, la Paris, la Monica
Lovinescu ºi Paul Goma, oprindu-
se invariabil la München, unde ne
cãuta mai ales pe Pavel Chihaia
ºi pe mine. Din roadele acestei
documentãri avea sã trãiascã
Jurnalul literar pînã la viitoarea
cãlãtorie de documentare a
directorului lui.

Nicolae Florescu,
in memoriam

Nicolae Florescu a dezvoltat de
tînãr, încã din anii liceului, o pasiune
pentru literaturã (v. evocarea din
Cartea cu poeþi de Lucia Negoiþã,
p. 100), forjîndu-ºi cultul cuvîntului
scris ºi scrupulul interpretãrii lui
exacte. A ajuns sã fie considerat
cel mai însemnat istoric literar de
astãzi al þãrii ºi un model de
asumare a bibliotecii, pe care l-a
transmis posteritãþii.

În schimb, viaþa l-a rãsplãtit cu
o seamã de tracasãri ºi vexaþiuni,
cãrora trebuia sã le facã faþã. Cît a
putut sã le facã faþã singur, cãci
cei de care depindea instituþional
s-au dezis de independenþa lui de
gîndire ºi de lipsa lui de
înregimentare, fie de partid, fie ca
opþiuni.

Cei cîþiva, puþini, care îi spriji-
neam apariþia Jurnalului literar,
eram mîndri de aceastã ºansã
publicisticã, de libertatea ºi
curãþenia ei.

Folosul acestei acþiuni exem-
plare se va vedea peste timp...

                 Titu Popescu

din 1977: “Cer fãrã nori/ºi un
craniu din care/curg aºtrii de
lânã//solitudine ce obligã mereu/
sã visezi arhipelaguri albe sã
visezi/f lãcãri din regiunea
calmã.”

Petre Stoica inedit

Lupta îngerilor
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Autenticitatea specific
modernã o dã în Aleph naraþiunea
la persoana a I-a, cu un narator-
personaj ce ne introduce într-un
real familiar cititorului ºi, la fel ca
în Sãrmanul Dionis sau Noaptea
de Sânziene, incompatibil cu
idealul, cu timpul spiritual al eroilor
principali: „(...) lumea în care trãim
astãzi? Tinerii terminã facultatea
ºi nu gãsesc de lucru. Bãtrânii
ajung la pensie fãrã sã aibã bani
de nimic. Adulþii n-au timp sã
viseze (...) Lumea nu a fost
niciodatã atât de frãmântatã ca
acum: rãzboaie religioase,
genocid, degradarea mediului
înconjurãtor, crize economice,
depresie, sãrãcie.”

Cuplul maestru – discipol din
Sãrmanul Dionis este reiterat în
Aleph, maestrul autorului-
personaj fiind misteriosul J. –
„cãlãuza mea întru Tradiþie”, care
îl învaþã cum sã-ºi „recucereascã
regatul”, adicã sã dea un nou sens
existenþei, cãlãtorind spre
regãsirea sinelui autentic: „E
momentul sã pleci ca sã te
reîntorci în prezent.”

Motivul cãlãtoriei este
fundamental în romanul lui
Coelho, ca ºi în Sãrmanul Dionis
având semnificaþia de iniþiere
spiritualã. Cartea Vieþii din nuvela
eminescianã, care poartã în ea
secretul stãpânirii timpului, va fi
înlocuitã în Aleph cu trenul, simbol
al destinului, unde naratorul-
personaj  trãieºte momentul
„Marele Aleph” în punctul „micul
Aleph”: „Viaþa noastrã este o
permanentã cãlãtorie, de la
naºtere pânã la moarte. Viaþa este
trenul, nu gara.”  Cãlãtoria din
Aleph începe prin a fi doar o
cãlãtorie realã în spaþiu, naratorul-
personaj strãbãtând  continente,
pentru ca doar în Moscova sã
întâlneascã ceea ce-i lipsea
pentru cãlãtoria în timp ºi spirit.

Ca ºi la Mircea Eliade, este
importantã receptarea „semnelor”
ce avertizeazã asupra sacrului
camuflat în profan, dupã cum

mãrturiseºte chiar naratorul-
personaj: „Ajunge sã avem
încredere, sã urmãm semnele, sã
ne trãim Legenda Personalã ºi,
mai devreme sau mai târziu, o sã
ne dãm seama cã participãm la
ceva”. Semnele încep pentru eroul
din Aleph cu o prezicere fãcutã
înainte de cãlãtorie: „Sufletul Turciei
îi va dãrui soþului dumneavoastrã
toatã dragostea pe care o po-
sedã.” ªi într-adevãr, cãlãtoria
începe sã aibã sens doar de când
o întâlneºte pe turcoaica Hilal,
enigmatica tânãrã care se va þine
dupã el din Moscova sub pretextul
straniu cã vrea sã aprindã „focul
sacru” pentru el. Hilal va contribui,
asemeni Mariei din Sãrmanul
Dionis, la trãirea revelaþiei eroului,
la gãsirea Marelui Aleph .

Tot puterea divinã a muzicii
ajutã la pregãtirea stãrii de reverie
necesarã ieºirii din timp, aºa cum
se întâmplã în Sãrmanul Dionis
sau la Eliade în Secretul doctorului
Honigberger (ca fazã a iniþierii în
yoga). Este muzica pe care o
cântã Hilal la vioarã, tulburãtor, o
muzicã a sferelor, cuprinzând
armonia cosmicã.

Alt „semn” pentru descifrarea
miracolelor este „micul Aleph”,
gãsit de cuplu într-un loc izolat din
tren, loc ce are aceeaºi însem-
nãtate magicã ca ºi pãdurea ºi
noaptea de Sânziene pentru eroul
lui Eliade: „Micul Aleph apare
întotdeauna întâmplãtor. Mergi pe
stradã, sau te aºezi într-un anumit
loc, ºi deodatã întregul Univers se
aflã acolo. Primul lucru care apare
e o imensã voinþã de a plânge, (...)
de emoþie.” Dar pentru manifes-
tarea Marelui Aleph mai este
nevoie de ceva, de o dezvãluire a
esenþelor prin „ochi”, farmec trãit
ºi de Dionis-Dan în preajma
Mariei, la fel cum i se întâmplã
eroului cu Hilal: „Ochii aceia îmi
spun lucruri care nici mãcar nu
ºtim cã existã, dar care sunt
acolo, gata sã fie descoperite ºi
cunoscute doar de suflete, nu de
trupuri. (...) Ochii noºtri s-au

preschimbat în oglinzi ale sufletu-
lui nostru, poate nu numai ale
sufle-tului nostru, ci ale tuturor
sufletelor tuturor fãpturilor...

Aleph-ul se produce doar prin
Iubire Absolutã, ºi aceasta, ca ºi
în Sãrmanul Dionis, prin forþa sa
ecstaticã va intermedia ieºirea din
timp. Ieºirea din timp, într-un timp
ºi spaþiu îndepãrtate, pe vremea
Inchiziþiei spaniole, corespunde
zborului cosmic al lui Dionis-Dan
ºi al Mariei spre regãsirea para-
disului pierdut, ºi se realizeazã tot
în vis. „Inelul de foc”  care îi lan-
seazã în trecut pe eroii din Aleph
este similar magiei „pãienjeniºului
de linii roºii” ce se miºcã în cartea
de zodii a lui Dionis.

Aºa cum Dionis cautã, prin
iubire, recuperarea unitãþii
pierdute ºi ispãºirea pãcatului
originar, eroul narator din Aleph
încearcã sã obþinã iertarea pentru
o crimã acceptatã din laºitate de
întruparea sa din trecutul Inchi-
ziþiei, un tânãr cãlugãr. Rãspunsul
va fi tot Iubirea, aceeaºi iubire
salvatoare dintr-un real apãsãtor:
„n chiar acest moment mã învãluie
în energia Iubirii, (...) vrea sã
continue, pentru cã este singurul
lucru care ne va salva întot-
deauna, independent de greºelile
comise.” Rãspunsul din trecut pe
care eroul îl primeºte în final este:
„Iubirea a învins ura” ºi reitereazã
iertarea pe care i-o ceruse lui Hilal
într-o bisericã din Novosibirsk.

Mesajul transmis de Paulo
Coelho nu este o evadare din real
în ideal, în Absolut, ca în Noaptea
de Sânziene de Mircea Eliade, ci
o înnobilare a realului cu idealul
din noi, pentru ca viaþa sã merite
a fi trãitã. Iubirea este miracol
constant al prezentului ºi pentru
Dionis, doar cã în Aleph deo-
sebirea constã în sensul ei, su-
blimarea: „Te iubesc ca un râu,
care dã de bãut celui însetat”.
Iubirea constituie pentru eroul lui
Coelho – un sens  al Artei sale,
deoarece: „Scriitorul, cântãreþul,
grãdinarul, traducãtorul, toþi
suntem o oglindã a timpului
nostru. Punem iubire ºi ne facem
treaba.”

Aleph sau muzica sufletului
Teodora Elena Weinberger

ª
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Dedicat unei figuri importante
a anglisticii clujene – profesoara,
traducãtoarea, autoarea de
manuale pentru studenþi ºi
„rafinata observatoare a feno--
menului literar britanic” Ileana
Galea – volumul apãrut la Presa
Universitarã Clujeanã în acest
an De la victorianism la postmo-
dernism. In memoriam Ileana
Galea (coord. Mihaela Mudure)
este o colecþie de articole care
fie evocã prezenþa-mentor a
Ilenei Galea, fie reviziteazã vic-
torianismul, contextualizându-l
ºi urmãrindu-i avatarurile post-
moderne. În ciuda etichetei
victoriene, mare parte din mãr-
turiile incluse în volum sunt
puternic subiective, dezvãluind,
în final, un caleidoscop de
aproprieri ale unui concept care
circumscrie, dincolo de formã, un
conþinut ideatic proteic, adaptabil
ºi peren. Astfel, volumul începe
cu amintirile Rodicãi Albu despre
incursiunile, alãturi de Ileana
Galea, într-un Occident nãucitor,
prilejuite de o serie de întâlniri
academice, pentru a ajunge apoi
sã menþioneze figuri tutelare ale
sensibilitãþii filologice a figurii
evocate, distingându-se între
acestea C.S.Lewis. Tot în linia
evocãrilor subiective pot fi
incluse eseurile scrise de Tamara
Lãcãtuºu, Adriana Neagu
(despre nostalgia textului –
nostalgia metodei), Ioana Sasu-
Bolba (despre perfecþionarea
predãrii cursului practic), Virgil
Stanciu (Ileana Galea evocatã în
ipostaza de interpret al literaturii
britanice moderne ºi contem-
porane) ºi Carmen Narcisa-
Braºoveanu (care scrie despre
actualizarea continuã a operei
Ilenei Galea ºi despre intuiþiile
legate de impactul naratologi-
ei cognitive, demonstrate de
utilizarea anumitor  concepte
avant-la-lettre sau foarte devre-
me dupã apariþia lor în spaþiul
teoretic vestic). Bianca Bretan
trece în revistã cãrþile de limbã
englezã scrise de Ileana Galea
ºi originalitatea acestora,
marcate de umor ºi de dificultate,

Radiografii ale modernitãþii extrem de utile studenþilor în
perioada comunistã ºi imediat
dupã.

Cea de-a doua parte a vo-
lumului este eterogenã, însã în
concordanþã cu avatarurile
postmoderne ale victorianis-
mului. Astfel, pornind de la
recuperarea v i i to ru lu i  p r in
steampunk (Ruxandra Bularca
analizeazã rãdãcinile, filiaþiile
ideologice ºi concilierea acestui
gen cu activismul postmodern)
sau de la studiul comparat al
Rodicãi Dimitriu între Huliganii lui
Mircea Eliade ºi faimosul Punct
Contrapunct al lui Aldous Huxley
(autoarea eseului invocã neo-
umanismul scriitorului britanic,
sprijinit pe tehnici literare proprii,
având rãdãcini în psihanalizã,
eugenie, pedagogie ºi mai puþin
în teologie ºi clasicism; impactul
experienþei indiene ºi al religiei în
ambele cazuri; vizibila influenþã
a romanului lui Huxley asupra lui
Eliade, cel din urmã fiind primul
care aduce publicului românesc
acest tip de roman), seria
victorianismelor postmoderne
include ºi analize ale unor situaþii
de crizã, generatoare de realitãþi
hibride dar, în orice caz, înno-
itoare. Marius Jucan abordeazã
relaþia melodramã-modernitate,
accentuând impactul dimensiunii
melodramatice a existenþei
asupra culturii de masã, depis-
tând capcane terminologice la
trecerea dintr-un spaþiu lingvistic
în altul (diferenþe care ascund,
desigur, ºi nuanþe legate de
substanþa conceptului) ºi forþa
acaparatoare a spaþiului predilect
de desfãºurare a melodramei în
societatea spectacolului de azi –
filmul. De aceeaºi societate a
spectacolului generalizat aparþin
ºi fetiºismul intelectual ºi spiritul
victorian în proza lui Woody
Allen, abordate de Amelia Nan.
Un al treilea grupaj de studii,
dedicat lecturilor de azi ale
autorilor victorieni, include
articole despre dihotomia tradiþie-
modernitate ºi dualitatea ca
abordare a realitãþii ºi a artei
(eseul lui Octavian More despre
surorile Brontë), satira socialã ºi
emanciparea discret activistã în
opera lui Ouida (eseul despre
victorianism ºi pasiune al

Mihaelei Mudure), relecturile
operei lui Matthew Arnold
(Claudia Novosivschei), analiza
semanticã a textului literar
(ªtefan Oltean), societatea vic-
torianã în general (Oana-Meda
Pãloºanu), Dickens, Bahtin ºi
criticile „deschise” (Adrian Radu)
ºi, mutând meridianele zonei de
referinþã, dar pãstrând dimen-
siunea temporalã discutatã –
studiul Sandei Tomescu Baciu
despre ipostazele mitologiei
scandinave în poezia
eminescianã. Simbolic, volumul
se încheie cu o abordare insolitã
a subiectivitãþii critice a Ilenei
Galea: Alina Pamfil realizeazã un
portret emoþional al acesteia,
pornind de la dinamica vizualã a
însemnãrilor rãmase pe mar-
ginea volumelor din biblioteca
personalã a Ilenei Galea. Un
autoportret în adnotãri constituie
imaginea finalã a volumului, la fel
cum postmodernismul care
reuneºte toate articolele de faþã
într-un tom coerent concentrea-
zã viziuni singulare asupra unui
concept consacrat de timp ºi
revizitat de fiecare nouã lecturã.

Elena Butuºinã

„Am încredinþarea cã poezia ºi
proza scurtã încep sã fie – ºi vor fi
– prioritare pentru nevoia de lite-
raturã a cititorului modern.” Aces-
tea sunt cuvintele publicistului ºi
prozatorului Cornel Cotuþiu, care
primesc densitate în volumul de
prozã scurtã Douãzeci, apãrutã la
editura Charmides în 2013.

Aleea Castaniloreste primul
dintre cele douãzeci de texte
inedite (schiþe, povestiri ºi nuvele
adunate în volum), este povestea
lui Grig Izbaºa, un personaj
empatic, fascinat sinestezic de
trunchiul unui copac proaspãt tãiat.
Imaginea sevei, sângerarea
vegetalã a copacului, îi produce
o fuziune de senzaþii ºi reac-
tualizeazã în el o formã modernã
de putere ce cândva aparþinea
basmelor: fantazarea!

Firul poveºtii capãtã o turnurã
kafkianã, pentru cã Grig devine un
alter ego al lui Gregor Samsa, ce
se metamorfozeazã în copac de

Douãzeci ºi Douã vorbe
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data aceasta. Fantezia capãtã,
aºadar, rãdãcini ºi ramificaþiile ei
primesc concreteþe în real. Finalul
este unul voluptos printr-un ultim
gest erotic revitalizant din partea
soþiei Nana („îºi descheie febril
bluza, se înalþã pe vârful picioarelor
ºi-ºi apropie sânii goi de buzele lui”).

Proza atinge cote eseistice, dar
pãstreazã în continuare tensiunea
epicã. Segmentarismul cãrþii nu
afecteazã curgerea textelor, pentru
cã dexteritatea de scriere a lui
Cornel Cotuþiu constã tocmai în
observarea detaliilor de construct
naratologic ºi alegerea momentului
oportun de implicare a cititorului în
poveste. Astfel cã, intriga poate fi
prima propoziþie din noul text ºi
ultima frazã poate rãsturna situaþia
de pe parcurs contruitã cu atâta
migalã imaginarã. Apoi... este o
schiþã a ploii, descrisã aproape
liric. Dialogul dintre protagoniºti,
Alexandra ºi Pavel, este la început
o ploaie caldã de varã. Apoi,
tensiunea, intensitatea, insistenþa
cuvintelor celor doi, are reper-
cusiuni meteorologice desfãºurate
în paralel („Ploaia se înteþea, se
percepea distinct cum violenþa
cãderii creºte.”). Remarca lui
Pavel, despre felul în care ploaia
se zdrobeºte de caldarâm „ca o
sinucidere”, marcheazã ºi o
moarte a conversaþiei, care se
replãmãdeºte greu ºi plat pe primul
subiect ce le vine la-ndemânã:
sunetul unui claxon. În final, ploaia
e purificatoare ºi „lasã o senzaþie
de prospeþime a aerului, a
chipurilor, a sunetelor”.

Noimã este o altã nuvelã,
despre un Faust latent, numit F.,
ce nu ajunge sã întocmeascã un
pact în vederea obþinerii cu-
noaºterii, ci rãmâne suspendat în
cãutarea unei noime, a unei
motivãri a vieþii, pierzându-se în
periplul insuficientelor domenii:
teologie, picturã, fotografie ºi în
cele din urmã în moarte.

Cartea este o colecþie de
diversitãþi tematice, de pretexte de
exersare a imaginarului ºi inserþii de
reflecþii auctoriale sub multiple forme
ºi personaje: pluriperspectivism,
subtext, erudiþie, grotesc în notã
umoristicã, sarcasm rafinat, privire
retrospectivã, psihologie în detaliu
(apar chiar ºi gândurile ºi reacþiile
fictive ale unui câine) º.a. încât e

aproape imposibil sã nu se plieze
dupã orice tip de cititor, sau sã nu
creeze unul nou.

 Oana Alb

Poziþia eului liric
cu genunchii la gurã (Editura

Charmides, 2013) este volumul
debutantei de 22 de ani, Krista
Szöcs, studentã la Facultatea de
Litere ºi arte Lucian Blaga ºi
membrã a cenaclului Zona Nouã
de la Sibiu. Cartea se deschide în
spirit optzecist cu un moto ce
înglobeazã cuvintele Marianei
Marin: „Nu-þi fie teamã: existã
oricând cineva (o gurã lipicioasã)
care sã-þi ºopteascã adevãrul zilei
de mâine”.

Arhitectura volumului este
asemeni unui index al trãirilor
auctoriale, fiindcã se constituie pe
patru grupãri de poeme, organizate
parcã dupã niºte miºcãri lente ale
unui pendul sufletesc. Adeseori în
volum, cuvintele sunt aºezate sub
forma unor trepte descendente.

Prima parte a cãrþii este o
proiecþie a imaginii paterne
denaturatã la maturitate („acum
eºti doar un ºtirb care tace”, „tu eºti
atât de urât spun”). Potretul familial
este unul încremenit, în care se
afiºeazã „acelaºi zâmbet tâmp”.
Liniºtea dominã, însã nu într-un
mod echilibrat, tihnit, ci este o
spaþialitatea vidã care nu dã
rãspunsuri, ci panicheazã ori
înºfacã din interior („liniºtea s-a
încovoiat în mine ca un animal de
pradã”). Absenþa unui stâlp
emoþional reiese din faptul cã tatãl
apare doar fantomatic ºi provoacã
spaimã, nu stabilitate. Confuzia,
deruta,se întind pânã la teama
fizicã de dezintegrare. Sânul,
prezentat de cãtre Anne Sexton ca
un simbol de putere ºi o soluþie
eroticã autosuficientã, devine aici
un element imprecis ce poate
putrezi în orice moment al dimineþii.
„Cu genunchii la gurã totul pare mai
uºor de privit/(..) mai uºor de
aºteptat”, dar aceasta nu e singura
mãsurã de creare a confortului,
fiindcã eul liric trece în spatele
diferitelor mãºti auctoriale:
„romantik”, „antik”, „k”. Pentru a
ieºi din blocajul acesta de tãcere,
apare o alternanþã a vocilor, mai

ales în partea a doua: „este totul
bine? da / este totul bine? nu”, iar
exerciþiul de dobândire a echilibrului
este asemuit cu cel al unui
trapezist ce se leagãnã în fiecare
noapte în „cortul unui circ al
oamenilor/ tãcuþi”.

În a treia parte, cântecul antikãi
rãsunã asemenea unei mantre ce
micºoreazã intensitatea trãirilor:
„nani nani dormiþi voi mâinilor/ nani
nani dormiþi voi picioarelor/ suntem
fetele apelor cuminþi / vom tãcea
vom strânge din dinþi”. Nici în ultima
parte deziluzia nu dispare, ba mai
mult e accentuatã de apariþia
enigmaticei madanne care
semneazã încheierea volumului.
Imaginarul migãlit estetic ca
rezultat al unor stãri de o intensitate
pulsantã a fãcut din lectura
volumului Kristei Szöcs una
demnã de recomandat.

                         Oana Alb

Evazionismul ca diagnostic
Sergiu Vâlcu, sociolog ºi

prozator, revine în mediul literar,
dupã romanul Evanghelia dupã
Marghizi, roman de inspiraþie
biblicã, cu o nouã carte performativ-
demostrativã faþã de conven-
þionalismul naratologic. Romanul
unui smintit sau ultimul jucãtor de
gin rummy a apãrut în 2012 la
Editura Eikon, cu o copertã
carnavalescã, în care forma ºi
masca sunt reciproc dependente
în logica constituirii contururilor
lumii. Contrar aparentului caracter
autosubminativ al titlului, Romanul
unui smintit nu oferã acea siguran-
þã ºi lejeritate a întoarcerii paginii
spre urmãtorul pasaj sau confortul
unei planãri suprarealiste deasu-
pra textului.

Nu voi trata atât de mult
dimensiunea de inspiraþie socialã
a cãrþii ºi pasajele despre revoluþia
decembristã, deoarece mã inte-
reseazã o apropiere de Sergiu
Vâlcu ca romancier. Cartea are o
laturã metaficþionalã ºi metana-
rativã esenþialã, jocul acesta ne-
fiind decât o presimþire a unui sen-
timent al absurdului beckettian, ce
planeazã pe parcursul întregului
volum. Introduºi în spaþiul necon-
turat al unui spital, aflãm de la bun
început diagnosticul naratorului, ºi
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anume inconsistenþã ficþionalã de
tip fabulatoriu. Evazionismul
ficþional pare sã fie tratat ca fiind
patologic, într-o lume-spital, în
care înafarã-ul nebuniei nu este
raþionalitatea socialã, ci însãºi
ficþiunea. Simptomul ficþiunii pare
sã fie cel de de-realizare a
consistenþei omului, prin caracterul
imaginar al scriiturii, iar Sergiu
Vâlcu face o întreagã anecdotã din
asta. De pildã uite ce le spune
naratorul celorlalþi pacienþi, când
aceºtia lanseazã rugãmintea de a
deveni personaje în romanul
naratorului: ºi de ce credeþi voi cã
sunteþi interesanþi din punct de
vedere literar cu excepþia faptului
cã l-aþi întors pe dos pe pirandello
din piesa ºase personaje în
cãutarea unui autor, unde
personaje imaginare capãtã
consistenþã realã în timp ce
dumneavoastrã vreþi invers.
„Ieºirea” din povestire se face, de
fiecare datã, prin intermediul unei
oglinzi, care scoate personajul din
ficþiune, oprind nararea poveºtii
respective. La un moment dat, unul
dintre personaje descoperã cã
personajul în care ar trebui sã
evadez este de fapt reflectarea
mea e ca ºi cum o mierlã ar
încerca sã scape dintr-o camerã
încercând sã treacã prin oglinda
de la ºifonier ºi ar tot încerca dând
cu capul în imaginea ei pânã ar
muri. Aventura personajelor în ºi
în afara ficþiunii, prin romanul
naratorului, poate fi o metaforã
pentru linia istoricã a evenimentor
ce au precedat ºi urmat revoluþiei
de la ’89, ca ºi când sentimentul
trecerii prin revoluþie ar fi echivalent
cu sentimentul trecerii prin ficþiune.

Umorul abundent, pe alocuri
cliºeic, al romanului este un aspect
ce nu poate trece nemenþionat.
Ironia densã, uneori pusã în gura
unor personaje ce au un limbaj
autentic, poate fi resimþitã ca un
supradozaj, a cãrui mizã se poate
sã fie, încã o datã, absurdul. De
ce subtitlul ultimul jucãtor de gin
rummy? Dacã evazionismul
ficþional e unul patologic,
„evazionismul” morþii e unul vicios,
ce absoarbe conºtiinta asemenea
unui joc de cãrþi, de gin rummy, mai
exact; la urma urmei ºi moartea
este tot o oglindire dar nu prin
reflexie ci prin absorbþie. Lectura

acestui volum este, totuºi, o
„absorbþie” lipsitã de riscuri majore.

Cãlina Pãrãu

Cu Cincizeci de ani, Stelian
Þurlea se apropie de douãzeci de
romane, pe lângã literatura
adresatã copiilor ºi alte activitãþi de
carierã în domeniul publicisticii ºi
al mass-media. Autorul s-a dovedit
interesat în egalã mãsurã de
literatura ficþionalã în domeniul
cãreia pare sã fi fost prolific din
punct de vedere cantitativ.
Inserând în ficþiunea sa unele
conþinuturi pe care le-ar putea
furniza o experienþã de teren ºi un
ochi de o anumitã  formaþie,
scriitorul a mai abordat anterior
teme-problemã specifice spaþiului
social/istoric românesc – revoluþia
de la ’89, traficul de carne vie etc.

În romanul de faþã, centralã este
vocea femininã prin intermediul
cãreia este furnizat întreg ma-
terialul ficþional. Contextul istoric al
cãrþii este perioada timpurie a
comunismului în România,
respectiv anii ’44-’56, pe parcursul
cãrora se desfãºoarã evoluþia
personajului de la stadiul stu-
denþesc la cel al începutului de
carierã. Suntem departe de a avea
de-a face, însã, cu destinul exem-
plar al unei militante anticomuni-
ste sau cu drama conflictelor dintre
o conºtiinþã cu valori bine rodate ºi
cadrul totalitar în instalare. Dim-
potrivã, textul ne introduce în po-
vestea interioarã a unei tinere ca
multe altele, redatã natural prin
propria voce, aºa încât forþa
personajului pare sã rezide ºi sã
convingã tocmai prin acestã lipsã
de eroism pe fondul cãreia se în-
lãnþuieºte nesimpatizarea comu-
nismului cu frica, ambiguitatea,
înþelegerea parþialã, decizia de
supravieþuire ºi mustrãrile de
conºtiinþã. Ritmul scriiturii nive-
leazã descrierea, evenimentul
ºi prezenþa în replicã a altor
personaje, aºa încât textul emanã
prin aceastã curgere narativã cu
puls scãzut, marcatã voit ºi la nivel
de punctuaþie, atmosfera sobrã ºi
uºoara tensiune a lipsei de
coerenþã, acolo unde conºtiinþa-

Un scriitor prolific

Grãdina plãcerilor
imaginaþiei

martorã înregistreazã eveni-
mentele ce se succed fãrã sã
înþeleagã miza lor.

Elvira, tânãra studentã, deve-
nitã ulterior profesoarã de biologie
acolo unde regimul îi poate oferi un
post, ni se face cunoscutã încã din
promiþãtoarea scenã de debut a
romanului, în care grandoarea
Bucureºtiului iernatic vãzut de la
etaj oferã prin priveliºte fondul
perfect pentru teamã ºi surescitare
în faþa unui viitor obscur. Rãmasã
de una singurã în noaptea de
Revelion, Elvira coboarã în stradã
sã cumpere ºerbet ºi bragã ºi ne
face cunoscute intenþiile, percep-
þiile, amintirile ei ca punct de
plecare pentru întregul fir ulterior.
Aflãm astfel despre parcursul
îndepãrtat al vieþii familiale, ghicim
traumele politice care au dus la
surpãri, apoi vom asista pas cu pas
ºi în acelaºi ritm constant care nu
se muleazã pe amplitudinea
evenimentului, nu variazã în
funcþie de intensitãþile parcursului,
la desfãºurarea poveºtii Elvirei ºi
la discrepanþele dezamãgitoare
între aspiraþii, aºteptãri ºi posi-
bilitãþi.

Încheierea echivocã a roma-
nului, care reuºeºte sã fie mai
degrabã unul de conþinut decât
unul de fineþe tehnicã, aglome-
reazã mai multe mize de detaliu
politic ce ar putea constitui un deli-
ciu pentru cei pasionaþi/interesaþi
de istoria comunismului din Româ-
ºi de modul în care acesta a
configurat viaþa interioarã a
individului.

Alex. Raþiu

Intervalul dintre debutul cu
Palimpsest din 1969 ºi Viaþa
într-un lacãt (Ed. Palimpsest,
Bucureºti, 2013) înseamnã pen-
tru Ion Cocora atât consistenþa
activitãþii de cronicar dramatic
(Privitor ca la teatru, criticã, vol. I-
IV, Editura Dacia, 1975-2003; Fãrã
mascã, domnule Godot, Ed.
Palimpsest, 2005), cât ºi exer-
citarea calitãþii de poet (Dezle-
gare de chaos, 1973; Suveranitate
lãuntricã, 1975, Inventatorul de
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numere, 1976, Plante de dincolo,
1983, Ar mai fi de trãit, 2003, Oda
caligrafului sau Ficþiunile ar-
tistului la maturitate, 2004; Va fi o
fugã, 2007).

Acel spaþiu securizant em-
blematic pentru Ion Cocora capãtã
o coloraturã hedonistã în Viaþa într-
un lacãt, dat fiind crezul în pânda
surselor de desfãtare pasibile de
pedeapsa convertirii lirice („nu s-a
prins nici o înþelepciune de noi/
plãcerile ne dominã cele ce nu au
fost/ tânjesc dupã cele ce au fost
iar acestea/ tânjesc dupã cele ce
vor veni/ piraþi de plãceri suntem”
– Piraþi de plãceri, p. 11 ).

Actantul creator este avid nu
atât de multiplicarea impresiilor,
cât a perspectivelor asupra unui
obiect poetic, atfel cã nu-ºi
refuzã nici aºa-zisele acte
ratate ale scriiturii, care se pot
transforma în arte poetice: „vei
inventa o altã scriere vei
întoarce pietrele pe care am
cãlcat pe dos/ îmi vei înapoia
cuvintele în care þi-am fãcut
destãinuiri [...] un poem ne-
terminat sau nescris sau oricum
ar fi el/ sentimental desuet
libidinos cu acreala poeþilor tineri
în cerul gurii/ un poem înarmat
cu furci cu topoare sã strige ca
un lepros” – Hai dã-mi mâna, p.
12).

Suita Exerciþiilor de exorcizare
ne poartã pe coridoarele unor
infernuri personale care
deplaseazã identitatea prin
proiecþii ºi tururi de forþã ale unui
rest de experienþã asupra cãruia
poezia îºi exercitã cu precãdere
magia devoratoare („cântã
pãsãrelele frumos colorate din
pãlãria nebunului/ ce ar mai fi de
spus iubito s-a spus/ în halucinaþia
ta supravieþuiesc în siguranþã/ am
sentimentul cã mã aflu într-o garã
ºi cã port/ o cucuvea în loc de cap
între umeri” ( O cucuvea în loc de
cap între umeri, p. 30).

 Imboldul autoanalizei ritualice
este pentru Ion Cocora un principiu
vital, o variantã a voinþei de putere
a închipuirii corozive („sã-mi
descopãr mormântul în acelaºi trup
de femeie/ exorcizat ca o voce de
pelerin/ sã fiu posedat de aceeaºi
imaginaþie crudã/ ce nu te poate
cuprinde doamne” – Un demon
inexistent, p. 34 ), iar spiritul

formaþiei teatrale îºi face uneori
simþitã iscusinþa, prin reconfigurãri
mitologizante (Noaptea Valpurgiei ).

 Cel de-al doilea episod liric, O
boare de insomnie, este dominat
de un ritm afectiv imprevizibil:
alternanþa aºteptãrii ºi a acceselor
de revoltã pricinuite de absenþa
unei fiinþe iubite fecundeazã
deopotrivã  insomnia ºi imaginaþia
hiperbolizantã. Vocea care rãsunã
în acest mediu al încremenirii
aneantizatoare pare un descântec
al omnipotenþei poetice, ce se vrea
a fi un principiu de asumare a
propriei temporalitãþi: „stãm
dinaintea unui ºemineu în care
versurile/ aºezate ca surcelele unul
desupra celuilalt iau foc/ ard de
parcã ar fi picioarele patului din casa
bunicilor/ într-o dupã-amiazã de
vacanþã cu tunete ºi ploaie/ e nevoie
sã imaginãm spui o memorie/ o
transparenþã de voci care sã
alunge/ miopia strãinului din noi” –
Zãpezile de altãdatã, p. 65).

În ultimul ciclu din volum,
registrul auctorial vireazã spre o
atitudine bonomã, simetricã în
raport cu hedonismul iniþial, iar
imaginaþia rãmâne, à la Baudelare,
„regina facultãþilor”. Divinitatea
este un partener de dialog la fel
de hâtru ca ºi poetul („Dumnezeu
îºi ridicã mirat ochii ºi mã priveºte
în transã/ ºi nu prea ºtie în ce
cãsuþã sã mã bifeze pe foaia lui
de observaþie/ la nebuni evlavioºi
sau la pãcãtoºi irecuperabili” –
Aceeaºi felie de viaþã, p. 105),
care îºi continuã strategia
rugãciunilor-arte poetice, pline de
umor negru:  „Fã-mã doamne
proprietarul unui coº cu mister/
sau al unei corãbii cu palimpseste
[...] ºi de nu va fi de ajuns sã mã
consideri/ bun ºi generos/ îþi voi
propune sã ne furiºãm într-un
hangar/ unde sã jucãm zaruri pe
buricul unei fete de treabã” – Fã-
mã doamne, p. 111 ).

Ion Cocora rãmâne fidel unui fir
roºu fantasmatic ce face din timpi
lirici diferiþi vase comunicante,
vãdind apetenþa pentru motivul
palimpsestului, astfel încât orice
trecut poetic cedeazã tentaþiei de
a se prezentifica, dupã cum orice
prezent poetic se reclamã de la un
complex nostalgic perpetuu.

Ana Ionesei

Studiul publicat anul acesta de
cãtre universitarul craiovean
Cãtãlin Ghiþã, ca rezultat al unei
burse POSTDRU,Orientul Europei
romantice. Alteritatea ca exotism
în poezia englezã, francezã ºi
românã (Prefaþã de Al. Cistelecan,
Bucureºti, Editura Tracus Arte,
2013), incitã prin insolitul unei teme,
al unei metode ºi al unei abordãri
mai degrabã nefrecventate în
spaþiul exegezei romîneºti
postdecembriste.

În ceea ce priveºte metoda,
autorul opteazã, fãrã prea multe
justificãri ºi împotriva tendinþelor,
pentru un (neo)tematism ideologic,
în perfect acord cu formaþia com-
paratistã asumatã de Cãtãlin Ghiþã
încã de la începuturile carierei sale
teoretice. Orientarea discursului
contrasteazã permanent inter-
pretarea de tip ideologic a
producþiei artistice. Un adevãrat
centru de coagulare a sensului îl
constituie, în aceastã carte,
demersul vehement contestatar la
adresa hermeneuticii postco-
lonialiste din trena Edward Said
atunci când e aplicatã textelor
literare ale romantismului. Se
acordã o atenþie minuþioasã
marcãrii prezenþelor sau potenþe-
lor ideologice în poemele luate ca
materie de studiu (o selecþie
valoricã ºi voit simetricã din ro-
mantismul englez – Coleridge,
Byron, Southey, Shelley, francez –
Lamartine, Vigny, Musset, Hugo ºi
românesc – Heliade-Rãdulescu,
Eminescu, Alecsandri, Bolintineanu)
acompaniatã de o preocupare
pentru obiectivare ºi grija pentru
obþinerea unei poziþii medii,
echilibrate. În ceea ce priveºte
tematica, alegerea orient(alism)ului
poate fi simþitã ca „exoticã” ºi face
din cercetarea întreprinsã de
Cãtãlin Ghiþã un gest academic
singular. Opþiunea pentru un
tratament comun al unor texte
romantice englezeºti, franceze
ºi româneºti pare ºi ea neobiºnui-
tã pânã când devine evidentã
dialectica contrastivã între spaþii-
le occidentale cu tradiþie colonialã
ºi romanticã ºi romantismul spa-
þiului românesc care, în ciuda
proximitãþii geo-poilitice cu Orien-

Exotismul ca interes
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tul mijlociu, reflectã exotismul
oriental prin filtrul artistic-vizionar
occidental ºi nu în mod direct, cu
un stil definit local.

O dicuþie teoreticã de circum-
scriere conceptualã precede
analiza tematicã ºi textualã. Aici
sunt diferenþiate terminologic ºi
ideatic alteritatea ºi exotismul ºi se
propune totodatã înlocuirea
termenului – corupt prin coloratura
colonialistã inseparabilã în era
teoreticã post-Said, de orientalism
cu sintagma interes pentru Orient
(cel puþin pentru uzul referinþelor la
tipul de raportare la Orient al
romanticilor europeni). Concluzia
fundamentalã a acestei prime
secþiuni este aceea cã, în context
romantic, alteritatea trebuie în-
þeleasã ca expresie a interesului/
pasiunii pentru exotism. Trata-
mentul exegetic propriu-zis al
textelor selectate este spaþializat
sub ideile de esteticã a spaþiului
(polarizat ca natural-artificial, rustic-
urban) ºi poeticã a figurilor (umane,
simbolice ºi non-antropice).

Erudit fãrã a fi stufos, temperat
ºi ferit de orgoliul cercetãrii sobre,
Orientul Europei romantice poate
fi o lecturã plãcutã ºi, mai im-
portant, accesibilã pentru oricine
manifestã un interes pentru Orient
sau mai degrabã, pentru înþe-
legerea reflexiei imaginare a
Orientului în Occidentul romantic,
dar ºi deopotrivã pentru cei cu
interes larg pentru textul liric sau
pentru romantismul european.
Totodatã, studiul e un instrument
documentat ºi ferm susþinut în mod
aplicat, pentru cititorul specialist.

Maria Pozsar

Apãrut la editura Cartea
Româneascã în anul 2013, volumul
de poezie al Ioanei Ieronim Când
strugurii se prefac în vin doreºte
sã sintetizeze o largã paletã
poeticã. Pe alocuri, volumul vrea
sã ofere o cãlãtorie iniþiaticã într-
un labirint postmodern, în care
cititorului i se propune ofertantul joc
dintre Tezeu ºi Ariadna, în care
elementul lipsã din ecuaþie este

Ariadna, „rock ºi rave în
dimensiuni neînchipuite“

poezia ca fir al Ariadnei. Paleta este
deosebit de bogatã, cu referinþe high-
class ºi cuvinte rebelo-pompoase,
precum rave sau hip hop.

Pentru pasionaþii de referinþe
mitologice, acest volum poate
pãrea destul de promiþãtor. Firul
încurcat al Ariadnei pare a fi
singurul care poate sã îl ajute pe
cititorul ce ar aduce a Tezeu sã
desluºeascã hãþiºul tematic al
cãrþii Când strugurii se prefac în
vin. În aceastã opticã, putem chiar
sã citim poemele ca o înºiruire a
acestui complicat lanþ: „iatã firul
promis, Tezeu/ firul în care, fãrã a
pricepe,/ m-am tors pe mine, þara
toatã”. Vedem cum Ioana Ieronim
încearcã o ars poetica în care
combinã personajele-emblemã ale
Antichitãþii cu o pactizare
romanticã a poetului copleºit de
propriul text. Sau încurcat de el.

Poeziile sunt scrise întotdeauna
cu o mizã a explorãrii limitei, a
depãºirii ei, a cunoaºterii alteritãþii
(„tu ºi eu/ oglindiþi unul în celãlalt/
în infinit”). De la început sesizãm
aceastã micã obsesie ce uneori
sfideazã logica (sau cel puþin se
apropie de marginile schizoide ale
ei): „hotarul dintre suflet ºi trup/
unde este/ la vremea când strugurii
neculeºi/ se prefac în vin?”.
Problema pusã de Ioana Ieronim
în fraza de mai sus a rãmas
nerezolvatã de la Platon încoace.
Rãspunsul oferit în text pare a fi o
soluþie amânatã la infinit („mersul
va fi zbor/ ºi aici/ va fi zbor
câteodatã”). Metafizica a dat
întotdeauna mâna prieteneºte cu
poezia, însã aici ea este utilizatã
ca pilon principal al discursului,
pentru a sprijini (sau propti) textul.

Atunci când exploreazã filiera
organicã în corelaþie cu poezia,
Ioana Ieronim reuºeºte sã ofere un
discurs foarte coerent ºi
impresionant. Poemul Tatuaje de
pildã asociazã, cu mult gust, diferitele
zone ale corpului cu tipuri de poezie.
Cu naturaleþe, poemele de tipul
acesta se citesc uºor, sunt coerente
ºi nu se simte o forþare tematicã. În
acest cadru, chiar ºi stilistic, putem
gãsi imagini frumoase: „va fi loc
pentru mãri de tãcere/ pentru
sextine, tanka dantelate vilanele” sau
„aceste cuvinte au stat sub obrazul
meu în somn”.

Ioana Ieronim exploreazã cu

entuziasm diferitele paliere
tematice, în dorinþa de a acoperi
tot terenul poeziei. Astfel, cititorul
poate gãsi cu uºurinþã pe marginea
partiturilor vechi de când lumea,
mici sclipiri stilistice. De la cãutarea
identitãþii („Ce suntem noi?/ lupi,
dragoni, salamandre?”), la
problema materiei („o piatrã:
memoria focului primordial/ în
fiecare celulã”), de la dezbaterea
privitoare la spaþiul cosmic la „rock
hip hop ºi rave”, volumul aduce,
ca un volum borgesian, imagini
rãsfirate. Dezavantajul acestui
volum de poezie rezidã tocmai în
aceastã dorinþã de a aduna cu
arcanul prea multe teme.

Chiar dacã uneori aceste
acrobaþii tematice sunt reuºite
(filiera poemelor mitologice), uneori
se simte o frazã prea forþatã, unde
hip hopul ºi rave-ul sunt integrate
alãturi de firul Ariadnei. Eminem,
probabil dintr-o dorinþã teribilistã,
este citat aici: „I am a ghost trapped
in a beat”. Un beat se simte, ar
replica muzicianul american, nu se
anunþã la începutul poeziei. Cartea
are astfel o „dimensiune neîn-
chipuitã”, pe alocuri exageratã,
însã din care se poate recupera
cu fecunditate imaginarul corporal
sau cel al naturii, oferind o lecturã
captivantã.

Adrian Matus

Vestirea Apocalipsei dupã
români

Ai zice cã O fereastrã întu-
necatã (Polirom, 2012), al doilea
roman al scriitorului ieºean Florin
Irimia dupã aclamatul Defekt
(Brumar, 2011) al, trebuie sã fie o
carte controversatã. La aproape un
an de la apariþie, controversa se
reduce însã la câteva comentarii
despre fragmentarismul ºi
eclectismul zice-se exagerate, sau
plângeri de tipul explain this book
to me ºi acelea ivite din cauza
experimentalismului stilistic al
cãrþii. Tematic, n-am întâlnit
proteste, rezerve sunt puþine, toatã
lumea aprobã virulent sau implicit,
da, Iadul e România (p. 19). Mai
sunt aceia care „în lumina
eveniventelor din ultima vreme”
(mã refer la ºtirea copiilor atacaþi
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de câini comunitari în Bucureºti, iar
sintagma e îndeobºte atât de
folositã încât n-am sã menþionez
avatarurile celor care au reciclat-
o pentru a se exprima în legaturã
cu acest caz particular) fac din O
fereastrã întunecatã literaturã
vizionarã, încã de la prima frazã:
„(...) Bucureºti, România, B de la
B-movies, o capitalã de mâna a
doua, R de la Restricted, o þarã
unde nu e bine sã îþi laºi copii
neînsoþiþi.” Imaginaþi-vã restul.

Restul romanului descrie – în
stil de B-movie – o apocalipsã
româneascã iscatã de genocidul
câinilor comunitari bucureºteni ºi
adusã de câini-zombi proveniþi din
radioactivarea mormanelor de
cadavre canine rãmase în urma
epurãrii. De aici romanul se
ramificã în mai multe „resturi”: o
parte reactualizeazã documen-
taristic pogromurile antisemite din
1941 de la Bucureºti ºi Iaºi,o alta
devine comedia neagrã a politicii
româneºti interbelice, o altã parte
imagineazã viitorul politic al na-
þiunii române ca instituþie socialã
internaþionalã, toate având ca
dominantã coloratura sumbrã
specificã distopiei.

Nu vã aºteptaþi însã sã gãsiþi în
acestã carte o distopie ca formulã
literarã, nici un stil vizionar ºi nici o
ficþiune istoricã retro-activantã.
Toate aceste observaþii pot fi în
egalã mãsurã adevãrate ºi false.
Experimentul literar al lui Florin
Irimia constã în a propune entropia
ca stil. O fereastrã întunecatã este
scris în dezordinea, ce-i drept,
controlatã – dar cum ar putea fi
altfel, a unui amalgam de planuri,
perspective, voci, valori de adevãr,
ritmuri ºi chiar genuri literare ºi non-
literare (dacã considerãm capitolul-
interviu ca fiind în parte non-
ficþional, aºa cum sugereazã
autorul într-un interviu luat de cãre
Silvia Dumitrache pentru
Bookaholic.ro). Romanul, ce
depãºeºte cu puþin 200 de pagini,
pare prea mic ca sã le încapã pe
toate ºi dacã reuºeºte e numai
pentru cã þi le seveºte în doze
scurte ºi tari. Atât de tari încât, dacã
ai inima slabã, trebuie sã laºi cartea
din mânã frecvent – cum ai face-
o, de exemplu, cu realismul atroce
al lui Vladimir Sorokin, ºi sã aºtepþi
pânã þi se potoleºte indignarea,

groaza, mirarea sau chiar
amuzamentul.

Ca în faþa unei imagini în con-
tururi stilizate de tip expresionist,
cititorul poate avea certitudinea
unei impresii personale intense la
lecturã dar nu ºi certitudinea
detaliului narativ, nu-ºi poate da
seama care e, spre exemplu,
vocea primã a naraþiunii sau
ordinea ei logicã. Multiplicat într-o
serie de manuscrise, romanul
efectiv poate fi o intersecþie
fragmentarã de ficþiuni ºi mãrturii
sau un roman matcã ce include,
dupã o structurã tip matrioºka,
manuscrisul unui autor care
inventeazã la rândul lui alt autor.
Semnificativ e cã fiecare dintre
aceºti autori scrie dintr-o poziþie
umanã vulnerabilã în faþa istoriei,
fie ea realã sau inventatã. Un
„(fals)Epilog” proclamã Iluzia ca
posibilã origine ºi lege a întregii cãrþi
dar ipoteza e rãsturnatã odatã cu
urmãtorul capitol numit „În
realitate”. Cheia lecturii îi va fi
refuzatã însã ºi lui de cãtre ultimul
capitol, tabloul unei execuþii care
nu mai ºtii în care dintre poveºtile
intersectate de pânã atunci se
petrece.

Pesimismul metatextual al
acestui experiment literar vine din
ideea cã, între evazionism ºi acti-
vism, literatura sfârºeºte uneori
prin a fi numai o fereastrã
întunecatã, la fel ca istoria, la fel
ca ficþiunea lui Florin Irimia –
trecutul „nefast, plin de nenorociri,
dar ºi obscur, neadus la luminã” (p.
175), prezentul, a cãrui alegoricã
reprezentare sub chipul apo-
calipsei zombi-canine a fost ac-
ceptatã fãrã proteste ca validã
de cãrte publicul literar românesc,
viitorul, sumbrul pogrom interna-
þional al românilor.

Maria Pozsar

Tradiþia romanului
Definiþiile romanului. De la

Dimitrie Cantemir la G. Cãlinescu,
apãrut în 2011 editura Timpul din
Iaºi, este un lung studiu teoretic,
care se preocupã cu desfãºurarea
ideii de roman n spaþiul românesc,
de la nceputurile sale nedife-
renþiate ºi obscure(asemeni
oricãrei geneze), pânã la contururi

teoretice cvasidelimitate, din peri-
oada interbelicã. ªerban Axinte
pleacã la drum cu deplina con-
ºtientizare a implicaþiilor demer-
sului sãu, ºtiind cã un proiect
teoretic al romanului românesc
este o ficþiune criticã ºi vorbind în
termeni prudenþi, nu de o evoluþie
a conceptului de roman, ci de ab-
sorbþia ideii de roman în literatura
românã. Cãror nevoi spirituale sau
gnoseologice le rãspunde un astfel
de studiu? O asemenea între-
prindere trebuie sã aibã o dorinþã
intrinsecã de a rezona cu proble-
maticile fundamentale, ce animã
spaþiul teoretic. Prevãzãtor în ce-
ea ce priveºte aceastã întrebare,
ªerban Axinte ne oferã ºi rãs-
punsul: O lucrare ce se ocupã de
teoriile autohtone ale speciei nu
poate omite nivelul intenþiei. De aici
pleacã totul. E adevãrat, canonul
nu reþine intenþia, dar mecanismul
intern de generare a ideilor literare
îi datoreazã mult. Studiul aratã
cum aceastã intenþie primordialã,
în ceea ce priveste romanul, în
spaþiul românesc, este de fapt
rezonanaþa unui impuls teoretizant
exterior, care este o strãduinþã de
autolegitimare a speciei. Recu-
noaºterea punctelor de relevanþã,
obiective sau subiective, ale
acestui studiu, nu ne scuteºte de
doza mare de rãbdare necesarã
parcurgerii lui, având în vedere me-
ticulozitatea ºi densitatea infor-
maþiilor, ce prezintã primele con-
vingeri teoretice asupra romanului,
apãrute în spatiul românesc (care
astãzi pot pãrea ridicole dacã sunt
separate de propriul context).

ªerban Axinte inventariazã
primele tentative de a defini
aceastã specie, pornind de la
Istoria ieroglificã a lui Cantemir ºi
observând cã perspectivele
teoretice asupra „romanului” apar
odatã cu primele traduceri. Din
aceastã cauzã cercetarea lui ª.
Axinte pare sã urmãreascã un
scenariu biologic, ce are ambiþia sã
reconstituie „sinapsa” ideii de
roman: iniþial trebuie recunoscut
stimulul exterior, constituit de
literatura universalã, urmând ca
impulsul nervos sã fie condus la
organele receptoare, care vor
proiecta universul romanesc nu ca
finalitate, ci ca formulã organicã.
Cursul romanului românesc pare
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acelora care nu îl pot identifica pe
baza unui al ºaselea simþ. Péter
Demény îl are ºi posedã ºi talentul
necesar pentru a-l organiza ironic
ºi parodic pe categorii.

În primul rând, Ghidul ipocriþilor
nu e doar un ghid al ipocriþilor, in
abstracto. El se particularizeazã
prin cel puþin încã douã atribute: e
un ghid al ipocriþilor autohtoni ºi,
deloc de neglijat aspectul, al
ipocriþilor de succes, profesioniºti.
România profundã e de regãsit în
descrierea nurorii ca-n Creangã,
a pãrintelui care nu-ºi va lãsa
copilul sã se însoare cu o
persoanã care nu-i satisface gradul
de ,,respectabilitate” pe care l-a
menþinut, cu greu, toatã viaþa în
societate – ori copiii ipocriþi, musai
personaje din Caragiale. Gradul cel
mai mare al ipocriziei autohtone
rãmâne însã descrierea familiei în
care se descalþã cu toþii la uºã, pe
preºul mic, aspirat ca un covor din
casã de gospodina care ºtie cã
scamele de pe preº tot în casa-
lunã vor ajunge.

Totuºi, o simplã scanare a
cuprinsului devine, pentru cititor,
motiv de disperare. Chiar toatã
lumea e ipocritã? Ai zice cã pãrinþii,
copiii, soþii, amanþii, fraþii, prietenii,
rudele, socrii, ginerii, nurorile,
vecinii, colegii, ºefii, profesorii,
elevii, oamenii publici ºi moderatorii
nu sunt destui pentru a cuprinde o
lume, dar cu greu poþi adãuga
înºiruirii alte clase din cercul
apropiat al individului. Ipocritul
descris e cel pentru care ipocrizia
e un ,,modus vivendi”, cu expresia
folositã de autor în ultimul fragment.
Ipocritul periculos nu e acela care
,,foloseºte fusta scurtã, decolteul
adânc ori zâmbetul macho” pentru
cã a observat cã funcþioneazã, el
este însuºi ,,fusta scurtã, decolteul
adânc,  zâmbetul macho, fraza
bine formulatã într-un moment
prielnic”. ªi acest tip de ,,talentaþi”
se infiltreazã în absolut toate
categoriile sociale.

Ar mai fi de punctat un soi de
ipocrizie pe care Péter Demény nu
o precizeazã cu numele, dar care
se lasã cititã îndãrãtul multora
dintre comportamentele ipocriþilor
descriºi, acolo unde autorul
gãseºte loc de simpatie. E
ipocrizia ,,latentã”, mereu pusã în
serviciul acelora care n-au altã

La zece ani de la debutul literar
prin volumul Versuri pentru pauza
mare (Editura Marineasa,
Timi’oara, 2013) apare al treilea
roman al scriitoarei Mariana
Gorczyca. Acesta urmeazã o
traiectorie diferitã în comparaþie cu
cele precedente, dar ºi în
comparaþie cu multe alte volume
contemporane, fapt ce se remarcã
în primul rând la nivelul opþiunii
tematice centrale ºi a celei
adiacente. Parcurs este, astfel, un
roman în care trecutul ºi prezentul
alterneazã, în care vectorilor
spaþiali „înainte” ºi „înapoi” le sunt
atribuite aceeaºi valoare ºi
aceeaºi direcþie (mersul înainte
devine mers înapoi ºi invers), iar
jocul de golf devine religie.

Structurat pe optsprezece
capitole (numãrul cupelor unui
traseu complet de golf) legate între
ele, romanul graviteazã în
majoritatea acestora în jurul ideii de
golf. Firul naraþiunii ºi totodatã
pretextul ei este de altfel un turneu
de golf, organizat la Augusta, în
Statele Unite ale Americii; turneu
al cãrui campion devine românul
Abe Lucas, cu ajutorul caddy-ului
Oidsu Issac. Independent de
acest turneu, dar strâns legat atât
de traseul psihologic personal al

Parcursuri

sã fie întotdeauna dirijat prin
mijlocul bãtãliei antinomiilor,
începând cu raportul între etic
ºi estetic, realism-idealism,
individual-colectiv, studiul acor-
dând o mare atenþie ºi polemicii
dintre conservatorism ºi mo-
dernitate, care în secolul XX au
modelat conºtiinþa teoreticã despre
roman. Studiul urmãreºte detaliat
ºi aventura realismului romanesc
în literatura românã, de la romanul
ca oglindã a vieþii la romanul ca
proiecþie a sinelui în trasformare.
ªerban Axinte observã dis-
cordanþa existentã, de obicei, între
programul teoretic ºi opera roma-
nescã în sine, întrebându-se de
multe ori în ce mãsurã declaraþiile
auctoriale ºi teoretice trebuie cre-
zute sau nu, demonstrând cum la
Camil Petrescu ) „eºecul” în teorie
nutreºte chiar reuºita romanului.

De la romanul cavaleresc din
spaþiul european la teoria roma-
nului ca modalitate de cunoaºtere
în România interbelicã, expresiile
ficþiunii în sfera romanescã au fost
explicate în lumina tentativelor de
a diseca relaþia dintre lume ºi
literaturã. Studiul lui ªerban Axinte
aratã cum literatura românã,
încercând sã nþeleagã aceastã
relaþie, de fapt, s-a autodefinit.

Cãlina Pãrãu

Ipocrizii necesare
Anul 2013 a fost în România ºi

un an al socialului. Discrepanþa
dintre evenimente, pulsul þãrii ºi
dezbaterile mai puþin aderente la
realitate de la TV, ar putea plasa
România chiar într-un an al
ipocriziei generalizate. Moment
bun ca un spirit analitic precum
Péter Demény sã  tipologizeze o
societate a prefãcuþilor, în recent
apãrutul Ghid al ipocriþilor (Ed.
Cartea Româneascã, Bucureºti,
2013).

Celor care au lecturat deja
Ghidul nesimþitului al lui Radu
Paraschivescu e bine sã le
precizãm din start cã ipocritul e un
nesimþit. Dar un mod aparte de
nesimþit, unul mai rafinat, cu ceva
studii, de piaþã dacã nu de licenþã,
un nesimþit care trece multora drept
opusul. Deci cu atât mai util un
astfel de ghid, venit întru ajutorarea

ºansã de a ieºi dintr-o situaþie. Toþi
suntem ipocriþi, pentru cã
bolnavului de cancer nu-i poþi
aminti cã va muri, urâtei nu îi vei
arãta oglinda etc., dar aceasta e
ipocrizia bunã, latentã ºi gata sã
fie activatã din însãºi raþiunea
moralã ºi nu contra ei, ocazional,
când situaþia te face mai ingrat
dacã nu o foloseºti.

Dincolo de iniþierea în iden-
tificarea prefãcuþilor, Ghidul
ipocriþilor e ºi un curs de formare.
Ipocriþii din acest ghid sunt aceia
care, aducând ipocrizia la rang de
artã, au reuºit în viaþã. Ei sunt  pro-
fesioniºti, care nu se dezic de la
asta nicio clipã ºi cãrora autorul le
ghiceºte subtextul în fiece com-
portament, fapt evident din tonul
observatorului, mândru de isprava
sa. Într-un anume fel, Péter
Demény îºi iubeºte ipocriþii.

            Andreea Coroian

C
Ã

R
ÞI



84

acestor douã personaje menþio-
nate mai sus, cât ºi de ceea ce
înseamnã golful dincolo de
activitatea fizicã, empiricã, se
contureazã un alt plan narativ,
aparent sub forma unei enclave în
cadrul textului de bazã. Treptat,
liniile de demarcaþie între aceste
capitole-enclave ºi restul textului
se estompeazã, cronicarul roman
Cassius Dio gãsindu-ºi pandantul
în Oidsu Issac, iar trecutul istoric
roman gãsindu-ºi relevanþa în
prezentul epic.

Cãlãtoria („bucuria trãirii cu
sens”) poate fi consideratã
supratema întregului univers
ficþional creat, cu particularizãrile
sale în diversele forme pe care
cãlãtoria le poate lua: de la cãlãtorii
recreaþionale, la cãlãtorii sportive,
la imigrãri de cauze profesionale,
la cãlãtorii de rãzboi. Prin aceste
ipostazieri, Parcurs primeºte ºi o
laturã socialã, alãturi de cea cu
veleitãþi filosofice, întregindu-ºi
paleta  axiologicã.

Mesajele transmise de vocea
narativã (care îºi schimbã uneori
haotic emitentul, de la persoana I
la persoana a III-a ºi înapoi; vocea
narativã la persoana I alternând la
rândul ei între mai multe personaje)
dau formã unor gânduri, concepte
ºi idei accesibile tuturor. Uneori,
aceastã calitate a modalitãþii de
exprimare a experienþei devine atât
de pregnantã, încât lectura devine
monotonã ºi uºor anostã. Este,
totuºi, de apreciat simplitatea
semanticã (dar complexitatea
compoziþionalã) prin care cititorului
îi este livratã ºi descrisã o
profunditate ideaticã legatã de timp,
spaþiu ºi om.

Parcurs surprinde mai ales prin
insolitul în care se înconjoarã jocul
de golf în spaþiul românesc,
romanul fiind primul care sã
propunã un asemenea subiect. Cu
toate cã lectura nu se evidenþiazã
prin dificultate, parcurgerea fiind
una plãcutã ºi la îndemâna
publicului general,  aceasta
permite, însã, multiple interpretãri
ºi reflectãri: „traseele de golf
presupun drumuri de fãcut înainte
ºi înapoi. Impresia ta este cã mergi
doar înainte.”. Raportul astfel
stabilit cu textul va rãmâne, totuºi,
unic pentru fiecare cititor în parte.

Codruþa Roxin

Misterul cãrþii:
metamorfozele lumilor

Real contaminat cu fantastic ºi
fantastic dezlãnþuit în real. Este o
judecatã de încadrare foarte
scurtã, dar densã, asemenea
prozelor din volumul Misterul cãrþii
(Ed. EuroPres Group, Bucureºti,
2013) al scriitorului Mircea Ioan
Casimcea, subintitulat „prozã
scurtã – antologie de autor”, care
cu toate cã cel mai adesea nu
depãºesc 3 pagini, spun foarte
multe cititorului care pãºeºte în
universul acestora. Casimcea
este un scriitor complet ºi com-
plex, etalând în antologia sa scene
de viaþã în toatã complexitatea
acesteia, fantezii onirice sau
rescrieri/recuperãri mitologice ºi
istorice. Astfel, prozele din acest
volum sunt menite sã înglobeze
ºi sã încununeze în acelaºi timp o
activitate literarã de zeci de ani ca
prozator ºi poet cu incursiuni chiar
ºi în domeniul publicistic ºi al
exegezei literare (debuteazã în
1976 în Tribuna, cu prozã scurtã,
iar în 1982 publicã primul volum,
tot de prozã scurtã, „Colonia”).

Autorul îºi împarte colecþia de
proze în 3 mari pãrþi care ar avea
rolul unei clasificãri a acestora în
3 posibile categorii: Prozã în notã
realistã, Prozã fantasticã ºi
oniricã ºi Prozã de inspiraþie
istoricã. Aceste titluri devin însã
para-doxale, producând un soi
de confuzie cititorului. Asta pen-
tru cã, încã din momentul lecturii
primei proze, care deschide
volumul ºi de asemenea ciclul
prozelor realiste, „ªarpele”, se
confruntã cu un realism care nu
mai respectã canonul ci care este
reinventat sau recreat. Astfel,
cititorul devine martorul unei
invazii a fantasticului ºi chiar a
magicului în interiorul unor intrigi
care sunt anunþate a fi „în notã
realistã”. Nici prozele din cea de-
a doua ºi nici chiar din cea de-a
treia parte nu respectã cu sfinþenie
încadrarea, valsul realului cu
fantasticul, istoricul ºi miticul
activând de fapt haotic în toate
cele peste 500 de pagini. Cititorul
este invitat la reflecþii pe margi-

nea textelor, dar ºi antrenat sã
facã permanente salturi între
planuri ºi lumi, toate acestea
pentru a intra într-un joc regizat
de cãtre un narator – pãpuºar
iscusit. Este, apoi, ademenit sã
accepte o lume în care graniþele
visului, ale realului, fantasticului ºi
fabulosului se contopesc ºi se
confundã, supranaturalul dezvã-
luit de autor ivindu-se chiar în rea-
litatea de zi cu zi a personajelor
sale.

Misterul cãrþii este în acelaºi
timp ºi un mic tratat de istorie, de
facturã postmodernã. Întâlnirea
cu „uriaºa femeie”, care nu este
nimeni alta decât Fata Pãdurii,
cu ºoimanele sau cu Fericita
Teodora, dar ºi cu un narator care
vrea sã apere valoarea operei
lui Ovidiu, nu este astfel deloc
întâmplãtoare. Densitatea, dar
mai ales complexitatea tematicã
a prozelor demonstreazã pânã la
urmã cã aceastã carte este
creaþia unui scriitor sigur pe sine.
Casimcea, din postura de
povestitor, imagineazã lumea
modernã ca pe un colaj. Iar logica
unui astfel de volum, care vrea sã
înglobeze atât de multe teme ºi
paliere din istoria culturii, survine
tocmai din dimensiunea lui halu-
cinantã.

Claudia Ilovan

C
Ã

R
ÞI



85

Aflat la prima colaborare cu
Teatrul Naþional din Cluj, Silviu
Purcãrete a lucrat pe textul lui
Eugène Ionesco, Ce nemaipo-
menitã aiurealã!/ Ce formi-
dable bordel! a cãrui premierã
a avut loc joi, 3 octombrie
2013, în cadrul celei de-a treia
ediþii a Întîlnirilor Internaþio-
nale „George Banu” de la Cluj.

În perioada repetiþiilor am
scris un jurnal în care am notat
o parte din indicaþiile pe care
Silviu Purcãrete le-a dat actorilor.

Cuvîntul regizorului:

Aceastã poveste este a unui
individ care se lasã de serviciu ºi
începe o aventurã existenþialã, o
viaþã nouã, fãrã obligaþii ºi care se
întâlneºte cu o sumedenie de
exemplare umane prin intermediul
cãrora redescoperã universul
pentru ca la sfîrºit sã realizeze cã
totul nu este decît o formidabilã
harababurã.

Personajul central stîrneºte
celelalte personaje. Universul este
parizian, al anilor ’68, cînd studenþii
sorboniºti socialiºti – la noi era
Primãvara de la Praga – au pornit
o revoluþie  sub lozinca: “Este
interzis sã interzici!” în care se
proclama, printre altele, înfiinþarea
cãminelor studenþeºti mixte în
campusul de la Sorbona.

*
Ceea ce ne intereseazã este

povestea întîlnirii acestui personaj
cu fantasmele, de unde vine ºi
ideea de multiplicare.

Toate personajele din piesã i se
adreseazã Personajului, învîrtindu-
se în jurul lui ca un roi de albine.
Dar în piesa asta Personajul nu
vorbeºte. Nu pentru cã nu i s-au
dat replici, ci pentru cã ceilalþi îl
copleºesc cu vorbãria lor ºi el nu
apucã sã mai spunã nimic.
Celelalte personaje, indiferent cum
ar arãta, trebuie sã þinã cont de
asta, sã nu-l lase sã intervinã.

Niciodatã. Nu trebuie fãcute gesturi
care înlocuiesc niºte vorbe

Vreau sã vãd scurte secvenþe,
jucaþi-vã, încercaþi sã vã excitaþi
glanda jocului, a plãcerii pentru cã
dacã nu avem chef sã ne jucãm
spectacolul va fi plicticos.

*
Domnul, care ºi-a lãsat în spate

întreaga viaþã, vine doar cu un
geamantan într-un apartament
nou. Aºteaptã mobilele noi.
Proprietãreasa îi lasã cheile, dar
nu înainte de a-l introduce în
geografia locului. Anumite referinþe
din text ar trebui reluate, iar ideile
principale din acest spaþiu, care
este însuºi apartamentul sã le
faceþi cît mai ca la ºcoalã. Nu
încercaþi sã rãsturnaþi situaþia sau
sã creaþi conflicte suplimentare. Sã
vã alegeþi unul dintre personaje,
care va trebui interpretat de mai
mulþi actori. Va trebui sã încercaþi
sã gãsiþi un punct de legãturã între
ele din care sã înþelegem cã e un
singur personaj, dar cã e jucat de
mai mulþi actori – de unde ideea
de releu. Personajul le cam bea ºi-
atunci poate vedea dublu, triplu,
deci ceilalþi pot fi proiecþia lui
subiectivã. Încercaþi sã faceþi
acest lucru cît mai raþional, þinând
cont de structura textului.
Cuvintele pot fi recitate sau cîntate.
Publicului îi place sã se cînte.

*
Este un text poetic care dã

posibilitatea de a inventa, lãsînd frîu
liber imaginaþiei. Povestea va
începe de la voi, de la actori. În
primele zile va trebui sã vã
descurcaþi singuri. Fiecare va
încerca sã spunã ceva. De
exemplu, fiecare dintre voi va trebui
sã facã o schiþã a unui personaj.
Aºtept propuneri individuale. Faceþi
unul sau douã fragmente, care vã
inspirã, de care aveþi chef.

*
Gîndiþi-vã la trei personaje:

începeþi un personaj, apoi, fãrã

pauzã, treceþi în alt personaj ºi în
alt personaj. Transformarea sã fie
magicã. Vreau sã vãd trei versiuni
diferite ºi aceeaºi mizanscenã.
Exerciþiul sã dureze maxim 90 de
secunde. Trei personaje
stanislavskiene în 90 de secunde.
Încercaþi mai puþin poantele
spectaculare ºi mai mult pe cele
realist-stanislavskiene. Aº vrea sã
vãd trei versiuni de Proprietãreasã,
trei versiuni de Doamna cu
cãþeluºul etc. Mã intereseazã doar
cîteva elemente care sã-ºi susþinã
textul pe care-l rostesc.

Ritmul vorbirii trebuie sã fie
foarte alert. Nu se poate gîndi rolul
cu pauze, pentru cã Personajul
trebui sã fie „încãlecat”  de ce i se
spune, sã fie o discuþie continuã.

*
Piesa începe din momentul în

care Personajul intrã în noul
apartament, în noua piele ºi
descoperã un numãr de personaje
de teatru – manechinele – iar printre
ele, personajele vii: Bãtrîna
doamnã, Doamna cu cãþelul, Soþul
doamnei cu cãþelul, Rusul.

*
În piesã existã patru acte: la

serviciu, acasã, bistroul cu
revoluþia ºi singurãtatea cuplului cu
problematica metafizicã. La noi va
lipsi scena de la servicu.

Nu va exista decor. Va fi scena
goalã. Singurul lucru exterior: vor
fi cincizeci-ºaizeci de manechine
îmbrãcate, astfel încît nu se va ºti
care e viu ºi care mort. Sã vã jucaþi
puþin cu manechinele. Ele nu pot fi
manipulate, dar trebuie sã le faceþi
sã fie vii, sã am sentimentul cã
respirã, cã gliseazã.

*
Personajului nu i se pun

întrebãri la care el nu poate sã
rãspundã. El ascultã ºi încearcã
sã înþeleagã. Tipul ãsta nu-i mut.
E personajul care sînt eu. Omul
obiºnuit. Ascultã pe toatã lumea.
E omul normal, nici prea deºtept,
nici prea prost, nici prea vesel, nici
prea trist. E omul mediu. El ascultã.

*
E bunã sugestia ca Soþul doam-

nei cu cãþeluºul sã fie mãcelarul de
jos, de la parter, dar vreau sã-l vãd
pe acest mãcelar stanislavskian
prezentat în 90 de secunde. Un
personaj aflat într-o crizã de demenþã.
Sã auzim cã ea, Doamna, urla.

Eugenia  Sarvari

Un mini-jurnal de repetitii
cu Silviu Purcarete
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Cei doi, Doamna cu cãþeluºul
ºi Soþul ei sînt o familie care are
niºte istorii sau cel puþin aþi putea
cãuta voi niºte istorii. Ei sînt un
cuplu, dar tot timpul umblã separat,
se vorbesc unul pe celãlalt, se
bîrfesc, de fapt. Ce meserie au?
Sînt intelectuali, hingheri, ce sînt
ei?

E bunã sugestia cu bãtaia celor
doi sub duº. Ea fuge ºi se
refugiazã aici. Este o nevrozatã, o
alcoolicã, o nimfomanã. Oare ce
vîrstã o avea? Ar fi miºto sã faceþi
un bãboi de 80 de ani. Am vãzut o
datã pe una, trecutã bine de 70 de
ani, botoxatã, cu un bot scos tare
înafarã.

*
Recitiþi textul ca sã vedem

amãnunte ºi puncte de sprijin. Þineþi
cont de situaþia concret-
dramaturgicã. Este un apartament
gol. Pe unde se intrã? Spaþiul

trebuie sã aibã carne. Trebuie sã
înþelegem din prezentare geografia
locului.

Una îi aratã antreul ºi bucãtãria,
alta, baia ºi o a treia sufrageria ºi
cele douã camere, care dau spre
curte. Trebuie vorbit cu faþa spre
public. Se prezintã totul ca la
agenþia imobiliarã. Din cînd în cînd
se deschid uºile laterale ºi prin ele
intrã lumina.

*
Scena este o „magazie”.

Personajul vine din salã. În
„magazie” existã o servantã. ªtiþi
ce este o servantã? La teatrele din
Franþa existã un bec care arde tot
timpul, aºa încît scena nu stã în
beznã niciodatã. E un simbol. Un
bãþ cu un bec în vîrf. Seara pleacã

toatã lumea ºi acest bec rãmîne
arzînd.

*
Totul începe cam aºa:

Personajul intrã destul de ferm de
pe alee/culoar. Se opreºte la scãri
ºi se uitã la adresa de pe hîrtie.
Poate îºi spune: „Domnule, e cam
bizar locul ãsta!” Servanta ºi
serviciul sînt aprinse. Pune valiza
jos, trage o þuicã. Nu e nici prea
speriat, dar nici în toate apele. Îºi
aprinde o þigarã. Vede becul ãsta
ciudat, se joacã cu el, îl aprinde, îl
stinge. În cele din urmã se face
beznã. Urmeazã un mic moment
pirandellian de întuneric în care se
prezintã apartamentul. Textul sã fie
spus tare. Trebuie sã auzim cum
se miºcã vocea, care vorbeºte vioi
ºi amabil, ca ghizii de la muzee. În
orice situaþie Personajul aude
vocea ºi o cautã. Se împiedicã ºi
cade. Se aude þocãnit de tocuri.

Personajul se izbeºte de
glasvandul care se face þãndãri.
Apoi, voi trei (Romina Merei, Irina
Wintze, Anca Hanu) vã perindaþi
prin faþa servantei ºi vã schimbaþi
între voi în întunericul care se
instaureazã la stingerea becului ºi
plecaþi suflîndu-vã nasul. Nu e un
plîns de singurãtate în faþa lumii, ci
un plîns discret. Nu trebuie sã-mi
dau seama cã s-a schimbat
personajul, decît dupã trei minute.
Cînd se aprinde lumina,
Personajul o vede pe una lîngã
servantã, pe una la pian, pe alta
lîngã scaun ºi-ºi apucã valiza.
Apoi se schimbã scena. O
fracþiune de secundã de pauzã ºi
trecem în altceva. El, Personajul
e singurul stabil aici. În rest, totul

se schimbã. Brusc.
*

Cînd Proprietãreasa enumerã
procentele se aºeazã pe scaun sã
se calmeze, dar fluxul ºi viteza sã
rãmînã. Cum e nervozitatea aia
stãpînitã? Enumerarea procentelor
sã aibã o monotonie
ameninþãtoare. Irina (Wintze)
deschide fereastra spre camioane
ºi aici se va auzi foarte pregnant
zgomotul strãzii. Romina (Merei)
deschide fereastra spre strãduþa
liniºtitã de unde se aude ciripit de
pãsãrele ºi toate trei, cu capul pe
umerii lui, privesc spre o chestie
bucolicã.

Acum simþiþi cum prin spatele
vostru trece cineva. ªi trece Rusul
cu o cîrjã. Merge încetiºor apãrînd
dintre manechine. Iar voi, toþi
deodatã, vã întoarceþi spre el.

*
Urmeazã douã calupuri. Unul

este cel cu nepoata ºi azilul – mi-
ar plãcea ca aici sã fie o coregrafie
impecabilã, iar la sfîrºit, fiecare
dintre voi sã-i arunce un set de
chei. Toate astea trebuie sã le
faceþi singure; sã gãsiþi gesturi
precise: vã puneþi mãnuºile,
umbrela, pãlãria, cheile. Un alt
calup este coregrafia din spate a
bãieþilor care joacã fantoma soþului
Proprietãresei, pe Jean. Fantoma
sã se aplece puþin în faþã, ca ºi
cum le-ar privi pe femei. Cînd ele
spun „Jean, ce-i cu tine?”, el sã
cadã.

*
Sã vedem scena urmãtoare.

Patricia (Brad), dupã ce ai cules
cãþeluºul te întorci undeva în
grupul de manechine, la vedere, ºi
încremeneºti. Apoi îþi faci intrarea
de vampã, ca el sã te admire ºi
sã-i treci cu þigara pe la nas. Prima
replicã trebuie sã-l uimeascã, cã
doar vede un manechin miºcîndu-
se! Poanta trebuie sã fie cã tu dai
cu ochii de pian ºi te aºezi cu
popoul pe el. O aºezare muzicalã,
iar Personajul are o miºcare înspre
ea, care spune: „Doamnã, nu cu
fundul pe pian!”, ca ãla, care-i Soþul
doamnei, sã-l atace.

*
De undeva, din fundul scenei,

sã se audã un scandal îngrozitor
cu istericale, cu farfurii aruncate.
Ramona (Atãnãsoaie), apari
învelitã într-un cearceaf, cu pãrul
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ud. Nimereºti în acest apartament
strãin ºi pentru cã simþi nevoia de
protecþie, îi sari automat în braþe
Personajului. Abia apoi îþi dai
seama cã nu-l cunoºti ºi-i spui:
„Bunã ziua, domnule. Nu vã
deranjez?”

*
Cãþeluºul Bijoux va fi un mop

legat cu sîrmã, care mîrîie prin
vocea lui Silvius(Iorga). Patricia
(Brad), poate Bijoux nu vrea sã vi-
nã, te întorci, poate trece prin spa-
tele tãu, vrea sã-l muºte pe Cornel
(Rãileanu). Silvius, trebuie sã fii la
vedere, e chiar miºto sã te vezi.
Ramona (Atãnãsoaie), ieºi printre
manechine pentru ca cealaltã Doa-
mnã cu cãþeluºul (Patricia Brad) sã
poatã veni sã se aºeze pe acelaºi
scaun, în locul tãu.

*
Cei trei Soþi ai Doamnei cu

cãþeluº au meserii diferite. Silvius
(Iorga), tu vei fi hornar ºi vei coborî
pe o frînghie legatã de ºtangã,
Cãtãlin (Herlo), tu eºti mãcelar, iar
tu Ionuþ (Caras) eºti în halat, papuci
ºi pijama. Veþi vorbi iute, profitînd
cã Anca (Hanu) stã cu spatele la
voi ºi cîntã la pian, iar dupã ce ea
pleacã ºi intrã în bucãtãrie se aude
o bubuiturã, uºa se deschide ºi un
fum gros va trebui sã iasã de acolo.
Adicã, femeia asta e un dezastru
în bucãtãrie, totul arde ºi
explodeazã acolo cînd ea
gãteºte... Vorbele voastre: „Bunã
ziua, domnule. Poate vã deranjez”
sã fie suprapuse, pentru a-l zãpãci
pe Personaj.

*
Rusul ãsta (Cristi Grosu) spune

cã e mutilat. Se mai spune despre
el cã e un rus foarte subþire, un rus
alb, care vorbeºte despre un rãzboi.
Dacã e rus alb, a fãcut rãzboiul din
1914.  A început revoluþia ºi a plecat
la Paris. Intrã sprijinindu-se în cîrjã,
cu paºi foarte mici ºi tîrºîiþi. Poartã
ochelari de orb. Textul lui va fi spus
la microfon de Ionuþ (Caras), Silvius
(Iorga) ºi Cãtãlin (Herlo). Cristi
(Grosu), cînd dai mîna cu Cornel
(Rãileanu) trebuie sã i-o þii multã
vreme, ca el, Personajul sã nu
poatã pleca, deºi ar vrea. Rusul va
avea un mulaj pe mîna dreaptã,
astfel încît atunci cînd Personajul îl
salutã, sã rãmînã cu mulajul în
mînã.

Cristi, eºti îngrozitor de

sprinten! Rusul ãsta trebuie sã fie,
de fapt, un cadavru, e fãcut din
bucãþi. E mutilat, ar trebui sã fie tot
o protezã, din cap pînã în picioare.
Nu mai are „identitate” cãrnoasã,
îi cad mãselele, dinþii, nu poate sã
stea în picioare, nu are nici un pic
de flexibilitate. Încearcã sã nu mai
miºti capul. Ãsta trebuie sã fie
îmbãlsãmat, ca trupul lui Lenin...
Cîþi ani are acest personaj?
Problema principalã cu
îmbãtrînirea este cã articulaþiile
devin inflexibile. Tu încerci o mascã
exterioarã, pe cînd ar trebui sã
înþepeneºti pe interior. Ia gîndeºte-
te, cã ai fi într-o armurã...

Ce urmeazã, schimbã totul, se
trece în altceva: Rusul îºi scoate
ochelarii de orb, se aºeazã normal
ºi-ºi spune singur textul. Toatã
chestia trebuie sã fie foarte
serioasã ºi nu bãºcãlie. Cei trei se
împrãºtie printre manechine, apoi

se opresc lîngã pian. Cristi
(Grosu), te duci ºi-þi iei mîna de
ghips de la cei trei ºi reintri brusc
în personajul schilod.

*
Dupã plecarea Rusului intrã

muzica lui Matei (Rotaru). Matei,
reiei textul pe care l-ai spus mai
devreme, cazi în genunchi lîngã
microfon, plîngînd. Atunci se
opreºte muzica ºi tu începi sã rîzi
în hohote. Din partea stîngã intrã
întreaga distribuþie. Rîd toþi. Toatã
povestea de pînã acum a fost un
banc, o bãºcãlie la adresa
Personajului, care nu s-a prins.
Cristian (Rigman), tu abia cînd îþi
sunã de mai multe ori telefonul în
buzunar, te miºti, ca apoi sã o
zbugheºti afarã, pe culoarul

central. Personajul rãmîne total
nãuc, încremenit, vreo trei
minute, apoi brusc, se întoarce
înfricoºat ºi se uitã în spate, poate
mai sînt ºi alþi morþi vii. Cornel
(Rãileanu), încã foarte tensionat,
tragi o duºcã din sticla de bãuturã.
Începi sã te relaxezi încet, sã te
simþi bine la tine acasã. Îþi aprinzi
o þigarã, îþi scoþi pantofii azvîrlîndu-
i din picioare: sã faci ceva ce face
omul cînd e de unul singur, o
prostealã de unul singur. Îþi scoþi
haina, o arunci pe spatele
scaunului printr-o miºcare de
balet. Ar trebui sã te mai duci
puþintel pe la manechinele alea sã
vezi dacã sînt vii: le fluturi mîna
prin faþa ochilor lor... profiþi cã nu
e nimeni ºi-i mîngîi uneia sînii... îi
ridici ºi fustiþa. Dupã aia pleci, uºor
ruºinat. Te duci la pian, apeºi o
clapã, dai drumul la metronom ºi
pe sunetul lui, te îndepãrtezi în

paºi de dans. Te culci frumuºel pe
ma-sã ºi dupã cinci, ºase
secunde de liniºte, urmeazã
recitalul fetelor cu textul
Portãresei citit din culise, care
pînã la un punct trebuie sã fie
plauzibil. Sã devinã bizar doar la
urmã, nu la început, cînd vocea
trebuie sã fie, totuºi, realã.
Personajul trebuie sã creadã, pînã
la o vreme, cã e portãreasa, apoi
vocea ei se modificã, trece într-o
secvenþã horror pentru ca el sã
se sperie. Nu ºtie de unde vin
vocile. Oare sînt duhuri, sau ce
sînt? Aici el viseazã. Ca orice vis,
se insinueazã uºor, iar apoi devine
ciudat. Ar fi miºto sã fie niºte
clopoþei, un sunet de lift, o parte
reverberatã, o picãturã de apã...
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*
Urmeazã un mic moment de

pantomimã în care Personajului i
se aduce mobila, un dulap enorm,
gigantic, înalt de 15 metri. Ãsta
trebuie sã iasã brici, pentru cã este
un exerciþiu de actorie de anul I.
Cãtãlin (Herlo), tu eºti furnizorul?
Pãi, dacã-i aºa, dã-i o hîrtie, sã
semneze de primire.

*
Romina (Merei) vii cu mãtura ºi

cu pantofii lui Cornel (Rãileanu), în
timp ce el doarme cu capul pe
valizã. Aici intrã muzica pe care se
fac schimbãrile de decor prin care
se trece la scena cu cîrciuma.

*
Romina (Merei) tu eºti o clientã

cam beatã, Anca (Hanu) tu eºti la
pian, Ramona (Atãnãsoaie), te
îndrãgosteºti de un manechin,
Matei (Rotaru) ºi Ionuþ (Caras)
jucaþi biliard, Patricia (Brad), tu eºti
Chelneriþa, Cãtãlin (Herlo) eºti
Patronul, Cristi (Grosu) eºti
rockerul care danseazã cu toate
manechinele. Ultima miºcare este
aducerea lui Silvius-manechin în
faþã, cu o tablã legatã de gît, pe care
e scris meniul ºi o tavã cu pahare
în mîna stîngã. Totul e instalat
acum. Personajul vine pe culoar.
Încremeniþi toþi în pozã. Apoi tabloul
prinde viaþã.

*
Patricia (Brad), îþi spui replicile

la microfon. Eºti genul ãla de
chelneriþã, care îºi cam terorizeazã
clienþii, le bagã frica în oase.
Atmosfera se schimbã cu totul,
cînd vine raza de luminã. Este un
moment de magie. În lumina de bar
cãlduþã, gãlbuie se întîmplã o mi-
nune. Momentul magic trebuie sã
fie marcat de o luminã rece. Doar
veioza de pe pian rãmîne caldã.
Romina (Merei) rãspîndeºte
anapoda pahare, dupã care se
aºeazã ºi începe sã cînte la unul
din ele. Voi veniþi cu toþii sã vedeþi
ce face Romina cu paharul ºi
începeþi acelaºi joc. Cornel
(Rãileanu), te ridici cu ºervetul la
gît, cu furculiþa ºi cuþitul în mînã ºi
te uiþi la jucãria pe care ei au creat-
o, intrînd ca într-un fel de vis. Dupã
acest moment de liniºte nostalgicã
începe din nou rock-ul îndrãcit, se
reintrã în activitatea de dinainte, cu
biliardul ºi toate celelalte. Se aude
o explozie. Panã de curent. Sirene.

Se aprind brichete, lanternuþe mici.
*

Revoluþia trebuie sã semene cu
o scenã din Matrix, cu creieri pe
pereþi.

Miºcãrile pe care le faceþi în
timpul bãtãii, va trebui sã le faceþi
singuri, sã învãþaþi succesiunea lor.
Cãtãlin (Herlo), tîrãºte-l pe
Rigman, mai dã-i un pumn, mai fã-
i ceva. Storcoºeºte-l pe burtã, iar
tu (lui Cristian Rigman) fã un pîrþ
prelung.

Unul dintre voi poate sã vinã cu
„sînge” în gurã, care împroaºcã
pînã departe, sau poate cã ar trebui
sã pulverizaþi apã din gurã.

Mi-ar mai trebui prin faþã niºte
mortãciuni. Mai aduceþi niºte
manechine. Silvius (Iorga), opreºti
muzica ºi te pregãteºti sã te „faci”
mort. Sã te vedem cum te aranjezi:
îþi torni niºte sînge în cap, te
mînjeºti pe faþã, pe mîini, cu alte
cuvinte, îþi pregãteºti rolul de mort.
Ãºtialalþi au roluri de bubuialã.
Dintre clienþii din bar, se desprind
trei, care vor reintra în salã ca
poliþiºti. Cãtãlin (Herlo), strigi dupã
ei, cã doar þi-au distrus
restaurantul.

*
Irina (Wintze), te ridici dintre

„cadavre” ºi vii sã vezi ce face
copilul tãu (Silvius Iorga), care e
rãnit de moarte. Îi þîºneºte sîngele
din carotidã. Ai vrea sã-l ajuþi. Ãºtia
te dau la o parte. Unul îi leagã o
ranã, altul îi deschide gura sã
respire. Voi  (Romina Merei, Anca
Hanu, Ramona Atãnãsoaie)
rãmîneþi ca trei coþofene, la o parte,
atunci cînd Irina (Wintze) ºi-a luat
copilul în braþe, dar comentaþi de
acolo, ca niºte caþe. Vã luaþi
gentuþele, vã machiaþi, vã rujaþi ºi
comentaþi în acelaºi timp. Irina
(Wintze), cred cã trebuie sã-i
vorbeºti tot timpul copilului tãu.

*
N-ar fi rãu ca poliþiºtii sã vinã

de la manifestaþia de afarã pe
aleea asta centralã. Abia cînd
ajungeþi la scenã se sperie ãºtia
ºi se uitã la voi. Grosu, legitimeazã-
le pe cele trei. Ionuþ (Caras) cere-
le actele Patriciei (Brad) ºi lui Herlo.
Toate actele sînt în regulã, ãla a
murit ºi, dintr-odatã, hopa! Da’ cu
ãsta ce-i aici? Grosu, te apropii de
Personaj, îi iei actele ºi vã apropiaþi
ºi voi, ceilalþi. Herlo, vino ºi tu sã

vezi la ce se uitã ãºtia.
Mama rãnitului nu se lasã, cere

mereu ajutor pentru copilul ei. Irina,
mai miloagã, sã-i înnebuneºti.
Lãsaþi-o sã vã sîcîie niþel. Mai beþi
un pãhãrel, douã. Apoi, luaþi-o ºi
pe ea de o toartã ºi ieºiþi cu tot cu
rãnit pe culoarul central.

Cele trei coþofene ies ºi ele. Ce
vorbe sînt acolo? „Au fost ucise
chiar în pragul uºii” – putem face o
oalã sau o gãleatã cu pocnitori, dar
sã nãvãleascã ºi niºte fum ºi un
proiector roºu în care sã se vadã
fumul.

*
Scena monologului Chelneriþei

e altceva. Cît timp beau poliþiºtii
acolo, tu (Patriciei Brad) mai
gãseºti o sticlã de coniac pe care
o ascunzi la spate. Vocea ta
trebuie sã-l înnebuneascã pe
Cornel (Rãileanu). Îl mîngîi uºurel,
îi iei fruntea matern: mama care se
uitã la o bubã... Sã încerci sã
vorbeºti într-o ºoaptã timbratã. De-
aia e miºto microfonul.

Pe tot acest monolog sã fie o
muzicã pe care se scot momîile din
scenã. Totul sã parã un soi de balet.
Ceva care sã se nascã din sosul
ãsta de aici. Este o chestie care se
întîmplã pe fundul oceanului sau al
unei piscine. Lent. Încetineala sã fie
a unei tristeþi. Un soi de lipsã de
energie din cauza tristeþii.

Din întunericul sãlii îl
urmãream pe regizor condu-
cîndu-ºi actorii, cîntãrind
proporþia personajelor de pe
scenã. Se aºeza în diferite locuri
ºi privea cu atenþie încordatã
constituirea grupurilor, ce, cum
ºi cît se vede din toate un-
ghiurile. Apoi urca pe scenã, se
amesteca în puzderia de
personaje vii ºi neînsufleþite
incitîndu-i pe actori, aproape
dictîndu-le atitudini, miºcãri,
expresii.

Dupã cum el însuºi declara
într-un interviu, Silviu Purcãrete
îºi face munca nu dintr-o
„perspectivã filosoficã”, ci cu
un  „soi de aplicaþie meºteºugã-
reascã, artizanalã”, bazîndu-se
ºi încurajînd foarte mult
inventivitatea actorilor. Iar ei îl
urmeazã necondiþionat, în
minunata cãlãtorie a iscãrii din
invizibil, a vizibilului.
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În Grecia

În Grecia am bãut apa proaspãtã
care se scurge în lacul amintirii,
am locuit albastrul nesfârºit
al cerului, al mãrii
sfâºiate de soare
în strãfundurile descântate
ale mãslinilor din Delfi
unde lumina difuzã, ca un cuþit,
relevã trecutul
ºi îi traseazã istoriei
alte contururi
în vreme ce gândul se duce
în mirajele fãrãsfârºitului.
Am întâlnit priviri
de oameni ºi zei,
de pietre, metale,
ce rezistã prin vreme
propriei absenþe;
am vãzut enigma surâsului
a kouroi-lor ºi a kore-lor
întinzându-se perfect
pânã când se pierd
în melancolia liniºtitã
a pãrãsirii sentimentelor
la terminarea unei perioade istorice.
Dar i-am întâlnit la Meteora
pe cei care au cãutat
puritatea spiritului
încarnându-se în ariditatea
pietrei, a aerului ºi a luminii:
ieºiþi din lume
pentru a convinge ºi a izbãvi.

La Praga

Acum cã s-au stins
focurile alchimice în cuptoarele
misterului istoriei
ºi domnul Kafka cu pãlãrie tare
nu mai strãbate Celetnà
iar statuile de pe pod
nu prind viaþã în frigul
ceþurilor care le cuprinde,
în timp ce adormite sub martiri
trãiesc încã întregi
poveºtile de groazã ale evreilor,
mâini nevãzute frãmântã
pe esplanada trotuarelor
amestecul turiºtilor
amãgiþi în mersul lor.
În bisericile
cu nesfârºita varietate de culori ca aurul
cortegii dese de îngeri
coborâte, poate, din mult prea vechi
embleme de farmacii
aleargã
prin fumul de tãmâie pe Jezulàtko.
Înceþoºatã
de aburii umezi ºi calzi
ai caselor de la periferie
dar atârnatã
într-o plasã de raze stelare
stã nemiºcat

în tãcerea fãrã viaþã
care împiedicã drumurile
oraºul lipsit de magie,
ameninþat.
Numai Praga de noapte
zugrãvitã de albul plumburiu al lunii
le mai rezistã degetelor de piatrã
sub dinþii vremii
pentru a mai rãscumpãra
strãlucirea eternei frumuseþi.

Cãlãtorind pe Volga

Pe marea autostradã fluvialã
întâlneºti întreaga Rusie,
veche ºi nouã.
Între trecut ºi viitor
scurgerea apelor
târãºte cu sine istoria.
Cãlãtoria este lentã,
inexorabilã
între cele patru puncte cardinale
ale oricãrei existenþe-n rãtãcire:
cer, apã, soare, vânt.
La pupã, timpul  petrecut
traseazã gâlgâituri de spumã
înghiþite de uitarea apei,
prora
strãpunge puritatea neºtiutului.
În timp ce vântul miºcã
povestindu-le dincolo de timp
nevãzutele acostãri viitoare,
povestea merge înainte
în cãutarea viitorului.
Pe þãrm
viaþa de zi cu zi
e scrisã-n chipul
celor pe care-i întâlneºti.

Santiago de Compostela

Când pletele respirã libere
în vântul dinspre ocean,
foºnetul lungilor frunze întunecate
din pãdurile de eucalipt
cautã ce este mai bun în luminã
ºi vorbeºte despre misterul din finis terrae:
amintiri îndepãrtate, de legende,
ºi încrederea într-o stea
sorã cu cea din Bethleem,
luminoasã
în întunericul lungilor veacuri de istorie.

Piatra sculptatã a marelui portal
confirmã credinþa ºi însenineazã
cu zâmbetul apostolului tânãr,
înlãuntru, în mijloc, strãlucirea barocã
a aurului de pe altar
dezveleºte sufletul preþios al credinþei.

Un popor ºi-a zãmislit peisajul,
pe iarba grea de seminþe
pe maluri de râuri:
credinþã fãrã cuvinte.

În româneºte de ªtefan Damian
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Bizareria iluminatã ºi iluminatoare a spectacolelor Monei
Marian (1961-2013) – aceasta este formula în care o închid ºi o
deschid pe Mona, acum dupã dispariþia ei. Trei dintre spectacolele
sale au rãmas impecabile pentru mine, prin construcþia lor himericã,
atât afectivã, cât ºi cerebralã: Mantaua, Ubucureºti, Zenobia –
toate, niºte spectacole-palimpsest, cu niºe, intrânduri textuale, note
de subsol. Întotdeauna cu insight-uri spirituale inedite, revelatorii,
cu nuclee de numinos, cu ritualuri de trecere, tulburãtoare. O
regizoare (de fapt, un regizor, cãci Mona avea creier masculin de
creator) cu viziune. Uneori, atât de aparte era viziunea ei regizoralã
încât nu era priceputã, ci blamatã ºi respinsã alergic de critica
teatralã. Stranietatea ºi amploarea spectacolelor Monei inhiba, iar
prima reacþie risca sã fie una de respingere. Era nevoie de rãbdare
esteticã, de o aptitudine de gourmet ºi mai ales de un ochi
detabuizat teatral, ca regizorul Mona Marian (Chirilã, odinioarã)
sã fie priceputã.

Revista Steaua propune, iatã, un grupaj de texte în memoria
regizoarei, dispãrutã prematur.

Ruxandra Cesereanu

Mona Marian in memoriam

„Teatrul e opera de artã care se confundã cu
autorul sãu: teatrul trãieºte pentru cã noi trãim. El e
principiul de culturã ce ne asigurã o bogatã înflorire
interioarã ºi de o bunã asimilare a lui va depinde ceva
din dezvoltarea noastrã viitoare.(...) Artã a jocului prin
excelenþã teatrul a fost creat pentru mobilitatea
sufletului viu.” Mona Marian

Marele regizor Peter Brook spunea  cã dupã cinci
ani orice piesã montatã îºi pierde actualitatea, exact
ca ºi traducerile, tipãriturile, obiceiurile, gusturile se
schimbã. Teatrul trebuie sã fie tot timpul acum, el se
conjugã la timpul prezent. ªi totuºi... Cred cã cea mai
frumoasã recunoaºtere adusã unui creator de teatru,
care nu mai este printre noi, este aceea de a-i putea
rememora dupã ani, cu ochiul minþii, spectacolul.

Mona Marian a fost un om de teatru special, cu
valenþe multiple, regizor de teatru „mare ºi mic”
original, cu o imaginaþie ºi o „poeticã” foarte personalã,
pedagog  ºi conducãtor de trupã. I-am urmãrit ºi
admirat cu aceeaºi emoþie spectacolele de „pãpuºele”,
cum îi plãcea ei sã le numeascã, ca ºi pe cele de
teatru mare.

Voi readuce în actualitate unul din spectacolele
ei de început la Cluj, emblematic aº spune, comedia
Cãsãtoria de N. V. Gogol pusã în scenã la Teatrul
Maghiar în anul 2000. Regizoarea era consideratã
atunci ca aparþinând încã tinerei generaþii dar cu un
stil deja recunoscut, propriu, original, ca o „semnãturã”.

Cãsãtoria, piesã începutã de Gogol în 1833 ºi
publicatã în 1842, dupã Revizorul, oferã „material
bogat pentru înþelegerea particularitãþilor artei comice”.

Absurditãþii anecdotice a întâmplãrilor,

MonaMonaMonaMonaMona (transformarea cãsãtoriei în negoþ, în farsã stupidã) a
prezentãrii mirilor, a activitãþii peþitoarei, Gogol îi pune
capãt prin finalul absurd, neverosimil ºi ruºinos:
scandaloasa fugã a mirelui dinaintea cãsãtoriei.

Înscenarea Monei Marian – din care douã
personaje au dispãrut: e vorba de mãtuºa Arina
Panteleimonovna, ale cãrei sarcini sunt într-o oarecare
mãsurã preluate de Duniaºka, fata în casã, ºi de
Starikov hangiul – înscenare în care sunt inserate
într-un monolog al lui Kocikariov alte texte ale lui Gogol,
ca ºi ale lui Dostoievski, prinde viaþã în forma ºi spaþiul
pictorului columbian Fernando Botero. Oameni
plãsmuiþi grotesc, supradimensionaþi, concentraþi
exclusiv pe un punct unic al existenþei lor se miºcã
într-un spaþiu comprimat, înconjuraþi de obiecte mici.
Decorul imaginat de T. Th. Ciupe se reduce, la debutul

spectacolului, la un pat în mijlocul scenei, simbol ºi
loc al lenei lui Podkoliosin ºi al simbolisticii erotice
exprimate direct de mai toate personajele, iar în
avanscenã, o baie încorporatã în podea, alt loc de

Mantaua
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refugiu pentru meditaþii ºi nehotãrâri ale aceluiaºi
Podkoliosin. Pe mãsurã ce subiectul piesei înain-
teazã, decorul reprezintã casa miresei, o secþiune
longitudinalã a casei, alcãtuitã din trei module,
niºe glisante evident prea mici pentru personajele
supraponderale ce o populeazã (vezi mirii înghesuiþi
în minuscula bucãtãrie, preocupaþi sã înfulece tot ce
le iese în cale) ºi al cãrui pod e supraîncãrcat de
slãnini, cârnaþi, jamboane ºi haine. Surpriza în plastica
decorului, ce urmeazã în stil propriu desenul figurativ
al lui Botero, o reprezintã începutul secþiunii a doua a
spectacolului, în care în partea superioarã a celor trei
niºe glisante, cu spatele acum spre public, sunt redate
în zbor personajele groteºti „ce nu au ce cãuta printre
noi” – ar spune Gogol. Atât în decorul lui T. Th. Ciupe,
cât ºi în costumele Carmencitei Brojboiu se citeºte
metafora sugestivã a comediei groteºti, fãrã sã
trãdeze în vreun fel spiritul personal „rusesc” al piesei.

Optând pentru membrii tineri (atunci) ai trupei,
„profesioniºti, diciplinaþi, inteligenþi, talentaþi”,
regizoarea Mona Marian îi conduce cu mânã sigurã
spre o interpretare dezinvoltã. Având mobilitatea unei
inteligenþe asociative dublate de o realã libertate a
spiritului, Mona Marian citeºte piesa lui Gogol prin
imaginile lui Botero ºi face din figura lui Kocikariov,
personajul-cheie al spectacolului. La Gogol, piesa se
axa pe douã personaje principale: Podkoliosin ºi
Kocikariov. Mona Marian accentueazã ideea piesei
prin care concentrarea exclusivã pe un punct unic al
existenþei duce personajul la demonie, chiar dacã
printr-o tratare umoristicã. Kocikariov e obsedat sã
înfrângã nehotãrâra lui Podkoliosin ºi, prin cãsãtoria
acestuia din urmã, sã refacã Paradisul, dupã voinþa
ºi închipuirea lui. Un Paradis kitsch, în care Adam ºi
Eva sunt graºi. Scenã de un comic irezistibil în
spectacol, în care cei doi, Podkoliosin ºi viitoarea
mireasã, Agafia Tihonovna, suspinã la o ceaºcã de
ceai, la umbra pomului cunoaºterii, plantat într-un
ghiveci ºi împodobit pe parcursul conversaþiei de
maleficul Kocikariov cu câte o pasãre artificialã.

 Kocikariov (Kardós M. Róbert) – un diavol
obiºnuit, comic, înfiorãtor sau crâncen – preia de la
început frâiele acþiunii, supunându-i orbeºte pe cei
din jur. Singura care încearcã sã-i reziste este
peþitoarea, ºi ea supusã erotic ºi devansatã în acþiune
de înspãimântãtorul „dictator”. Prin intermediul lui îi
cunoaºtem pe cei ce sunt „niºte Ivani Pavlovici,
Nikanori Ivanovici, dracu’ºtie mai ce”. Aceºti miri lipsiþi
de personalitate ºi caracter au fiecare o idee fixã. Pe
aceastã dominantã a „caracterelor” construieºte
Mona Marian scenã de scenã, ritmând pânã la
paroxism dinamica comediei ce dezlãnþuie hohote de
râs.

Iaciniþa (de la jumãri) – Dimény Áron e un om
foarte ocupat ºi serios. Pentru el, nevasta înseamnã
bunuri - casã, acareturi – motiv pentru care mãsoarã
minusculul spaþiu al casei viitoarei mirese cu un metru
improvizat din umbrelã. Anucikin – Szabó Jenö – e
un obsedat de mondenitate. Pentru el, care nu
cunoaºte nici o limbã strãinã, soþia e o fiinþã ce
vorbeºte neapãrat franþuzeºte. Jevakin (de la a
mesteca) – Bács Miklós e preocupat numai de

mâncare. Cãlãtoria în Sicilia, pe care o relateazã
neîncetat, se reduce la felurile de mâncare, la
cozonãcei. Soþia în imaginaþia lui e ºi ea un cozonãcel.
Cele trei personaje feminine: Agafia Tihonovna – M.
Kántor Melinda, Fiokla Ivanovna – Panek Kati ºi
Duniaºka – Laczó Júlia, construite cu acelaºi echilibru
ca ºi celelalte roluri, între absurd ºi commedia dell’arte,
întregesc ºirul creaturilor groteºti. Singurul personaj
slab, întruchiparea nehotãrârii, e Podkoliosin –
Bogdán Zsolt. El ia unica hotãrâre a vieþii sale ºi fuge
de la propria-i cãsãtorie, accentuându-ºi nehotãrârea.
Finalul însã nu e comic. Podkoliosin, peste care ninge
lin, e singur, învãluit de o rãscolitoare muzicã ruseascã,
laº, incapabil de sentimente, înfricoºat de viaþã.

Un spectacol de echipã ºi un recital actoricesc
în acelaºi timp, în care se remarcã fiecare interpret
prin talent ºi nestãvilita plãcere de joc.

Mona Marian, cu francheþea-i caracteristicã, ne-a
oferit bucuria unei comedii celebre în notã personalã,
mediind cu emoþie asupra sensibilitãþii noastre.

M-am oprit la acest spectacol pentru cã în el
regãsim in nuce temele, obiectele simbol, scenariile
în notã personalã, ce s-au dezvoltat de-a lungul
timpului în montãrile sale: commedia dell’arte ºi linia
grotescã a personajelor, patul ce revine ca obiect de
decor obsesiv în piesele sale, textul, canava solidã
pe care se insereazã texte ale autorului sau ale altui
autor într-un scenariu insolit, umorul, care mai
totdeauna se transformã în final într-o tristeþe
rãscolitoare ºi nu în ultimul rând talentul de a pune în
valoare actorul, individual ºi în echipã.

Parafrazând unul din ultimele ei mesaje: ne e dor
de ea, de Mona, de teatrul ei atât de viu.

Roxana Croitoru

1.
Ce este timpul? Când nu sunt întrebat, mi se pare

cã ºtiu ce este timpul, ºtiu, ca ºi cum aº ºti, iar când
sunt întrebat, atunci în mod cert nu ºtiu? Este oare o
realitate ce poate fi trãitã sau doar o abstracþie vagã,
ca acel „alb” care strãfulgerã, despre care ºtim cã
„nu existã”, sau „negrul” de pe urma lui ºi care „nu
existã” nici el? Oare este timpul un cuvânt, în locul
unui vid ce se învârte necontenit? Un nume îmbrãcat
în costum ºi mascã? Este oare timpul o întrebare?

2.
Prima oarã când am avut ocazia sã particip la

experimentul teatral al Monei Chirilã, am fost bulversat.
Spectatorul poate rãmâne singur în timpul încetinit la
infinit, dându-ºi seama de ceva ce existã în acel loc.
La urma urmei ce? Nu, nu în spectacol, ci în trãirea
propriului sãu timp, care, adicã timpul, constituie
materialul infailibil, incomensurabil al teatrului, de când

TeatrulTeatrulTeatrulTeatrulTeatrul
spectatoruluispectatoruluispectatoruluispectatoruluispectatorului
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acesta existã pe lume. Aceastã experienþã, luciditatea
surprinzãtoare a privirii înspre sine este ºi astãzi o
emoþie rememorabilã: spectacolul în desfãºurare
parcã ar anula însuºi teatrul, decupajele de imagini,
fragmentele de vorbire, acustica compusã cu grijã,
luminile care se sting cu rapiditate, mã îndemnau în
fiecare clipã la o abandonare dramaticã a disimulãrii
mele ca spectator. Parcã aº rãsfoi o carte ilustratã
sonorã, animatã cu un rafinament sofisticat, care îmi
vorbeºte ºi discutã cu mine – ºi dintr-o datã dacã aº
dispãrea într-un gest, m-aº „încadra” într-o ramã ce-
mi este rezervatã ºi care aratã proporþii cu totul ireale,
iar în cele ce urmeazã m-aº uita la aceasta, ca ºi
cum ar trebui sã mã ocup cu aceasta.

3.
Teatrul Monei Marian (Chirilã) oferã pe lângã

vizionarea spectacolului privirea ca spectacolul cel
mai intim posibil. Acest limbaj teatral, acest proces,
aceastã devenire este urmãritã prin scenele compuse
dintr-o mulþime de evenimente paralele, prin
reprezentaþia în sine, care are de obicei o compoziþie
circularã ºi care asociazã încetarea, abandonarea
cu imposibilitatea terminãrii, în timp ce nu-ºi ascunde,
nici mãcar o clipã, fragmentarismul ºi temporalitatea
ce o caracterizeazã.

4.
În acest sens – ºi numai în acest sens – teatrul

Monei Marian (Chirilã) nu aparþine publicului, ci
spectatorului: suntem compuºi din mai multe feluri de

a privi, chipul, adicã chipul nostru nu este nici el
altceva decât o manifestare, o privire spre celãlalt,
observarea celuilalt, o privire reciprocã... ºi atât.
Suntem zãmisliþi din aceste momente, ne naºtem din
sincronicitatea acestor clipe. Într-adevãr, aceastã
zãmislire urmeazã aventura teatralã a întruchipãrii, a
devenirii trup.

5.
Corpul uman în cutia neagrã a scenei, la începutul

repetiþiilor, pe urmã în spaþiul feeric al spectacolului:
nu existã o aventurã mai puternicã, într-adevãr,
deoarece nu dispunem nici mãcar de cele mai
elementare cunoºtinþe despre ea. Existã ceva dincolo
de viaþa trupului nostru? – aceastã întrebare poate fi
formulatã, de fapt, numai dacã nu observãm cu atenþie
corpul. Mona Marian (Chirilã) nu ilustreazã ºi nu
decoreazã, nu înfrumuseþeazã actorul, ci îl
poziþioneazã la limitã, uneori chiar la limita
suportabilitãþii.

6.
În aceastã situaþie limitã nu vorbim despre

urâþenia sau frumuseþea trupului, nici mãcar despre
lupta dîntre identitãþi. Situaþia nu are nimic plãcut, nimic
consolator, nici la modul intelectual, nici din punctul
de vedere al spectacolului. Ea devine un simbol,
simbolul timpului. Trebuie sã mã gândesc ºi în
consecinþã mã ºi gândesc la faptul cã nu mã pot
concepe în afara corpului meu. Limba pe care o am
la dispoziþie se concentreazã asupra acestei
prezenþe. Cortina coboarã, trebuie sã-l pãrãsesc ºi îl
ºi pãrãsesc: aceasta este sarcina care poate fi
recunoscutã în teatru.

7.
„Un teatru cultivat”, aº putea spune, un teatru cult,

care tocmai din aceastã pricinã ar fi, de fapt, lipsit de
ºanse, dacã cultura, inteligenþa, credinþa în utilitatea
cunoºtinþelor nu ar fi fost zdruncinate din temelii, ºi
nu ar fi fost asociate cu frica, inclusiv frica de a cãdea
în ridicol. Spectacolele Monei (Chirilã), de la prima
imagine pânã la ultima, nu ne oferã posibilitatea de a
pluti în exaltarea uitãrii de sine, ºi nici nu doresc sã
devinã complicii noºtri în judecata arogantã,
superioarã despre lumea aceasta. Tocmai din acest
motiv, cultura ºi inteligenþa acestui limbaj teatral ne
afecteazã mult mai mult strategiile de percepþie,
„constrângându-ne” sã nu ne sustragem efectului
judecãþii pe care o emitem despre lume.

András Visky

Mona a fostMona a fostMona a fostMona a fostMona a fost
Mona Marian avea puterea de a coaliza energiile

actorilor cu care lucra, poseda reale calitãþi
pedagogice, era un admirabil animator teatral,
coagulînd în juru-i oameni dedicaþi, cu vocaþie pentru
teatru. Lucru pe care ea îl intuia foarte bine ºi miza pe
el pentru a-ºi forma echipa, care, dupã cum s-a
dovedit mai tîrziu, a dus la prietenii de o viaþã: Corina

Mantaua

Memo
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Sîrbu, Eugenia Tãrãºescu-Jianu, Carmencita
Brojboiu, Miriam Cuibus.

Încã din studenþie a dovedit pasiune pentru montãri
dificile, foarte diferite ca facturã, de la Matca lui Marin
Sorescu, la Veºmîntul de pene, dramã japonezã Nô,
ca, apoi, imaginaþia ei luxuriantã sã îºi gãseascã un
nemaipomenit cadru în spectacolele pentru copii –
fiecare o foarte finã bijuterie artisticã, cele mai multe
dintre ele, premiate. Participarea la work-shop-ul
condus de Peter Brook (ºi principalii sãi colaboratori
de la Teatrul Bouffes du Nord, Paris) a plasat-o printre
acei rãsfãþaþi ai sorþii, care au avut ºansa de a învãþa
jocul cu energiile subtile ale corpului uman. Dar ºi de
a-i deschide un ochi special pentru lumea de dincolo,
pe care, în ultima parte a vieþii, pãrea a o frecventa ºi
a o înþelege cu asupra de mãsurã.

Începînd cu anul 1996 a montat pe scenele din
Cluj, la Teatrul Naþional ºi Teatrul Maghiar de Stat, dar
ºi la Teatrul de Stat din Oradea. Odatã cu Regina
Mamã de Manlio Santanelli (foarte longeviv: opt ani
de reprezentaþii), a început seria de spectacole mari
ale Monei Marian, momentul de realism al creaþiei ei
regizorale. Suprarealismul ºi avangarda ºi-au gãsit
ilustrarea într-un superb spectacol-miniaturã, Memo,
conceput pe texte din avangarda literarã româneascã
ºi jucat ani la rînd în sala studio a teatrului. Mantaua,
pe un scenariu propriu conceput pe baza nuvelei lui
Gogol cu inserturi din Suflete moarte de acelaºi autor
ºi Maestrul ºi Margareta al lui Bulgakov (Teatrul
Naþional Cluj) a reprezentat o nouã etapã în demersul
sãu regizoral – intertextualitatea. Mantaua lui Akaki
Akakievici devenea un pretext pentru introducerea în
ecuaþie a personajelor bulgakoviene (Woland,
Koroviev, Behemot) dar ºi Cicikov, proiectîndu-l pe
umilul conþopist într-o urieºeascã dimensiune
imaginarã, prilej pentru „intruºi” sã-ºi etaleze calitãþile
de artiºti mînuitori.  Aici Mona Marian nu mai recrea
realul, mimetismul aristotelic fiind de mult depãºit, ci
traversa limita dintre real ºi oniric sondînd ºi aducînd
la luminã o întreagã încrengãturã de trãiri sufleteºti
ale eroului, utile privitorului în recitirea propriilor
strãfunduri. Continuînd în cheie gogolianã, Cãsãtoria,
de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, ne dezvãluia o
lume ubuescã de personaje supradimensionate,
marionetizate, „pãpuºarul” fiind un personaj cel puþin
dubios, dacã nu chiar demonic (Kocikariov). Aceastã

cãsãtorie ne revela faptul cã bãrbatul ºi femeia sînt
împinºi la încheierea acestui act sub presiuni pur
ahrimanice, un soi de contract faustic în care miza
era sã fie tot cunoaºterea, dar una de o altã naturã,
mai puþin înaltã. În Nunta însîngeratã de F. Garcia
Lorca, tot de la Teatrul Maghiar,  pasionalitatea
universului lorchian era sugeratã de foarte bogata
simbolisticã a spectacolului. Patimile se dezlãnþuiau
sãlbatic sub lumina lãptos-albãstrie a lunii. Iubirea ºi
ura aveau ca embleme sîngele ºi cuþitul. Rãzbunarea,
neastîmpãratã de secolele de civilizaþie, venea din
timpuri îndepãrtate. Un alt spectacol aflat sub acelaºi
semn al instinctualului, Nopþi din cele o mie ºi una era
un scenariu dramatic dupã povestea celor O mie ºi
una de nopþi a celei mai celebre povestitoare a tuturor
timpurilor (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj).  Lumea
imaginarã a personajului central chema la viaþã
himere: hurii care trezeau simþurile bãrbaþilor sau
derviºi rotitori care se aflau într-un spaþiu invadat de
oglinzi ce rãsfrîngeau chipuri neliniºtite, oglinzi
constituindu-se în tot atîtea porþi spre un dincolo
neºtiut. Lumea lui Caragiale din D’ale carnavalului
(Teatrul Maghiar de Stat), vãzutã prin ochii Monei
Marian, nu avea nimic balcanic. Erau aici inºi de o
eleganþã aproape cehovianã, de unde aerul de
gravitate marcantã. Dar aceastã lume era scoasã din
þîþîni de invazia personajelor commediei dell’arte din
carnavalul nebun, în timpul cãruia totul este permis:
chipul trece în mascã ºi viceversa. Asistam, iarãºi,
la un joc – atît de drag regizoarei – al vãzutului cu
nevãzutul, al imaginii ºi al oglindirii ei. Acelaºi melanj
cu personajele de început ale comediei italiene apãrea
ºi în Slugã la doi stãpîni (Teatrul Naþional Cluj). Ceea
ce reuºea aici regizoarea era crearea unei atmosfere
profund neliniºtitoare: trecerea de la scene de un
grotesc absolut la cele de un dramatism atotstãpînitor.
Ghiduºiile dar ºi jocul „de-a mortul” al lui Trufaldino se
vor regãsi ºi în spectacolul Travestiuri de Tom
Stoppard. Piaþeta (Teatrul Maghiar de Stat), pãrea a fi
o continuare a spectacolului goldonian de la Teatrul
Naþional. Luna hipnotizatoare anihila voinþa. Era firesc
sã fie aºa deoarece la Veneþia era carnaval. La Nae
Girimea era carnaval. Trufaldino era bîntuit în somnul
lui de personaje carnavaleºti. În spectacolele ei mãºtile
îºi fãceau mereu simþitã prezenþa într-un joc perpetuu
dintre a fi ºi a pãrea. O lume întoarsã pe dos. Conul
Leonida ºi Coana Efimiþa din Ubucureºti – dramatizare
proprie dupã I.L. Caragiale ºi A. Jarry de la Naþionalul
clujean dormeau. Somnul lor era bîntuit de fantomatica
pereche de „cãcard”. Ca ºi în alte spectacole ale sale,
ºi aici, Mona Marian relativiza delimitarea dintre
realitate ºi halucinaþie, dintre lumea de aici ºi lumile
paralele. Atît cuplul ubuesc, cît ºi mãºtile româneºti
mînuiau un schelet miniatural. ªi colegii de arme ai lui
Henry Carr (Travestiuri) se iveau din aburii visului,
ori ai amintirii. Regizoarea avea o adevãratã pasiune
pentru poza încremenitã (în uitare?), în care aparatul
fotografic se transforma într-o armã mortalã, precum
în spectacolele lui Kantor. Imobilismul din aceste
secvenþe nu avea altã semnificaþie decît moartea
pietrificantã. Spectacolul pe textul lui Tom Stoppard,
Travestiuri era o continuare peste timp, a afinitãþilor

Ubucureºti
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regizoarei cu textele de avangardã. Poze vechi,
îngãlbenite de vreme cu chipurile lui Tzara, Urmuz,
Ionesco erau scoase la luminã din tainiþele amintirii ºi
travestite (tot) în Tzara, Joyce sau Lenin.

Se poate spune cã Mona Marian a avut o relaþie
specialã cu textele lui Matei Viºniec. În Bîlci/Femeia
þintã ºi cei zece amanþi asistam la o etalare a
consecinþelor lipsei de iubire: o lume a îngerilor sluþi,
cu aripile bandajate, acoperind cioturi hidos-diforme.
Istoria comunismului povestitã pentru bolnavii mintal
aducea în faþa spectatorului comunismul ca
„mascaradã brutalã, alcoolicã ºi sexualistã”, debililor
dintr-un stabiliment de boli mintale vorbindu-li-se –
într-o satirã crudã – despre binefacerile comunismului.
Critica persiflantã se va continua cu Revizorul de N.V.
Gogol, în care personajele supradimensionate,
îngroºate grotesc ne trimit în aceeaºi zonã a
commediei dell’arte, a cãrei specialistã de necontestat
a fost Mona Marian.

Zenobia dupã Gellu Naum ºi D’ale carnavalului
de I.L. Caragiale sînt ultimele ei spectacole de la
Teatrul Naþional, montarea din Caragiale avînd o
secvenþã de un simbolism tulburãtor, cutremurãtor.
Apariþia acelui violonist-mascã pe catalige, cheamã
parcã spre o lume necunoscutã profanilor, dar gustatã
de cei aleºi, care, din pãcate, i s-a dezvãluit dupã o
suferinþã de neimaginat. Zenobia conþinea, la rîndul
ei, metafora devenitã realitate cruntã: patul / uºã / car
mortuar. De fiecare datã de cîte ori se juca la
„Euphorion” acest spectacol, actorii mãrturiseau cã
aveau un sentiment ciudat-testamentar, de însoþire a
Monei în îndelunga, cumplita ºi, în cele din urmã,
senina ei trecere.

Eugenia Sarvari

E greu, dacã nu imposibil, sã fie pusã în cuvinte
personalitatea Monei; ºi cred cã nu numai pentru mine,
ºi nu numai pentru cã a plecat dintre noi.

Cei care au înconjurat-o i-au fost studenþi,
colaboratori, dar mai ales prieteni ºi i-au cunoscut
altruismul ºi generozitatea, dar ºi forþa incredibilã de
femeie-gladiator, aºa cum ea singurã se numea.

Mona a fost autoarea voluntarã a fiecãrui moment
din viaþa ei, aºa cum a fost regizoarea absolutã a
spectacolelor ei. Fie cã ea ºi le considera reuºite, fie
cã nu, spectatorii recunoºteau în ele personalitatea
Monei, inteligenþa ei rafinatã ºi curajoasã, umorul
inconfundabil ºi, nu în ultimul rînd, intuiþia ei artisticã
rarisissimã. Existã spectacole ale ei – ºi momente
din spectacolele ei – imposibil de uitat. Pentru cineva
care nu o cunoºtea bine, ar fi putut fi de mirare lipsa
totalã a oricãrei relaþii posesive a Monei cu
spectacolele pe care le-a fãcut. N-am auzit-o
niciodatã spunînd „spectacolele mele” sau
„spectacolul meu”, pentru cã, pentru ea, spectacolele

ei nu erau „ale ei”, ci parte din viaþa ei, de multe ori
ingratã, dar niciodatã nefericitã.

Chiar dacã primele douã reprezentaþii ale unei
piese de abia terminate erau cele de premierã, pentru
ca a treia sa fie „programatã în Baci”1, Mona nu
considera cã a fost nedreptãþitã ºi nici cã are ghinion.
Nici nu cred cã ºtia ce-i ãla, fiindcã tot ce, pentru
oricare dintre noi, ar fi putut fi ilogic, deci „nedrept”,
pentru ea era sursã inepuizabilã de umor.

Mona a fost profesoarã ºi mentor. Acel fel rar de
profesor care, programatic, creºte în elevii sãi, fãrã
sã le impunã nimic, nu numai propriile lor aptitudini, ci
ºi independenþa, autonomia de sine a creatorului, ca
om de teatru.

Mona a fost directoare de teatru. Teatrul de Pãpuºi
Puck îºi va lega de aici încolo istoria de proiectul
artistic imaginat de Mona. Acesta a pus laolaltã în
mod ingenios spectacolele pentru copii cu cele de
nocturnã, destinate mai ales tinerilor artiºti;
spectacolele în cheie clasicã, ce au asigurat
continuitatea neîntreruptã a unei istorii teatrale locale,
cu evenimente experimentale de tipul workshop-ului.
În centrul acestui proiect ambiþios s-au aflat în
permanenþã actorul ºi pãpuºa, iar festivalul anual al
teatrului Puck a dovedit reuºita proiectului teatral al
Monei.

Mona a fost mamã, iar dragostea ei de mamã ºi
spiritul ei de sacrificiu nu pot fi nici comparate ºi nici
mãsurate. Nu a fost blîndã, dar lecþiile de curaj
profesional ºi uman, de altruism ºi de devotament pe
care le-a dat copiilor ei, de cele mai multe ori fãrã ca
ei s-o ºtie, au fost „cursuri obligatorii”.

Mona a fost prietenã, iar prieteniile ei au durat
o viaþã. Generoasã ºi capricioasã în relaþia cu
prietenii, putea fi, de aceastã datã, posesivã, dar
niciodatã exigentã. Mona nu era capabilã sã rupã
o relaþie cu un prieten, pentru cã iubea în mod
fundamental omul, ºi nu relaþia pe care ea reuºea
sã o aibã cu el.

Mona credea în viaþã, iar despre lumea în întregul
ei, pãmîntul viu, frumos, sublim, spunea cã este „opera
de tinereþe a lui Dumnezeu”. Cred cã avea dreptate.
ªi mai cred cã numai Monei EL i-ar fi putut ºopti la
ureche acest secret.

Corina Sîrbu

Despre MonaDespre MonaDespre MonaDespre MonaDespre Mona

1 Depozitele din pãdurea Baciului, unde eºueazã toate
decorurile spectacolelor care nu se mai joacã.

Travesti
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Sentimentele sunt dificil de exprimat în cuvinte,
iar raþiunea-i neputincioasã ºi adesea prolixã în a
creiona sufletul nobil al unui semen de-al nostru. Cu
atât mai mult cu cât el îºi continuã acum viaþa pe alte
coordonate ale existenþei. Un mic ajutor am putea avea
totuºi: atitudinea, vorbele ºi – mai ales – faptele celei
ce a plecat fizic dintre noi: Mona Marian.

Fiecare vizitã la patul sãu de suferinþã era un nou
spectacol, cu valenþe iniþiatice, în regia Celui care ne-
a rânduit sã fim coroana Creaþiei Sale. Vãzându-i
sãnãtatea fizicã atât de plãpândã, contrastând cu
atitudinea sa întotdeauna verticalã, mi-aminteam
mereu de cuvintele Sfintei Scripturi: „puterea Mea se
desãvârºeºte în slãbiciune” (II Corinteni 12, 9).
Creºtinismul autentic nu pune mare valoare pe rolul
cathartic al suferinþei, cât mai ales pe bucuria Învierii;
Mona Marian a înþeles acest fapt. Altminteri, n-am
putea înþelege de ce anume s-a pregãtit pentru Marea
Trecere asemenea unei mirese ce se pregãteºte de
nuntã. Este demnã de menþionat atitudinea martiricã
pe care a avut-o în faþa bolii ºi a morþii; a ºtiut faptul
cã nu trece în nefiinþã, ci într-un mod de existenþã în
care nu va mai avea povara trupului.

Mona Marian ºi-a dat seama cã „înþelesul acestei
experienþe de boalã nu stã în înþelesurile lumii ãsteia,
aºa cum am învãþat noi s-o cunoaºtem” (cum îi
transmitea unei prietene). De fapt, confirma încã o datã
cuvintele Scripturii: „gândurile Mele nu sunt ca gândurile
voastre ºi cãile Mele ca ale vostre” (Isaia 55, 8).

Dumnezeu sã-i rãsplãteascã toate bucuriile pe
care ni le-a fãcut prin rostul ei de Om, Mamã ºi Om
de teatru!

pr. Bogdan Chiorean

Asemenea uneiAsemenea uneiAsemenea uneiAsemenea uneiAsemenea unei
miresemiresemiresemiresemirese

Mona Chirila,Mona Chirila,Mona Chirila,Mona Chirila,Mona Chirila,
Mona Marian...Mona Marian...Mona Marian...Mona Marian...Mona Marian...

)) )))

Zenobia

Recunosc, propunerea de a scrie câteva
rânduri despre Mona Chirilã m-a luat prin
surprindere. I-am fost student doar pentru scurt
timp, am jucat în regia sa puþine spectacole, nu am
fãcut parte din cercul celor foarte apropiaþi. De fapt,
nu am fost nici prea aproape ca sã-i cunosc
„scãderile , micile pãcate omeneºti, nici prea
departe ca sã nu fiu atins de impresia puternicã pe
care acest regizor-artist neobiºnuit o lãsa în jur.
Aceastã paradoxalã situare, nici prea departe, nici
foarte aproape, îmi asigurã, poate, o poziþie corectã.

Dacã, dupã cum afirma Mihai Mãniuþiu recent,
teatrul are valoare doar atunci când sacrul ºi ludicul,
metafizicul ºi divertismentul  coexistã în spectacol,

atunci Mona Marian (Chirilã) aparþine, cu siguranþã,
unei elite de creatori. Discursul sãu, fie cã era vorba
de o conversaþie mondenã, fie de o repetiþie, te
seducea, de la început, tocmai prin tonul ºi
raportarea dualã, ironicã dar ºi pasionalã, rece ºi,
în acelaºi timp, fierbinte. Felul în care Mona
comenta lumea, oamenii, întâmplãrile cotidiene
avea puterea de a te confisca în viziunea ei. Pentru
ea, lumea era, efectiv, un imens teatru. Dacã Max
Reinhardt recomanda, ca exerciþiu, sã privim strada
ca pe o împrejurare teatralã regizatã de cineva, se
poate spune cã, în cazul Monei, teatralizarea lumii
era o acþiune intelectualã curentã,  necesarã
descifrãrii Marilor Mecanisme. O astfel de
perspectivã, în care oamenii se recunoºteau ca
personaje-marionetã, prinse într-un carusel
fantastic ºi, totodatã, derizoriu, nu putea sã-i asigure
Monei o foarte largã popularitate. S-a tot vorbit
despre „conul de umbrã“  în care reticenþa criticii
teatrale a împins creaþiile sale. Dincolo de
explicaþiile posibile ale acestei situaþii, evident
nedrepte, cred cã pe mulþi îi angoasa sentimentul
cã devin personaje în acel spectaculum mundi
declanºat de prezenþa Monei.

Capacitatea ei de a a semnala, prin comentariu
acid,  dezordinea lumii sau „ordinea“  ei rãsturnatã,
constituia, totodatã, unul dintre resorturile fascinaþiei
pe care o exercita asupra multor oameni. Dar asta
nu era totul.  Lângã Mona, aflai cã universul mundan
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e dublat de o realitate secundã, extracotidianã,
populatã de fiinþe bizare, un bestiar ameninþãtor,
imprevizibil. Mona semnala bizarul, insolitul, hidosul
în cele mai neaºteptate situaþii. Asemenea lui
Caragiale, Jarry sau Bulgakov, cei mai importanþi
dintre afinii sãi culturali, ea simþea enorm ºi vedea
monstruos.

Îmi amintesc cã, aºa cum, în poveºti, intrarea
zmeului e vestitã de buzduganul  care îl precede,
am cunoscut-o pe Mona prin ecourile unui
spectacol de legendã, în lumea teatrului de pãpuºi
ºi anume Capra cu trei iezi. Proaspãt angajat în
teatrul de pãpuºi din Timiºoara, am participat la
un festival la Galaþi. Acolo, unul  dintre spectacole,
Pãstoriþa ºi Hoinarul, dupã Andersen, a reuºit, prin
amestecul ingenios de grotesc, fantastic ºi
frumuseþe sã mã proiecteze într-o atmosferã de
mult uitatã, a primei copilãrii. Incitat,  am cãutat
sã aflu cât mai multe despre cel/cea care putuse
sã conceapã ceva atât de tulburãtor. Mi s-a vorbit

despre Mona Chirilã ºi spectacolele ei stranii,
rãvãºitoare. S-a evocat atunci o montare a
spectacolului Capra cu trei iezi care avusese
efecte cvasi catarctice asupra unor sãli întregi.

Reîntâlnirea cu Mona Chirilã, ulterior, ca
student la facultatea de teatru din Cluj (clasa Miriam
Cuibus) a fost, aºadar, marcatã de impresia
puternicã lãsatã de spectacolele sale, dar ºi de
miturile þesute în jurul persoanei sale.

Primii doi de ani de studiu în actorie au fost,
pentru mine profund marcaþi de stilul de predare al
uneia din cele mai ingenioase formule pedagogice
teatrale autohtone,  tandemul Miriam Cuibus – Mona
Chirilã. Deºi fiinþa mea era supusã unor furtuni
permanente, declanºate de noutãþile, revelaþiile,
blocajele tipice pentru orice student-actor aflat în
primii ani de studiu, îmi amintesc cã aveam, totuºi,
momente când eram atent la osmoza celor douã
minþi creatoare. Geniul spectacular pãrea sã
confirme întâlnirea a  douã spirite artistice parcã
predestinate. Am lucrat, sub aceastã dublã lanternã
magicã, douã examene, un spectacol de
commedia dell’arte ºi un spectacol D’ale
carnavalului, de I.L. Caragiale. În mintea mea, pânã
ºi azi, lecþiile de teatru asimilate atunci rãmân
repere ale unei zone a  uceniciei în care riscul,
revelaþia, sentimentul abisului se amestecã.  Ghidat

de Mona, am descoperit magia animãrii pãpuºii
când, în examenul  de commedia dell’arte, jucându-
l pe Arlecchino, în relaþie cu propria progeniturã,
am învãþat cum sã lucrez cu pãpuºa pe corp.

 Tot în perioada studenþiei, am jucat în regia
Monei, în spectacolul Ubucureºti dupã A. Jarry ºi
I.L. Caragiale, la Teatrul Naþional Cluj. Am avut un
rol minor care mi-a permis sã urmãresc, în
continuare, „fenomenul Mona Chirilã“ . Atmosfera
nu era alta decât la ºcoalã. Se lucra eficient,
ridicându-se  foarte rapid arhitectura de imagini a
spectacolului. În ciuda faptului cã Mona avea,
evident, un plan, climatul creativ era aproape
democratic. Temele date actorilor, deºi solicitante,
iscau, de fiecare datã, cheful de a construi
întâmplãrile hilare ºi terifiante ale scenariului. O
mare parte a compoziþiei burleºti imaginate de Mona
au fost rezolvate prin mijloace nonverbale, ceea
ce presupunea din partea actorilor, stãpânirea
ºtiinþei ritmului comediei, imaginar corporal bogat
ºi, nu în ultimul rând, concentrare, disponibilitate
totalã. Am înþeles atunci de ce Mona propusese
teatrului o distribuþie alcãtuitã aproape exclusiv din
studenþi.  Ea preþuia dãruirea totalã, pofta de joc,
„nebunia“ cu care studenþii actori se aruncã în
dialogul cu lumile posibile.

Ultima întâlnire, cu Mona, în planul creaþiei,
am avut-o mult dupã terminarea studiilor, ca
asistent de regie la un spectacol al ei dupã piesa
Je Tremble  (1), de Joël Pommerat. Spectacolul,
fiind produs într-un proiect franco-român, a fost
realizat în Franþa, la Cannes, în cadrul ªcolii de
actori ERAC. Încã de la începutul proiectului, Mona
a surprins: deºi cunoºtea limba francezã, a solicitat
traducãtor, pentru ca acesta sã se trezeascã apoi,
curând, pus „pe linie moartã“. Mona se exprima
impetuos, persuasiv, plastic, nonverbal,
încântându-i pe  actori. Textul piesei lui Pommerat,
poetic, dificil – destinat iniþial unei montãri
reverenþioase de tipul „lecture mise en espace – a
devenit, urgent, sub bagheta Monei, o partiturã de
situaþii vii, de qui pro quo-uri comice ºi de serii de
miºcare. Aºteptãrile oficialilor francezi, emoþionaþi
de montarea unui dintre cei mai respectaþi
dramaturgi francezi contemporani, au fost,
bineînþeles, contrazise de dezinvoltura ico-
noclastã a regizorului român. Actorii francezi, în
schimb, vizibil frustraþi de textocentrismul
predominant în regia din Hexagon, au apreciat
întî lnirea cu Mona Chiri lã ca pe ocazie
providenþialã.  Declaraþiile uneia dintre cele mai
talentate actriþe ale grupului, Mikaëlle Fratissier
confirmã acest fapt: „A fost o experienþã majorã
pentru mine. Ceea ce mi-a plãcut cel mai mult a
fost faptul cã, în sfîrºit, am descoperit o manierã
ludicã de a practica aceastã meserie“.

Misterul care înconjoarã unele personalitãþi
artistice poate pãli din cauza apropierii. Nu a fost
aºa în cazul Monei Chirilã (Marian). Artistul, care
admitea deschis cã  repetã sau citeazã unele soluþii
regizorale conscrate spunea, totodatã, cã anumite
imagini ºi rezolvãri din istoria regiei devin toposuri
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culturale, elemente ale unui patrimoniu universal
de semne.

Mona însemna, în primul rând, eficienþã.
Construia o eboºã rapidã a viitorului spectacol, din
elemente prefabricate, cu tuºe groase, o canava,
de fapt. Odatã ridicat eºafodajul imaginilor, scheletul,
el trebuia umplut cu „carne“ , ºi atunci „prefabricatele
erau testate, reevaluate, eliminate. (Oricum, schela
unei construcþii e aceeaºi, fie cã serveºte la ridicarea
unui cazinou, fie a unei biserici. E doar un eºafodaj
provizoriu, o construcþie efemerã.) „Carnea“
spectacolelor sale se nãºtea în actori. Mona fascina
actorii. Trezea în ei pofta de lucru, bucuria de a râde
sãnãtos, fãcând ºi pe alþii sã râdã. Totul pãrea simplu,
realizabil. Mona accesa masca interioarã a actorului
care, împrumutând imunitate de la ea, era liber sã
improvizeze. Gravul, misterul apãrea prin
juxtapunerea imaginilor, printr-un obiect insolit, o Filip Odangiu

poziþie nefireascã cerutã unui actor, prin detalii sur-
prinzãtoare, hrãnite de apetitul pentru teatrul de
animaþie.

Mona Chirilã iubea teatrul teatral, total diferit
de „viaþa“ adusã pe scenã. Un teatru vertical,
abisal, contrapunctat de axa orizontalã a
rezolvãrilor comice. Nu toate personajele sale era
la fel de bine conturate. Unele, lãsate intenþionat
doar în stadiul de schiþã, contribuiau, prin contrast,
la reliefarea celor importante. Poate asta era
frustrant,  uneori, pentru unii actori. Dar teatrul
Monei, aºa cum l-am cunoscut eu, nu era fãcut
pentru actorii care îºi parodiazã propriile personaje,
care gafeazã atunci când nu mai cred în indicaþia
regizorului, ci era, cu adevãrat, teatrul comedianþilor
Renaºterii, cel mai frumos teatru din lume.
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Steve Silkin s-a nãscut în New
York, a crescut în Los Angeles, a
cãlãtorit în Europa ºi a studiat la
Sorbona. ªi-a început cariera în
jurnalism la Internaþional Herald Tri-
bune în Paris, apoi s-a întors în
Cali-fornia, unde a lucrat cã re-
porter ºi editor începînd din anii 80.
A ajuns în Sahara ºi a vizitat
Oracolul din Delphi, dar momentul
cel mai grozav al vietii sale s-a
petrecut cînd, vizitînd un sky-
scraper sub construcþie (ºi interzis
vizitatorilor), s-a sustras arestului
de cãtre poliþia din Los Angeles
fugind pe bicicletã.

Este autorul mai multor cãri de
ficþiune ºi non-ficþiune.

Gabriela POPA: Steve, este o
plãcere sã iau interviu cuiva care
s-a întîlnit ºi a vorbit cu Emil
Cioran. Citind colecþia ta “Povestiri
interzise”, am fost puþin surprinsã
de felul detaºat în care povesteºti
întîmplãri din tinereþe. Fascinante
ºi surprinzãtoare, povestirile pe
care le-ai publicat par rezultatul
unei cãlãtorii într-un trecut pe care
l-ai inventat, ºi nu prin viaþa propriu-
zisã. De aceea este fascinant sã
vãd cã ai gãsit confort în Cioran,
care a trãit atît de aproape de abis

ºi disperare toatã viaþã lui. Sã fie
faptul cã, dupã cum se spune,
extremele se atrag?

Steve SILKIN: Cioran a fost
mai mult provocare decît confort.
El a studiat Bergson dar a renunþat
deoarece “Bergson nu vãzuse
aspectul tragic al vieþii”. Aceastã
propoziþie a avut mare influenþã
asupra primei mele cãrþi “Con-
structorul de telescoape”. Aº fi
putut-o pune pe perete în faþa me-
sei mele de scris, dar n-am avut
nevoie s-o fac: am avut-o neîncetat
în minte. Cred cã poþi gãsi influ-
enþa lui Cioran în “Povestiri inter-
zise” de asemenea, mai ales în
“Papagal verde la ferestra mea”,
“Euro-Jaf” ºi “Cîntec pentru John”.
Nu mã consider opusul lui Cioran.
Mai degrabã, un fel de urmaº, deºi
am optat pentru formã narativã în
loc de formele lui preferate,
aforisme ºi eseuri. Îmi place sã
cred cã i-ar fi plãcut cãrþile mele.

(Aº vrea, de asemenea, sã
adaug, ca rãspuns la comentariul
tãu, cã unele din povestirile din
“Povestiri interzise” sînt memorii,
altele sînt bazate pe întîmplãri
adevãrate dar ficþionalizate, iar
altele sînt ficþiune.)

G. P. : Într-una din discuþiile
anterioare mi-ai spus cã erai foarte
tînãr cînd l-ai întîlnit pe Cioran, ºi
cã Cioran a insistat cã interviul sã
decurgã în englezã “deoarece nu
voia nici un fel de greºeli de
traducere.” Spune-ne cum a
decurs vizitã. Franceza lui Cioran
era legendarã - cît de bine se
descurca în englezã?

S. S.: L-am intervievat pe
Cioran pentru Internaþional Herald
Tribune unde am lucrat în 1985; el
avea 74 de ani, eu 28. Studiasem
instituþiile politice franceze ºi istoria
literaturii franceze la Sorbona ºi
credeam cã vorbesc destul de bine

francezã, dar el era puþin
neconvins. Am schimbat-o dintr-o
limba în altã de cîteva ori. Era flu-
ent în francezã ºi englezã lui era
excelentã. Cu toate astea, n-am
înþeles ce voia sã spunã prin
“neveste” (“wives”, n. trad.) cînd
mi-a explicat dispreþul lui pentru
premii literare - întotdeauna trebuie
sã participi la ceremonie ºi sã
mulþumeºti binefãcãtorilor. “Dacã
cineva vrea sã îmi dea bani, trebuie
sã o facã neoficial - cum dai bani
nevestelor - fãrã camere de luat
vederi ºi presã.” Am crezut cã
echivaleazã cuvîntul englez
“wives” cu cuvîntul francez
“femmes” - ultimul, dar nu primul,
poate fi tradus fie ca “femei”, fie ca
“neveste”, depinzînd de context. În
consecinþã, am crezut cã în
realitate se referea la “femei”, ºi în
particular la femei întreþinute, aºa
cã interviul pe care l-am publicat a
reflectat interpretarea mea. Poate
ar fi trebuit sã am mai multã
încredere în engleza lui. Mea
culpa.

G. P. : Mi-ai spus cã “era un
mare povestitor, ºi-i plãcea sã
povesteascã ºi de una, ºi de alta.
Era îmbrãcat în haine simple,
comode, foarte relaxat, nu fãcea
efort sã gãseascã cuvinte sau
gînduri.”. Ilinca Zarifopol-Johnston,
în cartea ei “Cãutîndu-l pe Cioran”
menþioneazã repetat cã Cioran
evita sã vorbeascã despre trecutul
lui românesc, calificîndu-l drept
“preistorie.” Ai abordat acest
subiect cu el?

S. S. : ªtiam cã tatãl lui fusese
preot ortodox aºa cã l-am întrebat
ce credeau pãrinþii lui despre cãrþile
lui. Cea de-a douã carte a lui fusese
“Lacrimi ºi sfinþi” ºi conþinea niºte
afirmaþii anti-creºtine. “Prietenii mei
au fost oripilaþi, îngroziþi”, mi-a
spus. “Mama mea — ar fi trebuit
sã public cartea asta dupã
moartea pãrinþilor mei. Tatãl meu a
fost dezamãgit. Nu, nu dezamãgit.
Uluit. Resemnat”. Îmi pare rãu cã
nu l-am întrebat mai mult despre
trecutul sau. Între timp am aflat cã
la fel ca mulþi alþi tineri din generaþia
lui a avut tendinþe pro-fasciste.
Cred cã mai tîrziu în viaþã a ignorat
anii tinereþii ca “preistorie” spre a
evita acel subiect. Nu m-am gîndit

Cu Steve Silkin despre Emil Cioran

  Celui mai simpatic dintre
tortionari ,,,,
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sã întreb. Nimic din ce-am citit în
scrierile lui nu sugereazã vreo
apropiere de fascism sau scuzã
pentru el. L-am întrebat dacã
fusese între timp în România. Am
avut impresia cã nu i-a plãcut. “La
mãcelar gãseºti numai capetele ºi
picioarele puilor”, mi-a spus.
“Oamenii întreabã ce s-a întîmplat
cu restul puiului. Mãcelarul ridicã
din umeri ºi le spune cã s-a dus în
strãinãtate sã finanþeze economia
prin export.”.

G. P. : Ai întîlnit-o pe Simone?
Ce pãrere ai de rolul ei în viaþã lui
Cioran?

S. S. : Am întîlnit-o pe Simone.
Era fermecãtoare, cu o voce
blîndã ºi era clar cã îl ajutã foarte
mult. Se înþelegeau bine. La un
moment dat a trebuit sã mã duc la
toaletã ºi a mers cu mine pe hol –
foloseau o toaletã comunã. Motivul
pentru care a mers cu mine – a
adus un ºerveþel de hîrtie ºi a ºters
comutatorul înainte cã eu sã-l
ating. Pãrea puþin apologeticã ºi
puþin jenatã; am interpretat gestul
ei cã fiind un semn de bunãtate ºi
bunã cuviinþã. Presupun cã ea
credea cã igiena vecinilor nu era
tocmai perfectã.

G. P. : Ai vãzut camera lui de
lucru, masa la care scria?

S.S. : Îmi pare aºa de bine cã
m-ai întrebat despre camera lui de
lucru! Era o camerã micã, sub
panta acoperiºului. Biroul lui era
sub panta respectivã, aºa cã n-ai
fi putut stã în picioare acolo.
Vorbisem despre cîþiva din
scriitorii noºtri favoriþi, ºi am
menþionat Fitzgerald. A fost
încîntat. “Chiar acum lucrez la un
studiu pe care l-am scris despre
Fitzgerald pentru o revistã”, a
spus, ºi m-a luat în biroul lui ca
sã mi-l arate. (Acum îl am într-o
colecþie numitã “Exerciþii de
admiraþie.”). Camera avea
aproximativ 3 metri pe 3 metri, ºi
dacã spuneai cã adãpostea un
haos de cãrþi abia începeai s-o
descrii. Cãrþile erau aºezate pe
rafturi ºi de asemenea, în vrafuri,
pînã la înãlþimea genunchiului, pe
jos. Unele vrafuri colapsaserã,
altele abia se mai þineau. Nu prea

aveai spaþiu sã te miºti. Mi-a
plãcut extraordinar de mult!

G. P. : Într-unul din articolele
despre Cioran, menþionezi: “Nu
mai citea ficþiune, doar biografii. „Nu
mai sînt interesat în probleme, ci
doar în rezolvarea lor”, mi-a spus
el [Cioran].” Dar nu sînt toate
biografiile, într-o mare mãsurã,
ficþionale?

S. S. : Majoritatea biografiilor,
cred, sînt rodul cercetãrii, ºi,
indiferent de interpretare, cel puþin
încearcã sã aibã ceva valoare
documentarã, indiferent cît de
incompletã ar fi. Cred cã simþea cã
învãþase ce se putea învaþã din
ficþiune ºi acum încerca sã înveþe
din realitate, de fapt.

G. P. : Povesteºte, te rog, cum
cartea “Istorie ºi Utopie” l-a ajutat
pe Cioran sã primeascã un
apartament pe l’Odeon.

S. S. : Unul din cele mai intense
momente ale vizitei noastre a fost
declanºat de ideea cã un scriitor
nu poate supravieþui în timpurile
noastre. El a spus cã sfîrºitul chiriei
sãptãmînale de hotel, la o ratã re-
zonabilã, a însemnat sfîrºitul lite-
raturii moderne. Aºadar supravie-
þuirea ca scriitor a fost o adevãratã
problema pentru el. I-am spus cã
citesc “Istorie ºi Utopie” ºi cã mi-e
greu sã o termin. Mi-a spus cã nu
e cea mai bunã carte a lui, dar e
cartea lui favoritã din acest motiv:
cînd cautã un apartament, a spus
unei agente de locuinþe cã este
scriitor, ºi doamna a pãrut in-
teresatã. Aºadar, în timpul vizitei
urmãtoare, i-a dãruit un exemplar
din “Istorie ºi Utopie.” Se pare cã
doamnei i-a plãcut pentru cã i-a
fãcut rost de un apartament mic
dar confortabil la ultimul etaj într-o
clãdire în Rive Gauche.

G. P. : Cioran a semnat una din
cãrþile pe care þi le-a dat cu aceste
cuvinte: “Aux plus agreables des
bourreaux.” Cum interpretezi
cuvintele lui?

S. S. : Da, a semnat cartea
“Ecartlement” (“Drawn and Quar-
tered”) cu dedicaþia: “Celui mai
simpatic dintre torþionari”. Îi

întrebasem editorul dacã pot sã-l
întîlnesc pe Cioran pentru a scrie
un articol despre viaþã ºi operele
sale ºi mi s-a spus cã Cioran nu
dã interviuri, dar cã se va întîlni cu
mine pentru cã era intrigat cã un
tînãr american era interesat de
lucrãrile sale. Deci mi-am imaginat
cã nu-i plãcea sã vorbeascã prea
mult despre el însuºi. Aºa cã, în
loc sã iniþiez imediat interviul, am
menþionat cã am aceleasi
radiatoare cu gaz în apartamentul
meu, ºi foarte rapid am fost
amîndoi de acord cã sînt extrem
de eficiente pentru dimensiunile
lor. În timpul interviului, m-a rugat
sã rãmîn la prînz, servit de Simone.
Am mai vorbit dupã aceea, ºi ne-
am simþit destul de bine. De aici
decurge inscripþia, care este
Cioran autentic, nu-i aºa? Este una
din comorile mele.

G. P. : Povesteºte-ne puþin
despre traiectoria ta ca scriitor. Ce
s-a întîmplat cu tînãrul din “Povestiri
interzise”? La ce lucrezi acum?

S. S. : M-am chinuit ani în ºir sã
scriu povestirile care alcãtuiesc
primele mele douã colecii,
“Constructorul de telescoape” ºi”
Prea norocos.” Scriam ºi rupeam.
Apoi am petrecut ani în ºir fãrã sã
scriu nimic pentru cã ºtiam cã nu
sînt gata. Apoi am mers la un semi-
nar unde am învãþat cum sã
folosesc “uneltele necesare” pentru
a evoca stãrile sufleteºti pe care
încercam sã le comunic. Cînd
terminam cele douã colecþii, am
scris romanul “Votul cimitirului”.
Dupã cum am spus mai sus, unele
din piesele din “Povestiri interzise”
sînt experimentale: m-am forþat sã
ajung în locuri neexplorate în ceea
ce priveºte stilul ºi conþinutul.
Acum lucrez la o carte bazatã pe
viaþa unui coleg de liceu. Nu l-am
cunoscut, dar mai tîrziu am aflat
cã dusese cea mai extremã,
distrugãtoare existenþa de care am
auzit, cel puþin în generaþia mea.
Este dificil. Vãduva lui a venit în vi-
zitã din Israel vara trecutã ºi am
intervievat-o despre viaþã ºi
moartea lui tristã. Am un vraf de
notiþe ºi încã mã gîndesc cum sã
gãsesc vocea potrivitã. Acela va fi
un alt aspect al încercãrii de a
reprezenta “aspectul tragic al vieþii”.
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Virgil  Todeasa

Decãdere

porumbeii turnurilor au zburat
din cetatea ermeticã

de unde cei intraþi în dizgraþie au fost alungaþi

vino în cortul meu
sã fii exotica pasãre cu pene de foc

cea care-mi strigã numele,relativ,
mã îngânã

sã bei din ceaiul meu de plante
din care a bãut iskander

când ºi-a încheiat lupta cu lumea,

vino
sã guºti ceaiul meu din levant
în tãinuitul meu cort, orbitoarea luminã

Modelul basmului

din ceaþa muntelui
pe bicicleta scârþâind, þinându-se de coarne,

apare sec balaurul cu multe capete de foc

þinând bãþul în mânã,copilul deseneazã peºti aurii,
grauri ºi hoituri de câine -
nisipul

Iubito,

sã învârþi lumea
ca pe un clichet rotund,fericitã

sã dansezi cu destinul
în ritm de castaniete

sã suporþi zgomotul metalic
ca pe o muzicã perpetuã

sã asculþi cum inima mea bate
clopot fisurat cu limbã de piatrã

Circul,trucaje

de altfel eu am ales acelaºi drum
cu epava aceasta de trup

trucuri precare,

holograma era de fapt prefaþa trupului meu
aceea ce-ºi tulburã apa cu degetul rupt

ascuns,
fãrã sã-l ºtie nimeni
soldatul îºi lustruieºte bocancii,curãþã arma

în depãrtare se cântã

obosit,
copilul bate mingea de baschet
se uitã la mine ºi plânge un pic

Pãdurile arse

soldaþii îºi ascund sufletul vid
în cutii de conserve

caii cu penele negre la tâmple
zburdã prin pustiul pãdurii pierdute

cãruþele lor sunt tot mai uºoare

spre înserare peste câmpul de luptã
fumegã vreji de cartofi desfrunziþi

cioclii strãvezii adunã conservele goale

Ploaie

în singurãtatea lui
ciobanul cântã din caval

pe pajiºte

rãsar ciupercile modificate genetic,
zâmbitoare

Nepoþii

marea moºtenire era
biblia,
de la bunicul tãu,
cea care i-a salvat viaþa în rãzboiul mondial

astãzi se primeºte o telecomandã
pusã elegant pe scrin
alãturi de o canã cu ceai de cânepã sãlbaticã

Puterile

copilul cu oglinda în mânã
poate învârti lumina

numai el,
pentru cã el crede,

vede povestea omului, ºtie sursa
dar nu vorbeºte

Jocul

erau câþiva jucãtori pe pajiºtea satului
care miºcau mingea
cu puterea minþii

jocul este simplu,curgãtor,
însã
faulturile au complicat totul
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RÃZLEÞE

Casele vechi, dar ºi cele mai noi,
de la o vreme intrã-n pãmânt,
ca ºi locatarii lor de altfel,
           doar cã unii dintre ãºtia
înainte de a fi însãmânþaþi
                         în cimitire
dau din când în când câte o raitã
                       prin ceruri!

                 * * *
Iar vorbesc singur, iar gâlceava
                cu lumea,
iar mi-e drag sã fiu cum sunt,
iarãºi amintiri, iarãºi viaþa
         care-a fost cum a fost...
Iarãºi uitarea, iar nu mai vreau
               sã exist, iarãºi vreau,
           iarãºi paharul cu neant...

                * * *
Viaþa ºi-a cam consumat misterul,
urmeazã moartea cu misterul ei
                  (halal mister!).
În fond nu mai e mare lucru
                                   de aflat
ºi asta doare cel mai mult
           (de fapt nu mai doare!).

                 * * *
Am stat de vorbã cu Bunul Dumnezeu –
eu: foarte concret, carne, oase ºi
                       bob de creier,
EL: abstracþiunea absolutã;
eu m-am plâns de-ale mele,
EL de-ale concepþiunii Sale;
eu, cu oarecare efort, l-am înþeles,
EL pe mine mai puþin
       (eram prea neînsemnat pentru
                            imacularea Sa),
ceva totuºi a priceput,
         ca de la pãrinte la fiul sãu...

                 * * *
Senzaþia cã timpul nu trece, nu curge
nu... evolueazã, dar se prãvale,
                     se surpã, se spulberã,
         se prãbuºeºte, decade
în groapa de gunoaie a cerului... –
va trebui pãmântenii sã se înveþe
              ºi cu trãsnaia asta!

               * * *
Presimt cã moartea nu are nici un
                     sens
    ºi cã va fi pentru totdeauna
              (ãsta nu-i sens!),
despre sensul vieþii nu mai am
         nimic de adãugat –
           am fost cât am fost
(puteam merge pe „contra-sens”
        dar n-am îndrãznit...).               * * *

Calistrat Costin

„Infernul sunt ceilalþi” –
   hai-hai, mãsoarã-þi cuvintele
         ºi dã-l în mã-sa pe ãla!
Paradisul e nicãieri – asta da!
Chestiile astea le-am aflat foarte târziu,
am fost o speranþã
       cu disperarea la purtãtor,
infernul era în mine,
bine cã n-am aflat mai devreme!

              * *
„Nu te þine de lucruri zadarnice” –
         a glãsuit un inspirat.
Dar cum toate pe-aici pe la noi
              sunt zadarnice,
nu ne mai rãmâne decât sã ne þinem
de ºotii, de prostii, de fleacuri
            ori de... garduri
(asta cu „gardurile”, când viaþa,
           în firesc dezechilibru,
        de prea mulþi „la mulþi ani”
          pare cea mai frumoasã...).
Zic sã ne þinem ºi de cele
               zadarnice,
        poate iese ceva...

               * * *
În ani de demult voiam
     sã aflu adevãrul adevãrat,
am vrut, nu mai vreau –
     din motive foarte serioase!

               * * *
Frica de Cel Atotputernic –
       semn de înþelepciune?!
Sã-þi fie fricã de
            Marele Arhitect!
Ce mai înseamnã atunci
         Dumnezeul iubirii?!

               * * *
La sfârºitul sfârºitului
vreau ca neºtiinþa
         sã-mi fie cât mai clarã!

               * * *
Am repurtat o victorie
asupra unui duºman feroce –
          preferam o înfrângere...

               * * *
La început a fost Cuvântul –
scria pe toate zidurile
               un surdo-mut!

               * * *
Viaþa curge încet, încet,
       râu domol de câmpie,
      spre marea cea mare...
În deltã, la vãrsare,
      râul pare cã nu mai curge!
A fost odatã ca niciodatã...
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Context
Pornim de la premisa cã

EXISTÃ un context favorabil pen-
tru debutul în regie (cu sau fãrã
compromisuri). Status-quo: Ro-
mânia. 2013. Post “n” gale
UNITER. Post Ciulei. Post re-
teatralizare. Post Radu Nica. Post
de-teatralizare. Sindrom post-
partum.

Ce poþi face ca tânãr regizor sã
îþi pãstrezi (dacã existã) începutul
de esenþã artisticã, având în jur
exemple de prostituþie ºi com-
promisuri la toate nivelurile? Ce poþi
face ca regizor într-o epocã plinã
de anxietãþile precedentului? Cum
poþi sã îþi faci un drum independent
într-o artã plinã de influenþe ºi atât
de direcþionatã de “modã”? Sã
vorbim în primã fazã despre mis-
ticisme versus ireverenþe.

Inevitabil, ca tânãr regizor
trebuie sã îþi încadrezi privirea (ºi
aºa confuzã) în coordonatele uni-
versului teatral local, mai bine
spus în “tripticul teatral ro-
mânesc”. Îmi asum formula în ca-
re voi prezenta urmãtoarele idei.
Sã ne imaginam un triptic destul
de reducþionist, dar cu un mare
grad de constanþã la nivel de re-
per. ªi, în timp ce discutãm despre
acesta, sã ne gândim la “falsa
independenþã a inte-lectualului în
raport cu grupul social dominant”
(H. Bloom). Arta, în cazul lui
Bloom literatura, este “a fi diferit
de metaforele ºi imaginile operelor
contingente moºtenite”.

În dreapta avem pleiada “aproa-
pe muritoare” care face spectacole
dupã un ºablon atestat, contestat
ºi resetat la maximum. Aceºtia ar
fi: creatorul de tip sufocant baroc
(Dragoº Galgoþiu ºi uneori V. I.
Frunzã), creatorul neliniºtit de
facturã tragicã cu influenþe
kantoriano-artaudiene (Mihai
Mãniuþiu), creatorul de filon absurd,
grandios scenografic (Tompa

Gabor), creatorul de tip “un spec-
tacol de” (Alexander Hausvater). La
aceºtia se adaugã, într-o formulã
revendicatã de artistul însuºi,
Alexandru Dabija, “lãutarul”
teatrului românesc. Vorbim aici de
numele cele mai prezente în galele
UNITER, de reale valori teatrale ºi
vom încerca ulterior sã înþelegem
influenþele acestora (în mare parte
nefaste) asupra tinerilor regizori.
Mulþi dintre creatorii din categoria
“dreaptã” sunt ºi directori de teatre,
aflaþi într-o permanentã
transhumanþã cu colegii de
breaslã, schimbându-ºi cât se
poate de fãþiº “spaþiile de joc”. Ei
sunt, de asemenea, categoria
“vizionarilor”, mania capodoperei
fiind prezentã tot timpul, poate mai
puþin la Alexandru Dabija.

În stânga (nu la întâmplare am
ales “stânga”), de cealaltã parte a
baricadei, gãsim o mult mai puþin
organizatã ºi omogenizatã
grupare, cu pretenþii, fie main-
stream, fie de un underground
neasumat (Gianina Cãrbunariu,
Ioana Pãun, David Schwartz, etc).
Acestora le lipseºte, cu siguranþã,
coerenþa, atât ca val, cât ºi ca
individualitãþi. Pe principiul: facem
spectacol despre mineri în “teatru
de artã” – Teatrul Maghiar de Stat
din Cluj; acest tip de a face
spectacole se decredibilizeazã,
anulându-ºi premisele ºi în princi-
pal ignorând publicul cãruia susþine
cã i se adreseazã. “Ofensivele ge-
nerozitãþii” lor sunt, de cele mai
multe ori, mai mainstream ºi mai
pline de snobism decât ale
creatorilor din categoria “drepþilor”.
Chiar ºi ei, nu vãd dincolo de ce
numesc “teatru politic” ºi ajung
rapid instituþionalizaþi, mizând pe
reþete patentate pentru succes
(montarea prin teatrele mari de
stat).

Existã ºi rãtãciþi într-ale teatrului,
eternii tineri furioºi (deºi nu mai sunt

tineri de mult) Creatorul de tip
poetica “fragilitãþii”(C. Rusiescki) –
Radu Afrim. Aici e vorba de un
teatru “nesãrac”, cum chiar el
spune, un teatru început
undergroun, ºi ridicat la grad
buhagiarian. Desigur, eul auctorial
rãmâne fidel unui univers foarte
bine asumat. Cu siguranþã, tinerii
regizori îi datoreazã lui Radu Afrim
o descindere în forþã într-o zonã
foarte liberã ºi libertinã de
exprimare. Ar mai fi aici ºi Radu
Nica, dar cumva expresionismul
pe care îl abordeazã este prizat de
o plajã destul de restrânsã a
publicului românesc, în ciuda
stranietãþii operei ºi performanþelor
sale.

Putem observa o adevãratã
miºcare migraþionistã în triptic,
care þine de modã, vizibilitate sau
contexte cultural-politice. O
constantã de bazã este, cu
siguranþã, necomunicarea între
regizori ºi închiderea acestora în
niºe estetice din care majoritatea
nu ies niciodatã. Aºadar, avem pe
sistem actoricesc: actantul de tip
principal (prima parte a tripticului),
actantul de tip secundar (a doua
parte) ºi actantul de tip labil (cea
de-a treia). Misticii ºi ireverenþioºii
(mai mult sau mai puþin asumaþi)
se regãsesc aici prin cei mai de
seamã reprezentanþi. Pentru tineri
este important sã lupte împotriva
oricãrei încadrãri în canoane, deºi
notorietatea are beneficiile sale. De
ce e important? Pentru cã doar
astfel un artist poate ajunge singur
la linia de sosire.

Putem vorbi de o rezistenþã
criticã în contextul acestui triptic?
Observãm aici o lume teatralã bine
închegatã, cu direcþii spre o ºi mai
bunã închegare. Avem, cum s-ar
spune, ingredientele unui ghiveci
cu de toate. Cele trei exemple sunt
din cele mai faste; în acest
(pseudo-)manifest eu ignor hiper-
prezenta regie de text, sau
mercenariatul dus la rang de artã
(Felix Alexa, Alexandru Darie, Ada
Lupu etc.) ºi axându-ne pe o zonã
mai “artsy”, probabil din pricina unui
snobism al expectanþelor. Nu ne
vom opri asupra actorilor-regizori
(Mihai Constantin).

Ca proaspãt intrat la Facultatea
de Teatru, ai putea fi impresionat
de frumuseþea ºi coerenþa acestui

Andrei  Mãjeri

Regizorul: (fals) manifest la
inceput de cariera
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triptic, reuºind cumva sã legitimezi
rezistenþa sa ºi sã îi conferi o aurã
misticã. Aura existã din plin, ea fiind
bine plasatã de critica deloc
anemicã. Aici ajungem la una din
problemele de fond. Critica teatralã
din þara noastrã funcþioneazã pe
principiul: “Tu, director de teatru,
mã inviþi pe mine, criticul, sã vin sã
vãd ce ai mai fãcut, iar eu scriu de
bine.”

Fiind un frecvent cititor al criticii
teatrale româneºti (Morariu, Cîntic,
Andronescu, Patlanjoglu, Parhon,
cu extrema Ileana Lucaciu), pot
spune cã aceºtia folosesc niºte
ºabloane care te fac sã te simþi,
ca cititor specializat, în faþa unui
examen de conducere. ‘ablonul
dispare repede, ºi aºa, cu el,
importanþa criticii. În afarã de
oamenii de teatru, NIMENI nu
citeºte criticã. De ce? Pentru cã
aceºti domni cu obrazul fin sunt ºi
ei niºte mercenari. De fapt, din
auzite ºi citite, înþeleg cã asta e o
problemã la nivel european. Cu
toate cã majoritatea sunt critici
angajaþi la reviste, ei primesc
onorarii serioase de la teatre. Tinerii
critici nu propun formule noi de a
scrie cronicã. Ei au doar mici
scãpãri din normele preexistente.

În SUA, criticul este angajatul
unei reviste ºi plãtitor de bilet, aºa
cã obiectivismul sãu e mult mai
bine argumentat ºi articolul aºteptat
de public. Acolo, spectacolele pot
sã moarã într-o noapte de pe urma
unei cronici negative. Aº vrea sã
trãim ºi noi zilele unei asemenea
bresle criticãreºti. Cred cã ar fi un
semn de sãnãtate. Dar cum, când
premianta de anul trecut a galei
UNITER, Monica Andronescu, a
scris într-o cronicã de maximã
vizibilitate (ziarul Adevãrul) cã
Hedda Gabler e scrisã de
Stridberg?

Revenind la tematica
misticismelor ºi ireverenþelor, aici,
poate fi vorba de o clarã susþinere
a regizorilor de mai sus de criticii
despre care vorbeam. Rãmaºi
probabil cu o apetenþã spre
metaforã, rãmãºiþã clarã a
trecutului comunist, critica se aflã
undeva suspendatã în aer,
planând “metaforic” peste realitãþile
unui teatru care a trecut în ultimii
20 de ani printr-o serie de
“descãlecate” teatrale. Vorbim aici

de întoarcerea lui Hausvater cu ale
sale formalisme, de îmbrãþisarea
de cãtre Silviu Purcãrete a teatrului
de masã, de schimbãrile lui V. I.
Frunzã de la baroc la minimalism,
de deteatralizarea de tip german a
lui Radu Nica, de remixurile
afrimiene pe piese clasice ºi de
inversul acestora prin perioada
Kane a lui Mihai Mãniuþiu (not so
“in your face”).

Ce a permis lipsa de coloanã
vertebralã a criticii româneºti? A
permis o dezvoltare de tip tufiº. Ne
lãudãm cu paleta largã a teatrului
românesc, dar nu reuºim sã arãtãm
cu degetul cine ce face. Asta ºi
pentru cã unii se autociteazã la
infinit, ºi pentru cã alþii sunt extrem
de schimbãtori (în opinia mea, de
exemplu în cazul lui Andrei ‘erban
aceastã lipsã de stil este o reuºitã).

Sã devenim preciºi. Unii sunt
promotori ai teatrului de artã 70-ist.
Dintr-o datã, Barba, Kantor, Brook,
cu strãbunicul Meyerhold, au
devenit niºte instanþe infailibile.
Având norocul ca unii sã mai fie
încã în viaþã, îi purtãm ca pe
moaºte prin lume. A nu se înþelege
aici o încercare de diminuare a
importanþei majore a acestora în
teatrul secolului XX, dar, totuºi,
meritã sã fim profund retrospectivi?
Problema în acest subiect este mai
veche în spiritul românesc. De pe
vremea “modernismului” lui Eugen
Lovinescu în literaturã, cultura
româneascã încerca sã se alinieze
la cea europeanã, negândindu-se
niciodatã cã ar putea sã o
depãºeascã. De asta suntem, în
cel mai fericit caz, niºte fraþi mai
mici. Teoria imitaþiei, sustinutã de
Lovinescu, este o plagã prezentã
ºi în teatrul românesc actual. Pe
de altã parte, avem tezismul
regizorilor mai tineri, care devine
prea “in your face” uneori.

Ne-au trecut pe la urechile
tuturor cazurile în care spectacole
româneºti au ieºit la festivaluri în
afarã ºi au fost acuzate de acum
“prea-naþionalul” copy-paste.
Putem înºirui aici influenþe majore
din operele lui Kantor ºi Barba la
prima parte a tripticului, opera
regizorilor nemþi de teatru politic în
cea de-a doua parte, iar la
exponentul Radu Afrim îl putem
aminti pe Robert Lepage sau pe
Alvis Hermanis. Desigur, cum

teatrul nu se gândeºte nicio clipã
cã ar putea influenþa alte arte, se
lasã excesiv fagocitat de celelalte
surori mai mari. Performance-ul,
cu reprezentanþii majori (nu stã
nimeni sã îi googleascã pe Stelarc
sau Orlan, etc.), o aduce pe Ma-
rina Abramovic în zona total opusã
artei sale – formalismul excesiv (a
se vedea The Life and Death of
Marina Abramovic – de Robert
Wilson). Aici putem vorbi de un nou
val de influenþe majore. Dacã în anii
80, teatrul a început sã se
alimenteze din dansul
contemporan care era mult
înaintea teatrului, acum perfor-
mance-ul e la mare cãutare.

Militez contra acestei patologii
tolerate. Sunt împotriva copierii
festivaliere. Înþeleg influenþele, cãci
ele pot fi definitorii pentru naºterea
unor artiºti noi, cum afirmã ºi
Harold Bloom în Canonul Occi-
dental, referindu-se, desigur, la
literaturã. Ar fi un subiect mult prea
larg de dezbãtut – existenþa
influenþei care produce anxietatea
ºi a stranietãþii regizorilor români.
Despre influenþele actorilor asupra
unui tânãr regizor nu mã voi opri
sã discut, pentru cã ele se extind
pe o plajã largã, de la metafizicã la
patologie.

Ce mã intereseazã este lipsa
reperelor la nivel pedagogic. În
afara practicienilor majori (Electra
lui Mihai Mãniuþiu – unul din
spectacolele mele preferate – ver-
sus Balul lui Radu Nica, redus la
iluzionism versus antiiluzionism),
nu existã o realã pedagogie în arta
regizorului. Fie unii profesori sunt
practicieni care nu au montat
niciodatã, fie nu au rezultate
artistice majore, fie sunt practicieni
de succes, dar cu prea puþin
interes. Generaþia mea simte din
plin lipsa unor repere, menite sã
destabilizeze si sã impunã respect
prin feedback-uri obiective.

Pentru mine, teatrul este o
oglindã a societatii. Sunã simplu,
ba chiar simplist. Legând oglinda
de cele trei imagini anterioare,
observãm trei raportãri ale
acesteia. Prima plaseazã oglinda
mai sus decât spectatorul, dându-
i distanþã ºi retrospecþie. Cea de-
a doua o plaseazã inferior, mimând
un teatru de tip arene romane, în
care spectatorul decide, el fiind
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“implicat”. Din fericire, nu mai trãim
în epoca în care un “like” decidea
vieþi. Cel de-al treilea tip de
poziþionare este unul frontal, dar
care, asemeni unei coafeze isterice,
nu înceteazã sã înfrumuseþeze
privirea (la Radu Afrim). Aºadar, ºi
acesta devine revolut.

Consider cã un anumit grad de
ignoranþã nu stricã unui regizor,
fiind totodatã prezent în fashion-ul
vremii. Voinþa înseamnã ºi
înfrânare, pentru a nu ne lovi de o
anxietate a mimetismului, mult prea
devreme în carierã. Am ajunge,
astfel, sã facem teatru cu teatru
prin teatru despre teatru. Cred cã
este vorba de o selecþie a
interesului, închiderea ochilor la om
ºi deschiderea lor spre
convenienþã, spre profit – o lecþie
pe care încã nu am învaþat-o.

Pentru mine, toþi cei amintiþi an-
terior sunt deopotrivã respectaþi,
deopotrivã contestanþi ºi cred cã
asta ar trebui sã ne menþinã
sãnãtoºi pe noi, tinerii artiºti. Pot
sã îmi exprim afinitatea esteticã
faþã de un regizor, dar în acelaºi
timp pot sã trec prin filtrul propriu
neajunsurile sale ºi asta pentru cã
sunt, inevitabil, un spectator atipic
(avizat). Cu siguranþã, existã ºi
extrema cealaltã, în care se
cunoaºte prea puþin opera celor pe
care îi contestãm ºi atunci ne
aflãm într-o gravã derivã. Asistãm
la un faliment al valorilor mai sus
menþionate, cel puþin în plan artis-
tic-pedagogic, dacã nu comercial.
Acum e timpul sã ne separãm
definitiv de aceste tipuri de a face
teatru ºi sã cãutãm noi soluþii (se
aratã greu la orizont, dar
întotdeauna scot la ivealã doi-trei
artiºti valoroºi care la final vor
reitera unele concluzii vechi, dar
valabile). Desigur, selecþia e durã
ºi mulþi ajung sã facã teatru
funcþionãresc, de neacuzat nici el
din motive pecuniare. Ar trebui sã
pronunþãm mai des termenul “fi-
asco” în teatru, sau sã ne aglutinãm
în jurul unei acþiuni de tip “Tomato
Campaign” (Olanda anilor 70).

Din perspectiva prezentului, cu
o covârºitoare influenþã virtualã,
trebuie sã fim extrem de atenþi spre
cine privim. Din perspectiva
trecutului, influenþele (faste sau
nefaste) ne-au “aliniat” suficient la
teatrul mondial. Acum ar trebui sã

devenim mai originali (asta dacã
reuºim sã ne gãsim). Cum poþi
oare sã faci asta, neavând
alternativã la UNITER, într-o
epocã în care tehnica citatului este
ridicatã la grad de artã?

Concluzia mea provizorie este
cã nu existã un context prielnic
unei dezvoltãri armonioase a
tinerilor regizori, din pricina unei
poveri mult prea mari a trecutului.
Aº face aici o trimitere la vernisajul
artistului clujean de anvergurã
mondialã, Ciprian Mureºan, care
în expoziþia sa Greutãþi Inerte de
la Muzeul de Artã din Cluj
abordeazã întocmai anxietatea
datã de înaintaºi.

Riscuri/ Paralele

1. Prima paralelã a situaþiei
teatrale româneºti este cu muzica
popularã actualã care, deºi moartã
ca sursã de inspiraþie, continuã sã
trãiascã în forme hibridizate, de tip
muzicã de petrecere sau muzica
etno. Facem aici o invitaþie la
meditaþie asupra condiþiei teatrului,
prin prisma acestei forme de artã/
artizanat contaminat de retorica
post-revoluþie de la TV.

2. O a doua paralelã este cu
statuturile dintr-o congregaþie neo-
protestantã în timpul unei ore de
rugãciune. Dumnezeu este
dreptatea ºi judecata. Dumnezeu-
spectatorul. Regizorul-Pastor.
Actorul-enoriaº. Actori care cântã.
Actori afoni. Regizori care dau
locul la pupitru actorului, scãpând
din mânã coerenþa discursivã.
Vorbitul în limbi “cereºti” este atât
de specific pãstrãrii unei distanþe
“sãnãtoase” între actor ºi regizor.

3. Gateway effect. Denumirea
este preluatã din teoriile despre
traficul de droguri. Ea susþine cã
folosirea unor droguri mai uºoare
în prima fazã ar putea duce la un
risc viitor în folosirea altora mult mai
puternice/letale. Acelaºi lucru se
întâmplã ºi cu prizarea de cliºee
ºi arhetipuri în teatru. Dacã sunt
prizate influenþele aparent “la
modã” ºi “necesare”, ele pot mai
târziu sã ne ducã la o plafonare
imitativã, care este cu siguranþã
letalã unui artist.

4. Reflecþia comunitãþii VER-
SUS autonomia esteticului.

Dubito ergo sum

Teatrul trebuie sã îºi asume
latura muzeisticã, dar trebuie sã
lupte împotriva ei. “Arta mea în
viaþã”, nu “viaþa mea în artã” –
principiu prielnic sãnãtãþii men-
tale. Luptã împotriva metaforelor
despre condiþia artiºtilor, dar fã-þi
propriile metafore! Luptã împotri-
va familiilor, dar fã-þi propria ta
familie teatralã! Luptã împotriva
sãrãciei, dar DIRECT FOR
FOOD! Nu-þi vinde ideile, dar
vorbeºte despre ele pentru a le
verifica autenticitatea. Cum îþi
formezi un stil, nedevenind tu
însuþi un cliºeu? Oamenii devin
din ce în ce mai patetici, dar acto-
rii se revendicã a fi tot mai naturali.
Transgreseazã! Traverseazã!
Inoveazã! Inoculeazã! “Spec-
tatorii sunt rechini sãtui” – Andriy
Zholdak...

Risipa în teatrul nostru

As vrea sã vorbim putin despre
risipa în teatrul nostru. Din punctul
meu de vedere, se face risipã la
nivel pecuniar, la nivel actoricesc,
regizoral. Parafrazând titlul unei
cãrþi a doamnei Miruna Runcan,
prea mulþi actori ard fãrã “rost”.
Cred cã putem vorbi despre o
derivã a teatrului, datã de lipsa de
sens a majoritãþii creatorilor.
Instaurând domnia “spectatorului”
(cel puþin la nivel retoric), asistãm
la o scãdere valoricã a teatrului,
dar poate ºi asta face parte din
dinamica “sãnãtoasã” a unui
teatru. Ce mã dezgustã enorm
este opulenþa scenograficã fãrã
sens. Vedem spectacole goale
regizoral sau actoriceºte, dar cu
investiþii care ar putea sã asigure
subzistenþa multor familii.
Ascunzându-ne dupã premisa unui
fenomen elitist (teatrul), snobismul
unora este cutremurãtor. ‘tim cã ne
îmbãtãm cu apã rece crezând cã
noi aducem sãnãtate sufletelor,
uitând cã luptãm cu instituþii mult
mai puternice, ºi ele grav afectate
de credibilitate (biserica).

Nu militez pentru un teatru
sãrãc, dar militez pentru un teatru
care sã gândeascã mai mult în
termeni de spectacole ºi nu de
“producþii”. Lev Dodin spune în
cartea sa Cãlãtorie fãrã sfârºit cã
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“dorinþa de nemurire este cea
care aduce oamenii la teatru”. Mi-
ar plãcea sã vãd asta mai des în
ochii celor care pleacã de la un
spectacol. Tot Dodin afirma în
cartea sa cã “în artã nu cererea
genereazã oferta. Dimpotrivã:
numai oferta poate sã dezvolte
cererea”. Sunt totalmente de
acord. În orice sistem, dacã
oferta este de calitate, cererea nu
întârzie sã aparã. Sã ne uitãm la
ponderea de enoriaºi din
bisericile mici (dar pline de
spiritualitate) din Maramureº sau
Bucovina, în detrimentul marilor
catedrale.

Singurul sistem în care lumea a
început sã se sperie este
sãnãtatea, unde e o gravã lipsã de
personal. Atâta timp cât ca-tedralele
se tot construiesc ºi producþiile
teatrale devin din ce în ce mai
costisitoare, ce putem sã spunem
despre direcþia teatrului?

Scurte coordonate ale unei
poetici personale (prospective):

Trãieºte mai mult în afara
teatrului, pentru a putea privi
distanþat.

Respectã artiºtii cu care lucrezi,
chiar ºi când nu îi înþelegi.

Artificial înseamnã culturã.
Folclorul ºi televizorul ca sursã

de inspiraþie.
Nu repeta dimineaþa.
Nu jigni individul, ci artistul.
Nu aºtepta dupã nimeni.
Adu-þi aminte de copilãrie, adu-

þi aminte de cântecele ei, de
durerile ei, de pierderile umane
care te-au marcat.

Teme-te de moarte.

Regizorul în contextul ideal:

Regizorul ar avea trupa sa.
Regizorul ar fi un privitor-per-
former-creator. Regizorul ar lucra

la un spectacol cel puþin 3-4 luni.
Regizorul ar fi respectat de actori
ºi le-ar respecta acestora
sensibilitãþile. “Actorului trebuie sã
îi fie dor de regizor atunci când
joacã”, Andriy Zholdak.

Concluzie:

Cu eternã fascinaþie faþã de
semantica teatrului, putem noi,
oare, vorbi de un climat propice
dezvoltãrii regizorale? Prin filtrul
subiectivitãþii am presupus, încã
din începutul acestui eseu, cã
în teatrul instituþionalizat nu
existã un climat productiv. Mã
aflu într-o mare derutã ºi totuºi
cred cã soluþia nu este sã mã
agãþ de vreun reper. Pot sã
spun ceva în teatru ºi fãrã
acces la scenele mari, ºi fãrã
acces la marii actori. Important
e lucrul cât mai mult ºi cât mai
personal.

G
ol

em
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sau eroul colectiv fãrã nume

Adrian  Þion

Social error

  Improvizaþia e o componentã
creativã cu sârg promovatã în actul
teatral, reiteratã ca formulã scenicã
ºi de clasicii revigorãrilor struc-
turale, printre care se situeazã,
desigur, ºi Pirandello. Numai cã sub
deviza „Astã searã se im-
provizeazã” (cu text sau fãrã text)
sunt incluse mereu alte forme de
incitare a publicului. Pentru echipa
condusã pe scena Teatrului
Maghiar din Cluj de Bodó Victor,
improvizaþia e lasoul dinainte
pregãtit, un fel de captatio bene-
volentiae mustind de imaginaþie,
petrecut pe deasupra capetelor
spectatorilor pentru a prinde sala
întreagã în mrejele jocului „de-a tea-
trul”. Social Error, ultima premierã a
instituþiei clujene, e o provocare de
proporþii semnificative pe mai multe
paliere semantice ºi din mai multe
puncte de vedere.

În primul rând, personajele nu
mai cautã un autor ºi nici nu mai
sunt personaje în sens trediþional.
Actorii „se joacã” pe ei înºiºi,
relaxaþi ºi descotorosiþi de canoane
inutile, cu plãcere ºi frenezie, mereu
dispuºi a improviza ºi a interacþiona
cu spectatorii. Nu sunt personaje.
Sunt doar niºte numere dintr-un
sistem care se dovedeºte pânã la
urmã deficitar, o eroare socialã de
proporþii, înregistratã ca atare în
mersul lumii. E vizat individul
(„ultimul om din Cluj”) în calitate de
manipulat ºi masa de indivizi fãrã
însuºiri, simple umbre umane
alunecãtoare, aruncate în desiºul
vieþii ºi obligate sã-ºi gãseascã un
drum, ipotetic ºi el, aflate mereu în
competiþie acerbã, îndemnate sã se
descurce, sã supravieþuiascã.
Lecþia servitã subtil e cã aceºti
indivizi sunt puºi sã lupte cu o
organizaþie ascunsã în ceaþã, care
conduce orwellian totul.

Provocarea majorã merge spre
decuparea unor secvenþe din
arealul socio-cultural, etnic ºi
politic, accentuat conflictual, cu
specificitãþi ºi particularitãþi locale
transpuse în declamarea unor
sloganuri arhicunoscute. Sunt
exhibate tensiuni sociale ºi

concurenþiale cu scopul ridiculizãrii
mecanismului de îndoctrinare în
care indivizii se lasã antrenaþi.
Extrapolarea conflictualã este
transpusã în imagini de impact din
lumea contemporanã, proiectate
pe un ecran  uriaº, sugerând
tratarea temei de la mare înãlþime
ºi cu amplitudinea criticã necesarã,
desprinsã din conjunctural. Din
acest punct de vedere, Social
Error conþine elemente de teatru-
eseu, combinând vizionarismul lui
George Orwell cu imaginarul lui
Terry Gilliam, alternând frumosul
cu urâtul (cu scatologicul uneori
sau cu trivialitatea verbalã, cãci ºi
acestea face parte din viaþã, nu-i
aºa?) ºi reuºind sã fie o sintezã
de o asprime extremã asupra
pulsaþiilor socialului din aceastã
zonã a planetei oamenilor ce-ºi
devoreazã cu ferocitate secretã
semenii. Îmbrãcaþi în salopete albe
ºi negre, ca pionii pe tabla de ºah,
împãrþiþi în douã tabere, cei
ºaisprezece actori/ indivizi sunt
unelte din ºirul de unelte din mâna
unui „Consiliu General al Lumii”
ascuns undeva în culise, în neantul
cotidian, retras, presupus, bãnuit,
dar imposibil de influenþat în vreun
fel. Noi toþi suntem în mâinile
acestei încrengãturi uriaºe.
„Putem noi sau mai marii lumii sã
luãm decizii salvatoare pentru
mersul omenirii?  Nu putem. De
acolo de sus se conduce totul.
Concluzia este cã nu ne rãmâne
decât sã luptãm cu un infinit prost”
(Dumitru Velea). La nivelul
dezvãluirilor acestui proces ocult
de instrumentalizare de tip 1984 a
oamenilor, (dar anul orwellian
poate fi decalat ºi prelungit în viitor)
limbajul scenic marcheazã o
întîlnire între vizual ºi acustic,
utilizând elemente de reality-show
asociate unor reguli simple din
jocuri de societate. Simultaneitatea
conotaþiilor limbajului angajeazã
sincretismul pe linia unei valorizãri
superioare a mesajului sublimat în
contraste elocvente: scene de
violenþã eºalonate cu aparentã
indiferenþã, pe fondul imaginii cu

bomba atomicã societatea umanã
râde, cântã ºi danseazã. Atracþia
paronimicã, în limba maghiarã,
dintre stat ºi animal (álam – álat)
frizeazã atât parodierea acidã cât
ºi gustul pentru bãlãcãreala ieftinã.
Trupeþii înregimentaþi în sistem
evolueazã sub directa supra-
veghere a mai marilor lumii, ale
cãror imagini sunt proiectate
intermitent pe ecran. Apar Yasser
Arafat dând mâna cu Iþhak Rabin
în faþa lui Bill Clinton în 1993,
Margaret Thatcher, Mao Zedong,
Nicolas Sarkozy, Vladimir Putin ºi
alþi veghetori la „liniºtea noastrã”.

Dupã Graz ºi Budapesta, spec-
tacolul de la Cluj a avut în distribuþie
trupa de la Sputnik Shipping
Company, formatã din Kurta Niké,
Király Dániel, Kárpáti Pál, Szabó
Zoltán, Petö Kata, Jankovics Péter,
Koblicska Löte, Hajduk Károy,
Rainer-Micsnyei Nóra. Din partea
clujenilor au participat Balla
Szabolcs, Bodolai Balázs, Buzási
András, Farkas Loránd, Imre Éva,
Sigmond Rita, Viola Gábor, formând
împreunã cu invitaþii lor o echipã
omogenã, fãrã fisurã.

Comunicarea cu sala, foarte
importantã pentru realizatorii
proiectului, creeazã o stare de
familiaritate rar întâlnitã. Actorii
se infiltreazã printre spectatori,
provocându-i la dialog, spectatorii
înºiºi urcã pe scenã la un moment
dat, adicã femeile în seara
premierei (în altã reprezentaþie,
poate, bãrbaþii) ºi sunt aplauda-
te ca participante la reuºita
spectacolului. De fapt, formula
aleasã ºi þintitã de realizatori
sã trimitã mesajul este ace-
ea de „show al supravieþuirii
sociale” sau mai exact a în-
vãþãrii artei de a supravieþui în
condiþiile date. Proiectul Social
Error  aparþine companiei
Sputnik Shipping Company ºi
se bucurã de o colaborare
internaþionalã la care participã
ºase teatre: Schauspielhaus
Graz, Staatstheater Mainz,
National Theater Budapesta,
Schauspiel Leipzig, Hungarian
Theatre of Cluj din Cluj-Napoca ºi
Teatro Due Parma. Spectacol
itinerant, Social Error va aduce pe
scenã problemele comunitãþii din
arealul socio-cultural unde va
avea loc reprezentaþia. La Cluj,
stilul degajat al abordãrii tematice
a cucerit sala.

TE
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A doua ediþie
a Festivalului de
Teatru ºi Arte
Performative
”Teatru pe Dru-
mul Sãrii” a mar-
cat, la mijlocul
lui octombrie,
65 de ani de la
înfiinþarea Tea-
trului Municipal

din Turda. O aniversare care gãseº-
te teatrul turdean în reviriment
artistic, cu o echipã tânãrã ºi
energicã, deºi redusã numeric, cu
ambiþii repertoriale ºi cu – deja – o
anume experienþã în crearea de
evenimente relevante pentru
comunitatea localã ºi pentru mediul
teatral, deopotrivã.

Chiar Festivalul “Teatru pe
Drumul Sãrii” probeazã acest
lucru, prin cele trei paliere pe care
este construit: un program gândit
pentru spectatorii turdeni, mari ºi
mici, cu spectacole de succes, cu
actori faimoºi (anul acesta au fost
Mãscãriciul ºi Revizorul, printre
interpreþi numãrându-se Horaþiu
Mãlãele, George Mihãiþã, Vladimir
Gãitan, Virginia Mirea, Valentin
Teodosiu, Nicolae Urs etc.; copiii
au vãzut Frumoasa ºi bestia de la
Teatrul orãdean ”Regina Maria”);
promovarea teatrului printr-o
producþie proprie în premierã
(Omul cu chitara de Jon Fosse,
care a deschis ediþia 2013 a
festivalului); în fine, ateliere
susþinute de profesioniºti reputaþi
ºi adresate actorilor ºi studenþilor
(au fost la Turda între 16-18
octombrie coregraful Florin Fieroiu
ºi muzicianul Vlaicu Golcea, cu un
atelier de teatru-dans, Ion
Caramitru a vorbit despre cum se
recitã poezia pe scenã, iar George
Mihãiþã a întreþinut “cursanþii” cu un
dialog despre arta teatrului, cu
amintiri din propria carierã).

Interesul publicului turdean ºi al
profesioniºtilor teatrului prezenþi la
festival au demonstrat, cred, utili-
tatea ºi nevoia ca ”Teatru pe Dru-
mul Sãrii” sã se transforme într-un
reper al evenimentelor culturale din
Turda, indiferent de fluxul ºi refluxul

politic, ca un serviciu adus
comunitãþii locale. E exact ce au
încercat organizatorii, ºi acum un
an, ºi în aceastã toamnã.

Nu voi comenta cele douã
spectacole invitate de la Bucureºti;
e de ajuns sã spun cã ambele se
joacã de ani buni, cu sãli pline, ceea
ce le probeazã calitatea.
Spectatorii turdeni au umplut ºi ei
sala teatrului pentru a le vedea.

Omul cu chitara de Jon Fosse,
în regia lui Mihai Mãniuþiu, l-a
readus în faþa publicului pe unul din
actorii-vedetã ai Naþionalului
clujean de pânã la începutul anilor
2000: Marius Bodochi, acum actor
al Teatrului Naþional din Bucureºti.
Monodrama norvegianului Fosse,
unul dintre cei mai jucaþi dramaturgi
contemporani europeni, a fost uºor
adaptatã de regizor, care a
adãugat douã personaje,
interpretate de doi tineri actori ai

Teatrului Municipal din Turda,
Flavia Giurgiu ºi Rãzvan Corneci,
al cãror talent a fost recunoscut
prin participarea lor la Gala
Tânãrului Actor HOP din acest an.

”Mai demult îmi plãcea muzi-
ca”, spune Omul cu chitara, un va-
gabond ce se adãposteºte într-o
staþie dezafectatã de metrou,
acompaniat nu de sunetele in-
strumentului la care nu mai ºtie/nu
mai poate sã cânte, ci de vacarmul
metalic al trenurilor ce se scurg
pe ºine. Ornamentele staþiei sunt
portrete ale unor oameni de
succes: exploratorul Nansen,
dramaturgul Ibsen, actriþa Liv
Ullman, Jon Fosse chiar... ªi Omul

cu chitara îºi consumã un soi de
succes în subteran, oglindindu-ºi
amintirile, ratãrile, greºelile, viaþa
pierdutã aiurea în plexicul de pe
ziduri, de unde-i apar imaginile
ceþos-murdare ale unui fiu pe care
l-a abandonat ºi unei soþii abia
reamintite, douã chipuri ce-i
vegheazã confesiunea învinsã.
Este un monolog al renunþãrii, al
resemnãrii, dar ºi al ispãºirii, al vinei
recunoscute, al pregãtirii pentru
moarte, dacã vrem.

Jucãuº, nostalgic, cinic, fanatic,
dramatic, Marius Bodochi a
întruchipat scenic un personaj
bolnav de propriile sale trãiri,
consumate frenetic într-un moment
de lucidã confruntare cu sine.
Uneori cântând, ca într-un soi de
terapie, alteori incapabil sã cânte,
personajul e ”asistat” parcã de
umbrele celor ce i-au fost apropiaþi,
tãcuþi sau sonori muzical, cu
nasuri haioase de clovni când
Omul cu chitara îºi recitã strania
rugãciune (”Sunt propria mea
noapte. Sunt o limbã neînþeleasã
de altcineva”) etc. Foarte
expresivi, chiar în ipostazele lor de
”figuranþi”, au fost Flavia Giurgiu ºi
Rãzvan Corneci, contribuind
semnificativ la atmosfera
spectacolului.

O atmosferã care a fost
configuratã ºi de scenografia lui
Adrian Damian, realist-concretã, în
contrast cu poezia crepuscularã a
textului (foarte bine transpus în
românã de Daria Ioan, fãrã
asperitãþi, cursiv ºi unitar), ca ºi de
coregrafia frisonat-fracturatã a
Vavei ªtefãnescu, light-designul
elaborat al lui Lucian Moga ori
songurile splendide ale lui ªerban
Ursachi, aflat se pare într-o formã
de zile mari în aceastã toamnã.

Regia lui Mihai Mãniuþiu a
bricolat cu har semantica acestui
ansamblu, oferindu-ne un spec-
tacol emoþionant, elegiac, în clar-
obscur, o confesiune al cãrei
catharsis se consumã în imaginea
finalã, când fotografiile Omului cu
chitara se scorojesc de pe zidul
subteranei, decupat parcã din
memoria celorlalþi. Pentru acest fel
de sugestii, frânturi, trimiteri, pentru
ceea ce propune o astfel de
atmosferã Omul cu chitara meritã
vãzut. Ca într-o oglindã ce-þi aratã
cum sã nu greºeºti.

Un festival aniversar
Gabriel  Popovici
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Zilele acestea am avut
plãcerea sã descopãr cã
festivalul „Toamna Muzicalã
Clujeanã”, a cãrui primã ediþie a
avut loc în 1965, este cel mai
longeviv festival de muzicã
clasicã din România. Am urmãrit
astfel cu ºi mai mult interes
concertele desfãºurate între 4 ºi
25 octombrie în cadrul acestui
eveniment de marcã al Clujului.
Oferta a fost variatã din punct de
vedere stilistic, incluzând lucrãri
de la epoca barocã la cea
contemporanã, prezentate într-o
paletã interpretativã bogatã, de la
recitaluri camerale la concerte
vocal-simfonice. În ciuda
varietãþii începe sã se instaleze
totuºi o oarecare rutinã, mare
parte din artiºtii invitaþi fiind
aceiaºi, de la an la an.

Calitatea concertelor s-a
situat în general la un nivel foarte
înalt, însã am asistat ºi la prestaþii
dezamãgitoare, cum ar fi cea a
Oxanei Corjos în Concertul nr. 1
în re minor de Johannes Brahms,
chiar în deschiderea festivalului.
Au existat ºi aventuri, precum
înlocuirea în ultima clipã a
Concertului pentru douã piane de
Felix Mendelssohn cu Concertul
pentru douã piane de Francis
Poulenc, din cauza unor
probleme tehnice legate de
ºtimele orchestrale. Din fericire,
duo-ul pianistic Sivan Silver/Gil
Garburg a fãcut faþã impecabil
acestei situaþii neprevãzute. Îmi
va fi imposibil sã detaliez toate
concertele, însã am ales douã
dintre ele, reprezentative pentru
principalele genuri muzicale:
cameral, concertistic ºi
vocal-simfonic.

În seara de 10 octombrie, Sala
Studio a Academiei de Muzicã a
gãzduit recitalul Cvartetului
Transilvan, cu participarea
pianistei Anca Lupu. Programul
a cuprins douã lucrãri camerale
de amploare ale compozitorului
ceh Antonín Dvoøák: Cvartetul

de coarde nr. 12 în Fa major op.
96, intitulat “Cvartetul american”
ºi Cvintetul cu pian nr. 2 în La
major, op. 81. Cvartetul american
este probabil cea mai celebrã
partiturã cameralã a
compozitorului. A fost scris în 16
zile (între 8 ºi 23 iunie 1893) la
Spilville, un orãºel din Iowa, unde
asistentul ºi secretarul lui
Dvoøák, tânãrul violonist ceh
Josef Kovarik, era capelmaistru
al bisericii locale. Graþie acestui
sejur, compozitorul a avut prilejul
de a descoperi muzica religioasã
a negrilor,  cântecele lor de
sãrbãtoare sau de doliu.
Cvartetul prezintã câteva puncte
comune cu Simfonia a 9-a „În
Lumea Nouã”, cum ar fi de
exemplu utilizarea gamei
pentatonice în cadrul gamelor
minore, ºi a ritmurilor punctate
sau sincopate prin care tradiþia
cehã o întâlneºte pe cea a
negrilor. La începutul Scherzo-
ului apare ºi un element pitoresc:
vioara I realizeazã o imitaþie a
cântului pãsãrii pe care
americanii o numesc „Scarlet
Tanager”: o pasãre de culoare
roºu aprins, ale cãrei aripi negre
o transformaserã la acea vreme
într-o fiinþã condamnatã.

Interpretarea Cvartetului
Transilvan a fost, ca întotdeauna,
plinã de sensibilitate. În partea
Lento, artiºtii au reuºit sã creeze
o atmosferã cu totul deosebitã, în
care tãcerea publicului transportat
de muzicã devenea catalizator al
expresivitãþii. Vioara I, în
persoana lui Gabriel Croitoru, a
expus o lungã ºi irezistibilã
cantilenã, ce reprezintã de fapt
tema unicã a acestei pãrþi.
Diferitele sale variante o
transformã într-un soi de blues
ceh, o berceuse al cãrei inimitabil
balans îndeamnã la reverie.
Reluarea temei la violoncel a fost
un moment cu adevãrat sublim,
în care lirismul acestei melodii a
cãpãtat o tentã nostalgicã, graþie

mãiestriei lui Vasile Jucan. Am
admirat în general echilibrul sonor
între instrumente, naturaleþea în
preluarea temelor ºi viziunea largã
în construcþia formalã, care
asigurã coerenþa discursului
muzical.

Cvintetul nr. 2 este una dintre
bijuteriile literaturii muzicale
camerale. Scris dupã o tentativã
nereuºitã de revizuire a unui
cvartet mai vechi în La major,
aceastã lucrare îmbinã
dramatism, lirism, emfazã ºi brio
într-o manierã fermecãtoare. În
prima parte, cele douã teme ale
formei de sonatã sunt iniþial
enunþate de violoncel ºi respectiv
de violã, instrument atât de
îndrãgit de Dvoøák. Am remarcat
în aceastã parte precizia
pulsaþiei ritmice, mereu prezentã
pentru a conferi discursului
unitate ºi o continuitate quasi
vocalã.  Interpretarea Ancãi Lupu
a fost plinã  de energie ºi
fantezie, vãdind experienþã în
domeniul muzicii de camerã. A
alternat cu inteligenþã rolurile de
acompaniator, partener sau
solist, susþinând încãrcãtura
emoþionalã pânã în final.

Concertul extraordinar de
închidere a festivalului din data de
25 octombrie a asociat lucrãri
foarte diferite: Concertul pentru pian
nr. 24 în do minor de W.A. Mozart,
precedat de Uvertura la Cosi fan
tutte, ºi monumentala Carmina
Burana de Carl Orff. Pe scenã s-
au aflat dirijorul Oliver Diaz, pianistul
Tamás Vesmás, soprana Adela
Zaharia, tenorul ªtefan Korch ºi
baritonul Lucian Petrean.

Este important de ºtiut faptul
cã din totalul de 27 de Concerte
pentru pian ale lui Mozart, doar
douã sunt scrise în tonalitãþi
minore: celebrul Concert nr.20 în
re minor ºi Concertul nr.24 în do
minor. În Concertul în re minor,
Mozart înfruntã suferinþa,
concluzia în Re major apãrând
ca o victorie asupra Destinului,
prefigurând oarecum spiritul
beethovenian. Concertul în do
minor este cu totul diferit,
constituindu-se într-o alternanþã
de momente de consolare ºi de
revoltã pasionatã, iar finalul,
departe de a fi o victorie, se
prãbuºeºte într-un dans funebru al

Georgiana  Fodor

Ediþia a XLVII-a
Toamna muzicala clujeana
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disperãrii. Nu este deci surprin-
zãtor faptul cã acest Concert, în
ciuda genialitãþii sale, nu a cu-
noscut popularitatea celui în re
minor, fiind prea complex ºi plin de
angoasã pentru a satisface
ascultãtorii, atât de obiºnuiþi cu
faþa luminoasã a lui Wolfgang
Amadeus Mozart. Deºi Tamás
Vesmás a oferit o interpretare
interesantã ºi profesionistã, am
avut senzaþia unei lipse de unitate
în concepþia globalã.

Prima intrare solo din partea I
este foarte dificil de realizat
fiindcã are un caracter de-
clamativ, însã în acelaºi timp din
ea transpare o deznãdejde de
necuprins. Tamás Vesmás a
redat întocmai aceastã trãire
interioarã intensã, fãrã exage-
rãri, respectând stilul mozartian.
Poate ºi mai reuºitã a fost
reluarea acestui motiv des-
cendent în dezvoltare, unde au
fost evidenþiate schimbãrile
armonice subtile. Am apreciat
faptul cã în general în aceastã
parte elementul de virtuozitate a
stat în slujba muzicii, fãrã a
deveni un spectacol de agilitate.
Din cauza scriiturii, reuºita pãrþii
a doua, Larghetto, depinde foarte
mult de calitatea interpretãrii
orchestrei. Are o formã de temã
cu variaþiuni, tema fiind enunþatã
alternativ de solist ºi apoi de
diferite grupuri instrumentale,
adesea instrumente de suflat.
Aceastã tehnicã este remi-
niscentã a procedeului soli/tutti
din concerto grosso-ul baroc.
Deºi Tamás Vesmás a abordat
într-o manierã cât se poate de
potrivitã aceastã temã seninã ºi
candidã în Mi bemol major,
orchestra a fost adesea greoaie,
lipsitã de graþie, mereu în urma
solistului în momentele de
ansamblu. Partea a treia, din nou
în formã de temã cu variaþiuni, a
fost uºor dezamãgitoare. Acea-
stã partiturã reflectã marea
pasiune a lui Mozart pentru
operã, fiind conceputã ca o
succesiune de personaje cu
caractere foarte diferite, uneori
chiar opuse, într-o piesã de
teatru cu final dramatic. Aici
solistul trebuie sã se transforme
într-un actor care îºi schimbã
mãºtile necontenit. Acest lucru

este dificil de realizat, însã in-
dispensabil pentru construcþia
reuºitã a acestei pãrþi ºi pentru
transmiterea mesajului întregii
lucrãri. Interpretarea lui Tamás
Vesmás a fost corectã, plãcutã,
însã i-a lipsit flacãra interioarã
care dã viaþã momentelor de
revoltã aproape rãzboinicã sau
celor de deznãdejde. Ceea ce am
remarcat atât în concert cât ºi în
cele douã bis-uri a fost fineþea ºi
sensibilitatea în nuanþele mici ºi
un anumit lirism foarte potrivit
pentru lucrãri precum Concertul
nr. 1 de Frédéric Chopin.

Carmina Burana a fost o
reuºitã, atât din partea corului, ale
cãrui prestaþii sunt mereu
excepþionale, cât ºi a orchestrei
ºi  soliºtilor. Oliver Diaz a creat
o interpretare vie, bogatã în culori
ºi contraste dinamice, men-
þinând publicul implicat de la
început ºi pânã la ultimul acord.
Carmina Burana este o lucrare
unicã din mai multe puncte de
vedere, în care compozitorul Carl
Orff reuºeºte sã creeze un
minunat amestec de atmosferã
medievalã ºi univers sonor
modern Interpretarea corului,
condus de maestrul Cornel
Groza, s-a evidenþiat prin

acurateþea intonaþiei ºi precizia
impresionantã a dicþiei, sub-
tilitatea nuanþelor ºi diversitatea
caracterelor. De data aceasta
corul de copii a lipsit, deºi în
partiturã existã, însã a fost
înlocuit de un grup de soprane.
Baritonul Lucian Petrean s-a
remarcat prin interpretarea
captivantã ºi plinã de farmec,
demonstrând chiar un joc scenic
deosebit, mai greu de realizat
într-o lucrare vocal-simfonicã.
Scurta intervenþie a tenorului
ªtefan Korch a fost reuºitã,
având în vedere cã partitura este
dificilã, cu o scriiturã situatã
exclusiv în registrul acut. În
aceastã lucrare soprana îºi face
apariþia abia înspre final.
Auditoriul a fost învãluit de
timbrul bogat al Adelei Zaharia,
care a avut din pãcate ºi câteva
nereuºite de ordin tehnic (cvinte
ascendente în acut atinse prin
puncte de sprijin, probleme de
respiraþie pe final de frazã, note
uºor false în acut).

Festivalul s-a încheiat într-o
manierã grandioasã pe celebrele
acorduri ale tutti-ului O, Fortuna.
Aºteptãm cu nerãbdare ediþia
viitoare ºi pe toate cele care vor
urma!
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Ca expresie hipersensibilã a
timpului sãu, jazzul nu putea rã-
mâne neafectat de procesul glo-
balizãrii. Ba chiar s-ar zice cã l-a
intuit ºi „prelucrat” muzicalmente
încã dinaintea vertiginoaselor
progrese ale telecomunicaþiilor, ce
ne-au marcat existenþa prin
generalizarea telefoniei mobile, a
internet-ului etc.

În 2005 – dupã ce istoria muzicii
consemnase împlinirea primului
secol din viaþa jazzului – în Marea
Britanie apãrea un volum purtând
provocatorul titlu Is Jazz Dead (Or
Has It Moved To Another
Address)? <Este jazzul mort (sau
s’a mutat la altã adresã)?>.
Lucrarea, semnatã de Stuart
Nicholson, ºi publicatã în 2005 la
editura Routledge, a stârnit un
interes deosebit, mai ales datoritã
modului franc în care constata
diminuarea influenþei nord-
americane asupra scenei mondiale
a genului. De fapt, jazzologul
britanic confirma ceea ce devenise
tot mai clar pentru orice observator
atent, onest, lipsit de prejudecãþi,
al evoluþiilor din ultimele decenii:
„...în timp ce mulþi muzicieni locali
au optat sã se exprime în stilurile
hegemonice  ale jazzului globalizat
unde, de exemplu, o formaþie
britanicã interpretând hard bop la
clubul Ronny Scott din Londra
sunã foarte asemãnãtor uneia
americane cântând hard bop la
Blue Note din New York, alþii au
ales sã cânte într-un stil glocal,
asimilând sintaxa de bazã a
stilurilor dominante clasice ºi
contemporane (procesul de glo-
balizare), dar reinvestind aceste
stiluri globale cu semnificaþii
<locale> (procesul de glocalizare).
Efectul de glocalizare reprezintã
un potenþial cutremur masiv pentru

lumea jazzului, un proces ce pune
în mod inevitabil întrebarea dacã
aceste noi dialecte globale, având
un semnificativ potenþial de dez-
voltare, se vor dovedi pe mãsura
scenei actuale americane. Evi-
denþa este cã ele deja au probat
asta îndeosebi aci în Europa, unde
mulþi muzicieni, animatori, pro-
motori, critici ºi fani cred cã jazzul
european este actualmente mai
aventuros, mai creativ ºi mai

incitant decât o bunã parte din
jazzul curent din Statele Unite.”

În anii din urmã, am constatat o
creºtere spectaculoasã a ponderii
elementului latino-american în
cadrul procesului de glocalizare.
Din fericire, acest fenomen a
început sã fie prezentat ºi pe
scenele din România, graþie unor
impresari sagaci ºi bine informaþi,
precum Titi Schmidt de la Sibiu,
Mircea Buteanu de la Cluj º.a.
Astfel – în doar câteva sãptãmâni
ale anului 2013 – în cele douã
centre culturale transilvane au
cântat reprezentanþi de frunte ai
acestei tendinþe: incendiarul grup
al pianistului cubanez Omar Sosa;
bandoneonistul uruguayan Raúl

Jaurena (împreunã cu orchestra
Filarmonicii Transilvania din Cluj,
dirijatã de spaniolul Óliver Díaz);
cunoscuta Buena Vista Social
Club din Havana, în formula com-
pletã cu 15 interpreþi (având-o
ca solistã pe veterana Omara
Portuondo); trupa argentinianã
Otros Aires, practicantã a aºa-
numitului „electrotango” (la
concurenþã cu Gotan Project);
grupul chiliano-cubanez Carlos
Maza & Familia. Mã voi opri asu-
pra acestuia din urmã, datoritã va-
lenþelor sale paradigmatice.

Pianist, ghitarist, flautist, com-
pozitor, investigator al resurselor
melodico-timbrale ale continentului
sãu natal, Maza s-a nãscut în
Lautaro, din sudul statului Chile, în
1974. Pe când avea 11 ani, familia
sa a emigrat în Cuba, unde tânãrul
muzician s’a afirmat cu energie
drept un talent muzical complex,
reuºind sã contopeascã folclorul
latino-american cu jazzul ºi cu

rigorile muzicii clasice. În „proiectul
familial” prezentat la Sibiu Jazz
Festival 2013, poliinstrumentistul
fu susþinut de soþia sa cubanezã,
Mirza Sierra Maza, la ghitarã-bas,
ºi de fiicele lor Camila (13 ani, vi-
oarã) ºi Ana Carla (17 ani, violon-
cel). Ultima se manifestã deja ca
o irezistibilã violoncelistã, de care
lumea jazzului nu va putea face
abstracþie! Piesele lui Carlos Maza
au forma unor suite polistilistice
de dimensiuni variabile, însã de o
constantã savoare ºi capacitate
de a emoþiona. Deºi muzicalitatea
lor e copleºitoare, ea nu devine un
scop în sine, ci se nutreºte dintr’o
viziune de o caldã umanitate,
animatã de idealurile pãcii,

Virgil  Mihaiu

Carlos Maza & Familia –
sintetizand spiritul
Americii Latine prin jazz

CARLOS MAZ)A & FAMILIA la Festivalul de Jazz de la Sibiu, editia 2013
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concordiei, frumuseþii. O adevãratã
fiesta a sensibilitãþii latine, cãreia –
într’un binevenit impuls universalist
– i s’a alãturat bateristul israelian
Noam David (iar la bis ºi
camaradul sãu, Omri Mor).
Spectacolul a avut ºi accente de
„teatru instrumental”, incluzând
instrumente tradiþionale chiliene,
nemaivãzut pe la noi, precum
charango ºi trutruka.

Din pãcate, deºi urcasem eu
însumi pe scenã ca prezentator,
abia apucai sã schimb câteva
cuvinte cu simpaticii muzicieni la
finele recitalului. Jovialitatea latinã
e de mare ajutor în asemenea
situaþiuni. În pofida precipitãrii
impuse de circumstanþe, ne-am
recunoscut instantaneu afinitãþile
elective. La scurt timp dupã aceea,
primeam prin poºtã o selecþie din
albumele realizate de Maza în
diverse formule de agregare   de
la solo (pian, ghitarã, flaut etc.),
pânã la suita pentru pian
acompaniatã de orchestrã de
camerã. Ceea ce impresioneazã
de la bun început în creaþia lui
Maza este prolificitatea. El traduce
muzicalmente sensibilitatea unui
întreg continent, ce stã sub semnul
sintezelor etno-culturale ºi se
defineºte lingvistic prin vocaþia
universalistã a limbii spaniole.
Însãºi biografia sa – extinsã de la
extremitatea sudicã a Americii
Latine pânã în luxurianta Insulã a
Trestiei de Zahãr, Cuba   e
transfiguratã în ample fresce
m u z i c a l - i m p r o v i z a t o r i c e ,
suprasaturate de melodicitate,
policromii timbrale, rafinamente
ritmice ºi armonice...

Concepþia artisticã a lui Carlos
Maza constituie un fel de pendant
muzical al realismului magic –
noþiune esteticã ilustratã prin
operele unor scriitori precum
cubanezul Alejo Carpentier, gua-
temalezul Miguel Ángel Asturias,
argentinianul Jorge Luís Borges,
venezuelianul Arturo Uslar Pietri,
dar afirmatã mondialmente oda-
tã cu consacrarea columbianului
Gabriel García Márquez (premiul
Nobel pentru literaturã în 1982). El
realismo mágico luase amploare în
deceniile 1960 ºi 1970, ca rezultat
al discrepanþelor dintre cele douã
tendinþe dominante ale perioadei
respective în America de limbã

spaniolã: cultura tehnologiei ºi
cultura superstiþiei. Dar expri-
marea artisticã de tip quasi-oniric
a fenomenului trimite la rãdãcini
mai profunde, pe care le-aº cãuta
în cruciala La vida es sueño, piesa
lui Lope de Vega din 1635.

În orice caz, constat cã nu sunt
singurul cãruia compoziþiile lui
Maza îi sugereazã puternice
afinitãþi cu estetica realismului
magic   acea expandare a cate-
goriilor realului menitã sã incor-
poreze mitul, magia, paranormalul
ºi alte fenomene ieºite din comun
ale naturii sau experienþei umane,
pe care realismul de tip european
le excludea. Mã refer la liner notes-
urile albumului Descanso del
saltimbanqui, realizat de Maza în
2012 la casa de discuri La
Buissonne. Autorul textului
respectiv e nimeni altul decât Louis
Sclavis, probabil cel mai important
reprezentant al clarinetului-bas în
jazzul actual. Jazzmanul francez
(pe care l-am admirat de multe ori
pe scenele româneºti, cel mai
recent la noul festival de la Castelul
Bran) scrie aºa: „Muzica lui Carlos
Maza este ca ºi cum America
Latinã s’ar amuza cu Europa   o
ghitarã spaniolã în mâinile unui
indian, un flaut incaº introdus
într-o sonatã de Liszt – instru-
mentele trec rapid din mânã în
mânã, ideile din influenþe în
influenþe. Stilul sãu viazã într-un
curent cald ºi iute, care   de la
Santiago la Barcelona, trecând prin
Havana – aduce în râurile noastre
peºti cu cap de pasãre. Muzica sa
e generoasã ºi ne aratã am-
barcaþiuni încãrcate de aur
transformându-se în nori.”

Un asemenea mod metaforic
de exprimare e singurul posibil,
atunci când cineva încearcã sã
surprindã prin cuvânt muzica lui
Carlos Maza, fantastã, expansivã,
tumultuoasã, aluvionarã. E
adevãrat cã aceste caracteristici
implicã ºi inerente riscuri, cum ar fi
diluarea, sau chiar prolixitatea. Dar
muzicianul ºi le asumã, fiindcã
personalitatea sa nu se poate
exprima decât pe spaþii imense,
transcontinentale. Demersul e
admirabil sprijinit de ... Familia sa
(la propriu, nu doar ca denumire
de grup muzical). Soþia, Mirza
Sierra, susþine cu discreþie ºi

eficienþã sinuoase trasee pe
ghitara-bas cu 6 coarde, iar fiica,
Ana Carla Maza, improvizeazã cu
o dezinvolturã rar întâlnitã la
violoncel, un instrument el însuºi
rar frecventat în jazz. Mezina
familiei, Camila, se integreazã
promiþãtor în formaþie ca violonistã.
Pe discurile ce-mi furã oferite,
postul percuþiei – întotdeauna
important în contextul „jazzului
latin”– e deþinut de Humberto
Perdomo ºi Xavi Masjoan. Ar mai
fi de menþionat ºi versatilitatea cu
care Carlos Maza îºi demon-
streazã aptitudinile instrumentale
nu doar ca pianist, ci ºi la ghitara
cu 10 coarde, flaut, trutruka,
tarkas, zampoña, pifes, marim-
bula... Iatã ºi titlurile acestor
albume: Pueblo del sol; Quererte;
Descanso del saltimbanqui; En
familia; Música de esperanza
(ultimul împreunã cu Orchesta de
camara de La Habana dirijatã de
Ivan del Prado).

Sunt doar câteva documente
sonore ale unei opere ce sin-
tetizeazã aspiraþiile umaniste –
îmbinate cu talentele artistice
specifice  Americii Latine.
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Derevlean, Victor Cubleºan,
Alex Goldiº, nr. 5 – 6;
DOSAR MARIO VARGAS
LLOSA: Ioan-Aurel Pop,
PROLOG LA ELOGIUL LUI
MARIO VARGAS LLOSA;
Mario Vargas Llosa, DISCURS
LA PRIMIREA TITLULUI DE
DOCTOR HONORIS CAUSA
LA CLUJ, nr. 7 – 8;
DOSAR: ORIGINILE
INTELECTUALE ALE NOULUI
CINEMA ROMÂNESC: Andrei
Gorzo, Angelo Mitchievici,
Daniel Iftene, Radu Toderici,
Lucian Maier, Marin Sorin
Rãdulescu, Doinel Tronaru,
Mihai Fulger, Cãlin
Stãnculescu, nr. 9 – 10;
ECHINOX 45: Corin Braga,
ECHINOX – GRUPARE
LITERARÃ, MIªCARE DE
IDEI, STARE DE SPIRIT,
CASÃ COMUNÃ; Ruxandra
Cesereanu ECHINOXUL
ANECDOTIC, HÂTRU, LUDIC;
Virgil Mihaiu MACHETÂND
ECHINOXUL TIMP DE 13 ANI,
nr. 11 – 12;
FENOMENUL FACEBOOK (I),
Ruxandra Cesereanu, Radu
Vancu, Lavinia Rogojinã, ªtefan
Manasia, Cosmin Perþa,
Niculae Liviu Gheran, Andra
Rotaru, Felix Nicolau, Chris
Tãnãsescu, Mihai Vakulovski,
Valeriu Gherghel, Rãzvan
Þupa, Vasile Gârneþ, T.O.Bobe,
Marius Conkan nr. 1 – 2;
FENOMENUL FACEBOOK
(II), Bogdan Suceavã, Liviu
Antonesei, Mihaela Ursa,
Cosmin Borza, Alexandru Matei,
Vasile Baghiu, Andrei Doboº,

Lia Faur, Dan-Liviu Boeriu, Vlad
Moldovan, nr. 3 – 4;
MARIO VARGA LLOSA –
DOCTOR HONORIS CAUSA:
CORIN BRAGA Pledoarie
pentru ficþiune; GEORGE
CHIRIAC „Nu am fi ieºit din
grote ºi caverne fãrã ficþiune”,
nr. 5 – 6;
MONA MARIAN, IN MEMO-
RIAM: Roxana Croitoru
MONA; András Visky
TEATRUL SPECTATORULUI;
Eugenia Sarvari MONA A
FOST; Corina Sîrbu DESPRE
MONA; Bogdan Chiorean
ASEMENEA UNEI MIRESE;
Filip Odangiu MONA CHIRILÃ,
MONA MARIAN, nr. 11 – 12;
NOBEL 2012: LAVINIA
ROGOJINÃ, Sorgul Roºu. Mo
Yan; ANDREEA HELER-
IVANCENKO, Obosit de viaþã,
obosit de moarte, nr. 5 – 6;
PETRU POANTÃ IN MEMO-
RIAM: Ion Pop, LA
DESPÃRÞIREA DE PETRU
POANTÃ; Aurel Rãu, UN
PETRU POANTÃ AL
POEZIEI; Adrian Popescu,
GÂNDURI LA PLECAREA
UNUI PRIETEN; Nicolae
Prelipceanu, PETRU POANTÃ
ªI ANII CARE AU FOST;
Horia Bãdescu, PETRU, nr. 9
– 10;
TIFF 2013: Alex Ciorogar,
Andreea Pop, Alexandra M.
ªchiopu, Diana Nechita, Mihai
Macovei, Cosmina Moroºan,
Bogdan Bãrbieru, Andrei Cucu,
Alexandra Vescan, Sorina
Adam, Nicoleta Marinescu,
Cosmina Cosma, Alexandra
Cadar, Claudia Anderco, Iulia
Picu, Mãdãlina Riþ, Codruþa
Roxin, Ruxandra Dumitrescu,
Marian Suciu, Adrian Gabor
TINERI CINEFILI DESPRE
NOUL VAL: Bogdan Bãrbieru,
Cosmina Moroºan, Alexandra
Vescan, Ruxandra
Dumitrescu, Andreea Coroian,
Andrei Cucu, Cosmina Cosma

PAGINI DE JURNAL,
MÃRTURII, CÃLÃTORIE

BARBU, MIHAI, Greva de la
Lupeni 77. The Next Genera-
tion, nr. 9 – 10;

FILIP, TEODOR, Festivalul de
carte Transilvania, nr. 7 – 8;

CRONICÃ DE TEATRU, FILM
ªI MUZICÃ

ANDRIEª, VICTOR, Întâlnire
târzie, dar gratificantã, cu
Aziza Mustafa-Zadeh, nr. 1 –
2;
AZAP, IOAN – PAVEL, In
memoriam: Sergiu Nicolaescu,
nr. 1 – 2; Cristian Mungiu faþã
în faþã cu eºecul?, nr. 1 – 2;
Tãrâmul fãgãduinþei, nr. 3 – 4;
BORA, CÃLINA, „Dupã
dealuri” sau despre a doua
moarte a d-lui Lãzãrescu, nr. 1
– 2;
CARANFIL, TUDOR, Jurnal
de Cannes 2013, nr. 7 – 8;
CESEREANU, RUXANDRA,
Catharsis lent, nr. 1 – 2;
FODOR, GEORGIANA, O
searã a poveºtilor de iubire, nr.
1 – 2; Simfonia a 2-a de
Gustav Mahler, dupã 11 ani pe
scena clujeanã, nr. 3 – 4;
Recitalul „pianul cãlãtor” ºi a
zecea ediþie a Festivalului „Cluj
Modern”, nr. 5 – 6; Mari
muzicieni români omagiaþi la
Cluj; „Imperialul” bethoven, nr.
7 – 8; Creaþii contemporane la
Cluj, nr. 9 – 10; Toamna
muzicalã clujeanã, nr. 11 – 12;
LEOVEANU, GABRIELA, Un
festival de cinci stele, nr. 3 – 4;
MÃJERI, ANDREI, Regizorul:
(fals) manifest la început de
carierã, nr. 11 – 12;
MIHAIU, VIRGIL, Estetica
jazzului – 15 ani la Academia
de Muzicã din Cluj, nr. 1 – 2;
Jancy Körössy (1926-2013);
schimbul de mâine, nr. 3 – 4;
Frânturi anecdotice dinainte de
1989; Lucian Ban accesând
elita discograficã a jazzului (I),
nr. 5 – 6; Lucian Ban accesând
elita discograficã a jazz-ului
(II); Reîntâlnire cu Adrian
Enescu pe album A&A, nr. 7 –
8; Corneliu Stroe &
Balcanamera, nr. 9 – 10;
Carlos Maza & familia –
sintetizând spiritul Americii
latine prin jazz, nr. 11 – 12;
POP-CURªEU, IOAN,
Violenþa exorcismului ºi a
morþii, nr. 1 – 2;
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POPESCU, RAUL, Bãieþii rãi
ºi multe împuºcãturi, nr. 1 – 2;
POPESCU, RAUL, Fast ºi
varietate în filmul românesc
actual, nr. 5 – 6;
POPOVICI, GABRIEL, Un
festival aniversar, nr. 11 – 12;
SARVARI, EUGENIA,
Interferenþe 2012, nr. 1 – 2; La
cinã cu Don Juan, nr. 3 – 4; Un
mini-jurnal de repetiþii cu Silviu
Purcãrete, nr. 11 – 12
TOMA, MIRCEA, Plonjând în
microdetalii împreunã cu Jack
Dejohnette, nr. 1 – 2;
ÞION, ADRIAN, Social Error,
nr. 11 – 12;
WEINBERGER, TEODORA
ELENA, Aleph sau muzica
sufletului etern, nr. 11 – 12;

CRONICÃ PLASTICÃ

GHERASIM, FLORIN, Onisim
Colta, nr. 9 – 10;
GUY MARICA, VIORICA,
Corina Horvath Bugnariu, nr. 5
– 6;
ILEA, LIVIUS GEORGE,
Salonul de iarnã al medicilor –
ediþia 42/2012, nr. 1 – 2;
ISTRATE, GEORGE DAN, De
ce nu a venit Brâncuºi la
Carrara?, nr. 3 – 4;
MAREª, NICOLAE, Expoziþie
eveniment la Bucureºti, nr. 7 –
8;
MÂNDRU, STELIAN, Dincolo
de limite, nr. 3 – 4;
MIHAIU, VIRGIL, Graficianul-
magician dând strãlucire Stelei,

nr. 3 – 4;
NOVICOV, RAMONA,
Sculptura, act de credinþã, nr. 1
– 2;
RADU, VASILE, Petru Lucaci:
black – based cocktail, nr. 7 –
8;
RÃU, AUREL, Efigie, nr. 9 – 10;

ILUSTRAÞIILE NUMERELOR

Corina Horvath Bugnariu, nr. 5
– 6;
Florin Gavrilaº, nr. 1 – 2;
Lucrãri din Bienala de
Ceramicã Cluj, 2012, nr. 3 – 4;
Onisim Colta, nr. 9 – 10;
Petru Lucaci, nr. 7 – 8;
ªtefan Pelmuº, nr. 11 – 12;

Ofranda


